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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮ ﭼﺎپ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از ﻓﮫﺮﺳﺖ آﺛﺎرم ﺣﺬف و از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ
آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪی آن ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی
دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنھﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎ اﻃﻼع ﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺑﻨﺪه
ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪی آﺛﺎرم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ردی ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن
ﺷﺒﮫﺎت را در ذھﻦ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰو ﺳﻼحھﺎی
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آ ﮔﺎھﯽام از اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از
ﻟﯿﺴﺖ آﺛﺎرم ﺣﺬف و از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎھﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﻄﺎﻟﺐ« ذﮐﺮ ﺷﺪه در آن – ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻓﺼﻞ »اﺳﻼم و
ﺑﺮدﮔﯽ«  -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش
]ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ[ ﮐﺘﺎب دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮫﻪی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ردی ﺑﺮ آن
را ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻄﻼن آن را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ھﻤﺎن روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﺒﮫﻪ ﻧﻮﻋﯽ اھﻤﯿﺖ و ﺑﮫﺮهای از
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ آن ﺷﺒﮫﻪ ﺳﺰاوار ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوهﮔﻮﯾﯽ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاﺋﺖ دﯾﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه از
ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﯿﺎز دارد!.

٤

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﺪﯾﻦ روش
ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ در آن ﺷﺒﮫﺎت ﻣﺸﺮﮐﺎن و اھﻞ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرهی
ﻗﺮآن ،وﺣﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎرهی ذات اﻟﮫﯽ آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﻻﯾﻞ
ﺑﺎﻃﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ رد ﺑﺮ آن ﺷﺒﮫﺎت ،ﻣﻮﺟﺐ دادن
اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺪانھﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم در ﻣﻘﺎم ﻣﺘﮫﻤﯽ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰد!.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮐﺘﺎب – اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﮑﻞ دﻓﺎﻋﯿﻪای را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
اﻣﺎ در واﻗﻊ – دﻓﺎع ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻌﻤﻮل آن ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎد از اﻓﮑﺎر
ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺒﮫﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ؛ اﻓﮑﺎری
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﮫﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﺷﻌﻮری ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻃﻠﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد در ﻧﻈﺮش
زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽداد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎد و ﺣﻤﻠﻪ – و ﻧﻪ ﺷﮑﻞ دﻓﺎع – ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻﺮ »وﻟﻔﺮدﮐﺎﻧﺘﻮل اﺳﻤﯿﺖ« در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﺳﻼم در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« درﺑﺎرهی
ﮐﺘﺎب »ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم« و ﻣﺆﻟﻒ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزاﻧﻪای ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺤﺶ و
ﻧﺎﺳﺰا ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ! اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮد دﻓﺎع از اﺳﻼم ﺑﻮد اﯾﻦ ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﺑﻪوﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﺳﺖ! ﺑﻠﮑﻪ او ﺧﻮدش در ﻋﺒﺎرت ﺻﺮﯾﺤﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺤﺮﯾﮏ او ﺷﺪه ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺆﻟﻒ »ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم« از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و ﻣﻔﺎھﯿﻢ آن در
ﺧﻼل ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﻨﺪه در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم
در آن دوره ﺑﺮاﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب در
اﯾﻦﺑﺎره ،ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت روش ،ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﺑﺘﺪا ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم ﺑﯿﺎن و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد؛ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت و ﯾﺎ
ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ذھﻦ آنھﺎ درﺑﺎرهی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن اﺳﻼم در
دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪی ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎی ھﺮ ﻧﺴﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در ﺧﻼل ﺑﯿﺎن آن
ﺣﻘﺎﯾﻖ ،اﯾﺮادی ﻧﺪارد درﺑﺎرهی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
دﭼﺎر ﺳﻮء ﻓﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد.
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در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮاب ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺸﺮﮐﺎن و اھﻞ ﮐﺘﺎب در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ!.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و آن اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﺪال و
ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم وارد آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺰاوار ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻼش و رﻧﺞ ﻧﯿﺴﺖ!.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺠﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺟﮫﺖ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺮحﮐﺮدن ﺷﺒﮫﺎت و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان آنھﺎ را در ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ داد،
ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻮاب ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ]اﻓﮑﺎر و زﻧﺪﮔﯽ[ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﻼم ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮﮔﺎه
ﻣﺮدم آنھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آنھﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺜﺎل و داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ
آنھﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ھﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪی دﻋﻮت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم و ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ وﺟﻮد اﻗﺒﺎل و
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﺻﻞ و ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدم ﻧﺎم آن را از ﻓﮫﺮﺳﺖ آﺛﺎرم ﺣﺬف و از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد آن ﺧﻮدداری
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه
اﺳﺖ! ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﺎپ آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮم از ﻋﺪم ﭼﺎپ آن ﺑﺪون
ﻣﺠﻮز و اﻃﻼع ﺧﻮدم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺨﻮاھﻢ داﺷﺖ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺗﻮﺿﯿﺢ روش ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی
از آن را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻢ ،اﮐﺘﻔﺎ و آن را ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد
ً
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺼﻞ »اﺳﻼم و ﺑﺮدﮔﯽ« ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ را ﮐﻪ
در آن آﻣﺪه ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرﻣﺎن را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ راه
راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

»ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اراده اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ و ﺑﻪ درﮔﺎھﺶ ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدم«) .(١
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ

 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﻪی  ۸۸ﺳﻮرهی ھﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻦﻓﮑﺮان درﺑﺎرهی دﯾﻦ از ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
آﯾﺎ دﯾﻦ ﯾﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ
اﻣﺮوزه ھﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﭼﮫﺮهی زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﻠﻢ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،دﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آﯾﺎ دﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ
ﺑﺨﻮاھﺪ دﯾﻦدار ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و آن دو ﺑﺎھﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
آنھﺎ ھﻢﭼﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی اﺳﻼم در ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
دﻋﻮتﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ھﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ
اﺳﺖ .دﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﺗﮫﺬﯾﺐ روح ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﮑﯽھﺎ و ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺪﻧﯽ و
ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ارﺷﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﮫﺬﯾﺐ روﺣﯽ اﺳﺖ.
روﺷﻦﻓﮑﺮان و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن در ﺑﺤﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮﮔﺮدان و ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ .آنھﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎر اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد از ﺳﺨﻦ دﻋﻮتﮔﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :دﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎی دور و ﮐﮫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آن را
در ﻣﻮزهی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ،ﻧﻈﺎمھﺎ و ﺑﺎورھﺎ ﻗﺮار داد .ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم زﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت در آﯾﻨﺪه را دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ«.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﮔﮫﺎن از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮدهداری ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را روا داﻧﺴﺘﻪ،
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ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن را ﻧﺼﻒ ﻣﺮد ﻗﺮار داده و آن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎزاتھﺎی آن ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻗﻄﻊﮐﺮدن اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﺷﻼقزدن اﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ از ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آن زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه
ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺪال ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎمھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ! ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺪال و
ﻣﺒﺎرزه ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روی دو ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟!«.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮان را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آنھﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎھﻢ ﭼﻨﺪ
دوره ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ آ ﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ.
در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ و ﺟﮫﺎن اﺳﻼم روی داد و آﺗﺶ آن
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ
در آن دوره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .زﯾﺮا ژﻧﺮال آﻟﻦﺑﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ
اول ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!«.
در دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اروﭘﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻧﻔﻮذ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۸۸۲م ﭘﺲ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﺎﺷﺎ و
ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ او ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺷﻐﺎلﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺼﺮیھﺎ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻋﺮاﺑﯽ ﭘﺎﺷﺎ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﮔﺎمھﺎﯾﺸﺎن را در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺘﻮار ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻄﺮات
ھﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ آنھﺎ را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻼدﺳﺘﻮﻧﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در دوران ﻣﻠﮑﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﯾﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و آﺷﮑﺎرا درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآﻧﯽ در
ً
دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
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ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮیھﺎﺳﺖ ،در آﻧﺠﺎ آراﻣﺶ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺎس دﯾﻦ ،از ﺑﯿﻦﺑﺮدن
ﻗﺪاﺳﺖ آن در دل ﭘﯿﺮواﻧﺶ و زﺷﺖ ﺟﻠﻮهدادن آن در اﻓﮑﺎر و دروﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم از
آن دل ﺑﮑﻨﻨﺪ و از ﺗﻤﺴﮏ و ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و آداب آن ﺑﯿﺰار ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آری! اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ در ﻣﺼﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺰی درﺑﺎرهی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﯽﺷﺪ و
اﺳﻼم را ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﺒﺎدت ،ﻧﻤﺎز ،دﻋﺎ ،ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ،دﻋﻮت ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﯿﮏ،
ﺷﯿﻮهھﺎی زاھﺪاﻧﻪ و ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﺒﺮکﺟﺴﺘﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎرهی اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﯿﺰی درس داده ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺟﺎی آن ،ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ و اﻟﻘﺎ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و دﯾﮕﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از دﯾﻦﺷﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﺑﻪ آنھﺎ درﺑﺎرهی اروﭘﺎ درس ﻣﯽدادﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرهی
ﻧﻈﺎمھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ،ﻧﻈﺎمھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪی اروﭘﺎﯾﯽ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،ﻧﻈﺎمھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ اروﭘﺎﯾﯿﺎن آن را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺻﯿﻘﻞ داده اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺗﻤﺪن ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪھﺎی
آن را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ اروﭘﺎ را در ﻧﻈﺮ آنھﺎ ھﻢﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻠﻮی آن را ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﺮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺗﻮﻟﻪای
ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ آن ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﻪی ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از آن ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺴﻞھﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺮیھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
داﺷﺘﻦ ارزش ذاﺗﯽ و وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺴﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﻣﺤﺾ اروﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ و
ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؛ آنھﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﻮد درﺑﺎرهی آن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آنﭼﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن
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ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﻓﮑﺎری را ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺒﯿﻪ آنﭼﻪ در
ﻣﺼﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم آﻣﺪ.
روﺷﻦﻓﮑﺮان ﻏﺮبزدهی اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺎرهی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر آن را در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد.
آنھﺎ از اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺷﺒﮫﺎت ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و از دﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی را آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آنھﺎ ﻧﺪای ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﻠﻢ از دﯾﻦ ﺳﺮ دادهاﻧﺪ .آنھﺎ در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖﺷﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ،
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ آن را ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎد ﺑﺎ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ دﻋﻮتﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی آن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت دارد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ و
ﺑﯿﺰاری از آن ﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اروﭘﺎﯾﯿﺎن آن دوره ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﺷﺮق و ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .آنھﺎ در دﻋﻮتﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﯾﻦ
ً
ﯾﺎ دورﮐﺮدن آن از ادارهی زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎﻣﻼ از اﻓﮑﺎر
اروﭘﺎﯾﯿﺎن آن دوره ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻧﺎن را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪال ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ در اروﭘﺎ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد درآورد و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آنھﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﻘﺪس و ﮐﻠﻤﺎت آﺳﻤﺎناﻧﺪ!
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺑﻄﻼن اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﻣﺮدم ﭼﺎرهای
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ آن را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪتﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﺪال و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮدم ﺑﻪ آزادی از ﯾﻮغ دﯾﻦ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ در اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﮫﯽ ﻗﺮار
داده و در ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن و اﺟﺮای آن ﺗﺎ ﺣﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ھﯿﻮﻻی
زﺷﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﻤﻪ و ﺳﺨﻦ ﺧﺪا ،ﺧﺮاﻓﺎت و اوھﺎم را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮزاﻧﺪن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻄﺮحﮐﺮدن ادﻋﺎی ﮐﺮویﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﻗﺒﯿﺢ و زﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪی روﺷﻦ و ﺿﻤﯿﺮ آزادی را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻏﻮل زﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن داﻣﻨﻪی ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﻮذ آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﮑﻮم و ﺗﻘﺒﯿﺢﮐﺮدن دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺟﺴﺖﺟﻮی ﻋﯿﻮب در آن ،ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
آزادهی آن دﯾﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
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وﻟﯽ در ﺷﺮق و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ را از ھﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﺎن آن ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﯾﻢ؟ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺤﺾ و ﺧﺎﻟﺺ از ھﻮی و ھﻮس ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض دارد؟ ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ھﻢﭼﻮن
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ،ھﻨﺪﺳﻪ و ﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و
ھﺮﮔﺰ در درونﺷﺎن ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺒﻮده و ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ
آنﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮزاﻧﺪنﺷﺎن ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﺰ زھﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻪ روﺷﻦﻓﮑﺮان آن را ﭼﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،آنھﺎ را ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ و
ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻌﺎر ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﻋﻠﻢ و ﮐﻨﺎرﻧﮫﺎدن و ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ از
آن ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
اﻣﺮوز ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه از روﺷﻦﻓﮑﺮان اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻢ و از آنھﺎ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدهام .آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی راه راﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ ﻣﮕﺮ آن
ﮐﻪ رھﺒﺮانﺷﺎن در ﻏﺮب از ﺗﻤﺪن ﻣﻠﺤﺪ ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽﺷﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ و درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ راه
ﻧﺠﺎت در آن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦﺣﺎل ھﻢ ﻣﺎدی و ھﻢ ﻣﻌﻨﻮی
اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و زﻧﺪﮔﯽ را ھﻢزﻣﺎن در ﺧﻮد دارد .ﺑﻠﮑﻪ روی ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ
ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺨﻠﺺ ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و روﺷﻦﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن راه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .زﯾﺮا اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﯿﺮﻧﮓﺑﺎز ﻧﻮر را از دﯾﺪﮔﺎنﺷﺎن ﭘﻨﮫﺎن
داﺷﺘﻪ و آنھﺎ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺳﺮﮔﺮدان رھﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺎزﯾﭽﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎر و
ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،روش ﮔﻤﺮاهﮐﺮدن آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ راه راﺳﺖ،
راه آزادی ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت رھﻨﻤﻮن ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺮا در زدودن ﺷﺒﮫﺎت از اﻧﺪﯾﺸﻪی آﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
درود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ص ،ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻄﮫﺮ و ھﻤﻪی ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻨﺶ ﺑﺎد.
از زﻣﺎن ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ دﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﯿﺴﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن
ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﯾﺪه و ھﻤﻮاره در ﭘﯽ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﻃﺎﻋﺖ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
آﯾﯿﻦ از ﺳﻮی ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﻨﮫﺎنﮐﺮدن ﮐﯿﻨﻪ و ﮐﺪورت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﻼم ،ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از داﺧﻞ ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﻧﺎن از ھﯿﭻ ﺷﯿﻮهای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاف در
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻗﻪھﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺟﺪلھﺎی ﺑﯿﮫﻮده ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻋﺪهای ھﻢ ﻓﺮﯾﺐ آنھﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی اﺻﻠﯽ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﻪی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺠﻮم ﻣﻐﻮﻻن
اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز دورهای از رﮐﻮد و ﺿﻌﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دورهی اﻧﺤﻄﺎط ،ﺳﻘﻮط ﯾﺎ ﻓﺘﺮت ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از اﺑﺪاع
و ﻧﻮآوری ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد ﺟﻤﻠﻪھﺎی ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه رھﺒﺮی ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ درﺟﻪ ﭼﻨﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪه از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آنھﺎ را ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻃﯽ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و
ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﻟﺲ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺪهای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺧﺎمﻓﮑﺮ و ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ ﺷﯿﻔﺘﻪی ﻋﻈﻤﺖ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ آنھﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻪی درﺧﺸﺎن ﺧﻮد را
از ﯾﺎد ﺑﺮده و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﯿﻊ آنھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭼﻮن ﻏﻼﻣﺎن ﺣﻠﻘﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﻪﮔﻮش ،از آنھﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن و ﺷﺒﮫﺎتﺷﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را روﺷﻦﻓﮑﺮ ،و
اﻓﺮاد ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم آن را ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﮐﮫﻨﻪﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺪ .آﻧﺎن ھﻤﺎن ﺷﺒﮫﺎت ارﺑﺎﺑﺎن
اروﭘﺎﯾﯽ و اﯾﻦ اواﺧﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺷﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد اﺳﻼم را در ردﯾﻒ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪهی اﺻﺤﺎب ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮزهی ﺗﺎرﯾﺦ و ادﯾﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﻮد،
ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻧﻪ اروﭘﺎ دﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪهاش را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎده و ﻧﻪ اﺳﻼم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روﺷﻦﻓﮑﺮان ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ھﺮآنﭼﻪ از اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻠﻘﯿﻦھﺎی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن
اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از اﺳﻼم ﻧﯿﺎت ﺷﻮم و ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن را در ﻻﺑﻪﻻی ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ﭘﻨﮫﺎن
ﮐﺮده و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از آﯾﯿﻦ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ
ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎﻟﻪی اﺧﺘﻼف اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﻠﯿﻘﻪی ارﺑﺎﺑﺎنﺷﺎن دارای ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪهای ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﮔﺮوھﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻟﯿﺒﺮال و...
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ﺟﺪال و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ھﺪف
– ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﺬف اﺳﻼم از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺤﺼﻮرﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات
ﻣﺸﺨﺼﯽ ھﻢﭼﻮن ﻧﻤﺎز و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﻓﺮدی و ﺗﻼش ﻋﻤﺪی در ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ
ﺟﻨﺒﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن – ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ .آﻧﺎن ﺷﺒﮫﺎﺗﺸﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ھﻢﭼﻮن
ﻋﻠﻤﯽﺑﻮدن ﺳﺨﻨﺎنﺷﺎن و وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ درﺑﺎرهی
ﺷﺒﮫﺎت اﯾﻦ ﻋﺪه ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺳﻮی آنھﺎ آﻣﺎج ﺗﯿﺮھﺎی اﺗﮫﺎم ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎورھﺎی
دﯾﻨﯽﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﻮشروﯾﯽ و اﺣﺘﺮام ،رﻓﺘﺎر و از
ﻣﺘﮫﻢﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و زﻧﺪﻗﻪ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم،
روش ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪاﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﺻﻮاب ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﻼﺷﯽﺳﺖ در راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ،ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺰرﮔﻮار
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﺟﮫﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی دﻓﺎع از اﺳﻼم اﺳﺖ در آن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻦﻓﮑﺮان درﺑﺎرهی اﺳﻼم را
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۵۳ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
 ۱۳۳۲ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﻣﺴﻨﺪ
ﻗﺪرت و ﺟﮫﺎن ﺑﻪ دو ﺑﻠﻮک ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮدو ﻧﯿﺰ اﺳﻼم
را آﻣﺎج اﺗﮫﺎﻣﺎت و ﺷﺒﮫﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ً
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻼ
ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﺮﺟﻤﻪی دو اﺛﺮ دﯾﮕﺮ از ھﻤﯿﻦ
ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺳﻪ ﺟﻠﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان« در
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار در ﻣﻮاردی از ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﺖ ﻻزم را
اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎب ﻣﻤﻠﻮ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﻣﺘﺪاول در آن
دوران ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﺎھﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از
ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دلﺧﻮاه ﺧﻮد ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ)  ،(١ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺟﺪﯾﺪ و اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪای از آﺧﺮﯾﻦ ﭼﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ
و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل  (۲۰۰۶در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺆﻟﻒ
ﺑﺰرﮔﻮار در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎپ ﯾﺎزدھﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب را
ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ) .(٢
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎب ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ در ﭘﺎورﻗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺣﺴﺎس و
ﻣﮫﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 -١ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎرهی آﯾﺎت را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪی آﯾﺎت ﺑﺴﻨﺪه
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ روش ،در ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی آن دوره ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد.
 -٢ای ﮐﺎش ﻣﺆﻟﻒ ﮔﺮانﻗﺪر ﮐﻪ ﻓﺼﻞ »ﺑﺮدﮔﯽ از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم« را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﻓﺰون ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﺷﻮروی ﺑﺮ ﺷﺮق را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ آن ﻓﺼﻞ
ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻛﻴﻒ ﻧﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﯽ«» :ﺿﺮورت
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم« ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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 -۱آﯾﺎ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻇﮫﻮر ﮐﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ؟
 -۲آﯾﺎ اﺳﻼم ھﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -۳ﭼﺮا اﺳﻼم ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
 -۴دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد؟
 -۶آﯾﺎ اﺳﻼم ،ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد؟
 -۷آﯾﺎ در اﺳﻼم زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۸ﭼﺮا در اﺳﻼم ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دارﻧﺪ؟
 -۹آﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟
 -۱۰ﭼﺮا ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺷﺮوﻃﯽ دارد؟
 -۱۱ﭼﺮا ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﻖ ﻃﻼقدادن زن را دارد ،اﻣﺎ زن ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ
اﺳﺖ؟
 -۱۲آﯾﺎ در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎھﻮاره ھﻨﻮز ھﻢ اﺳﻼم ﺑﺮ اﺟﺮای
ﻣﺠﺎزاتھﺎﯾﯽ ھﻢﭼﻮن ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﺳﺎرق و ...اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ از ﻋﺰﯾﺰان زﯾﺮ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏھﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم:
أ( ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم ﮐﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ارزﻧﺪهﺷﺎن ﭼﺮاغ راھﻢ ﺑﻮد.
ب( ھﻤﻪی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮارم در ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ آذرﺷﺐ.
ج( ھﻤﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻮارم ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺘﺎب را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ھﻤﻪی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪهی اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ
داﺷﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرش ﻧﺸﺮ اﺣﺴﺎن
ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽزاده

ﻣﻘﺪﻣﻪی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ آذرﺷﺐ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
اﳊﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ رﺳﻮل اﷲ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ واﻻه.

ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻗﺪری ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺠﺪد آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎت آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدم.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺻﻔﺤﻪی اول
ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻢ» :ﻣﻦ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدم« .ﯾﮑﯽ
از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺠﺪهﮐﺮدن ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺮض ﮐﺮدم» :ﺑﻨﺪه ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
واﻻﻣﻘﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮده ﺳﺠﺪه ﮐﺮدم«.
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰان از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ آن ﺧﺎﻃﺮات در ذھﻨﻢ زﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ﮐﻪ:
 -۱ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﻦ در آن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 -۲ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دھﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﯾﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ آن ھﻨﻮزھﻢ ﺑﺮای روزﮔﺎر
ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟
ﭘﺮﺳﺶ اول ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ در ﭘﯽ
آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ارﺗﺠﺎع و ﺧﺮاﻓﻪﮔﺮاﯾﯽ از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﻮدن ﮐﻪ دﯾﻦ را در ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎزھﺎ ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮی روز ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد.
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ
دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻤﺪن و ﺑﻪ روز اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ »ﺷﺒﮫﺎت ﺣﻮل اﻹﺳﻼم« از ﺷﮫﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .زﯾﺮا:
ً

اوﻻ :ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد درﺑﺎرهی اﺣﮑﺎم ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺸﺮده ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ،ﺟﺬاب و ﺷﯿﻮا و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺎﺻﺮ را از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻄﺮح
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ و ﺑﺮوزﺑﻮدن ﮐﺘﺎب ،از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات آن ﺑﻮده ،و در
ْ
َّ َ
ْ ُ َ َ
ا� ِْك َمةِ َوال ْ َم ْوع َِظةِ ْ َ
ا� َس َنةِ
يل ر�ِك ب ِ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﻣﺼﺪاق آﯾﻪی ﻣﺒﺎرﮐﻪ﴿ :ادع إِ� سب ِ ِ
َ
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ِ
درﺑﺎرهی ﺳﺆال دوم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﻣﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪهی
اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ را ھﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن آن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰو ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در
ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺖ آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت دﺳﺖ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪی ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﻼم و ﻃﺮح اﺳﻼم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ« .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ
ﺧﺸﻢ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف »وﻟﻔﺮدﮐﺎﻧﺘﻮل اﺳﻤﯿﺖ« از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ آن ﺑﭙﺮدازد؛ زﯾﺮا ﺧﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن را ﻧﺸﺎﻧﻪی
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و اھﻤﯿﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﺘﺎب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺮﺑﺎﻧﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪی دﯾﻨﯽ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﮫﺎن را از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺷﯿﻮا ،ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﺑﺮوزﺑﻮدن اراﺋﻪ
دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راهھﺎی ﭘﯿﺮوی از ﺣﮑﻤﺖ ،اﻧﺪرز ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش
در دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ رویﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪای
و ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺠﺎت داده و ﺑﻪ ﺳﻮی آرﻣﺎنھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮق دھﺪ.
ً
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ
ﻋﯿﺴﯽزاده ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮب ﻣﺎ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب
 -١ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﺔ  ۱۲۵ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ » :ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﭘﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ )ﻣﺮدم را( ﺑﻪ راه
ﭘﺮوردﮔﺎرت دﻋﻮت ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آنھﺎ )ﺑﺤﺚ و( ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻦ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرت
ﺑﻪ )ﺣﺎل( ﮐﺴﯽﮐﻪ از راه او ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،و )ﻧﯿﺰ( او ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖﯾﺎﻓﺘﮕﺎن؛ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ«.

ﻣﻘﺪﻣﻪی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ آذرﺷﺐ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
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ً
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان اﺳﺖ اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،دارای ﺑﺮﺗﺮیھﺎ و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ .ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪهی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺬارم .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ
واﻗﻌﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن آرزوﻣﻨﺪم.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ آذرﺷﺐ
ﺗﮫﺮان – ۱۳۸۷

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺮﺑﯽھﺎ در ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی در ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﭘﯿﺮوزیھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ داده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری از دﯾﻦ دارﻧﺪ.
ﻓﺮوﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی رواﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :دوران ﺧﺮاﻓﺎت،
دورهی دﯾﻦ و ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻢ!.
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رویآوردن داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﺷﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪال ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آنھﺎ – ﺑﻪ ﺣﻖ – اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ،آنﭼﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ارﺗﺠﺎع،
اﻧﺤﻄﺎط ،ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻋﻠﻢ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﻼی واﮔﯿﺮدار ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﭘﯿﺮوی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ،
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ھﻤﺎن راه اروﭘﺎی
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻣﺮوزه اﯾﻦ اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن
رﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢﭼﻮن اروﭘﺎ دﯾﻦﺷﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎروان
ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ارﺗﺠﺎع ،اﻧﺤﻄﺎط ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و
ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ھﻤﻪی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺿﺪ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎنھﺎﯾﺸﺎن از ﻣﺎدیﮔﺮی اروﭘﺎی ﻣﻠﺤﺪ رھﺎ ﺷﺪه
و درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎور ﯾﮏ ﻧﯿﺎز روﺣﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ .از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﯿﻤﺰﺟﻨﯿﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻏﺎز
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﯽدﯾﻦ و ﺷﮑﺎک ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ را ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ! از دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﯿﻤﺰﺑﺮج ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد
ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻢزﻣﺎن در ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻤﺠﯿﺪ از آن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺸﮫﻮر ﺳﻮﻣﺮﺳﺖ ﻣﻮم درﺑﺎرهی ﻋﻠﻢ و اروﭘﺎ
در آن ﺳﺨﻦ زﯾﺒﺎ و ﻣﺸﮫﻮرش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اروﭘﺎ اﻣﺮوزه ﺧﺪاﯾﺶ را ﮐﻨﺎر
ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ اﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و اﻣﺮی را ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺮوزه اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﭼﻪ اﻣﺮوز آن
را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﻔﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﻮاره ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺘﻘﺮار و آراﻣﺶ ﻣﺤﺮوماﻧﺪ«.
ﻏﺮب ﭘﺮﯾﺸﺎن در آن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ ِ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و اﻋﺼﺎب ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺣﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺟﺪال ھﻤﯿﺸﮕﯽ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺛﺎﺑﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﯾﺎ آﺳﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ھﻤﻪی آنﭼﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آنھﺎﺳﺖ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎمھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎ
و اﻓﺮاد و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ھﻤﮕﯽ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺛﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺟﺪال ﺳﺨﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮدم و اﺷﯿﺎ
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺣﺘﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و
اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎور در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮد در ﭘﻨﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را ﺑﺮای رﺿﺎی او اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺎ ھﺪف ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺷﺮ و ﻃﻐﯿﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﮫﺖ اﺟﺮای
ﻓﺮﻣﺎن و ارادهاش و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﺛﻮاﺑﺶ ﺟﮫﺖ آﺑﺎداﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ھﻤﯿﻦ ﺑﻪﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻤﺴﮏ و ﭼﻨﮓزدن ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﮫﺮهﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﺑﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در آنﭼﻪ
ارزﺷﯽ دارد؟ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﻮدی و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻋﻤﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺎل
و آرزوھﺎی ﻓﺮد ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد در ﭘﯽ ﺷﮫﻮتھﺎﯾﺶ رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎھﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﮫﺮه و ﻟﺬت را ﺑﺒﺮد .ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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آن وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺪال ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ،ھﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮدم ﭘﯿﺮاﻣﻮن اھﺪاف زﻧﺪﮔﯽ و اﺑﺰارھﺎی
ﺗﺤﻘﻖ آنھﺎ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺟﺪال ﻗﺒﯿﺢ و ﭘﺴﺘﯽ ﻗﺪم ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ھﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و واﻻﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دوﺳﺘﯽ ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﻤﮑﺎری
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .آنھﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻃﻐﯿﺎن اﻣﯿﺎل و
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺎدی و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺮﯾﺰی ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ھﻢ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻮاﻃﻒ واﻻ ﯾﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ آنھﺎ در راه اﯾﻦ ﺟﺪال ﺳﺨﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﮫﺮهی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻟﺬتھﺎ ھﻤﻪی آن را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮫﻮتھﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد درﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و
ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداران ھﻮسراﻧﯽھﺎی آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮ ﻧﻮع اﺧﺘﯿﺎری
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اراده و اﻣﮑﺎن رھﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪتھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﮓھﺎی وﯾﺮانﮔﺮی ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻟﺬت
ﺑﮫﺮهﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺒﺎه ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﻠﻢ ،آن اﺑﺰار ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﻄﺮﻧﺎک را از
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﻔﻊرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ھﻤﻪی ھﺴﺘﯽ و اﯾﺠﺎد
وﯾﺮاﻧﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک در ﺟﮫﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻧﻔﻊ ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎور در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎی آزادی ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﻪای ﮐﻪ در آن
ھﻤﻪی آرزوھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و در آن از ھﺮ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦﺷﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺎﯾﺪهی اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ،ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺪت ﺟﺪال و ﺳﺘﯿﺰ در روی زﻣﯿﻦ
و ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺮادری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮای ﺗﻤﺴﮏ ﺑﺪان ﺑﺎور و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﮫﺮهﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ارزشھﺎی واﻻ و اﻓﮑﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ در راه
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺮ و ﻗﯿﺎم در راه اﯾﻦ ارزشھﺎ و اﻓﮑﺎر ،ﺻﺒﺮ و
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻧﻔﻊ و ﺳﻮدی ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ از
آنھﺎ – ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن – ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺪف ﮐﻮﭼﮏ آن
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﭙﺲ ﻃﻮﻓﺎنھﺎ آن را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺻﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﮕﯿﺰهی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﻠﺤﺎن ،ﻋﻘﺪهھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻨﻪھﺎ و ﻋﻘﺪهھﺎی
ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﯾﺎ ھﻤﻪی ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از اھﺪافﺷﺎن در اﺻﻼح ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ ﻋﻘﺪهھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه
اھﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺬاﺑﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻨﻪ – وﻧﻪ
ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ – ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ رھﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ھﻤﻪی دردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ از آنھﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﯿﻨﻪھﺎ و ﻋﻘﺪهھﺎ ،دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﺷﺪه و ھﺮ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﺳﺘﻢ و ﺳﻘﻮﻃﯽ ﺟﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﻇﻠﻢ و اﻧﺤﻄﺎط دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎوری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ و در ﮐﺎروان ﺗﻤﺪن آنھﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزش از ﮐﯿﻨﻪھﺎ و ﻋﻘﺪهھﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﺸﻮد و ھﺪﻓﺶ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ واﻻ ،دوﺳﺘﯽ و ﺑﺮادری ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺧﯿﺮﺧﻮاهﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .ﺟﺰ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺷﯽ از
دوﺳﺖداﺷﺘﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﯿﺮ ﻓﺮاوان ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ او و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻘﺎﯾﻖ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟ ﺑﺪون اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺎن آﺧﺮت ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﺗﺒﺎھﯽ در زﻣﯿﻦ را از روح اﻧﺴﺎن دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او اﺣﺴﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
ﺗﺼﻮر ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻼش او ﺑﺪون ﺑﺮﺟﺎیﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ و از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ارزﺷﻤﻨﺪش
ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎداش را از اﻧﺴﺎن دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟
آری! آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرهی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و روز آﺧﺮت ﺑﻮد .اﻣﺎ اﺳﻼم
ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی دارد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوران اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه و اﯾﻦ دﯾﻦ
ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ھﺪف از آﻣﺪن اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ.
آنھﺎ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در درس ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در
ﻣﺪارس ﻣﺼﺮ)  ،(١آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ

 -١در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺼﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام :زﯾﺮا آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهام ،اﻣﺎ
ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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و ﻣﺘﻮﺟﻪﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﻼم ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻟﻔﺖ ﺑﺮﻗﺮار و آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺖ
ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺷﺮاﺑﺨﻮاری و ﻗﻤﺎرﺑﺎزی در ﻣﯿﺎن آنھﺎ رواج داﺷﺖ و
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻼم آنھﺎ را از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﮫﯽ و اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎدتھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم ،ﮐﯿﻨﻪﺟﻮﯾﯽ و زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮرﮐﺮدن
دﺧﺘﺮان و ...را ھﻢ ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮﺗﺶ ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را در ﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓھﺎ و ﻏﺰوهھﺎﯾﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم ﺗﺎ ﻣﺮزھﺎی اﻣﺮوزیاش ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
آری! اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ وﻇﯿﻔﻪ و ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﻼم ﺑﻮد! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و اھﺪاف ]و ﻋﻠﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ[ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺒﺎﯾﻞ – ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ – ﺟﺬب
ﻣﻠﺖھﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮاب ،ﻗﻤﺎر و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ رھﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ادﯾﺎن ھﻨﻮزھﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻼش ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد.
زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﯾﻦ ،دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اھﺪاف و ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی
روی ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦھﺎ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﻣﺎن اﻟﻘﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ذھﻦھﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﺟﺎنھﺎی ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺳﻠﻄﻪی ﻏﺮب ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ آنھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ.
اﺳﻼم در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ھﻤﺎن رھﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ رھﺎﯾﯽ از ھﺮ ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار روی زﻣﯿﻦ
ﮐﻪ آزادی اﻧﺴﺎن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ در راه ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺎزﻣﯽدارد)  .(١اﺳﻼم ،رھﺎﯾﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﮐﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺮدﮔﯽ
ﺧﻮد در ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی زور و ﺗﺰوﯾﺮ ﺧﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﮐﺮاﻣﺖ ،ﻧﺎﻣﻮس ،و اﻣﻮال و ﺟﺎنھﺎﯾﺸﺎن را از آنھﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﻼم رھﺎﯾﯽ از ﺳﺮﮐﺸﯽ آنھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ھﻤﻪی ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
 -١ﻧﮕﺎه :ﻓﺼﻞ »آزادی وﺟﺪان« از ﮐﺘﺎب »ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم« اﺛﺮ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ذھﻦ و ﺿﻤﯿﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﯾﮫﯽ و
آﺷﮑﺎر ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ھﻤﻪی
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭼﯿﺮه ،ﻣﺴﻠﻂ و ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ و ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﻮد ﺗﻮان
ﻧﻔﻊ ﯾﺎ زﯾﺎنرﺳﺎﻧﺪن ﻧﺪارﻧﺪ و ھﻤﻪی آنھﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی او
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدم از ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻃﺎﻋﺖ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ از ﺧﻮد
ﺗﻮان و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارد و او و دﯾﮕﺮان ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ،
ﭼﯿﺮه و ﻣﺴﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﺳﻼم رھﺎﯾﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺷﮫﻮتھﺎ – ﺣﺘﯽ ﺷﮫﻮت اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ – اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺮﮐﺶ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآ ﮔﺎھﻨﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﺎﻧﺪن
ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺮص و ﺗﻼش ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﻮتھﺎ ﻧﺒﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﺧﻮاری را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺖ
ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ آزادﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ آن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻢﭼﻮن ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺠﺎھﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮاری و ذﻟﺖ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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سقِ�] ﴾٢٤اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۲۴ :
»]ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺑﻪ ﻣﺮدم[ ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﺮادران ،ھﻤﺴﺮان ،اﻗﻮامﺗﺎن ،اﻣﻮاﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ ،ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ رﮐﻮد آن را دارﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺟﮫﺎد در راه او دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮش را ]ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮود[ ﺑﯿﺎورد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﻖ و ﺳﺮﮐﺶ

را ]ﺑﻪ راه راﺳﺖ[ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﻪی ﺷﮫﻮتھﺎ در ﯾﮏ ﮐﻔﻪی ﺗﺮازو و دوﺳﺖداﺷﺘﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر – ﮐﻪ
ﻣﺤﺒﺖ ،ﻧﯿﮑﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ در آن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ – و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا و ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ
و ارزشھﺎی واﻻ در ﮐﻔﻪی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺷﮫﻮتھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﮐﻔﻪی آنھﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻗﺮار داده و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺷﺮط اﯾﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ!

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

٢٧

رھﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪی ﺷﮫﻮتھﺎ ،ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدنﮐﺸﺎن و زورﮔﻮﯾﺎن
ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻏﺮاﯾﺰ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در ﺳﻠﻄﻪی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪهی آن رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﻮتھﺎ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد در اﺑﺘﺪا ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان از
ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﺪﮔﯽ
رھﺎﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و رﻧﺞ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﺑﻪ دور از ھﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﺎﯾﺸﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ .ﭘﺲ ﺷﮫﻮت ھﺮﮔﺰ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪان ارﺿﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻓﻘﻂ آﺗﺶ آن را ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ِ
و ﻟﺬتھﺎ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪی اﺻﻠﯽ ذھﻦ ﻓﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ راھﯽ ﺑﺮای
رھﺎﯾﯽ از ﻓﺸﺎر آن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی دﻏﺪﻏﻪاش ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ً
ﺷﮫﻮتھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ دﭼﺎر ﺳﻘﻮط ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺸﺎر ﺷﮫﻮت رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد،
ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ھﻨﺮی ﮐﻪ آن را زﯾﺒﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﻓﻖھﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻻ ﺳﻮق دھﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﻼم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ رھﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ از ﺷﮫﻮتھﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺤﻤﯿﻞ رھﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﺮدم از ﻟﺬتھﺎی ﭘﺎک زﻧﺪﮔﯽ؛
ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﮫﺬﯾﺐ و ﭘﺎکﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان و ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن
ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ از ﻟﺬت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺿﺮوری را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت را در
راه اﻋﺘﻼی ﮐﻠﻤﮥ اﻟﻠﻪ در زﻣﯿﻦ آزاد ﺳﺎزد .اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽاش در
زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ھﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻣﯿﺎن ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ،در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ِ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﺬت و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی و ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺘﻮﺟﻪﮐﺮدن
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﮑﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻔﻊ ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .(١
از ﺟﻤﻠﻪ اھﺪاف دﯾﮕﺮ اﺳﻼم ،رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ از ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ .ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺧﺮاﻓﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪی دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ و
 -١ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎ :ﻓﺼﻞ »ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ« از ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎدیﮔﺮی و اﺳﻼم« از ھﻤﯿﻦ
ﻣﺆﻟﻒ.

٢٨

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﭘﺮداﺧﺘﻪی ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ! ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎداﻧﯽ و ﺟﮫﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺸﺮ در آن ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
اﺳﻼم آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ را از ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ،
اﺳﻄﻮرهھﺎی ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﺧﺮاﻓﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪای واﻗﻌﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ و ﺑﺮای ﺣﺲ ﻗﺎﺑﻞ درک
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﺪان اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد .اﺳﻼم ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن
ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻢﮐﺮدن ﻋﻘﻞﺷﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ
زﻧﺪﮔﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺴﺎن در اﺳﻼم ﺑﺮای اﯾﻤﺎنآوردن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد را وادار ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪن ﺑﻪ دﯾﻦ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ آﺷﮑﺎرا و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻗﻠﺒﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪی
ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن رام و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮی آن رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﯾﺎری
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﺰاوار اﺳﺖ او را ﺷﮑﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ و
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و اﻣﺮی ﺑﺮﺧﻼف آن
ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ اھﺪاﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه و ﻧﻔﻊ آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻓﺎﯾﺪهﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ!.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ از ﺷﺮ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺳﻠﻄﻪی ﻃﺎﻏﻮتھﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺮﮐﺶ،
ﻓﺸﺎر ﺷﮫﻮتھﺎ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ در ھﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺖاﻧﺪ و
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﻓﺎت دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ آن در ﻣﻨﺤﺮفﮐﺮدن ﻣﺮدم از
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن ﺿﻤﯿﺮ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮفﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﻣﺮ ﺧﺮاﻓﯽ ھﻤﺎن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﺳﺮﮐﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ،اﻧﺴﺎن را
ﮔﺎمھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﻏﺮب ﺑﻪ آن ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺧﺪای
ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻦ ھﻤﻪی راهھﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ آن ،اﻧﺴﺎن را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻮم
ﻣﻘﺼﺪش ﮔﻤﺮاه ،اﻓﻖھﺎﯾﺶ را ﻣﺤﺪود و زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او را در ﻣﯿﺪان ِ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ داﻣﻨﻪی ﺣﻮاس ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ واﻻ و ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ در

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آنﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻓﮑﺮ و روﺣﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪان ﺻﻌﻮد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ھﻢزﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﯾﺪﮔﺎن و
ﺑﺼﯿﺮﺗﺶ از ﻧﻮر و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎزھﻢ اﻧﺪک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﺪان ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی رازھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ھﺴﺘﯽ و
زﻧﺪﮔﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آنﭼﻪ ﻋﻠﻢ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ھﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺮاﻓﻪ اﺳﺖ! اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ھﻨﻮزھﻢ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺑﺎرهی ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯿﺎن ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت در ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ھﻤﭽﻨﺎن از ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻇﺎھﺮ ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ﺑﺪون ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﮫﺎﻧﺸﺎن
اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ درﺑﺎرهی راﺑﻄﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺘﺎبزده ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد روح و ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺸﺮی دارای ﺣﻮاس ﻣﺤﺪود را در
) (١
زﻣﯿﻨﻪی ﻋﺒﻮر از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎدی و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮر ﻧﮫﺎﻧﯽ ﻏﯿﺐ در ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﺗﻠﻪﭘﺎﺗﯽ
ﯾﺎ ﺧﻮابھﺎی راﺳﺘﯿﻦ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن
ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺪا را در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺮار داد از آن اﻋﻼم ﺑﯽﻧﯿﺎزی و ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ
ً
اﺻﻼ وﺟﻮد آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﭘﺲ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ھﻤﺎﻧﻨﺪ  ۱۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺗﺎ او را از ﺧﺮاﻓﺎت
رھﺎ ﮐﺮده و ﻋﻘﻞ و روح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی او را از اﻧﺤﻄﺎط در ﺧﺮاﻓﺎت ،ﺧﻮاه ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﻮاه
ﻋﻠﻢﭘﺮﺳﺘﯽ – ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ – رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ آﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آراﻣﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد
اﻧﺴﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﻏﺮﺑﯽ آن را از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﻞ و وﺟﺪاﻧﺶ
را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪا اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ!.
 -١ﺗﻠﻪﭘﺎﺗﯽ ھﻤﺎن ارﺗﺒﺎط ذھﻦ از دور اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎی آن ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮﺑﻦﺧﻄﺎب از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽاش )ﺳﺎرﯾﻪ( را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ» :ای ﺳﺎرﯾﻪ! ﺑﻪ
ﻃﺮف ﮐﻮه ﺑﺮو«! او ھﻢ از ﺻﺪھﺎ ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ آن را ﺷﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮه ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﮐﻤﯿﻦ دﺷﻤﻦ ،رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻠﻢ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﺮورآﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ
و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻠﻪﭘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎرهی
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ روح ﺗﺮدﯾﺪ دارد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ!.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی روح ﭘﻠﯿﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اروﭘﺎی ﺟﺪﯾﺪ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪاش در دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده از اذھﺎن ﺑﺰداﯾﺪ؛ ھﻤﺎن روﺣﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی
ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺧﺪاﯾﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪال و ﺳﺘﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽداد و ھﻤﻪی اﺳﺮار ﻣﻌﺮﻓﺖ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زور از ﺧﺪاﯾﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را از دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪان ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮ
ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ آن ﺧﺪاﯾﺎن و اﻧﺘﻘﺎم از آنھﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ!.
ھﻨﻮز ھﻢ آن روح ﭘﻠﯿﺪ در ﻋﻘﻞ ﭘﻨﮫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن و ﻏﺮﺑﯽھﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﺒﺎراﺗﯽ ھﻢﭼﻮن »ﻗﮫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎن« ﯾﺎ »ﭘﺮدهﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ از
اﺳﺮار ﻃﺒﯿﻌﺖ« و ...از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﺣﺴﺎس آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺼﻮرﺷﺎن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ او را وادار ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ھﺮ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺮ
ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ اداﻣﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ھﻤﻪی اﺳﺮار ﻋﻠﻢ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ھﻤﺎن
اﻣﺮیﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ در آرزوی آن ھﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻓﺮوﺗﻨﯽ
و ﺳﺮ ﻓﺮود آوردن ﺑﺮای ﺧﺪا رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد!.
ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺗﺎ او را از اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﯽ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ و آراﻣﺶ
و ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ روﺣﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ او ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ھﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﺶ و ﻟﻄﻔﯽ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اوﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ را در ﺧﺪﻣﺖ ھﻤﮕﺎن ﻗﺮار دھﻨﺪ او از آنھﺎ راﺿﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﮔﺎه و ﻋﺎﻟﻢﺷﺪنﺷﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از رﻗﺎﺑﺖ
آنھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد
را در راه زﯾﺎن و آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ھﻢﭼﻮن  ۱۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آن را از ﺷﺮ
ﻃﺎﻏﻮتھﺎ و ﮔﺮدنﮐﺸﺎن رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺮوزه ﻃﺎﻏﻮتھﺎ ﻓﺮاواناﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﺎن و ﮔﺮوھﯽ ھﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻃﺒﻘﺎت
زﺣﻤﺖﮐﺶ را ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ و آنھﺎ را در ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی زور ،زر و ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ارادهی ﻣﻠﺖھﺎ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
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اﺳﻼم در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ – و ﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ – ﻣﺮدم را از ﻃﺎﻏﻮتھﺎی ﻇﺎﻟﻢ رھﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ :اﺳﻼم را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ
را از ﺷﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺘﻢﮔﺮﺷﺎن آزاد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮزھﻢ ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺧﻮن ﻣﻠﺖھﺎ را ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس و ﺣﺮﯾﻢ آنھﺎ
ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎنﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﺎم اﺳﻼم را ﺑﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ آﯾﻪی
ﺷﺮﯾﻔﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ
َ
ا� فأول�ِك ه ُم ال�ف ُِرون﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۴ :
﴿ومن لم ��م بِما �نزل
»و ھﺮﮐﺲ ﺑﺮاﺳﺎس آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ] ،ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر[

ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ّ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ
ُْ
س ِه ْم
� ُدوا ِ� ��ف ِ
﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح� �كِموك �ِيما شجر بينهم �م � ِ
َح َر ًجا م َِّما قَ َضيْ َ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا � َ ْسل ً
ِيما] ﴾٦٥اﻟﻨﺴﺎء.[۶۵ :

»اﻣﺎ ،ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ! ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را در اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮیھﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪ داوری ﻧﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دلھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داوری ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺪورﺗﯽ
ً
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻼ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ«.

اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ھﻤﺎن آﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮاردادن آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ھﻤﻪی اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اروﭘﺎ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ھﺮﮔﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺳﻮی آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ھﻤﺎن دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻢﮔﺮان را ﺑﻪ ﻟﺮزه
درﻣﯽآورد و آنھﺎ را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﮑﺎﻣﺶ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻘﻮط
ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َۡ
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ٓ ٗ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
اس � َي ۡمكث ِ� ٱ� ِ
�ض﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[۱۷ :
﴿فأما ٱلز�د �يذهب جفاء ۖ وأما ما ينفع ٱ�
»اﻣﺎ ﮐﻒ ]روی آب ﮐﻪ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ زودی[ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .وﻟﯽ آنﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم

ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ً
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ – ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اذن و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ – ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .زﯾﺮا اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس اواﻣﺮ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮدش در زﻣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ھﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻧﯿﮑﯽ و اﺣﺴﺎن اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ھﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪان اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و در راه آن ﺟﮫﺎد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ اﺟﺮای
ﻓﺮﻣﺎن اﻟﮫﯽ ھﯿﭻ وﻇﯿﻔﻪ و اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﺣﺎﮐﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪاش ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ،
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ھﻢ از
ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدم ،ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری از ﻣﻦ در
آن اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ« .ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪی اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻣﻮال ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮی ﻣﺮدم در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .(١
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ رھﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ آنھﺎ را از ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﺎ
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .زﯾﺮا اﺳﻼم دﯾﻦ ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ و از
ﮔﺮدنﻧﮫﺎدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻮدداری و آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﺎ راﺿﯽﺷﺪن ﺑﺪان از ﺳﻮی ﺑﻨﺪهای ،ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎل او را در ﻗﯿﺎﻣﺖ
دﺷﻮار ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ھﻤﻪی
اﺑﺰارھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻨﮓ و ﺟﮫﺎد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ
ِ
در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ آن ،اﯾﺴﺘﺎده و ﺧﺎک ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﻤﺎن را از وﺟﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﭘﺎک و ﺟﺎن،
ﻣﺎل ،ﻧﺎﻣﻮس ،ﻋﻘﯿﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﻤﺎن را از ﭼﻨﮕﺎل ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن آزاد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺰاوار ﻧﺎم

 -١اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ھﺪاﯾﺖ )ﻣﺴﻠﻤﺎنﺑﻮدن( ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری را
ﻧﺎم ﺑﺮد.
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ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و ﭘﯿﺮوان دﯾﻨﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ َ ُ
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ
ۡ
يت ل� ُم
ض
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين�م و��مم
ت عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َر ِ
ۡ ۡ َ
ٗ
�س� ٰ َم دِينا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳ :
ٱ ِ
»اﻣﺮوزه ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﯾﻦﺗﺎن را ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﻌﻤﺘﻢ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و اﺳﻼم را ]ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻦ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪ[ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ«.
اﻣﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ آزادی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺟﮫﺎن از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان و ﻇﺎﻟﻤﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ
ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﻮز
زﺧﻢھﺎی ﺟﻨﮓ)  (١را ﺑﺮ ﺗﻦ دارد و ﺟﻨﮓ آﯾﻨﺪه آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ دو ﺑﻠﻮک ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﻠﻮک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﻠﻮک
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ .آﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻔﻮذ در ﮐﺸﻮرھﺎ ،درآﻣﺪھﺎ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﮫﺎن ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺰاع و رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﻤﺎن ﺳﺮﺷﺎر از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .آنھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮاﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﮔﺮوھﯽ رھﺎﺷﺪه و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻢﭼﻮن ﮐﺎﻻ از ﺧﺪﻣﺖ در درﺑﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر واﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ھﺴﺘﯽ و ﻧﻈﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ – ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا در ﺣﺎل
ﮔﺎمﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﭼﻨﯿﻦ راھﯽ اﺳﺖ – ھﻤﻪی ﻣﻌﺎدﻻت اﯾﻦ ﺟﺪال ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد و در ﺟﮫﺎن ﺑﻠﻮک ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﺪرت ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎﯾﺶ ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻦﮐﺮدن ﮐﻔﻪی اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺑﻠﻮک را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻤﻠﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ و
 -١ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آن
ﺟﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۹۵۳م .ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﮐﺪام از آن دو ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﻧﯿﺎز دارد؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﺪان
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ﭘﯿﺮوزی آن ،ﺟﮫﺎن را از ﺑﯿﻢ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺟﻨﮓ و
اﺿﻄﺮاب اﻋﺼﺎب ﺧﺮدﮐﻦ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ آن را از ﺷﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﮫﻮتھﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن آزاد ﮐﻨﺪ.
اروﭘﺎ در ﺷﮫﻮتھﺎی زﺷﺖ و ﻗﺒﯿﺤﺶ ﻏﺮق ﺷﺪه و ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آری! ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﺑﻨﺪهی ﺷﮫﻮتھﺎ ﺑﻮده و در ﻟﺬتھﺎی ﻣﺎدی
ﺷﺪﯾﺪی ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﺪهای از ﻣﺮدم را در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﮫﺎن ﻣﺒﮫﻮت و ﺷﯿﻔﺘﻪی
ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .آنھﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺷﮏ ،ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ،رادﯾﻮ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎر واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﯿﺎر
واﻗﻌﯽ و ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ اﺳﺖ .او ھﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﺑﺮﺗﺮی دارد و ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﻪاش ﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
داﻧﺶھﺎ و ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎری ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ادﯾﺎن ﯾﺎ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰی از
واﻗﻌﯿﺖ ،آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﭼﻨﺪ ﻗﻮم و ﮔﺮوه در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﺬتھﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰی از واﻗﻌﯿﺖ ،اﻗﺘﺪار و اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اداﻣﻪ داده و ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﻈﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎن ،روم و اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮد؟ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺤﻄﺎط و ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دورهی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ در ﺟﻨﮓ
ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪی ﻏﺮق در ﻓﺴﺎد آﻣﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ ﻟﺬتھﺎ و ﺷﮫﻮتھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ و ﻣﺎدی ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ آنھﺎ ھﻤﺎن ﻣﺮدﻣﯽ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﻈﺎم ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻏﺪﻏﻪی
ﺣﻔﻆ رﻗﺎصﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﮐﺎﺑﺎرهھﺎ را داﺷﺘﻨﺪ؟

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺳﺎدهﻟﻮح در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﺎن دﻧﯿﺎی آرﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺴﺎد ﻏﺮق و ﻏﻮﻃﻪور
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺸﻮری ﻗﻮی و دارای ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ آن ﺑﯿﺶ از
ھﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ آنھﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﺮوی ﺟﻮان و دارای ﻧﯿﺮوی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ھﻨﻮز از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و
ﻣﺎدی دوران ﺟﻮاﻧﯽاش را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ھﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ
ً
ﺑﯿﻤﺎری را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻇﺎھﺮا در آنھﺎ ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﺸﻢ
اﻧﺴﺎن آ ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺑﯿﻤﺎری را از ﻻﺑﻪﻻی ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهی ﻗﺪرت ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﺒﺮ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ را ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن ﻏﺮب ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻋﻠﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪی اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﻧﻔﺲ و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا او ﺧﻮدش ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﻨﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َّ َ ٗ
ََ َ
� َد ل ُِس َّنةِ ٱ�ِ � ۡبدِي�﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۶۲ :
﴿ولن ِ
»و در ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ«.

ﺧﺒﺮ اول درﺑﺎرهی اﺧﺮاج  ۳۳ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼی
آنھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺠﻨﺲﺑﺎزی اﺳﺖ .زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺮار
دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮدﻧﺪ! ﺧﺒﺮ دوم ﻓﺮار  ۱۲۰ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ در
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮاد ارﺗﺶ آن ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﺮای رھﺒﺮی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ!.
ﭼﻨﺂنﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ در آن ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ اداﻣﻪ دھﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﻄﺎط
ﺷﺪت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻨﻪی
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺎدی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﯿﺮاث ﻓﺮاوان ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻮاﻧﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺎدی و
اﻧﺴﺎﻧﯽ روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در دﻧﯿﺎی ارزشھﺎی واﻻ ھﯿﭻ دﺳﺘﺎوردی را ﺑﻪ ﺟﮫﺎن
ِ
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺮدم آن در آزادی ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﻣﺎدی ﭼﻨﺎن ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﭘﯽ ﺷﮫﻮتھﺎ روان و ﺗﺎﺑﻊ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻃﻔﯽ و روﺣﯽ و اﻓﻖھﺎی
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از رﻓﺘﺎر زﺷﺖ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ)  .(١ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط در ﮔﺮداب ﺷﮫﻮتھﺎ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ھﻢﭼﻮن  ۱۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺗﺎ او را از
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﮫﻮتھﺎ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻧﯿﺮوی زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻓﺎق ﺑﺮﺗﺮ آزاد ﺳﺎزد ﺗﺎ
ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ را در ﺟﮫﺎن ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﻟﻄﺎف و ﻧﻌﻤﺖھﺎی اﻟﮫﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻼش ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم و ﺑﯿﮫﻮدهای اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از آن ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر
روی دھﺪ ،اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﻣﺮدماﻧﺪ .ﻓﻘﻂ اﺑﺰارھﺎی
ﻟﺬت و ﺷﮫﻮت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم دوران ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﻪ درﺟﻪای از
ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺤﺸﺎی ﻣﺮدم دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻢﺗﺮ از ﻓﺤﺸﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻟﻨﺪن و
ﺷﮫﺮھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮد .اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﻨﺎن ﻏﺮق در ھﺮج و ﻣﺮج اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺪان ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﺳﻼم آﻣﺪ و ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻓﺴﺎد و
ﻓﺤﺸﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻻ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﺸﺎط ،ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راه ﻧﯿﮑﯽ،
آﺑﺎدﮐﺮدن زﻣﯿﻦ و ﺗﺸﻮﯾﻖﮐﺮدن ھﻤﻪی ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﺷﺮ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ ﻣﺮدم آن روزﮔﺎر در
آن ﻏﺮق ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻼش در راه اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮر ،ﺧﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﮫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و
در ﺧﻼل آن ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ ،ھﺮج و ﻣﺮج،
ً
 -١اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎھﺎن و
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن در آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ھﻨﻮزھﻢ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺎھﺎن ﺑﻪ دﯾﺪهی ﺷﮫﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دو
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺳﯿﺎھﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻞ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺪھﺎ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ھﻨﻮزھﻢ ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ھﻤﻮﻃﻦ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖﺷﺎن را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ
ﮐﺘﮏ زدهاﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ھﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺟﺮا را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪون ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ھﻤﻮﻃﻦ ﺳﯿﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ او را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .از ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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ﻓﺴﺎد و اﺑﺎﺣﯽﮔﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ھﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ و اﻟﮕﻮی واﻻﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﻼق ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﺰل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﮫﻮتھﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و اﻧﺤﻄﺎط ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺣﺎل ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن اﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻗﺪرت ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارد و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻪ دﺳﺖآوردن
اﺑﺰارھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺪرت و اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻤﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﻗﺪرت ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﻣﻌﺠﺰهای را ﮐﻪ اﺳﻼم ﯾﮏ ﺑﺎر
ً
آن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد ﻣﺠﺪدا ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن را از ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪارج
ﻋﺎﻟﯽ و واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻈﺮ
دارد ،ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪهی روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺮد ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼق ﯾﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽﻣﺂﺑﯽ و ﺗﺄﻣﻞ در آﻓﺮﯾﺪهھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﻣﻮر زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﻧﻈﺮ ﻣﯽدھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
از ھﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪی رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدش ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و اﺻﻮﻟﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺺ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ،ﻋﻤﻞ و ﻋﺒﺎدت ،زﻣﯿﻦ
و آﺳﻤﺎن و دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ .در ﻓﺼﻞھﺎ آﯾﻨﺪه در ﻻﺑﻪھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ و واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم از ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ زﯾﺮ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:.
ً
اوﻻ :اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﻋﻮت ﻧﻈﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﺟﮫﺖ ﺑﺮآوردهﮐﺮدن آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :در راه ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در درون ﻓﺮد ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺴﻢ و ﻧﯿﺎزھﺎ ﻋﻘﻞ و روح
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﺟﻨﺒﻪای از آن ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
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ﺟﮫﺖ اﻋﺘﻼی روح ،ﻧﯿﺮوی زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﮑﺮده و در ﭘﺎﺳﺦﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﻮتھﺎی
ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارزش اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﻨﺰل دھﺪ.
آری! اﺳﻼم ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر را در ﻧﻈﺎم ﯾﮕﺎﻧﻪای ﮔﺮدھﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن را
در ﻣﯿﺎن ﮐﺶ و ﻓﺸﺎر دﭼﺎر از ھﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺟﮫﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺳﻮق ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﯿﭻ اﺣﺪی ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی و ﻓﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮﻣﯽﺷﻮد و آنھﺎ را ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎدی ،ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻮازن و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،اﻋﺘﻘﺎد
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎدی اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮﻗﻪھﺎی
ﺻﻮﻓﯽﻣﺂب ﯾﺎ اﯾﺪهآلﮔﺮا ﺑﺎور ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﯽ و اﻟﮕﻮھﺎی واﻻﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم،
ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ آنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺴﻢ ،ﻋﻘﻞ و روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﺎھﻨﮓ و
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺳﻼم اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ)  (١ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و
 -١ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ :اﯾﻦ اﺻﻄﻼح از رﯾﺸﻪی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
دﺳﺘﻪای از اﯾﺪهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮏ ﺳﻨﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ آن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ھﻤﻪی داراﯾﯽھﺎﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاد از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در آنھﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ :زﻣﯿﻦ ،ﻗﺎﯾﻖھﺎ و ...ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ اﯾﺪهھﺎی ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻔﮫﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺷﺘﺮاﮐﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺧﻮد را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ھﻤﭽﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺣﺰبھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ...ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ دارد .اﻣﺎ ھﯿﭽﮑﺪام از
ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﺻﻄﻼح ﮐﻤﻮن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی
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اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۸۳۹م در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ و ھﻮاداران راﺑﺮت آون آن را در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رواج دادﻧﺪ .اﺻﻄﻼح ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ۱۸۴۱م ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ
ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪ.
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺑﺰرگ ﺷﻮروی در ﭼﺎپ  ۱۹۳۵م ﺧﻮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺷﻮد و از راه ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ دو ﺷﮑﻞ )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ( ﻃﺒﻘﺎت ھﻤﺴﺘﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﺖ ﺳﺘﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ
اﺳﺘﻮارﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺪون اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﻤﮕﺎن درﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و اﺧﺘﻼف ﻓﮑﺮی و ﮐﺎر دﺳﺘﯽ و ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ھﻨﻮز دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد و ﻧﺎم آن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ) ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( اﺳﺖ«.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺳﺎل  ۱۹۶۱م
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺪون ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ رﺷﺪ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﺮدم ﺑﺎ رﺷﺪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮ از راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺋﻤﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻮﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﺻﻞ ﺑﺰرگ اﻧﺘﻈﺎر از ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش و دﺳﺘﻤﺰد
ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎزش ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان آزاد و آ ﮔﺎه
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در دورن آن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮای
ﺧﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ ھﺮﮐﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت را درﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ«.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺻﻞ ﺑﺰرﮔﺶ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺤﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان آزاد ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ دﯾﻮارھﺎی آھﻨﯽ و اﯾﺠﺎد آﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﻗﻠﻊ
و ﻗﻤﻊ اﻋﺘﺮاضﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﺮان آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪاش در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺎدرهای اﻣﻮال ﻋﻤﻮم
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺷﻮروی ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از ﺷﺪت ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
اھﻠﯽ ھﻤﭽﻮن :ﺳﮓ ،ﮔﺮﺑﻪ و ...ﯾﺎ آدمﺧﻮاری روی آوردﻧﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺗﻦ در اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺑﻪ وﺟﻮدآوردن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم را داﺷﺖ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺣﺰب ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .اﺣﺰاب ﺣﺘﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ ﻧﻔﺲﮐﺸﯿﺪن ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻓﺮدی
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮد او را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﮫﻢ
و ھﻤﻪی داراﯾﯽاش را ﻣﺼﺎدره و ﮔﺎه او را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ
اردوﮔﺎهھﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری در ﺳﯿﺒﺮی و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺷﻮروی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در
اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت آنھﺎ ،ھﻤﻪی ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن را در ﺧﻮد دارد؛ ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﮑﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮب ،ﻓﺮد را اﺳﺎس و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪی آزادیھﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ او
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮاﺳﺎس آزادی ﻓﺮد در ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻨﺒﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﻠﻮک ﺷﺮق
وﺟﻮد دارد ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و زﯾﺎدهروی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺳﺎس ﻗﺮار داده و ﻓﺮد را
ارزش وﺟﻮدی و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ذرهای ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ِ
وﺟﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ دارای آزادی و ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮد ﺣﻖ
اﻋﺘﺮاض در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن و درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ دوﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﯾﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق
ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﻮازن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮد آن ﻣﻘﺪار آزادی ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ دارد و ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎوز
ﻧﮑﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮازن ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آن ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮاوان ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی آن
رواﺑﻂ ﻣﯽدھﺪ .ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﮑﺎری ،ﻣﺆدت و ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
و ﮔﺮوهھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﯿﻨﻪ ،درﮔﯿﺮی و ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ،
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽاش را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎزھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای
ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره آن را در دوراﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺟﮫﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی وزﻧﻪای
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﯾﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﻮری دارﯾﻢ ،ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺎمھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ
ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬا ،ﻣﺴﮑﻦ ،و ارﺿﺎی ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ آنھﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﺮح آنھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﭼﯿﺰیﺳﺖ

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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ﮐﻪ اﺳﻼم  ۱۳۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ْ َ َ ََ َ ً َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َْ َ ُ ْ َُ َ ٌ َ َْ ْ َ ْ َ
ﺐ ﺧﺎ ِد ًﻣﺎ َ ،و َﻣ ْﻦ
»ﻣﻦ ﺎﻛن ﻨﻟﺎ ﺎﻋ ِمﻼ ﻓﻠﻴﻜت ِﺴﺐ زوﺟﺔ ،ﻓ ِﺈن لﻢ ﻳ�ﻦ ﻪﻟ ﺧﺎ ِدم ﻓﻠﻴﻜت ِﺴ
َْ َ ُ ْ َُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ً
لﻢ ﻳ�ﻦ
ﻪﻟ مﺴ� ٌﻦ ﻓﻠﻴَﻜت ِﺴﺐ مﺴﻜﻨﺎ«» .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ] ،اﮔﺮ ھﻤﺴﺮی

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد و اﮔﺮ

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ]ﯾﺎ ﺑﺪو داده ﺷﻮد[«) .(١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ
اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاردی ﺑﯿﺶ از آن را ھﻢ ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﺑﺪون
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﻘﻼبھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺟﻨﺒﻪھﺎی دﯾﮕﺮ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦھﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺑﻮد.
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل و ارﮐﺎن آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را در ھﻤﻪی
ﺟﻨﺒﻪھﺎ ھﻢﭼﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻠﻢ و ﻋﺒﺎدت ،اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻓﻄﺮی و آرزوھﺎی روﺣﯽﺷﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر،
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد دوراﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ھﺪف اﯾﻦ دﯾﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن ﺣﯿﺎت در
ﺟﮫﺎن اﺳﺖ.
ﺟﮫﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽاش ھﺮﮔﺰ از وﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼم ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی در آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺣﺶ
درآﻣﺪه ھﻨﻮزھﻢ ﺑﻪ وﺣﯽ اﺳﻼم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ﺳﯿﺰده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل
و آرزو ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ و
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﻧﯿﺎز دارد .ھﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن را ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮﺗﺮی اﻓﺮاد ﺑﺮ
ﯾﮏدﯾﮕﺮرا ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻘﻮاﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻪ ﺗﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﯿﺎه ﺑﺮاﺑﺮی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﻋﻄﺎ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﷲ ﻷ«» .از رھﺒﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ
ِﻛﺘﺎب ا ِ
 -١ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارھﺎ آن را در
اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی  ۱۷۱۱۲ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﻣﺘﻦ دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺷﻤﺎ ﺑﺮدهای ﺣﺒﺸﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮫﺮهاش ھﻢﭼﻮن داﻧﻪی ﮐﺸﻤﺶ ]ﺳﯿﺎه[ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ

ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ«) .(١
ﺟﮫﺎن ﻏﺮق در اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ درﺟﻪی ﺗﻮﺣﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ھﻢﭼﻨﺎن
ِ
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻧﯿﺎز دارد .زﯾﺮا اﺳﻼم اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت اﺳﻼم
ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ و ﻣﻨﺎﻋﺖ آن ﻗﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن
ﮐﻮﺗﻮﻟﻪھﺎی اروﭘﺎی ﻣﺘﻤﺪن ھﺮﮔﺰ ﺗﻮان دﯾﺪن آن را ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺼﺮی و ﻗﺒﻄﯽ را ﮐﺘﮏ
زده ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺧﻮد ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص را ﻧﯿﺰ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ!.
ﺟﮫﺎن ﻏﺮق در ﺗﺒﺎھﯽھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﮐﻪ ﺳﯿﺰده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ،
رﺑﺎ و اﺣﺘﮑﺎر را ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﯿﺎز دارد .زﯾﺮا آن دو اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎدیﮔﺮا و ﻣﻠﺤﺪ آن را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ،ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر
ﺟﻨﺒﻪی روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮرﮐﺮدن دﻧﯿﺎی او در ﻣﯿﺪان ﻣﺤﺪود ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﯾﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎورھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻧﯿﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
اﺳﻼم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
﴿ َ�ٓ إ ِ ۡك َراهَ ِ� ٱ ّ� َ َّ َ َّ َ ُّ ۡ ُ َ ۡ َ ّ
�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۵۶ :
ِين� قد تب� ٱلرشد ِمن ٱل ِ
ِ
»در )ﻗﺒﻮل( دﯾﻦ ھﯿﭻ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ راه راﺳﺖ )و ھﺪاﯾﺖ( از راه
اﻧﺤﺮاف )و ﮔﻤﺮاھﯽ( روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
 -١ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ) .ﻣﺆﻟﻒ(
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ﴚ ،ﻛ ﹶﹶﺄ ﱠن ﹶر ﹾأ ﹶﺳ ﹸﻪ زﹶ ﺑﹺﻴ ﹶﺒ ﹲﺔ« را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ
اﺳ ﹶﻤ ﹸﻌﻮا ﹶو ﹶأﻃﻴ ﹸﻌﻮا ،ﹶوإﹺن ﹾ
ﺟﻤﻠﻪی » ﹾ
اﺳ ﹸﺘ ﹾﻌﻤ ﹶﻞ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻜ ﹾﹸﻢ ﹶﻋ ﹾﺒﺪﹲ ﹶﺣ ﹶﺒ ﱞ
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ﹺ
ﹶﺎب اﻟ ﱠﻠـ ﹺﻪ« در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ ،اﻣﺎ آﺧﺮ آن » :ﹶﻣﺎ ﹶأ ﹶﻗﺎ ﹶم ﻓﻴﻜ ﹾﹸﻢ ﻛﺘ ﹶ

ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ در ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﺧﻮد و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﻌﺠﻢ
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اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺎﻧﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ » :ﹾ
اﺳ ﹶﻤ ﹸﻌﻮا ﹶو ﹶأﻃﻴ ﹸﻌﻮا ،ﹶوإ ﹾن ﹸأ ﱢﻣ ﹶﺮ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻜ ﹾﹸﻢ ﻋﹶ ﹾﺒﺪﹲ ﹶﺣ ﹶﺒ ﱞ
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ﹺ
ﹶﺎب اﷲﹺ ﻷ«ُ ) .ﻣﺼﺤﺢ(
ﹸﳎ ﹶﺪﱠ ﹲع ﹶﻣﺎ ﹶأ ﹶﻗﺎ ﹶم ﻓﻴﻜ ﹾﹸﻢ ﻛﺘ ﹶ

آﯾﺎ دوران دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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ﺟﮫﺎن ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ از ﺟﻨﮓ ،ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ راه
واﻗﻌﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ درازﻣﺪت اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و دوراﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ در دورهای ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد اﺳﻼم
ً
زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ از ﻧﻮر و ﺑﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در آﯾﻨﺪهی ﺑﺸﺮﯾﺖ ھﺮﮔﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻘﺶ
ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮدهاش در آن دوران ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ آن را دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای
ﻣﺘﺰﻟﺰلﮐﺮدن ﺑﺎورھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن اﺳﻼم ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺮای ھﺮ دورهای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮدﮔﯽ را ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺠﺎزداﻧﺴﺘﻦ ﺑﺮدﮔﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دورهی ﻣﺤﺪودی آﻣﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ دﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ!.
***
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت دﭼﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮدﯾﺪھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ و در ﺻﺪاﻗﺖ ،درﺳﺘﯽ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ آن ﺑﺮای ھﻤﻪی ﺑﺸﺮﯾﺖ و ھﻤﻪی ﻧﺴﻞھﺎ
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮدﮔﯽ را ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ؟ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺎوات
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﻪی ﻣﺮدم را از ﯾﮏ اﺻﻞ و رﯾﺸﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮی در اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮدﮔﯽ را ﺟﺰﺋﯽ از
ﻧﻈﺎﻣﺶ ﻗﺮار داده و آن را ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دو
دﺳﺘﻪی ﺑﺮده و آزاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ارادهی او در زﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ دارد ﮔﺮوھﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ
ﭼﺮا در ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽاش ﻗﺮآن ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاب ،ﻗﻤﺎر ،رﺑﺎ و اﻣﻮر دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ اﺳﻼم
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻟﻐﺎی ﺑﺮدﮔﯽ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟
ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ او ھﻢﭼﻮن اﺑﺮاھﯿﻢ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
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﴿قال أ َو ل ۡم تُ ۡؤمِن﴾

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم
]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۶۰ :

»آﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهای؟«.

ﺗﺎ او ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ  در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ّ
َۡ
َ َ ََ َ
﴿قال ب ٰ
�ن ِ�َ ۡط َم� ِ َّن قل ِ�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۶۰ :
� َو� ٰ ِ
»ﺑﻠﯽ! اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻗﻠﺒﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ«.

ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻋﻘﻞ و ﺑﺎورھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺒﺎه ﮐﺮده ھﺮﮔﺰ آن اﻧﺪازه درﻧﮓ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ را درﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻮی و ھﻮس آنھﺎ را دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﮐﺮده و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﯾﮏ دﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻋﻘﺎﯾﺪی
ﮐﮫﻨﻪﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوراﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ!.
ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ادﻋﺎھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را از
رھﺒﺮانﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻧﻤﻮده و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﺪی و ﭘﺎﯾﺪار ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺮﯾﺰی از وﻗﻮع
آن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اوﻟﯿﻪ ،دورهی ﺑﺮدﮔﯽ ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﺖ( و از دﯾﺪﮔﺎه آنھﺎ
ھﻤﻪی ﺑﺎورھﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ
ﻧﺘﯿﺠﻪی وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی آن دوران ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آن
دوره و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ھﯿﭻ ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻧﺴﻞھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺳﻼم زﻣﺎﻧﯽ ﻇﮫﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﮫﺎن در
ﭘﺎﯾﺎن دورهی ﺑﺮدهداری و آﻏﺎز دورهی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﺶ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮدهداری را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را روا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ)  !(١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی
زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺷﺮاﯾﻂ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﺤﺎل
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ!.
 -١ﺷﺒﮫﻪی راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺣﯽاش و ﺑﻪ
دور از ﻏﺒﺎر ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ و آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﻗﻌﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ادﻋﺎھﺎی ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ھﯿﭻ
ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺑﺎورھﺎی ﻣﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﺳﺎﯾﻪی ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎی
ھﻮﻟﻨﺎک و زﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در دﻧﯿﺎی ﺑﺮدهداری و ﺑﻪ وﯾﮋه در دورهی اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﻪ
ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﺪان ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮدهداری را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ھﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری از ﺳﻮی دﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺮوع اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﺑﺮدﮔﯽ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ای ﮐﺎش اﺳﻼم ،ﻗﻠﺐھﺎ و اﻓﮑﺎرﻣﺎن
را راﺣﺖ و آﺷﮑﺎرا و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮدﮔﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎرهی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﻧﮓ و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد .ھﺮﮔﺰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دورهی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮدﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮدﮔﺎن در اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﮔﺎم
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ ﺑﺮدﮔﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺖ
ﮔﻤﺎن ﻋﺪهای ﺗﻼش در راه
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ِ
آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ!.
در ﻋﺮف و ﻋﺎدت روﻣﯽھﺎ ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن؛ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ از داﺷﺘﻦ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﺎن از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ آنﺟﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻨﮓھﺎ
و ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻮرشھﺎ و درﮔﯿﺮیھﺎ ﺑﺪون ھﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﮫﻮت ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﺎﻧﺪن و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ درآوردن دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ِ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ روﻣﯽھﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ آنھﺎ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﻤﺎمھﺎی
آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ،ﻟﺒﺎسھﺎی ﻓﺎﺧﺮ و ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻏﺬاھﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و در
ﻟﺬتھﺎی آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ،ﻟﺒﺎسھﺎی ﻓﺎﺧﺮ و ﮔﺮانﺑﮫﺎ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻏﺬاھﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و
در ﻟﺬتھﺎی ﺷﮫﻮاﻧﯽ اﻋﻢ از ﺷﺮاب ،زﻧﺎن ،رﻗﺺ ،ﺟﺸﻦھﺎ و ﯾﺎدﺑﻮدھﺎ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻟﺬتھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ و ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﺑﻤﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن دوران ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را از ﭼﻨﮕﺎل اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻨﺒﻊ
درآﻣﺪی ﺑﺮای آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮد.
اﺳﺘﻌﻤﺎر روم و ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،راھﯽ ﺑﺮای ارﺿﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﻮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ روﻣﯿﺎن
ﺑﻮد و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ارزش و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮھﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮار آنھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ آنھﺎ را در ﻣﺰارع
وﮐﺸﺘﺰارھﺎ وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ ھﯿﭻ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ آنھﺎ را
زﻧﺪه ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢﭼﻮن ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن و درﺧﺘﺎن ﺣﻖ
ﻏﺬا ﺧﻮردن داﺷﺘﻨﺪ .آنھﺎ در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺪون ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺟﺰ ارﺿﺎی ﻟﺬت ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﻣﺎﻟﮑﺸﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاش در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﮑﻨﺠﻪی اﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻼق ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در
ﺳﯿﺎهﭼﺎلھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﺪﺑﻮ و ﻣﺘﻌﻔﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﺣﺸﺮات و ﻣﻮشھﺎ ﺑﻮد.
آنھﺎ در ﮔﺮوهھﺎی  ۱۰ﻧﻔﺮی زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن
ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﯾﮏ ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﺑﻪ  ۵۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آن ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ ِ
ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ اﺻﻄﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد درﺑﺎرهی آنھﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺎﺣﺖ و زﺷﺘﯽ ﺑﺰرگ ِﺗﺮ ﻗﻀﯿﻪ در اﻣﺮی وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺮﺷﺖ و
ِ
ﺧﻮی وﺣﺸﯽ روﻣﯽھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪی
اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ ﻣﻠﺖھﺎ آن را از اﺟﺪاد روﻣﯽﺷﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ و آن ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻤﺸﯿﺮزﻧﯽ و ﻧﯿﺰهﭘﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن و ﮔﺎھﯽ در رأس آنھﺎ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﻧﯿﺰه را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﯽزره و ﺑﯽﺳﭙﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز
ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ روﻣﯽھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و از ﺷﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮐﻒ ﻣﯽزدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮدﮔﺎن ،ﺑﺮدهی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽداد و ﺟﺴﺪ ﺑﯽﺟﺎن او را ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ روﻣﯽھﺎ از ﺷﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻗﮫﻘﮫﻪ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽدادﻧﺪ.
آری! اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮدﮔﺎن در اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﻮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ درﺑﺎرهی
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮدﮔﺎن آن دوران و ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﮏ درﺑﺎرهی ﮐﺸﺘﻦ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ از آنھﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﺟﻮد ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺮی ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﺣﻖ آنھﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .زﯾﺮا ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺰاف و ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻞ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن در اﯾﺮان ،ھﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و وادارﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺪون دادن ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰدی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ آنﭼﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺪاﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ از
ﻧﻈﺮ درﺟﻪی ﻗﺴﺎوت ،ﺑﯽرﺣﻤﯽ و زﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ.
ﺳﭙﺲ اﺳﻼم آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ از دﺳﺖرﻓﺘﻪﺷﺎن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و
درﺑﺎرهی ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ:
َۡ ُ ُ ّ َۡ
ض﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۵ :
﴿�عض�م ِم ۢن �ع ٖ
»ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﭘﺎرهی ﺗﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﯾﺪ«.

آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
َ
َ
ْ َ َ َ ْ َ
َ ْ َََ َ ْ َ ُ ََ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ﺟﺪ�ﻨﺎهُ َو َﻣ ْﻦ أﺧﻰﺼ �ﺒْﺪهُ أﺧ َﺼﻴْﻨ ُﺎه«.
»ﻣﻦ �ﺘﻞ �ﺒﺪه �ﺘﻠﻨﺎه ،وﻣﻦ ﺟﺪع �ﺒﺪه
»ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮدهاش را ﺑﮑﺸﺪ او را ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،ھﺮﮐﺲ ﺑﺮدهاش را ﻣﺜﻠﻪ ﮐﻨﺪ او را ﻣﺜﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،

ھﺮﮐﺲ ﺑﺮدهاش را ﻋﻘﯿﻢ ﮐﻨﺪ او را ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«) .(١
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﻼم آﻣﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﯽﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺒﺪأ ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
َُْْ َُ َ َ َ َ
آد ُم ِﻣ ْﻦ ﺗُ َ
اب«» .ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم ھﺴﺘﯿﺪ و آدم ھﻢ از ﺧﺎک اﺳﺖ«) .(٢
ﺮ
»أ�ﺘﻢ �ﻨﻮ آدم و
ٍ
ﭘﺲ ﻣﺎﻟﮏﺑﻮدن ﻓﺮد ﺑﺮاﯾﺶ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮی ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ:
َ
َ َ َ َ ٍّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ٍّ َ َ َ ْ
َ
َ
ٍّ
ٍّ
»أﻻ ﻻ ﻓﻀﻞ ِﻟﻌﺮ ِ� ﻰﻠﻋ أﻋﺠ ِ� ،وﻻ ِﻷﻋﺠ ِ� ﻰﻠﻋ ﻋﺮ ِ� ،وﻻ ِﻷﺳﻮد ﻰﻠﻋ أﻤﺣﺮ وﻻ
َ ْ َ َ َ َ َّ
َّ ْ
ﺎﺘﻟﻘ َﻮى«» .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ،ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﺑﺮ ﻋﺮب،
ﻤﺣ َﺮ َﻰﻠﻋ أ ْﺳ َﻮدِ ،إﻻ ِﺑ
ِﻷ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد .ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﯿﺎر

ﺑﺮﺗﺮی ]ﻧﺰد ﺧﺪا[ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ«) .(٣
 -١ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ اﺑﻮداود )ﺣﺪﯾﺚ (۱۳۸۵ :و ﻃﺤﺎوی در ﻣﺸﮑﻞ اﻵﺛﺎر )ﺣﺪﯾﺚ (۱۳۹۴ :آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٣ﻃﺒﺮی در ﮐﺘﺎب آداب اﻟﻨﻔﻮس و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﺰﺋﯽ
از ﺧﻄﺒﻪی ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ِﻣ َﻨﯽ اﺳﺖ.

٥٠

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﻼم ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن دﺳﺘﻮر دھﺪ ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ:
ۡ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َٰ َ ٰ َ ۡ َ َ
�كِ� َوٱ ۡ َ
﴿ َو� ِٱ ۡل َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح َ ٰ
�ارِ ذِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
�
� ٗنا َو�ِذِي ٱلقر� وٱ��
� وٱلم ٰ ِ
ِ
ۡ
ۡ
َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َّ ََّ
ۡ
َّ
��ب َوٱبن ٱ َّ
� ُنب َوٱلصاحِب بٱ َ
َوٱ ۡ َ
ُ
يل وما ملكت �ي�ن�مۗ إِن ٱ�
ب
لس
ٱ
ار
�
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٗ
َ
ُ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ ُ ُّ َ
� �ِب من �ن �تا� فخو ًرا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۶ :

»و ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و )ﻧﯿﺰ( ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯽﻧﻮاﯾﺎن و ھﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ھﻢﻧﺸﯿﻦ و در راهﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آنھﺎ
ھﺴﺘﯿﺪ) ،ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ( ﺑﯽﮔﻤﺎن اﻟﻠﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﻓﺨﺮ ﻓﺮوش اﺳﺖ؛ دوﺳﺖ
ﻧﻤﯽدارد«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﮏ
و ﺑﺮده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺧﻮد ﺑﺰرگﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮده ﯾﺎ ﺧﻮارداﻧﺴﺘﻦ او ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن آن دو ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﺑﺮادری اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﺎن ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و اوﻟﯿﺎی
ﮐﻨﯿﺰان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ازدواج آنھﺎ از اﯾﻦ اوﻟﯿﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻣﯽﺷﻮد:
َ
َ
َ
َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ّ َ َ َ ٰ ُ
َ ُ
� ُم ٱل ۡ ُم ۡؤم َِ�ٰ ِ َ َّ ُ ۡ ُ
﴿ف ِمن ما ملكت �ي�ن�م مِن �ت�ت ِ
�
ت وٱ� أعلم �ِإِي�ٰن ِ�م�
َ
ُ ُ َّ ۡ َ ۡ َّ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ
َۡ ُ ُ ّ َۡ
�حوهن �ِإِذ ِن أهل ِ ِهن وءاتوهن أج
وره َّن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۵ :
ض فٱن ِ
�عض�م ِم ۢن �ع ٖ �
»ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﯾﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ )ازدواج ﮐﻨﺪ( و اﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ
داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻧﺎن را ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺻﺎﺣﺒﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد
در آورﯾﺪ ،و ﻣﮫﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪھﯿﺪ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮدﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎھﻢ ﺑﺮادرﻧﺪ:
»إﺧﻮاﻧ�ﻢ ﺧﻮﻟ�ﻢ ﻓﻤﻦ ﺎﻛن أﺧﻮه ﺤﺗﺖ ﻳﺪه ﻓﻠﻴﻄﻌﻤﻪ مﺎ ﻳﻄﻌﻢ وﻴﻟﻠبﺴﻪ مﺎ ﻳﻠبﺲ
وﻻ ﺗ�ﻠﻔﻮﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺒﻬﻢ ﻓﺈن ﻠﻛﻔﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻫﻢ«» .ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮادران و
ﺧﻮاھﺮان ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ )ﺑﺮادرش( زﯾﺮ دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد
ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ و از ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺸﺎن از آنھﺎ

ﮐﺎری ﻧﺨﻮاھﯿﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن ھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ«) .(١
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ھﺪف اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮدﮔﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 -١ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ص ﮐﻪ ﺑﺨﺎری آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟

٥١

َ
َ
»ﻻ ﻳﻘﻞ أﺣﺪ�ﻢ :ﻫﺬا ﻋﺒﺪي وﻫﺬا أﻣﻲﺘ وﻴﻟﻘﻞ ﻫﺬا ﻓﺘﺎي وﻓﺘﺎﻲﺗ«» .ھﯿﭽﮑﺪام از

ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ«) .(١
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺑﻮد و ﻏﻼﻣﺶ را ﭘﯿﺎده ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﺮﮐﺒﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :او را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮدت ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻮار ﮐﻦ زﯾﺮا او ﺑﺮادرت
اﺳﺖ و روح او ﻣﺎﻧﻨﺪ روح ﺗﻮﺳﺖ«.
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ
درﺑﺎرهی ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ اﺳﻼم درﺑﺎرهی ﺣﻘﻮق ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
ﭘﺲ از ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم آنھﺎ را
اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ دارای روﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روح ﺳﺮورانﺷﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺟﻨﺲ ﺑﺮدﮔﺎن را ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮدﮔﯽ و ﺧﻮاری آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دلھﺎﯾﺸﺎن از ﮐﺸﺘﻦ ،ﺷﮑﻨﺠﻪﮐﺮدن ،داغﮐﺮدن ﺑﺪنھﺎﯾﺸﺎن و
وادارﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ و اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ)  .(٢در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ
در دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻻت و اوھﺎم ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻌﯿﺖ ،اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮادری
ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ ارﺗﻘﺎ داد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﻨﺎن
درﺟﻪی واﻻﯾﯽ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ در ھﯿﭻ دوره و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ اروﭘﺎﯾﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﮑﺎر
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن آزدﺷﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد آزادﺷﺪن
و داﺷﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎر و اﺳﺘﻘﻼل ،از ﺗﺮک ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﺎﺑﻖﺷﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ را
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﺮد!.
ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ دارای ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ آن
را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ھﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﺮدار ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .درﺑﺎرهی
 -١ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻮھﺮﯾﺮه آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ھﻨﺪیھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن از ﭘﺎی ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻧﻮع آﻓﺮﯾﻨﺶ
آنھﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ اﻓﺮادی ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاری و ﻋﺬاب
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ روﺣﺸﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﺣﻠﻮل
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ! ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درد و رﻧﺞ دﯾﮕﺮی ھﻢ اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را وادار ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاری و ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٥٢

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻧﮫﯽ از ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺎﻟﮑﺎن را از ﯾﺎدآوری ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﺎنﺷﺎن ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ آنھﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ آنھﺎ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﺮدﮔﯽﺷﺎن را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»إن اﷲ مﻠﻜ�ﻢ إﻳﺎﻫﻢ ولﻮ ﺷﺎء ﻟـﻤﻠﻜﻬﻢ إﻳﺎ�ﻢ«» .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻟﮑﺎن آنھﺎ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،اﮔﺮ اراده ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آنھﺎ را ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮده و ﻏﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮐﻨﺪ«) .(١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﺮی ﻋﺎرﺿﯽ و زودﮔﺬر ،ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان را ﺑﻪ ﺑﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﺳﺮور اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮدﮔﺎناﻧﺪ و آن ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻪ ﺑﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ! ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻼم ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﻏﺮور ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ و
روح ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی آنھﺎ و دوﺳﺘﯽ و ﻣﻮدﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ
ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪآنھﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺑﺎرهی ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و
ﺷﮑﻨﺠﻪی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم ﺳﺰای ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ ْ
َ َ
» َﻣ ْﻦ �ﺘَﻞ َ�ﺒْ َﺪ ُه �ﺘَﻠﻨَ ُﺎه«» .ھﺮﮐﺲ ﺑﺮدهی را ﺑﮑﺸﺪ او را ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ«.

اﯾﻦ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪهی روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﮔﺎن
ِ
و ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن و ﺑﯿﺎن آﺷﮑﺎر ﺗﻀﻤﯿﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا آنھﺎ را از ﺻﻔﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺸﺮﺑﻮدنﺷﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦھﺎ ﮐﺎﻣﻞ
و ﮐﺎﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی درﺑﺎرهی ﺑﺮدﮔﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ
از اﺳﻼم ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی آن ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺘﮏزدن ﺑﺮدﮔﺎن را ﺑﺎ
ھﺪﻓﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﺄدﯾﺐ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺑﺮای آزادی آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺣﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﺷﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود.
***
 -١اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺧﻼل ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان در )اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم
اﻟﺪﯾﻦ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ذﮐﺮ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪی آزادﺳﺎزی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ در واﻗﻊ آزادﺳﺎزی روﺣﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ از دﺳﺖرﻓﺘﻪﺷﺎن و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺸﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی ﮔﺬرا و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ آنھﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آزادی آنھﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮدﮔﺎن از
ھﻤﻪی ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده ،زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی
اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای آزادی ﺑﺮدﮔﺎن دو ﺷﯿﻮهی آزادﺳﺎزی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آزادﮐﺮدن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آزادی ﺑﺮدﮔﺎن از ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن ﺑﻮد .اﺳﻼم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ آزادﮐﺮدن ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮد در
اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﮕﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻏﻼﻣﺎنﺷﺎن را آزاد و اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﻣﯿﺎن
ﯾﺎراﻧﺶ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﻮال ﻓﺮاواﻧﯽ را در راه ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼﻣﺎن از ﺳﺮان ﻣﺸﺮک
ﻗﺮﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ آنھﺎ را آزاد و ﺑﻪآنھﺎ ﻧﻌﻤﺖ آزادی را ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ھﺮﮔﺎه ﭘﺲ از
ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ،در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺑﺮدﮔﺎن را ﺧﺮﯾﺪه و آنھﺎ را آزاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻤﻊآوری زﮐﺎت
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .آن را ﮔﺮدآوری ﮐﺮدم ،ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ از آن اﻣﻮال ،ﺑﻪآنھﺎ
ﺑﺪھﻢ ،ھﯿﭻ ﻓﻘﯿﺮی ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ آن را از ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ]ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﺮدورزیاش[ ﻣﺮدم را ]از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی[ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ آن ﭘﻮل ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪم و آنھﺎ را آزاد ﮐﺮدم«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﺮ ﻏﻼم و ﺑﺮدهای را ﮐﻪ ﺑﻪ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎد ﺑﺪھﺪ
ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎم دھﺪ آزاد ﻣﯽﮐﺮد .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ،
ﮐﻔﺎرهی ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻨﺎھﺎن را آزادﺳﺎزی ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﻣﯽداﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا
ص ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن ،ﺑﻪ آزادﮐﺮدن ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺮدﮔﺎن آزاد ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮔﻨﺎھﺎن ﺗﻤﺎمﻧﺸﺪﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻧﺴﺎنھﺎ ھﻤﻮاره اﺷﺘﺒﺎه و ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻔﺎرهھﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ارﺗﺒﺎط وﯾﮋهای دارد.
اﺳﻼم ،ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ را ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻘﺘﻮل و آزادﮐﺮدن ﺑﺮدهای داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
َ َ َ ُّ ۡ َ َ َ َۡ َ ٌ َ َّ َ ُّ ٞ
ََ َََ ُ ۡ ً َ َ ٗ
�ٔا َ� َت ۡحر ُ
�ر ر�بةٖ مؤمِنةٖ ودِية مسلمة إ ِ ٰٓ
� أهلِهِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۹۲ :
﴿ومن �تل مؤمِنا خ
ِ
»ھﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮی را ﺑﮑﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎن را آزاد و دﯾﻪی

ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ«.

ﻓﺮد ﻣﻘﺘﻮل ھﻤﺎن روح اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﻼم ﻏﺮاﻣﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آن را از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮان
ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آزادﮐﺮدن ﯾﮏ ﻏﻼم ﻣﺆﻣﻦ! ﮔﻮﯾﯽ آزادﮐﺮدن
ﺑﺮدﮔﺎن ،زﻧﺪهﮐﺮدن روح اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ھﻤﻪی ﺗﻀﻤﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮدﮔﺎن در اﺳﻼم وﺟﻮد دارد،
اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ را
ﺑﺮای زﻧﺪهﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آزادﮐﺮدن آنھﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرد!) .(١
ﺗﺎرﯾﺦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺑﺮدﮔﺎن ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم
ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن آزاد ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖھﺎی ِ
ً
ﺗﺎ آﻏﺎز دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه آزادی آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدم و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دادن آزادی ﺑﻪ آنھﺎ در ﺻﻮرت
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آزادی و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﺮده ﺑﺮ ﺳﺮ
آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺮده را آزاد ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ را رد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دوﻟﺖ
)ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ( ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ آزادی ﺑﺮده دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ راه آزادﺳﺎزی ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ آزادی ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر آزادی از ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن در ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم .ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﺮده درﺧﻮاﺳﺖ آزادی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﺶ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل آن را ﻧﺪاﺷﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آزادی آن ﺑﺮده ﺧﻄﺮی
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮد ،ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮده ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
دﺳﺖﻣﺰد ﻣﯽﺑﻮد ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎﻟﮑﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای آزادیاش را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۷ﻗﺮن ﭘﺲ از ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮن ﭼﮫﺎردھﻢ
ﻣﯿﻼدی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اورﭘﺎ وﺿﻊ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺎن اﻗﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اروﭘﺎ ﯾﮏ
ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻔﺎﻟﺖ
ﻏﻼﻣﺎن آزادﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ آزادﮐﺮدن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪی
ﺑﺮدﮔﺎن از ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا و اﺛﺒﺎت ﺑﻨﺪﮔﯽ و وﻓﺎداریﺷﺎن ﺑﻪ او ﺗﻼش
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ھﺰﯾﻨﻪﺷﺪن اﻣﻮال ﮔﺮدآوریﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ،آزادی
ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪی زﮐﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ ۡ َ َ
�كِ� َوٱلۡ َ�ٰمل َ
ِ� َعلَ ۡي َها َوٱل ۡ ُم َؤ َّل َفةِ قُلُ ُ
َّ َ
و� ُه ۡم َو ِ�
ِ
﴿إِ�ما ٱلصد�ٰت ل ِلفقراءِ وٱلم ٰ ِ
َّ
اب] ﴾...اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۶۰ :
ٱلرِق ِ
»ﺻﺪﻗﺎت )و زﮐﺎتھﺎ( ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺰاران )ﺟﻤﻊآوری( آن ،و
دلﺟﻮﺋﯽﺷﺪﮔﺎن )ﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( و ﺑﺮای )آزاد ﮐﺮدن( ﺑﺮدﮔﺎن ...اﺳﺖ«.

اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮدﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از اﻣﻮال زﮐﺎت ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن)  (١اﺳﺖ
ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و آزاد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻼم در راه آزادی و ﺑﺮدﮔﺎن ﮔﺎمھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۷ﻗﺮن ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده و ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی اﻓﺰون ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن آزادی ﺑﺮدﮔﺎن
در اروﭘﺎ در ﻗﺮن ﭼﮫﺎردھﻢ ﻣﯿﻼدی را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮدﮔﺎن
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﻓﻘﻂ در آﻏﺎز دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺳﻼم اﻣﻮر ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻏﺮب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪی
ﺑﺮای آنھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر رﻓﺘﺎر ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن و
 -١ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ھﻤﺎن ﺑﻮدﺟﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

آزادﮐﺮدن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪی آنھﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺎن
آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻏﺮب ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ آزادی ﺑﺮدﮔﺎن در ﻏﺮب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ را وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ادﻋﺎھﺎی ﻋﻠﻤﯽ دروﻏﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺗﻈﺎھﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا آنھﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎدیﮔﺮا در زﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦﺑﺎره  ۷ﻗﺮن از زﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آری! اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﻪی ﻧﻈﺎمھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼم ،اﻧﻌﮑﺎس
ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی دوران ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪی ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن روی دھﻨﺪ؛ ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﻋﻘﻞ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪان راه ﻧﺪارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ!
آری! اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮدﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻮزﯾﻊ
ﺛﺮوت ،راﺑﻄﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺟﮫﺎد آن روز ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدیاش را ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ھﻨﻮز ھﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺆال ﻣﺘﺤﯿﺮﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺳﻼم ھﻤﻪی
اﯾﻦ ﮔﺎمھﺎ را ﺑﺮای آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺪون وﺟﻮد ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎری ،ﺧﻮدش
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻌﯽ را
در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻟﻐﺎی ﺑﺮدﮔﯽ را آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﻀﯿﻪی ﺑﺮدﮔﯽ را ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺮاردادن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ در درازﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺘﮫﯽ
ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اوﻻ آزادی ﺣﻘﯽﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﻪ دادﻧﯽ؛ و آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﻮد! ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﮔﻮاه ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﺑﺮاھﺎم ﻟﯿﻨﮑﻦ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻟﻐﺎی ﺑﺮدﮔﯽ
را اﻋﻼم و ھﻤﻪی ﺑﺮدﮔﺎن را آزاد ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺎﻧﻮن آزاد ﺷﺪﻧﺪ

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آزاداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﻢﭼﻨﺎن
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ ھﻨﻮز آزادی ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب واﻗﻌﯿﺖھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻋﺠﯿﺐﺑﻮدﻧﺶ ﭼﻨﺪان ﺷﮕﻔﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺎدت اﺳﺖ
و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ و روﺣﯿﺎﺗﺶ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﺑﺪان ﺷﮑﻞ و ﺟﮫﺖ ﻣﯽدھﺪ)  .(١ﺳﺎﺧﺘﺎر روﺣﯽ – رواﻧﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺎ
اﻓﺮاد آزاد ﺗﻔﺎوت دارد ﻧﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ،ﺑﺮدﮔﺎن از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻧﻈﺎم روﺣﯽ او را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ داده
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺣﯿﻪی اﻃﺎﻋﺖ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ و ﺟﻨﺒﻪی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
ِ
ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺑﺮده ،دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم اﻣﻮری را ﻣﯽدھﺪ او ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه
آنھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ و اﺟﺮا ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﮫﺪهی ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﺑﺮآﯾﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻤﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻓﮑﺮش
از درک آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ روﺣﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺮھﺎی ﻣﻮھﻮم و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺣﻞﻧﺸﺪﻧﯽ را ﺗﺼﻮر و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺧﻮد از ﺧﻄﺮ ،از آنھﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ!.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺮق و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﺮ واﻗﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ
ﭘﻨﮫﺎن را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر آن را در روح ﺷﺮﻗﯽھﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺗﺎ آنھﺎ را
ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺮب درآورد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻃﺮحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ
ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﺮحھﺎی ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪهای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آنھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ)  (٢ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺜﺎلھﺎی ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر
 -١ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا در آن ﻣﻐﺎﻟﻄﻪی آﺷﮑﺎری وﺟﻮد دارد .اﻧﺴﺎن ،ھﺴﺘﯽ روﺣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪان ﺷﮑﻞ ﻣﯽدھﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
 -٢اﻣﺮوزه در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روس ھﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﺖ .آری! آنھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آنھﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻃﺮحھﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﯾﺎ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای آنھﺎ را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ! از دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادارات ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ و ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺤﺪود ﮐﺮده
اﺳﺖ .زﯾﺮا ھﯿﭻ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺟﺰ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات رﺋﯿﺲ ادارهاش را اﻧﺠﺎم
ً
دھﺪ .رﺋﯿﺲ اداره ھﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺑﻊ وزﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺒﻌﺎت
اﻗﺪاﻣﺎتﺷﺎن و ﻏﻠﺒﻪی ﻧﯿﺮوی ﻓﺰاﯾﻨﺪهی اﻃﺎﻋﺖ از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .آنھﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ آزاد ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ!.
اﯾﻦ ﻋﺎدتھﺎی روﺣﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ و
ً
در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ از آن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪی درﺧﺘﯽ ﮐﻪ از آن آوﯾﺰان ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
دارای رﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ﺷﺪه و از درﺧﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎدتھﺎی روﺣﯽ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﻐﺎی ﺑﺮدﮔﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺿﻌﯿﻒ روح ﺑﺮده
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻓﺮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی
ِ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در درون او ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮازﻧﯽ ﺟﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺒﯿﺢ و ﻣﺴﺦﺷﺪهاش را ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ.
اﺳﻼم در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﯿﮏ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی رﻓﺘﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار داد .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ ﺑﻪ روان ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻌﺎدل،
ﺗﻮازن و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮدﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش
ذاﺗﯽ ﮐﺮده و ﻃﻌﻢ آزادی را ﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ و ھﻢﭼﻮن ﺑﺮدﮔﺎن آزادﺷﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ از آن
ﻓﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،اﺳﻼم در ﺗﻌﺎﻣﻞ و رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ درﺟﻪی ﻋﺠﯿﺒﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آن ﺷﺎﻣﻞ آﯾﺎت
ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،در اﯾﻦﺟﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ را در زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد آزاد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﯿﺎن ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ روﯾﺤﺔ ﺧﺜﻌﻤﯽ ،ﻏﻼﻣﺶ زﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﯾﺶ

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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ﺣﻤﺰه و ﺧﺎرﺟﮥ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮادری اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻣﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ،راﺑﻄﻪای
ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ راﺑﻄﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ درﺟﻪی ارثﺑﺮدن از
ﯾﮏدﯾﮕﺮﻣﯽرﺳﯿﺪ!.
آری! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد .ﺑﻠﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪاش زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ
را ﺑﻪ ازدواج ﻏﻼﻣﺶ زﯾﺪ درآورد .ﻣﺴﺄﻟﻪی ازدواج ﺑﻪ وﯾﮋه از دﯾﺪﮔﺎه زن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و
ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﻓﻘﻂ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او را از ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺪاﻧﺪ و از ﻗﺒﻮل ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺻﺎﻟﺖ ،ﺛﺮوت و
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدداری و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻏﺮور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ،
ھﺪف واﻻﺗﺮی را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و آن ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮدﮔﺎن از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺪه – ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺳﺘﻢﮔﺮ آنھﺎ را ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد – ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮان ﻋﺮب و ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻼﻣﺶ زﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎھﯽ
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد آن از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،اﻧﺼﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﺳﭙﺮد؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ...ﺟﺰو اﻓﺮاد آن ﺳﭙﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی آزاد را اﻋﻄﺎ
ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و رھﺒﺮی ﺑﺮ اﻓﺮاد آزاد را ﺑﺨﺸﯿﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
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ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﻖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎمھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺣﺘﯽ رھﺒﺮی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻼم ﺣﺬﯾﻔﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ،او را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻨﺼﻮب
ﻣﯽﮐﺮدم« .در ﻧﺘﯿﺠﻪ او ھﻢ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .از
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ درﺑﺎرهی اﺣﺘﺮام
 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻓﯽء)  (١ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد،
ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ او ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎ! در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼل و
ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ!« آری! اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﻼل و دﯾﮕﺮان از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آنھﺎ را ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،آزادﮐﺮدن روﺣﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﭙﺲ درﺧﻮاﺳﺖ
آزادی ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای آزادی اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎ ھﻤﻪی اﺑﺰارھﺎ آنھﺎ
را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﯽ
ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آزادی ﺑﺮﺳﻨﺪ و آنھﺎ ﻧﯿﺰ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ
اﻓﺮاد آزاد از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻼﻗﻪی آنھﺎ ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮد و ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﯽدرﻧﮓ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ
آنھﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت آنھﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آزادیﺧﻮاھﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻘﺮرات آن را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﺧﻮاﺳﺖ آزادی آن را ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد وا ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه و اﻧﻘﻼبھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﯾﺪ و ﺟﺎن ﺻﺪھﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﮕﯿﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آزادی را ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺟﺒﺎری و ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.
از ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺮﺗﺮیھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼم در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮدﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ آزادی
واﻗﻌﯽ آنھﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻟﯿﻨﮑﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن او ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﮫﺮهی روﺣﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮدﮔﺎن در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ درک ﻋﻤﯿﻖ اﺳﻼم از ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﺑﺰارھﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی آنھﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد در
زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻔﻆ آزادیﺷﺎن و ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ آن ،ﺑﻪ آنھﺎ آزادی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ھﻤﻪی اﯾﻦ
 -١ﻓﯽء ﻋﺒﺎرت از ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎرب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﻪ ،ﻣﺎل اﻟﺼﻠﺢ ﯾﺎ
ُﻋﺜﺮ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮدوخ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص ) .۹۱ﻣﺘﺮﺟﻢ(

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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اﻣﻮر را ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﺗﻀﺎد و
ﺗﻌﺎرض ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ؛ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺟﺎن ھﺰاران ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﯿﻨﻪھﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻤﻪی ﻓﻮاﯾﺪی
را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺒﺎه و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن درﺑﺎرهی ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺳﻼم اﺻﻮﻟﯽ را
ﺑﺮای آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل ﻧﺴﻞھﺎ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
اﺳﻼم ھﻤﻪی رﯾﺸﻪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺑﺮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن از ﺑﯿﻦﺑﺮدن آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺑﺮدﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در
اﯾﻦﺑﺎره ﮐﻤﯽ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
در آن زﻣﺎن ﻋﺎدت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ آنھﺎ را
ً
ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ)  .(١اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و رﯾﺸﻪدار در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ و در دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﻼم ﻇﮫﻮر ﮐﺮد و ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ درﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪه ﻧﺰد دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و آزادیﺷﺎن
ﺳﻠﺐ و ﺑﺎ ﻣﺮدانﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ آن روز وﺟﻮد داﺷﺖ رﻓﺘﺎر و زﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت
درآﻣﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ در ﺑﮫﺮهﺑﺮدن از ﯾﮏ زن ،ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻧﻈﻢ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ آن زﻧﺎن اﻋﻢ از ﺑﺎﮐﺮه ﯾﺎ ﻏﯿﺮه از آﻧﺎن ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺰرگ
ِ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮادی را ﮐﻪ از دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آزاد ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آزادﮐﺮدن اﺳﯿﺮان دﺷﻤﻦ ،او را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدت
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺖ ،اﻓﺮاد ﻗﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوان دﯾﻨﺖ از ﺧﻮاری و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ
 -١در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۲۷۳داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن ""universal history of the world

ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﺳﺎل  ۵۹۹ﻣﻮرﯾﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻓﺪﯾﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ھﺰار اﺳﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اوریھﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اوریھﺎ ھﻤﻪی آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ«.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻧﻈﺎمھﺎی دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻨﮓ و اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
درﯾﺎﻓﺖ.
ھﺪف ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﻨﮓ ﻓﻘﻂ ﻏﺎرت ،ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﯿﺪن ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ و ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ و اﻓﺰودن ﺑﺮ
ﺧﺎک ﮐﺸﻮرش ﯾﺎ ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن و ﻣﺤﺮومﮐﺮدن ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ
ِ
ِ
ﻏﺮور ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽﺷﺎن را ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ .اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯽﺷﺎن ﺑﺪان ﻋﻠﺖ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ و روﺣﯽ ﯾﺎ ﻓﮑﺮیﺷﺎن از آنھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﺖ
ﺑﺮدﮔﯽﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردن در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓھﺎﯾﺸﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺻﻮل ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ِ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آﻣﺪ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﺎﻃﻞ و ﺟﻨﮓ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﮫﺎد و ﺗﻼش
در راه ﺧﺪا ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺟﮫﺎد ﺑﺮای راﻧﺪن ﺗﺠﺎوزﮐﺎران از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ درھﻢﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از دﯾﻦﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ راه دﻋﻮت و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم
و دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ََ ُ
ُ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ ُ
� ْم َو َ� َ� ْع َت ُدوا إ َّن َّ َ
َ
يل ا�ِ ا�ِين �قات ِلون
ا� � � ُِّب
ِ
﴿وقات ِلوا ِ� سب ِ ِ
ال ْ ُم ْع َتد َ
ِين] ﴾١٩٠اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۰ :
»در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺠﺎوزﮔﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ُ َ ٌَْ َ َ ُ َ
َ ُ ُ
ون ّ
ِين ُ�ُّ ُه ِ َّ�ِ فَإن ا�ْ َت َه ْوا فَإ َّن َّ َ
ا� ُ
ا� ب ِ َما
﴿ َوقات ِلوه ْم َح َّ� � ت�ون ف ِتنة و��
ِِ
ِ
َ َُْ َ
ون بَ ِص ٌ
�] ﴾٣٩اﻷﻧﻔﺎل.[۳۹ :
�عمل

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟

٦٣

»ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ]و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را از دﯾﻦﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ[ و دﯾﻦ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮدد ]و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺟﺰ
از ﺧﺪا ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ[ .ﭘﺲ اﮔﺮ ]از روش ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧﻮد[ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ]و اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ از ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ آنھﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ.
ً
زﯾﺮا[ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎلﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.

اﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ:
﴿ َ�ٓ إ ِ ۡك َراهَ ِ� ٱ ّ� َ َّ َ َّ َ ُّ ۡ ُ َ ۡ َ ّ
�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۵۶ :
ِين� قد تب� ٱلرشد مِن ٱل ِ
ِ
»در دﯾﻦ ھﯿﭻ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺪاﯾﺖ از ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور دﯾﮕﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ) .(١
ﭼﻨﺂنﭼﻪ ﻣﺮدم اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ واﻗﻌﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ھﯿﭻ ﺧﺼﻮﻣﺖ،
ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺎوزی از ﺳﻮی ﮔﺮوھﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﭼﻨﺂنﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و دﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را در ﭼﮫﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﺑﻮدن ﻋﻘﯿﺪه و راه و روش ﺧﻮد
ﺑﺎور دارد ،اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎر ﯾﺎ اﮐﺮاھﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ از او ،ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ از
ﺳﻮی ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد)  .(٢ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻗﺒﻮل
 -١داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،ال ﺳﯿﺮت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎس آرﻧﻮﻟﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم«
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺜﺎلھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ دو ﻣﺜﺎل زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﻧﻮﻟﺪ در
ﮐﺘﺎب »دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم« ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او در ﺻﻔﺤﻪی  ۵۸ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در ﻣﻌﺎھﺪهای ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺠﺎور ﺣﯿﺮه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﭙﺎه ھﺮﻗﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ او اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن

٦٤

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﻼم ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ دﺷﻤﻦ و ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
اداﻣﻪی دﻋﻮت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ اﺳﻼم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدیﺷﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ آن را از دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا در ﺻﻮرت
ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪن ﺣﺠﺎب از ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎنﺷﺎن ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﻨﮓ در ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﮫﺪﯾﺪ و
اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای دادن آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻠﺢ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُ ْ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
﴿�ن جنحوا ل ِلسل ِم فٱجنح لها َوت َو� � ٱ�ِ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۶۱ :
»اﮔﺮ ]ﮐﻔﺎر ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ[ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ
ھﻢ ﺑﺪان رو ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ«.

اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ھﻮس ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ
ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻏﺮور ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺟﻨﮕﯽ و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﺑﺰارھﺎ و راهھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ
ﺟﻨﮓ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺟﻨﮓ دارای اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﺻﯿﺖﺷﺎن ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
َ َ ُُ
ْ
َ َْ
َ ُ َ ْ ََ
ْ ُ ْ
َ
ﷲ ،اﻏ ُﺰوا َوﻻ �ﻐ ِﺪ ُرواَ ،وﻻ � ْﻤﺜﻠﻮا ،
ﷲ ،ﻗﺎﺗِﻠﻮا ﻣﻦ �ﻔ َﺮ ﺑِﺎ ِ
ﻴﻞ ا ِ
»اﻏ ُﺰوه ِﺑﺎﺳ ِﻢ ا ِ
ﷲ ِﻲﻓ ﺳ ِب ِ
َ َُُْ
ً
َوﻻ �ﻘﺘﻠﻮا َو ِﻴﻟﺪا«» .ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا و در راه او ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻔﺮ
ﻣﯽورزﻧﺪ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ اﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ! دﺷﻤﻦ را ﻣﺜﻠﻪ و اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ

ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﮑﺸﯿﺪ«) .(١

ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﺘﺢﺷﺪهی ﺷﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و دﺳﺘﻮر داد اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﻪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن آنھﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻣﻮالﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭘﺲ دادﯾﻢ ،زﯾﺮا اﻣﻮال ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آﻧﭽﻪ را از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﻢ ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢدﯾﮕﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ھﺴﺘﯿﻢ«.
 -١ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟

٦٥

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﯿﭻ اﺣﺪی را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ ﺟﺰ آن ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ وﯾﺮانﮔﺮی ،ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﯾﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺮ و ﻓﺴﺎدی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ:
َ َّ ُ َ ُ ُّ ۡ ۡ
سد َ
ِين﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۶۴ :
﴿وٱ� � �
ِب ٱل ُمف ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻔﺴﺪان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد«.

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻤﻪی ﺟﻨﮓھﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺻﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺮﯾﻢھﺎ را
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺣﺮم اﻟﮫﯽ ﭘﻨﺎه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺟﻮی ﺧﻮن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ
آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ از ﺳﻮی ھﻤﺎن دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ۡ َ َ ٰ َ َۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ َۡ ۡ َ ۡ َ َ ٰ َ َۡ ُ
ى علي� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۴ :
﴿�م ِن ٱ�تدى علي�م فٱ�تدوا عليهِ ب ِ ِمث ِل ما ٱ�تد

»ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ]ﺣﺮﻣﺖھﺎ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق[ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺑﺎ او
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪﻣﺜﻞ ﮐﻨﯿﺪ«.

اﻣﺎ آﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی واﻻﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن از آوردن ﻧﻤﻮﻧﻪای ھﻢﭼﻮن آنھﺎ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﯾﮕﺮان در اھﺪاف و روشھﺎی ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
ھﻤﮕﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺷﺮک و ﺧﺮاﻓﺎتﺷﺎن
اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده و آنھﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﺑﯽﺧﺮدی ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت اﺻﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﺎﻧﺶ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ در ﻋﻘﻠﺶ اﻧﺤﺮاﻓﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ او ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮاﻣﺖ و
اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزادی اﻧﺴﺎنھﺎی آزاد را ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ
درﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﮐﯿﺎن اﺳﻼم آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوی ﺳﻼح ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ھﺪاﯾﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪﻧﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻋﺎدت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﯽ درآورﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺮای ﻣﺸﺮک ﺟﻨﮓ ﺑﺪر را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺪﯾﻪ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺪﯾﻪ آزاد ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
اﯾﺸﺎن از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺠﺮان ﺟﺰﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و اﺳﺮایﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی آن ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد.
در اﯾﻦﺟﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ آﯾﻪای ﮐﻪ در آن از اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه آﯾﻪی زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ َ َّ ۢ َ ۡ ُ َّ َ ٓ ً َ َّ ٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ
ارها﴾ ]ﻣﺤﻤﺪ.[۴ :
﴿فإِما من� �عد �ما ف ِداء ح� تضع ٱ�رب أوز

»ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﻨﺖ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ]و ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺪﯾﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ
آنھﺎ را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ[ و ﯾﺎ ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ آزادیﺷﺎن از آﻧﺎن[ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ] .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ،
ﺧﻮاه ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮال و ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل اﺳﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ،اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ[ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ،

ﺑﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺪ و ﻧﺒﺮد ﭘﺎﯾﺎن ﮔﯿﺮد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺨﻦ از ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﭼﻮن ﻓﺪﯾﻪ و آزادی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺮا ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن آﻧﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮی درآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎی
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪان رو ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر
ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪای ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ و از ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺗﺤﻘﯿﺮ در اﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﺗﻼش و ﻋﻮاﻗﺐ آن را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آزاد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺎرت ھﻢ آزاد ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و روﻣﯽھﺎ آنھﺎ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت
و ﺑﺮدﮔﯽ درآورده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻧﯿﺴﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮدﮔﯽ
اﺻﻠﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی
ﺑﺎرز اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻗﺮاﯾﻦ و دﻻﯾﻞ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ
دارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮدﮔﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺬراﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ آزادی آنھﺎ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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ﮔﺎھﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺟﻨﮓ روی ﻣﯽدھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮادی از
آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ – و ﻧﻪ ھﻤﯿﺸﻪ – اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و
ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮدﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺗﯽ در ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﮫﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روح ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و دادن ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،آنھﺎ را ﻣﻮرد
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ روحﺷﺎن از ﺷﺎداﺑﯽ اﺳﻼم ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﯾﺪﮔﺎنﺷﺎن
ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای آن
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آزادﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،آزادی را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دورهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮدﮔﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دوران
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی روﺣﯽ و رواﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
آنھﺎ و ھﺪاﯾﺖ ﺟﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺪون اﺟﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در
ﭘﺎﯾﺎن ،ﻓﺮد آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر در دوران ﺑﺮدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ از آﯾﻪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻏﺰوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮدﮔﯽ ﺗﻨﮫﺎ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ اﺳﻼم درﺑﺎرهی اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺑﺎرهی زﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮدﮔﯽﺷﺎن در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،آنھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮقﺷﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻮسﺷﺎن ﺑﺮای ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻧﻤﯽرﻓﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺎن
آن ﻣﺎﻟﮏﺷﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم آنھﺎ را ﻓﻘﻂ از ِ

اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻖ
ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار داد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮑﺶ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﻓﺮزﻧﺪش آزاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﺪان
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
آری! اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﯽ در اﺳﻼم و ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮد.
اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را ﺟﺰو اﺻﻮل ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﺑﺰارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آزادی
ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد را ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺧﺸﮑﺎﻧﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮد .آن ﯾﮏ ﻣﻮرد ھﻢ ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺟﻨﮓ و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺎھﯽ درﺑﺎرهی
اﺳﯿﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮی ﮔﺬرا و ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ آزادی آﻧﺎن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی آنﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ھﻢﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن
اﻓﺮادی ﻏﯿﺮ از اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮓھﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن ،رﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و
ً
ﻓﺮوش ﻗﺮاردادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روی داد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮدﮔﯽ آنھﺎ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖدادن آن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪﺗﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ از ﻧﺴﺒﺖدادن
ﺣﮑﺎم اﻣﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎھﺎن و ﺳﺘﻢھﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ!.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
ً
اوﻻ :ﻣﻠﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد ھﯿﭻ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺟﺰ ارﺿﺎی ﺷﮫﻮت

ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﺎﻧﺪن دﯾﮕﺮان ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮد درﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آن ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﻠﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﮋادی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮋاد دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ذﻟﺖ و
ﺧﻮاریﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ
از ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﮐﻨﯿﺰ و ﻏﻼم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﻧﻈﺎمھﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﺎرﮐﺮدن رﻋﯿﺖ در زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ آن زﻣﯿﻦ و آن ﻓﺌﻮدال درآﻣﺪه و ﻣﻮرد
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﻼم ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮرد اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ
را – ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن را در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺷﺮح دادﯾﻢ – اﻟﻐﺎ ﮐﺮد.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮدﮔﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻟﻐﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪی آن ،اﯾﻦ
ً
اﻣﺮ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﻟﻐﺎی واﻗﻌﯽ آن ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪی اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮدﮔﺎن و ﻓﻘﺪان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﺑﺎزده آﻧﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﯾﮏ ﺑﺮده اﻋﻢ از
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﮕﮫﺪاری آن ﺑﯿﺶ از درآﻣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﮕﮫﺪاری آن ﺑﺮده ﺑﺪان
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮدﮔﯽ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ در آن
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و در آن ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎنﮔﺮ
ِ
ارزش ذاﺗﯽ او ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺮدﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻮرشھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اداﻣﻪی ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﺮی
ﻣﺤﺎل و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اروﭘﺎ ﺑﻪ آنھﺎ آزادی ﻧﺪاد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ آنھﺎ را از
ﺑﺮدهی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺑﺮدهی زﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در
آن ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻖ ﺗﺮک آن زﻣﯿﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮاری ﻣﻌﺮﻓﯽ و در ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ و داغ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮدﮔﯽ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﻗﺮن ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﺻﻮل آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼم ،ھﻨﻮزھﻢ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎمھﺎ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اروﭘﺎ و ﻟﯿﻨﮑﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮدﮔﯽ
را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﺟﮫﺎن ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﺑﺮدﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻇﺎھﺮ
ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ .و ﮔﺮﻧﻪ آن ﺑﺮدﮔﯽ اﻟﻐﺎ ﺷﺪه ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺲ آنﭼﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﮫﺎن
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ؟ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺮﺧﻮرد
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ؟
آﯾﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺮوی ﮔﺮوھﯽ از ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ و ﻣﺤﺮومﺷﺪن
دﺳﺘﻪای از اﻧﺴﺎنھﺎ از ﺣﻘﻮﻗﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ روا داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ آزادی،
ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ورای اﯾﻦ ﻧﺎمھﺎی زﯾﺒﺎ و ﭘﺮزرق و ﺑﺮق
وﺟﻮد دارد ﭘﻠﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺒﯿﺚﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه
اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺎمھﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺻﺮﯾﺢ و ﺻﺎدق ﺑﻮده و آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﺖ آن ﭼﻨﯿﻦ و راه رھﺎﯾﯽ از آن ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﻤﺪن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻣﺎ در دورهی آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ و
ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻧﺪارد و ھﻤﻪی ﺗﻼش ﺧﻮد را در راه ﺗﺤﺮﯾﻒ و واروﻧﻪ ﻧﺸﺎندادن ﺣﻘﺎﯾﻖ و زﯾﺒﺎ
ﺟﻠﻮهدادن ﺷﻌﺎرھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ را در ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و
ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﺟﺰ آزادیﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
آزادی ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزادی در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن،
ِ
زﺑﺎن ﻣﺎدریﺷﺎن و آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از
ﻧﺘﯿﺠﻪی زﺣﻤﺖ ،ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و آزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آری! اﯾﻦ ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺪون ﻏﺬا و
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

آب آنھﺎ را در زﻧﺪانھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺣﺒﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺷﺎن ﺗﺠﺎوز و ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺸﺎن
ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ و دﻟﯿﻠﯽ آنھﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﻮع ﺟﻨﯿﻦ ،ﺷﮑﻢ زﻧﺎﻧﺸﺎن را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ .آری! در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﺮوﯾﺞ آزادی ،ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﮐﻪ اﺳﻼم از  ۱۳ﻗﺮن ﭘﯿﺶ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ھﺪف اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﺬرا و ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ،
اﻧﺤﻄﺎط و وﺣﺸﺘﯽﮔﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ!.
آری! ﻣﺎ در دورهای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ در ھﺘﻞھﺎ و
ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی »ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن!« ﯾﺎ
»ورود ﺳﮓھﺎ و ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع!« ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻣﺘﻤﺪن! ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه و او را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻟﮕﺪھﺎﯾﺸﺎن او
را آﻧﻘﺪر ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ در آنﺟﺎ
اﯾﺴﺘﺎده و ھﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ھﻢوﻃﻦ ،ھﻢﮐﯿﺶ و
ھﻢزﺑﺎﻧﺶ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽدارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ھﻢﭼﻮن او ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ و وﻗﺎﺣﺖھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ زن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زن ﺑﯽﻧﺎﻣﻮس و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
ھﯿﭻ اﺟﺒﺎری ﺧﻮدش را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ! اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم زرﺗﺸﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﺮد و او آﺷﮑﺎرا
دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﻦ او را ﻧﺪاد؛ در
ﻣﻨﻈﻮرش را ﻓﮫﻤﯿﺪ آن ﻏﻼم را زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﮑﺮد ﯾﺎ
ِ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻏﻼم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺑﺎﻃﻠﺶ ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮ آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ .آری! ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﺑﯽﻓﺮھﻨﮓ و ﺑﯽﺗﻤﺪن ﺑﻮد و
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻏﻼﻣﯽ ﻣﺮا ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ!« ﺳﭙﺲ او را آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﺶ ﺷﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .آری! ﻋﻤﺮ او را زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﮑﺮد .زﯾﺮا ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﮐﺴﯽ را ﻗﺒﻞ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺣﻘﻮق

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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ﺷﮫﺮوﻧﺪیﺷﺎن و ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﺎرﺷﺪن)  (١آنھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه و اﺣﺴﺎس
ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اوج ﻗﻠﻪی
ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺻﻮل واﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ
ھﻤﮕﺎن را اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﻼم وﺣﺸﯽﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺷﮑﺎرﮐﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ
اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖﺑﻮدنﺷﺎن ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی
در ﮔﺮداب ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ و اﻧﺤﻄﺎط ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻏﻼم ﺳﯿﺎه
ﺣﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد!.
***
اﻣﺎ ﮐﻨﯿﺰ در اﺳﻼم ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی دارد.

اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﯿﺰ از اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ)  (٢را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ
دارد و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از آنھﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آنھﺎ ازدواج ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه اروﭘﺎ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان را ﺗﻮﺣﺶ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﯽ
زﺷﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﺳﻼم ﮐﻨﯿﺰان را ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﯽﺑﮫﺎ و اﺟﺴﺎﻣﯽ ﺑﯽارزش
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی وﻇﯿﻔﻪی آنھﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ارﺿﺎی ﻟﺬت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزﺷﺶ از ﺣﯿﻮان ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود.
ﮔﻨﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼم در اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺤﺸﺎ را ﻣﺠﺎز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ! زﯾﺮا در
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺣﺎﻣﯽ و
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﯿﺮت ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﮔﺮداب ﻓﺤﺸﺎ و روﺳﭙﯽﮔﺮی
ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺸﺎن آنھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ و ﭘﻠﯿﺪ
وادار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از راه اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
اﺳﻼم – ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ آنھﺎ آﯾﯿﻦ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهای اﺳﺖ – ﻓﺤﺸﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ
آن ﻣﺎﻟﮏﺷﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮔﻨﺎه ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰان را ﻓﻘﻂ از ِ
ﻣﯽداﻧﺪ و وﻇﯿﻔﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک و ﺣﻔﻆ آنھﺎ از ﮔﻨﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎز
ﺟﻨﺴﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 -١ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮔﺴﺘﺎخ اﻧﮕﻠﯿﺲ.
 -٢ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﻪی ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی رﺑﻮدن و اﻏﻔﺎل از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و در ﺑﺎزار ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ از داﯾﺮهی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم
ﺧﺎرجاﻧﺪ و ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﺮاماﻧﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﻣﺎ اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺣﺶ و رﻓﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺤﺸﺎ را آزاد
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ! ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
آن در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدﮔﯽ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﺣﺸﻪھﺎ – ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رد ھﯿﭻ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ – ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ھﯿﭻﮐﺲ آنھﺎ را ﺟﺰ ﺑﺮای زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪان
ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻟﺬت و ﺑﮫﺮهی ﻣﺤﺾ ﻣﺎدی ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﺪون وﺟﻮد
ﻋﺎﻃﻔﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﺪاﯾﺖ روح ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺪی و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻇﺎھﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﮐﻨﯿﺰ در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد؟
اﺳﻼم درﺑﺎرهی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺻﺮاﺣﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ داﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ
اﺳﺖ و اﯾﻦھﺎ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ در ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺳﭙﯽﮔﺮی و ﻓﺤﺸﺎ را ﺑﺮدﮔﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت اﺳﺖ؟
زﯾﺮا ﻣﺮد ﻣﺘﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﯿﭻﮐﺲ – ﺣﺘﯽ زن و ﻓﺮزﻧﺪش – را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و ﻋﻮاﻗﺐ ،از زﻧﺎن ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮد و ﻟﺬت
ﺑﺒﺮد .ﺟﺴﻢ زن را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .دﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﭼﻪ ﮐﺴﯽﺳﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن زن ﯾﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎت زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺎﻗﺪ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .آری! آن ﻣﺮد ﭘﯿﮑﺮیﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻢﭼﻮن ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .زن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺟﻔﺖ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
آری! اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﺎﻧﺪن زﻧﺎن در ﻏﺮب در دوران
ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺠﺎز و روا ﻣﯽداﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽاش را ﭼﯿﺮه و ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﺖ اﻟﻐﺎی ﻓﺤﺸﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
آنھﺎ ،ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﺰت اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻔﺴﯽ و روﺣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
اﻣﺮ وﺟﻮد زﻧﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از وﺟﻮد ﻓﺎﺣﺸﻪھﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﯽﻧﯿﺎز

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟
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ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ!.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻏﺮب ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺰھﺎ
در اﺳﻼم – ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ – ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﮕﯽ و داﺋﻤﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﭘﺎکﺗﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن،
آن را ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و اﺣﺪی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺻﺪد ﺗﻐﯿﯿﺮ
آن ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ و ﺟﮫﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮐﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻨﺤﺮف و ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺖ از روی اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﺪون
وﺟﻮد اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ آزادی ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﯾﺴﯽ ،روﺣﯽ و ﻓﮑﺮیاش ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در آن ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن
اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺤﺸﺎ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ و آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺧﻮاه
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ﻓﺎﺣﺸﻪھﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﻨﺤﺮف ھﻮسران!.
آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ،ﻣﺮدان ،ﻣﻠﺖھﺎ و ﻧﮋادھﺎ در اروﭘﺎ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از
راهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ھﺮ روزه ﺑﺪون وﺟﻮد ﺿﺮورﺗﯽ ﺟﺰ ﺳﻘﻮط ﻏﺮب از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن،
در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ از ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن را ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ
ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد درﺑﺎرهی ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮب ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﺮوری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی دو ﻧﻈﺎم ﻣﺎدی را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آنﭼﻪ در ﺻﻔﺤﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎرهی اﻧﻮاع ﺑﻪﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪن و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺪن و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣﯽ! ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ دور اﺳﺖ
در اﯾﻦ  ۱۴ﻗﺮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط و ﺳﭙﺮیﮐﺮدن ﺳﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮی از ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ اﺳﻼم ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و او را از
ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ؟

آﯾﺎ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ؟
ً
اﺧﯿﺮا ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را ارﺗﺒﺎط
اﺳﻼم ﺑﺎ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ اﻧﺘﺨﺎب و در آن اﺛﺒﺎت ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! از آن داﻧﺸﺠﻮ و آن اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯽﺳﻮاد ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم دارای ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ آن اﺳﺘﺎدان
ﺑﺰرﮔﻮار را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در درک و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎمھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﮫﻢ روﯾﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪ!؟ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ آن اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﺷﮕﻔﺘﯽام از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .آﯾﺎ آنھﺎ ھﻤﺎن ﻧﺴﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر آنھﺎ را زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺴﻞھﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ
ﺗﺒﺎھﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﻠﻮب)  (١ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای
داﺷﺖ و ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدن آنھﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ھﺪف اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽﺷﺎن! اﺻﺮار
داﺷﺖ ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺻﻮل و ارزشھﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،دﯾﻦ و آداب و رﺳﻮمﺷﺎن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎورھﺎﯾﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﮐﻢﺑﯿﻨﯽ و ﺣﻘﺎرت
ﮐﻨﻨﺪ؟!.

 -١ﮐﺸﯿﺶ ﺗﺒﺸﯿﺮی :ﻣﺸﺎور ﻟﺮد ﮐﺮوﻣﺮ )ﺣﺎﮐﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺼﺮ( و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ھﺪف او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮﺷﯽ ﻣﺼﺮ و ﺣﺬف ﻋﻨﺼﺮ دﯾﻦ از آن ﺑﻮد .او ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش
ً
ﮐﺮد ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی آن اﻧﺴﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم و دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و دارای اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻷزھﺮ را ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آن
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﮔﺎھﯽ اﻓﺮادی از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪی درﺧﺸﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ
در اداﻣﻪی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

آری! آنھﺎ ھﻤﺎن ﻧﺴﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ!.
***
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ و اﺻﻮل آن ﮐﺪاماﻧﺪ؟

در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را از ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ راﺷﺪ
ﺑﺮاوی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آن را از ﻣﻨﺎﺑﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در آن ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻧﻮﻋﯽ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز آن ﭘﯿﺮوی و ﺗﺒﻌﯿﺖ
ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺑﺎب ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪات اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه آن ﺗﻌﮫﺪات ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖھﺎی
ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی .ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ :ﻃﺒﻘﻪی اول ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻓﺌﻮدالھﺎ ،ﺧﺎنھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦھﺎی
زراﻋﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪی دوم :از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ و
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﺷﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺮوھﯽ از آنھﺎ ،ﮐﺸﺎورزان ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﮔﺮوھﯽ ھﻢ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز از ﺗﻌﺪاد دو ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ
ﯾﺎ ﺧﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺑﺰار ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ھﺰﯾﻨﻪی
ﻣﺨﺎرج و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؛ ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورز ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ازای آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪات ،ﮐﺎر ھﻔﺘﮕﯽ )ﯾﮏ روز در ھﻔﺘﻪ( در
زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺑﺰارھﺎ و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎنﺷﺎن ،اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرھﺎی
اﺿﺎﻓﯽ در ﻓﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮدن ھﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ در اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﺧﺎص،
ھﻢﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺎبﮐﺮدن ﻏﻼتﺷﺎن ﻓﻘﻂ در آﺳﯿﺎب ارﺑﺎب و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮهی اﻧﮕﻮر در
ﮐﺎرﮔﺎه او ﺑﻮد .ﻓﺌﻮدال ﯾﺎ ارﺑﺎب اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ او ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪاش ﻧﻈﺎرت و آن را
اداره ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﮐﺸﺎورز از آزادی ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮐﺮد ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻓﺮوﺧﺘﻦ ،ﺑﺨﺸﯿﺪن ﯾﺎ ارث آن را ﺑﻪ

آﯾﺎ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﻓﺌﻮد اﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ؟

٧٧

دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽاش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
در اﻣﻼک ﺧﺎص ﻓﺌﻮدال ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری و راﯾﮕﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ ارﺑﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ وﻓﺎداریاش را
ﺑﻪ او اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﯾﺎ از او ﺑﻪ ارث ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﮐﺸﺎورز ھﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،رﻋﯿﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ را
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺸﺎورز در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻠﻘﻪی اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﮔﺎن دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ
ﮐﺸﺎورزان آزاد دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورز ﻗﺮار ﻣﯽداد و وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آنھﺎ را از ﮐﺸﺎورز ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،او در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﮐﺸﺎورز ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .در ﻗﺮن ۱۳
ﻣﯿﻼدی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻓﺮار ﮐﺸﺎورزان« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه
اﺳﺖ روی داد .ﻣﺎﻟﮑﺎن ،ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺎورزان را ﺑﻪ زﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ھﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺎورزان
ﻓﺮاری ﻣﺎﻟﮑﺎن دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ،
ِ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺪﯾﺪهای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ھﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﮐﺎرھﺎی ﮐﺸﺎورزیاش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻼش ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و آنھﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺖﻣﺰد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﮐﺸﺎورزان روی آوردﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺣﮑﺎم و ﻓﺌﻮدالھﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ،آزادیﺷﺎن را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻗﺮن  ۱۴ﻣﯿﻼدی اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل و
ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رو ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﮫﺎد .اﯾﻦ اﻣﺮ
در ﻗﺮنھﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ«) .(١
آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺑﺎب و رﻋﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن در ذھﻦھﺎﯾﻤﺎن واﺿﺢﺗﺮ ﺷﻮد و آن
 -١ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺷﺘﺮاﮐﯽ« ﺻﺺ .۳۳ – ۲۳
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

را ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهھﺎ و ﻧﻈﺎمھﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﯽدھﻢ ﺧﻮدﺗﺎن
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و در ﮐﺠﺎ در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﻐﺮﺿﺎن از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﺷﺒﮫﻪاﻓﮑﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از دورهھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﺎورزان ﺳﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ در ﻇﺎھﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ھﯿﭻ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﭘﻮچ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺪاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻧﺪارد .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﺻﻮل
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ و آن را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ در آن دوره ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ِ
ﮐﻨﯿﻢ .وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﯾﺎ ارﺑﺎب رﻋﯿﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
 -۱ﭘﯿﺮوی داﺋﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎورز از ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ زﻣﯿﻦدار.
ً
 -۲ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦدار ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮر زﯾﺮ ﺑﻮد:
اﻟﻒ( اﻧﺠﺎم ﮐﺎر راﯾﮕﺎن و اﺟﺒﺎری در زﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ روز در ھﻔﺘﻪ.
ب( اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺟﺒﺎری راﯾﮕﺎن در ﻓﺼﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی اﻋﻢ از ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ
ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ در زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ.
ج( دادن ھﺪاﯾﺎ در اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎ )در اﯾﻦﺟﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ
ﮐﺸﺎورز ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﮫﯽدﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦدار ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ھﺪﯾﻪ ﺑﺪھﺪ(.
د( آردﮐﺮدن ﮔﻨﺪم و ﻏﻼت در آﺳﯿﺎب ارﺑﺎب ﯾﺎ ﺧﺎن )در اﯾﻦﺟﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮهی
اﻧﮕﻮر ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ،ﺷﺮاب ﺣﺮام اﺳﺖ(.
 -۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﮫﺖدادن آن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز و
ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺪه از او.
 -۴اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻗﻀﺎوت ﺗﻮﺳﻂ ارﺑﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺷﺨﺼﯽاش و
ﺑﺪون وﺟﻮد ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص.
 -۵ﻣﺠﺒﻮرﺷﺪن ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ آزادیﺷﺎن آن ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم رو ﺑﻪ
ﺿﻌﻒ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﮫﺎد.
ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ،اﯾﻨﮏ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در دﺳﺘﺮس ھﻤﮕﺎن ﻗﺮار دارد ﺗﺎ در آن
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﭘﯿﺮوی داﺋﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪایﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺟﺰ در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺮدﮔﯽ ھﺮﮔﺰ آن

آﯾﺎ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﻓﺌﻮد اﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ؟
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را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﺻﻮل ،ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و راهھﺎی رھﺎﯾﯽ از آن را
ﺷﺮح دادﯾﻢ .در اﺳﻼم ،ﺑﺮدﮔﯽ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ِ
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺳﺎرت درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏﺷﺎن آنھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ آزاد ﻧﻤﯽﮐﺮد ﯾﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺒﻌﯿﺖ داﺋﻢ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر وﺟﻮد ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ،ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﯽ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ ﻧﻪ ﺑﺮدﮔﺎن
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮدهی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را از ﺗﻌﮫﺪاتﺷﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن زﻣﯿﻦ رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ً
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ در اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا
ً
اﺳﻼم اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰو اﺻﻮل آن ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺮدﮔﯽ –
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﺟﺎﻧﺒﯽ – وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﺬرا و
ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم از ھﻤﻪی راهھﺎ و اﺑﺰارھﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ رھﺎﯾﯽ از آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آنھﺎ را از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
ﺑﻪﺟﺰ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن راه رھﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از آن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎنھﺎی ﺑﺮدﮔﺎن آزادی دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﻋﻤﺎﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزاداﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ آنھﺎ آزادیﺷﺎن را ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎس اﺳﻼم ﺑﺮ آزادی
ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ھﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺒﺎدل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺎن ھﻤﮕﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و دوﻟﺖ ھﻤﻮاره
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از راه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ھﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزادی ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را
از راھﯽ ﻏﯿﺮ از ﺑﺮدﮔﯽ زﻣﯿﻦداران ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ھﻢ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و ھﻢ از ﺟﻨﺒﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهی ﻣﺮﺳﻮﻣﺶ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن ﺷﺘﻔﺎﺗﻪ و آنھﺎ را از ﺷﺮ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﺗﻌﮫﺪات ﮐﺸﺎورز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦدار و ...وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ از
زﻣﺎن ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﯾﺎ دادن
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻔﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎن
دﯾﮕﺮ و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪی آزاد ﻣﯿﺎن آن دو اﺳﺖ.
در اﺳﻼم ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎورز و زﻣﯿﻦدار ﻓﻘﻂ دو راﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺰارﻋﻪ و ّ
ﺗﻌﮫﺪی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﮐﺸﺎورز ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽاش از او اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪی ﺧﻮدش
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺘﺎر و آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﻪی ھﺰﯾﻨﻪھﺎ را
ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺸﺎورز ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﮫﺪات ،ﮐﺎر اﺟﺒﺎری و ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﺑﻼﻋﻮض از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورز در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﮫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار از آزادی و
ِ
ً
ﻣﺴﺎوی از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ .ﭘﺲ اوﻻ ﮐﺸﺎورز در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را
اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦداری ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖﮔﻮ درﺑﺎرهی ﺑﮫﺎی
اﺟﺎرهی زﻣﯿﻦ آزاد اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻧﯿﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ
در زﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ھﻢ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﮫﺪاﺗﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻌﮫﺪات زﻣﯿﻦدار و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن او و زﻣﯿﻦدار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ،در ﻣﺰارﻋﻪ – ﺑﺮﺧﻼف
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ – اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮏ و زﻣﯿﻦدار ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ھﺪﯾﻪ و ﮐﻤﮏ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻣﯽدھﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ دارد ،و در آن دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻮدت و دوﺳﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﻓﺌﻮد اﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ؟
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اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﻮر ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻓﺮد
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏھﺎ و ھﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺪھﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اروﭘﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ دادن ھﺪﯾﻪ ،وﻇﯿﻔﻪی ﻓﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ!.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎدت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺎبھﺎ را اﻓﺮاد
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ اداره و از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ادارهی آنھﺎ در دﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن و
زﻣﯿﻦداران ﻧﺒﻮده ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری درﻣﯽآﻣﺪ،
ً
اﺻﻮﻻ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن راﺑﻄﻪای آزاداﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎرهی
ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺌﻮدال در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان
و ...ﮐﻪ ﺑﮫﺎی آن ،ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﯿﺪن ﮐﺸﺎورزان و ﺧﻮارﮐﺮدن آنھﺎ
ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﺧﻮدﺷﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آن را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪﮔﯽ
او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﻄﻌﯽ و آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎور اﺳﺖ .در اوﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در دوﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﺮ ﻃﺮف ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻔﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ را ﺑﭙﺮدازد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻏﻠﺒﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آن ﻓﺮد
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﻮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز و ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ارﺑﺎب رﻋﯿﺘﯽ اروﭘﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺖ و در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ از آنھﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮان
ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮدش ﻣﻘﺪاری زﻣﯿﻦ را اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﺸﺎورز در واﻗﻊ
آن او ﺧﻮاھﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮدش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در ﭘﺎﯾﺎن ،ھﻤﻪی آنﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد از ِ
ﺑﻮد و زﻣﯿﻦدار ﺟﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎرهﺑﮫﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ او ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ
ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ
ً
اﺧﺘﯿﺎرش – ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش ھﺴﺘﻨﺪ – ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .وﻇﯿﻔﻪی ﮐﺸﺎورز،
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ً
ﮐﺎرﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک
آن ﮐﺸﺎورز و ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮐﺸﺎورز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪی زﻣﯿﻦھﺎی ﻓﺮد ﻣﺎﻟﮏ
از ِ
ھﯿﭻ ﺗﻌﮫﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در آنھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ھﻤﻪی وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اداری و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎن ﯾﺎ ارﺑﺎب اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺌﻮدال ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذش ﻧﻈﺎرت و در اﻣﻮرﺷﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اروﭘﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺌﻮدالھﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪﺷﺎن را داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ داوری و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ و اﻃﻼعﺷﺎن آنھﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﺎن ھﻢزﻣﺎن اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﻪ ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ را داﺷﺘﻨﺪ و ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی دوﻟﺖ در دوﻟﺖ ﺑﻮد و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪاش ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪات ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ،دوﻟﺖ او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ در اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺟﺮای آن در ھﻤﻪی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ،
ﻧﻈﺎرت و ﻗﻀﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام دارای ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوتﺷﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪﺷﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ھﯿﭻﮐﺲ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻧﻈﺎم ﺷﻮرا و
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎزھﻢ ارﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼم ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮ ھﻤﻪی اﻣﻮری ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺮدم در ﺷﺮق و
ﻏﺮب ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه اﺧﺘﻼﻓﺎتﺷﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ ھﻢ در رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﯾﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ از ﺣﺪود اﺧﺘﻼف داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ً
ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ روی
ﺧﻮاھﺪ داد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦداران و ﮐﺸﺎورزان – ﮐﻪ
ھﺮدو ﺟﺰو اﻓﺮاد آزاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ – ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮده و
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ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ)  (١ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ و زﻣﯿﻦدار ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
را ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی و ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻮادﺛﯽ
روی داد ﮐﻪ در آن ﻗﻀﺎت ﺟﮫﺖ راﺿﯽﮐﺮدن زﻣﯿﻦداران ]ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ[ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﺑﺮﺧﻼف
ﺧﯿﺮ و وﺟﺪانﺷﺎن و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .زﯾﺮا واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮدهاﻧﺪ – ﺧﻼف آن اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﻀﺎوتھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ؛ آﻧﮕﺎه
ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦدار ،و ﻧﻪ واﻟﯽ ﯾﺎ وزﯾﺮ
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎنروای ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺰل ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ!.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف اروﭘﺎ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﺎورزان از زﻣﯿﻦھﺎی
ﮐﺸﺎورزیﺷﺎن ﻓﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺰرﻋﻪای ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪی دﯾﮕﺮ
ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم – از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ
اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام – آزاد ﺑﻮدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻊ
ً
اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺜﻼ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎﺻﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدن در آن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﺎورزان ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
راﺑﻄﻪی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﮫﺎﺟﺮت داﺷﺘﻨﺪ و آنھﺎ
در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ھﯿﭻﮐﺪام از ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﮐﺸﺎورزان اروﭘﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ
ً
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺧﻮدﺷﺎن آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺻﻮﻻ
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ آزادی ﮐﺸﺎورزان از ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن و آزادی از ﻗﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ھﻤﻪی آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ اﻣﻼک ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن
آنھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر اﺷﺘﻐﺎل در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺠﺎرت زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ و
ﮐﺎرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﺪاول در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن زﻣﯿﻦھﺎ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺒﮫﻪی وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ رد ﻣﯽﮐﺮد؛
ﺑﺮﺧﻼف اروﭘﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ آن ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد
 -١ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در آن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ از آن اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.

٨٤

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮی و ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﻮی را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و اﻧﺪﻟﺲ آنھﺎ را از اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ رھﺎﻧﺪ و در دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ از
ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار و ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮد.
***
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ھﺮﮔﺰ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ .زﯾﺮا اﺻﻮل ﻣﻌﻨﻮی ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻋﺘﻘﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﻼم
ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزهی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﺨﻮاھﺪ داد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
آن ﻣﯽﺷﻮد ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪهی ارﺑﺎب رﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﺪانھﺎی
ً
ﺣﺎﮐﻢ ھﻢﭼﻮن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ
ً
ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را وﯾﮋﮔﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ
ﺗﻀﺎد داﺷﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اواﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪی ﺟﻮﺷﺎن ﻋﻘﯿﺪه در دلھﺎی ﻣﺮدم ﺧﺸﮑﯿﺪ و
اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﻧﺎم آن را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،اﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﻣﺼﺮ و ﺧﺎﻧﺪانھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روح ﻣﺎدیﮔﺮای اﻟﺤﺎدی اروﭘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﺷﻐﺎلﮔﺮی و اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و روﺣﯿﻪی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و
ﺗﻌﺎون در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان از ﻓﻘﺮا
و ﺑﻪ ﺧﻮاری و ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان در دادﮔﺎهھﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻤﺎن،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﻓﺌﻮدالھﺎ داد ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ و ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ ﺷﺪ .ھﻨﻮزھﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ
ھﻤﻪی اﺻﻮل اروﭘﺎﯾﯽاش در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روح اﺻﻼحﮔﺮی ﺑﺪان ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارد و اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل و
رﻓﺘﺎر ﻓﺌﻮدالھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ھﺮ ﻣﺘﮑﺒﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ھﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ آنﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوھﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻢﭼﻮن ﺑﺮدﮔﺎن آن را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺧﻮد ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ.
***

آﯾﺎ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﻓﺌﻮد اﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ؟

٨٥

از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺘﺐھﺎ و اﻓﮑﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ:
ً
اوﻻ :ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﺣﺘﻤﯽ و ﻏﯿﺮ
ارادی ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ آنﭼﻪ در ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن آن دﺧﺎﻟﺖ دارد روش
ﺗﻤﻠﮏ و ﻃﺒﯿﻌﺖ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﮏ و ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺎورد .زﯾﺮا ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽاش در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواﺑﻄﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ً
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم دﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
رواﺑﻂ ﻣﺮدم را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ،رواﺑﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اھﺮم ﻓﺸﺎری ﺑﺮ
اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ و از ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﺤﻮﻻت و ﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺮدﮔﯽ ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪی دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ھﯿﭻ اﺟﺒﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را
ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﺮﺣﻠﻪی
ً
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﻮد!.

اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد؟
) (١

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری

در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ .زﯾﺮا ھﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع اﺑﺰار ﺻﻨﻌﺘﯽ و در ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ً
ً
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﺮورﺗﺎ و ﻗﻄﻌﺎ در ﻏﺮب ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ ھﻢﭼﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ و دادﮔﺎهھﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ

 -١ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺑﺘﺪا در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از ﻧﻈﺮ اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )ﻣﺎﺷﯿﻦ( – ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان در ﺷﯿﻮهھﺎی ﺳﺎده ِﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
– ﻧﻘﺶ درﺟﻪی اول دارد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺿﺮورﯾﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی – ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ – در دﺳﺖ اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﻪھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ از
راه رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﮫﺖ ﺳﻮد رھﺒﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارﻧﺪ و واﺣﺪھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ( ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﮐﻪ در آن ﻋﻤﺪهی ﺻﻨﺎﯾﻊ در دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ – ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ آﻧﺎن را ﺧﺮدهﺑﺮوزوازی )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻮﭼﮏ( ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و از ﺑﻮرژوازی ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﺑﻪ
دﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی درآﻣﺪ و ﺛﺮوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺪار ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد )ﮐﺎر ،زﻣﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ھﻮادار ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎدی آزاد را – ﮐﻪ در آن ھﻤﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎھﻢ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ – ﺷﺮط ﻻزم ﻧﻤﺎﯾﺎنﺷﺪن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیھﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽداﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط آن ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﻧﺪﻟﺲ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .آری! دادﮔﺎهھﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺪف
اﺻﻠﯽ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
آری! ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺧﺘﺮاع اﺑﺰار ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺪ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اروﭘﺎ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ
و ﻋﻠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و داﻧﺶھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ را – ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد – ﺑﻪ ارث ﺑﺮد و
ﺑﺮاﺳﺎس آن در ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺧﺘﺮاع ﮔﺎم ﻧﮫﺎد .ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ً
ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اروﭘﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪه و در واﻗﻊ در ﭼﻨﮕﺎل
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮ ،ﺟﮫﺎﻟﺖ ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ دﭼﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺎ ھﻤﻪی ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ اﻣﺮی
ﺑﺮﺧﻼف آن ﯾﺎ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﯾﺮا اﺳﻼم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﻄﺮهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ
ھﻤﻪی ﺟﮫﺎن ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ھﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪی
ﺑﺪﯾﮫﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ رﺑﺎ و اﺣﺘﮑﺎر ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی اﻣﺮوزیاش درآﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن دو ﻋﺎﻣﻞ )رﺑﺎ و اﺣﺘﮑﺎر( را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ!.
اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ – ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ – اﺧﺘﺮاع اﺑﺰار ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم روی ﻣﯽداد .ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
و در ﺳﺎﯾﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ رواﺑﻂ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽﮐﺮد؟
ھﻤﻪی اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن – ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و در رأس ھﻤﻪی آنھﺎ ﮐﺎرل
ﻣﺎرﮐﺲ – ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی در راه

اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد؟
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ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮد و در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰود ،راهھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻞ از
اﻗﺘﺼﺎد
آن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را از آنﭼﻪ در دوران
ِ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮگ زرﯾﻦ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎ در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﮐﺎرﮔﺮان را – ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻓﻘﻂ آنھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺑﯿﺸﺘﺮی وادار
ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻤﺰد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖﮐﺶ
ﮐﻔﺎف ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ را ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ارزش اﻓﺰودهی
ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮز ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ِ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .دﺳﺖﻣﺰد اﻧﺪک ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد .زﯾﺮا
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﻮدی در ﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ھﺮﮔﺰ
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖآوردن ﺳﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻻھﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎﻻھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮیﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزارھﺎی ﺗﺎزهای ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺟﺪال اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی وﯾﺮانﮔﺮی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﮐﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎھﺶ
دﺳﺖﻣﺰدھﺎ و ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،ﺑﺤﺮانھﺎی دورهای ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺟﺒﺮیﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر از ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ذاﺗﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ذات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻋﺠﯿﺐ و
ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ھﻤﻪی وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻋﻢ از اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ،ﻣﻮﺟﻮدی
ﺑﯽاراده ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی اﻗﺘﺼﺎد از ﺧﻮد ھﯿﭻ ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪی اولﻣﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﺎﯾﻪی
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
درﺑﺎرهی ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮای
ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد آن ﺑﯿﺶ از زﯾﺎن آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﺳﻼم
ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﺒﻮده و ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اﺳﻼم ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪی ھﻤﯿﺸﮕﯽاش را ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ھﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺪون وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ
آن ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ– ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻠﯿﺪ
در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ذات و ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار – رھﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از
ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯽداﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻟﮑﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام از آن دو  ۵۰درﺻﺪ ﺳﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ھﻤﻪی ھﺰﯾﻨﻪھﺎ را ﺑﭙﺮدازد و ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آنھﺎ ﺗﻼش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد ﺳﻮد را ﺑﺎ ﺗﻼش ﮐﺎرﮔﺮ و
ً
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮫﺮهی آنھﺎ از ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎوی ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ اﻣﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان اﺳﻼم ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﭘﯿﺸﺘﺎزﺑﻮدن در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺿﺮورتھﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی)  (١و ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎن ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮفداران ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ!.
در آﻏﺎز ﻓﻘﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﺎده وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی
ﺳﺎده ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن – ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ – اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﮐﺎر
 -١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در آن زﻣﺎن ھﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﮫﺎ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد؟
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و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽاش ﺣﺘﯽ آن را در
ﺧﻮاب و رؤﯾﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﭘﺲ از آن دوران ،ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از ھﺮ ﺳﻮ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﺪ .ﮔﺎھﯽ از ﯾﻮرش و ﻏﺎرت ﻣﻐﻮﻻن ،زﻣﺎﻧﯽ از ﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻢﮔﺮ ،ﮔﺎھﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ از
دﺳﺖدادن اﻧﺪﻟﺲ و زﻣﺎﻧﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮیھﺎی داﺧﻠﯽ – ﮐﻪ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ – رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و آن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ،
روﺣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ دﭼﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد.
در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﮫﺎن ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع اﺑﺰارھﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ]و ﺻﻨﻌﺘﯽ[ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮد و ھﺮ روز ﺣﻮادث و رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی
ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن را وﺿﻊ ﻧﮑﺮد.
اﻣﺎ ﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و ﮔﺎھﯽ اﻣﻮر
ﺟﺰﺋﯽ دﯾﻦ را در ﺑﺮ دارد .وﻟﯽ ﻓﻘﻪ ،ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﺮ دورهای را از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻓﻘﻪ ،ﻋﻨﺼﺮی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻧﺴﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺖ
دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .زﯾﺮا اﺻﻮل ﺻﺮﯾﺢ و واﺿﺢ ﺗﺄوﯾﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﻮرﺧﺎن ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ از ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﺎده و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽاش ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺷﺖ و وﺣﺸﺘﻨﺎک اﻣﺮوزی ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮاﺳﺎس
وامھﺎی داﺧﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریھﺎی ﺑﺰرگ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و اﻣﻮال و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ را در
اﺧﺘﯿﺎر آن ﺑﮕﺬارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺳﻮد و ﺑﮫﺮه از آن درﯾﺎﻓﺖ دارد.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
آﺷﮑﺎریﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻢ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪھﯽھﺎ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس رﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎ در
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ،ﺣﺮام اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ادﻏﺎم آنھﺎ در ﯾﮏدﯾﮕﺮﺟﮫﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖھﺎی
ً
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺚ
ﻗﺎﻃﻊ و ﺻﺮﯾﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺣﺘﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ) .(١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ،
اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﻣﺮوزی – ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و
ﺟﻨﮓ اﺳﺖ – درآﯾﺪ .ﭘﺲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﭼﻪ ﻣﯽﺑﻮد؟! آﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ
ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ راه دﯾﮕﺮی را در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﯿﺮ و
ﺻﻼح ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮ و وﺿﻌﯿﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ،اﻣﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ اﺑﺰارھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺳﻮد ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺼﻒ ِ
ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺎرﮔﺮ و ِ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آنﭼﻪ در ﻗﺮن  ۱۹و  ۲۰در اروﭘﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻼم ھﻢزﻣﺎن از دو اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد :ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪ رﺑﺎ و اﺣﺘﮑﺎر ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ آنھﺎ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان روا
داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آنھﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻣﯿﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻗﺮار داده ﺗﺎ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺧﻮن آنھﺎ را ﺑﻤﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آنھﺎ را در ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﻓﻘﺮ ﮐﺸﻨﺪه،
ﺧﻮاری و ﺣﻘﺎرت ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮیﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮیﮐﺮدن ﺟﺪال
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦاش ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
 -١در ﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺣﺘﮑﺎر اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ را

اﺣ ﹶﺘﻜ ﹶﹶﺮ ﹶﻓ ﹸﻬ ﹶﻮ ﹶﺧﺎﻃﹺ ﹲﺊ« »ھﺮﮐﺲ اﺣﺘﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﹶﻣ ﹺﻦ ﹾ
ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد؟
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ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮﺳﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺪون وﺟﻮد
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎری از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮدﮔﯽ ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺎده ،ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺻﻮل ذاﺗﯽ آن درﺑﺎرهی ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺎیدار ،ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی دﯾﮕﺮ
آن دو ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﺳﺘﮫﺰا و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺳﭙﺮی ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺗﮑﺬﯾﺐﮐﻨﻨﺪهی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺟﻨﮓ ،ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ از ﻣﻠﺖھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻀﺮات ﻧﻈﺎم
ً
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ از داﯾﺮهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼم
ﺧﺎرجاﻧﺪ .زﯾﺮا اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ،ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ از ﻣﺮدم ،ھﺮﮔﺰ ﺟﺰو اﺻﻮل آن
ﻧﺒﻮده و آن را روا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را روا ﻣﯽدارد ،ﺟﻨﮓ
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت در ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺴﻠﺤﯽ در راه دﻋﻮت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻗﺪﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ادﻋﺎھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و
ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺟﺒﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﺳﻼم ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﻧﺪارد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻗﺘﺼﺎدیﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪن ﮐﺎﻻھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش آنھﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺟﺪال وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا آنھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ در ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺳﮫﻢ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﺎزادی در اﻧﺒﺎرھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﻓﺮوش آن ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ .آنﭼﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ادﻋﺎی دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺑﻪ آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﺑﺮ
ً
ﺷﺪت آن اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺻﻮﻻ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻪ در دورهی اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻗﺪﯾﻢ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ ﻗﻮی از ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﺎﻟﺐ از ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ و ّ
ﻣﺒﺮاﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم در اﯾﻦﺑﺎره
ھﻤﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن – ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اھﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ – ﺑﻪ دور از ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ و ﺑﻪ ﺧﻮاریﮐﺸﺎﻧﺪن ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎﯾﻪی
اﺳﻼم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺎزاد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﻪ راهھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺟﻨﮓھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻮل آن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ) .(١
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اﺳﻼم ،رھﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪن داراﯾﯽھﺎ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم و ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن ﺑﻘﯿﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﺸﺴﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل ﺻﺮﯾﺢ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﻮال
در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪی  ۷ﺳﻮرهی ﺣﺸﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ۡ
ۡ ٓ
َۡ َ َ ُ َ
ُ
ون ُدولَ� َ� ۡ َ
� ٱ�غن َِياءِ مِن� ۡم﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۷ :
﴿� � ي�
»ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪانﺗﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺸﻮد و در ﮔﺮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ ]در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان از دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﺪان و اﺳﺘﻔﺎده از آن

ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ[«.
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را از ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ او را ﺑﻪ ھﺪف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ زﯾﺎنرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد،
اﻧﺠﺎم دھﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮدهای دارد ﮐﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼم از ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن اﯾﻦ ﻋﺪم
ﺗﻮازن در ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ارث و ﺗﻮزﯾﻊ داراﯾﯽھﺎی
ﻣﺘﻮﻓﯽ در ھﺮ ﻧﺴﻞ ،ﻧﻈﺎم زﮐﺎت و ﮐﺎﺳﺘﻦ  ۲ / ۵در ﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد آن در
ھﺮ ﺳﺎل و ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ،ﺣﮑﻮﻣﺖ از اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در
ِ

اﺳﻼم ﻣﺎلاﻧﺪوزی و ذﺧﯿﺮهﮐﺮدن آن و رﺑﺎ – ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺎلاﻧﺪوزی اﺳﺖ – ﺣﺮام اﻋﻼم
 -١ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب »رﺑﺎ« اﺛﺮ اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻷﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد؟
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ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ھﻤﻪی ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ از رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ:
ً
ً
ً
»ﻣﻦ و� ﻨﻟﺎ ﻋﻤﻼ وﻟيﺲ ﻪﻟ ﻣ�ل ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ ﻣ�ﻻ أو ﻟيﺴﺖ ﻪﻟ زوﺟﺔ ﻓﻠﻴﺰﺘوج أو ﻟيﺲ
ً
ً
ﻪﻟ ﺧﺎدم ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ ﺧﺎدﻣﺎ أو ﻟيﺲ ﻛﻪ داﺑﺔ ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ داﺑﺔ«» .ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ و
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای ﺑﮕﺰﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ھﻤﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺖﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ«) .(١
ﻋﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی اﻓﺮاد ،ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ
ً
و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ – ھﻢﭼﻮن
ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﯿﺮی ،ﮐﻮدﮐﯽ و  – ...ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن ﮐﻔﺎف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺿﺎﯾﻊ دﻻﻟﺖ دارد .ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰار
اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ دورهای ﺷﯿﻮهی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮫﻢ
آن اﺻﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد و زﯾﺎن در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد در
ﺣﻘﯿﻘﺖ آنھﺎ را از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯽ آزاد و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزهی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهی زﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه آن را در ﻏﺮب ﻣﺘﻤﺪن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺪھﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اوﻟﯿﻪ و ﺻﺮﯾﺢ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب اﺻﻮل
ﮐﻠﯽ دﯾﻦ ،ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ دﻓﻊ زﯾﺎنھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﻈﺎم
 -١اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﺑﻮداود اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ھﻢﭼﻮن ﺑﺮﺑﺎددادن زﺣﻤﺖھﺎ و ﺟﺎنھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖﮐﺶ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر،
ﺟﻨﮓ و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﻠﺖھﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ اﺳﻼم ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽاش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و ...ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﯾﮏ دﻋﻮت اﺧﻼﻗﯽ و روﺣﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ آن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﮫﺰا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا آن را در اروﭘﺎ ﻣﻌﻠﻖ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺠﯿﺐ دو دﻋﻮت و ﻓﺮاﺧﻮان
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ؛ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﻣﯿﺎن ﺗﮫﺬﯾﺐ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روح اﻧﺴﺎن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و
ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﻣﯿﺎن آن دو آﺷﺘﯽ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮد را
ﺳﺮﮔﺮدان و ﺣﯿﺮان ،ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎی
واﻗﻌﯽ و دﻧﯿﺎی اﯾﺪهآل ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ھﺪاﯾﺖ و دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ راه ﺻﻮاب و ﺗﻌﺎدل
ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده و دﻋﻮت اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن دو در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺎھﻢ و در ﮐﻨﺎر ﯾﮏدﯾﮕﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﺮﮐﺪام از آن دو ﻣﮑﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪان ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ،ﺑﺮﺧﻮرد و ﻓﺎﺻﻠﻪای وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
دﻋﻮت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم ،رﻓﺎهزدﮔﯽ را ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ از
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪن ﺳﻮد ﮐﻼن در دﺳﺖ ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رﻓﺎهﺑﺰدﮔﯽ ،ﻋﯿﺎﺷﯽ و
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؟ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم ،ﻇﻠﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺰد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ .آﯾﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪن ﺳﻮد ﻓﺮاوان در
اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺒﻘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ اﻣﻮال در راه ﺧﺪا ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ھﻤﻪی اﻣﻮال ﻓﺮد در راه ﺧﺪا ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻓﻘﺮی ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم از آن رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ از ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان در ھﺰﯾﻨﻪﮐﺮدن اﻣﻮالﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف و
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﺪم ﺑﺨﺸﺶ آن در راه ﺧﺪا ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟) .(١

 -١ﻣﻨﻈﻮر آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد »ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﻨﺪ« ...ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﻗﻨﺎﻋﺖ آنھﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و ...اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ در راه
ﺧﺪاﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻓﺼﻞ »ﻧﻈﺎم ﺻﺪﻗﻪ و زﮐﺎت در اﺳﻼم« از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب.

اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد؟

٩٧

دﻋﻮت روﺣﯽ اﺳﻼم ،اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ھﺪف
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺛﻮاب ﭘﺮوردﮔﺎر در آﺧﺮت از ھﻤﻪی ﻧﻌﻤﺖھﺎ و ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﺎ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ارﺗﺒﺎط دارد ﯾﺎ در ﻗﻠﺒﺶ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺎن آﺧﺮت
و ﻧﻌﻤﺖ و ﻋﺬاب آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن و ﮔﺮدآوری ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺟﺪال
و ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد و راه ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ھﻢﻧﻮع و ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ از دﯾﮕﺮان را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ؟!.
رﺳﺎﻟﺖ اﺧﻼﻗﯽ و روﺣﯽ اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺟﺮای آن دﺳﺘﻪ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﺎﻋﺖ از
آنھﺎ ﻧﻪ از ﺑﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در دام ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﮑﻪ از رﻏﺒﺖ و ﻣﯿﻞ دروﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺎمھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ روش و
زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﻼم ﻣﺴﺌﻮل و ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ
در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ!.

دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی
آﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ؟
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن ﻓﻄﺮیﺑﻮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی را اﻧﮑﺎر و ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ
اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اوﻟﯿﻪی ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم روح ﻣﺤﺒﺖ ،ھﻤﮑﺎری و ﺑﺮادری وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ دورهی رؤﯾﺎﯾﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻤﮑﺶ و اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و
ﺟﻨﮓھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮدی و ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ .اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
راھﯽ ﺟﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪاش ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ دارای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮدی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ روح ﻣﺤﺒﺖ و
دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﺑﺎزﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
***
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ .داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و روانﺷﻨﺎس درﺑﺎرهی ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﻮر ﻓﻄﺮی و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ در رﻓﺘﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت
و اﻓﮑﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی دارﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
درﺑﺎرهی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮیﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ آن را داراﺳﺖ ﯾﺎ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آنﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻮدک ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیھﺎ
و وﺳﺎﯾﻠﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﮐﺎﻓﯽﻧﺒﻮدن آن وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮای او و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻼش
آﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن آن اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیھﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۱۰ﮐﻮدک و ﯾﮏ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﺒﺎبﺑﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ آن ﺟﺪال و دﻋﻮا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ  ۱۰ﮐﻮدک  ۱۰اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و دﻋﻮا و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ھﺮدو ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ:
ً
اوﻻ :ھﯿﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮدی ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﻓﻄﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ادﻋﺎی آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻄﺮیﺑﻮدن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
و ﻧﻔﯽ ﻗﻄﻌﯽ آن ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ آن داﺷﺘﻨﺪ و
در ﻧﻔﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽﺷﺎن از آن ﺑﯿﺰارﻧﺪ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﺜﺎل اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیھﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﻣﻘﺼﻮد آنھﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻻﻟﺖ و رﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ۱۰ﮐﻮدک و  ۱۰اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎن آنھﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
آنھﺎ ﻣﯿﻞ ﻓﻄﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﺎوی و ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ارﺿﺎ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در
ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی
دﯾﮕﺮان ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ!.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :در دورهی رؤﯾﺎﯾﯽ و ﻓﺮﺷﺘﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
اوﻟﯿﻪی اﻧﺴﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده – و دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ – اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺪال
و ﻧﺰاع ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ؟
ً
اﻧﺴﺎنھﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﮔﯿﺎھﺎن و درﺧﺘﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻧﯿﺰ
از ﺑﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن اﻓﺮاد ﺗﻨﮫﺎ در دام ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻓﺮاد ﺷﺠﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﺮﺗﺮیﺷﺎن ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن
ﻧﮕﻪداری و اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎرﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .زﯾﺮا در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ھﻮا و

دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی
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ﻣﯿﮑﺮوبھﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه و آن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻋﺪم ﺟﺪال و ﺗﻨﺎزع در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﻓﻘﺪان ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی در آن دوره دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮد
اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮدآورﻧﺪهی آن ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺟﺪال و اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آن
ً
ﻣﯿﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش اﻓﺘﺎد.
ً
راﺑﻌﺎ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ زﻧﺎن زﯾﺒﺎروی در
آن دورهی رؤﯾﺎﯾﯽ را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد
ادﻋﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در آن دوره ،ھﯿﭻﮐﺲ ادﻋﺎ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻠﻖ
در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی آن دوران ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ،ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪال ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ زن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﺷﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮ
از ﺑﻘﯿﻪی زﻧﺎن ﺑﻮده ،ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
درﺑﺎرهی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دارای
اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﺪال و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارزشھﺎ و اﺷﯿﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ
رﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی رؤﯾﺎﯾﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
اوﻟﯿﻪی ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﯿﺰ – ﮐﻪ ھﻤﻪی آرﻣﺎنھﺎﯾﺸﺎن در آﯾﻨﺪهی دور را
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ – ﺟﺪال و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ھﯿﭻﮐﺲ وﺟﻮد ﻣﯿﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی و ﺷﺨﺼﯿﺖﻃﻠﺒﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪی
اوﻟﯿﻪی ﺑﺸﺮ اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺑﺮدﺑﺎری ﯾﺎ ھﺮ
ﺻﻔﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ھﻨﻮز ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﺷﯿﻮهی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اوﻟﯿﻪی اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ
آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻗﻮی و ﺷﺠﺎع اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ  ۱۰۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺳﺴﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ از ﺷﺪت درد ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟ اﮔﺮ در آﻏﺎز
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺎوات ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از آنھﺎ ﺑﺮﺗﺮم؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮیﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای آن ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﻓﻄﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮی دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺑﺮﺗﺮی ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ھﻤﺎن دوران اوﻟﯿﻪی ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
***
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ در
اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ روی آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ھﯿﭻ راھﯽ ﺟﺰ اﻟﻐﺎی آن ﻧﺪارد .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﺮدی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ در دورهی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ،ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺟﺪال و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺮ و ﺑﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ وﺟﻮد آن در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﺘﻌﺎرف)  (١ﺿﺮورﺗﯽ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺻﺮﻓﻦﻇﺮ از اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﻋﺎﻣﻞ ﻇﻠﻤﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،از آن ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ھﻤﺰﻣﺎن ]ﺣﮑﻮﻣﺖ [،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و
ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن و ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در اﺳﻼم ﻃﺒﻘﻪی
ﺣﺎﮐﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را وﺿﻊ
 -١اﺳﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺷﺮ و ﺑﺪی اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎرهی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
َ َ َۡ َ َ
﴿ َو ِ� �ٰل ِك فل َيت َناف ِس ٱل ُم َت َ�ٰف ُِسون﴾ ]اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ.[۲۶ :
»رﻗﺎﺑﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎھﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪھﻨﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ َ
ۡ ُ
َ ۡ َ
َ َ َ ۡ َّ
ۡ
ت ٱ��ض﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۵۱ :
﴿ َول ۡو� د� ُع ٱ�ِ ٱ�َّاس َ�عض ُهم ب ِ َبع ٖض لف َس َد ِ
»اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ دﻓﻊ ﻧﮑﻨﺪ و ﻋﻘﺐ ﻧﺮاﻧﺪ ،ﻓﺴﺎد زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.

دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی
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ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﺎھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﯾﮑﺴﺎن درﺑﺎرهی ھﻤﮕﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ)  .(١در اﺳﻼم ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ وﻟﯽ اﻣﺮ ،ﻓﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن ،از ﻧﻈﺮ
ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﭘﺲ از ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖرﺳﯿﺪن ﺟﺰ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ او آن را وﺿﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ وﺿﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪی او ﺑﺮ ﻣﺮدم از اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ،اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎ وی[ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺷﻤﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ھﻢ از
ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدم ،ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪی اﻃﺎﻋﺖ
از ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﺪارﯾﺪ« .ﭘﺲ او ﺧﻮدش ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﯾﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﺣﻖ وﯾﮋهای در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺪھﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺮیدادن ﻃﺒﻘﻪای از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنھﺎ و
ﺑﻪ زﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺎ درﺑﺎرهی دورهای ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
در آن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در دورهھﺎی ﺑﻌﺪ – ﮐﻪ
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ)  – (٢ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ
 -١اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ُ
� َ� ۡعض � ٱ ّ ۡ
� ۡم َ َ ٰ
لرز ِق﴾]اﻟﻨﺤﻞ.[۷۱ :
﴿وٱ� فضل �عض
ٖ ِ ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ در روزیدادن ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ«.
ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ دارد.
 -٢ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ اﺻﻄﻼح »ﻣﻠﮏ ﻋﻀﻮض« را در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
)ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ( اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدم از ﺷﺪت اﯾﻦ ﺳﺘﻢھﺎ ﮔﺰﯾﺪه و
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اھﻞﺳﻨﺖ دوران ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را
دوران ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪه و آنھﺎ را ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ دورهی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ
اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را ﺑﻪﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺪﻋﺖھﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪان ﻋﻠﻨﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺰو »ﻣﻠﮏ ﻋﻀﻮض« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آنھﺎ از اﺑﺘﺪای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺰﯾﺪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎهﺑﻮدن
دورهای ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ھﻤﻪی ﻋﺪاﻟﺖ و اﯾﺪهآلھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ و در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
اﻣﺮی ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر رخ داده ،اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﮑﺮار آن دوره ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ) .(١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻘﻮق و ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی آنھﺎ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ – ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف درﺑﺎرهی ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
وﺟﻮد دارد – ﻓﻘﯿﮫﺎن در آن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﻧﺪ)  .(٢ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎی ﺑﺰرگ
اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺮﻓﻪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﻪ زﯾﺎن زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻓﺘﻮا
ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ادای ﺣﻘﻮق اﯾﻦ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
اﺻﻠﯽﺷﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ درﺑﺎرهی ﺷﺮاﮐﺖ  ۵۰درﺻﺪی ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﻼم درﺑﺎرهی ﺳﺮﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن آنﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ھﻤﺮاه اﺳﺖ .اﺳﻼم در ﺗﺮﺑﯿﺖ روان اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
درﺟﻪی واﻻﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدن »در درون ﺧﻮد،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﯾﺎ رﻏﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزھﻢ آنھﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ«)  .(٣ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دورهی »ﻣﻠﮏ ﻋﻀﻮض« ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎھﯽ در
دورهھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
اﯾﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -١ﻧﮕﺎه :ﻓﺼﻞ »آﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ؟« از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب.
 -٢اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
َ َ
َ
ْ َ َ ً َّ ُ ُ
� ُدون ِ� ُص ُدورِهِم حاجة مِما أوتوا
 -٣ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﯾﻪ  ۹ﺳﻮرهی ﺣﺸﺮ اﺳﺖِ �﴿ :
َ َ َ ٌ
َ ََ َُْ
َ َ َ
ْ
َو ُ�ؤث ُِرون � ��فسِ ِه ْم َول ْو �ن ب ِ ِه ْم خصاصة﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۹ :

دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی
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ّ
دﯾﮕﺮان را در ھﻤﻪی داراﯾﯽﺷﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﯿﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ واﻻ و ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺪکﺑﻮدنﺷﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .زﯾﺮا
آنھﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ و رﺳﯿﺪن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪان را در آﯾﻨﺪه
ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻼم در روﯾﺎھﺎ ﻏﺮق ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ
ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ – ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ھﺴﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ – ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ و ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ دﯾﺪهی واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﮫﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮد
و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪه و اﺳﺘﻮار ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت ،ﺳﻌﺎدت و
ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺸﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺳﻮم در
اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﯾﺎ
وﻗﻮع اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮدم را از آن ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ً
ﭘﺲ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﻋﻤﻼ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﺪون ھﻤﺮاھﯽ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
وﺟﻮد داﺷﺖ.
در دو ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻣﺜﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
زﻣﯿﻦھﺎی زراﻋﯽ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم – ﺑﺮﺧﻼف اروﭘﺎ –
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻋﻠﺖ آن ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب رﻋﯿﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪای را ﺗﻀﻤﯿﻦ و آنھﺎ را از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
و ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد.
دوﻣﯿﻦ ﻣﺜﺎل درﺑﺎرهی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد .درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻪ
وﺟﻮدآﻣﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ دﯾﻦ ﻓﻘﻂ آن ﻣﻘﺪار از آن را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﺳﻮد آن ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از زﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮد و ﺑﺎ دو اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮن و
ﺗﮫﺬﯾﺐ روﺣﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻃﻐﯿﺎن ،ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﯽﺷﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻧﺎﮔﻮاری ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮب ﺑﺪان
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﻼم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم
ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ درآﻣﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داراﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﻪی اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی را ﺗﺤﺮﯾﻢ و در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻇﻠﻢ و ﺑﻪ ذﻟﺖﮐﺸﺎﻧﺪن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنھﺎی
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺳﺮﮐﺶ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آن را ﻣﺒﺎح اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی را از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن – اروﭘﺎﯾﯽ – ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادﯾﺸﺎن ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ و از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﺳﺮآﻣﺪ و اﻟﮕﻮی ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
آنھﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی را اﻟﻐﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﺎر و دﺳﺖﻣﺰد ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .آنھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺶ از
ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﮔﻮﺷﻪای از اﻧﺪﯾﺸﻪی ]اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ[ اﺳﻼم را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی را از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ورای آن ،ﺟﺪا داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺰرگ و ﻣﻄﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺒﻠﻐﺎنﺷﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی
آنھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺳﻼم ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن
ً
دارد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آزادی او را ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی
ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮزی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ)  .(١ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﻗﺮاردان ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﻓﺮد ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﻣﺮدم در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار داده و ﻣﺮدم را از داﺷﺘﻦ آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ
اﺳﻼم اﻧﺪﯾﺸﻪی دﯾﮕﺮی دارد ،اﻗﺘﺼﺎد آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻮق ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم درﺑﺎرهی ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ھﻢزﻣﺎن دارای دو
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﯽداﻧﺪ :از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ در ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﺑﺪان ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ
ھﺮدو ﺟﻨﺒﻪی آن ﻧﻈﺎرت دارد و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ.
 -١اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و از ﺑﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻘﺪاری از
داﯾﺮهی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺎدن – ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ – در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﻮزھﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ
دارﻧﺪ.

دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی
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اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﺪا از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآورد و آنھﺎ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه دو دﺷﻤﻦ – ﮐﻪ
روﺑﺮوی ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و در ﺻﺪد ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏدﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ – ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ .از
آنﺟﺎ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﺨﺺ ھﻢزﻣﺎن ھﻢ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ و ھﻢ ﻋﻀﻮی در ﮔﺮوه اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺺ و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد؛ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮد را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدیاش ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺘﻮازن و ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار دارد و ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮدو
ﻧﻈﺎم را ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در اﻧﺤﺮاﻓﺎتﺷﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای آن ﺣﺪودی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ
وﺟﻮدآﻣﺪن زﯾﺎنھﺎی آن ﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آن
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ھﺮﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺳﻼم اﺑﺰارھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی را – در
ﺻﻮرت زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﻮدن آن – در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،آن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮدی ،در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ روح اﻧﺴﺎن ﺑﮫﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﺮدی ﯾﮏ ﻣﯿﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮی و ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،آن را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻟﻐﻮ
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ از
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺷﺪ ،دﻟﯿﻞ ﻗﻮی و واﺿﺤﯽﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ھﻢزﻣﺎن ھﻢ ﺑﻪﺳﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ دوﺑﺎره از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :ﭼﺮا ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی را اﻟﻐﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا
از اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ آن را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ؟ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﻐﺎی آن ﺗﻨﮫﺎ راه
اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺴﺎوات در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ و از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﯽ
اﺳﺖ .روﺳﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟
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آﯾﺎ روﺳﯿﻪ در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﺪ اﻧﺠﺎم اﺿﺎﻓﻪﮐﺎری ﭘﺲ از ﻣﯿﺰان ﮐﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی اﻧﺠﺎم آن را داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺖﻣﺰد ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎن دﺳﺖﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻔﺎوت و
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﯾﺎ در ﺷﻮروی دﺳﺖﻣﺰد ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
دﺳﺖﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﮫﻨﺪس ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺣﻘﻮق
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد در
ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد و درآﻣﺪ ھﻨﺮﻣﻨﺪان از ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان اذﻋﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﻣﺰد ﮔﺮوهھﺎی ﻧﮋادی ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺷﻮروی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮان را در وﺟﻮد
اﻧﺴﺎنھﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ رؤﺳﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ادارات و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽھﺎی ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
روﺳﯿﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل از ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭘﺲ آﯾﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺣﻔﻆ
ﯾﺎ اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی در ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ،ﺗﺴﻠﻂ و ﺗﻤﺎﯾﺰ
از دﯾﮕﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺸﺮﯾﺖ را از آنﭼﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ آن را ﺷﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،رھﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺪودﮐﺮدن آن در راهرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺷﯿﻮهای ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﻮروی ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت،
اﺷﺨﺎص و ﮔﺮوهھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺑﻪ درﺟﻪای ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ در
رﻓﺎهزدﮔﯽ ﻣﻔﺮط و ولﺧﺮﺟﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :آری! اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .از  ۱۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏدﯾﮕﺮو ﺗﺤﺮﯾﻢ رﻓﺎهزدﮔﯽ و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮز و از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه واﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺮ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

آﯾﺎ در اﺳﻼم ،ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ُ
� َ� ۡعض � ٱ ّ ۡ
� ۡم َ َ ٰ
ق﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۷۱ :
﴿وٱ� فضل �عض
ِ
ٖ
لرز ِ
ِ

»و ﺧﺪاوﻧﺪ در روزیدادن ﮔﺮوھﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ َ
َ َََۡ َۡ َ ُ ۡ ََۡ َۡ
ت﴾ ]اﻟﺰﺧﺮف.[۳۲ :
﴿ور�عنا �عضهم فوق �ع ٖض در� ٰ ٖ

»و ]در روزیدادن[ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی دادﯾﻢ«.

ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﻣﮕﺮ اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟
***
در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﻼم آن را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺮاف ،ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ و ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن ﻇﺎھﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺷﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد .آنھﺎ
در آن دوره دارای ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎپ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺣﮑﺎم،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای داﺷﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را
ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﮑﺎم و ﺳﻼﻃﯿﻦ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺷﺮ ﺳﻠﻄﻪی او رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮال ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ آن را ﺑﻪ آنھﺎ
وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ از راه ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺮاج و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺮدم آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ
ﮔﺎھﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺳﭙﺎه و ارﺗﺶ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎری داﺷﺖ.
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اﺷﺮاف ﻃﺒﻘﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
آن را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی
اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﻣﺪ از ھﻤﺎن ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﻧﺠﯿﺐزاده و اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻋﻤﺎﻟﺶ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﻓﺖ و
ﻧﺠﯿﺐزادﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﯾﮏ اﺷﺮافزاده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
درﺑﺎرهی وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺷﺮافزادﮔﺎن و ﺑﺮﺗﺮیﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آنھﺎ در
دورهی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
آنھﺎ ھﻢزﻣﺎن ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،ﻗﻀﺎوت و اﺟﺮا داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و اﻣﯿﺎلﺷﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎ
ً
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ھﺪف از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در آن ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺌﻮدالھﺎ ،ﺣﻔﻆ اﻣﺘﯿﺎزات آنھﺎ و
دادن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ دوش آنھﺎ ﺑﻮد و ھﺮ ﻧﺴﻞ ،ﺧﻮاری ،ﻓﻘﺮ
و ﺑﺮدﮔﯽاش را از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮫﻤﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻃﺒﻘﻪی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺮاف رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻃﺒﻘﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻮد .ﺑﻪ رھﺒﺮی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ و ھﻤﺮاھﯽ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ – ﮐﻪ در
ﻇﺎھﺮ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد – ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺮی ﭘﺎﯾﻪھﺎی
آزادی ،ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
اﺷﺮاف دوره ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را ﮔﺮﻓﺖ.
در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻃﺒﻘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺟﺎی ﻃﺒﻘﻪ
ِ
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪ ﺗﺤﻮل
اﻗﺘﺼﺎدی آن را اﯾﺠﺎب ﮐﺮد ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮد .ﻃﺒﻘﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﻃﻮر دلﺧﻮاه ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪهھﺎی
آزادیﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،راه ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺑﺰارھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهاش
ھﻤﻪی ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

آﯾﺎ در اﺳﻼم ،ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟
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ﺑﻠﮑﻪ ھﻨﻮزھﻢ در اﻧﮕﻠﯿﺲ – ﮐﻪ آن را ﻣﮫﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ – ﻣﺠﻠﺴﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ آن را ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدھﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ھﻨﻮزھﻢ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ھﻤﻪی ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺰ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪن
و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﺎص را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪی
ﻓﺌﻮدالھﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،ﻧﻈﺎم و ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
آری! اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻦﮐﻪ
آن اوﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ھﻢ از ِ

اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ – ﮐﻪ اﺑﺰارھﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد –

ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ھﻢﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی او ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در راﺳﺘﺎی ارﺿﺎی ﺷﮫﻮتھﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ،آنھﺎ را از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮقﺷﺎن
ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﺎ درک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖھﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ً
اوﻻ در اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ در اروﭘﺎ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪی اﺷﺮاف ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ،اﻣﺘﯿﺎزات از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮروﺛﯽ
ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارث ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم،
ِ
ِ
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﺮی ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﻌﺖ آزاداﻧﻪ و ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﻃﺒﻘﻪای از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و
اﺷﺮاف را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪای در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
رﺑﺎﺧﻮاری ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎ ﻣﯿﮕﺴﺎری ،ﻗﻤﺎرﺑﺎزی و
ِ
وﺟﻮد ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ،ﺷﺮاب ،ﻗﻤﺎر و رﺑﺎ را ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺳﻼم ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺛﺮوت در دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪی
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن از ﯾﮏدﯾﮕﺮﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ از دﺳﺖﺷﺎن ﺧﺎرج
ﻧﺸﻮد .اﺳﻼم اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َ َ َ ُ َ ُ َ ََۡ ۡ ۡ ٓ
ُ
﴿�ۡ � ي�ون دول� �� ٱ�غن َِياءِ مِن� ۡم﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۷ :
»ﺗﺎ اﻣﻮال ]ﻓﻘﻂ[ در ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪانﺗﺎن ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺸﻮد«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ داﺋﻤﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ]ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد وارﺛﺎن[ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ارث اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺛﺮوت را در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
درﮔﺬﺷﺖ ھﺮ ﻧﺴﻞ ،ﺛﺮوت آنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺸﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﮐﻢﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪکاﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آن ﺑﺘﻮان ھﻤﻪی ﻧﻈﺎم
اﺳﻼم را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﻼم ﺛﺮوت را در ھﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در ارث ،ﺳﮫﻤﯽ را ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی ﺗﻘﺴﯿﻢ
ارث ﻓﺮد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ
َ َ َ
� الْق ْس َم َة أولو ال ُق ْر َ� َوا�َ َت َ
ار ُزقوه ْم مِن ُه َوقولوا ل ُه ْم
ا� َوال َم َساكِ� ف
﴿�ذا ح َ ِ
َ ً َ ْ ً
ق ْو� مع ُروفا] ﴾٨اﻟﻨﺴﺎء.[۸ :
»ھﺮﮔﺎه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ]ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﻓﯽ[ ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ]ﻏﯿﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ[ ﺑﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ]ارث[ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺪاری از اﻣﻮال را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﯾﺒﺎ و

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ]و از آﻧﺎن دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ[«.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻼم از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪن ﺛﺮوتھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت را
اﻓﺮاد ﻗﺮار داده ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﻧﺴﻞ،
ﺑﯽدرﻧﮓ ﺛﺮوت در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺮوت ھﻤﻮاره در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ﻓﺮدا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ
ﻓﻘﯿﺮﺷﺪن ﻓﺮد ﺷﻮد.
آنﭼﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد ﻧﮑﺘﻪایﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اﺳﻼم در اﺧﺘﯿﺎر ھﯿﭻﮐﺲ
ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آنھﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ در
ِ
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎ
ﺳﻠﺐ ﺷﻮد و ھﯿﭻﮐﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ،
دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ دو آﯾﻪای ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

آﯾﺎ در اﺳﻼم ،ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟
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ﻣﻔﮫﻮم آن دو آﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ھﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ روی زﻣﯿﻦ،
اﻋﻢ از اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎدی و ﻣﯿﺰان روزی ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮروی را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ھﻤﻪی ﻣﺮدم دﺳﺖﻣﺰد ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از آنھﺎ در روزی ﺑﺮ
ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی داده ﺷﺪهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ در آن ﮐﺸﻮر ھﻤﻪی آنھﺎ رﺋﯿﺲ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ
زﯾﺮدﺳﺖ؟ آﯾﺎ ھﻤﻪی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﺮﺑﺎزﻧﺪ ﯾﺎ اﻓﺴﺮ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻤﺎﯾﺰ دارﻧﺪ؟ آری! وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮی ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .دو آﯾﻪی ذﮐﺮﺷﺪه در اول ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ از
ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی در روزی ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ و در آنھﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﺎوت ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در آنھﺎ
ﺣﺮﻓﯽ از ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺑﻮدن آﺛﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی
آنﭼﻪ در اﯾﻦ دو آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺎن وﺟﻮد واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای وﺟﻮد
دارد .ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ھﻤﻪی آنﭼﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺤﺖ اراده و ﻓﺮﻣﺎن اﻟﮫﯽ
اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از روی ﻧﺎداﻧﯽ و ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ و ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و
آنﭼﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﻦ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ روی دھﺪ از ﻧﻔﻮذ و ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻧﻔﻮذ دارد؟!.
***
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮردی از ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ھﻤﺎن
ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرهی آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﻈﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .اﻣﺎ
ً
اﺳﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﯿﭻ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﻔﻆ آن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎرﺿﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،اﺳﻼم ﺑﻪ روشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آزادﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ؟
در اﯾﻦﺟﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ »آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺮدﮔﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺪ؟«
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺣﺎدﺛﻪی ﻣﺸﮫﻮری ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﻼم را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﯾﮑﯽ از اﺷﺮاف و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺳﻼم آورده و ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻨﻮز آﺛﺎر ﮐﺒﺮ و
ﻏﺮور در او ھﻮﯾﺪا ﺑﻮد و در ھﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ از
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﺳﻼمآوردن ﻇﺎھﺮی ،ﻗﻠﺒﺶ را از
ﻟﻮث ﻏﺮور ﭘﺎک ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُُ ُ
﴿قُل َّل ۡم تُ ۡؤم ُِنوا ْ َو َ�ٰ�ن قُول ُ ٓوا ْ أَ ۡسلَ ۡم َنا َول َ َّما يَ ۡد ُخل ٱ ۡ� َ
ي� ٰ ُ
� ۡم﴾
و�
ل
ق
�
ن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
]اﻟﺤﺠﺮات.[۱۴ :

]ﻇﺎھﺮی رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ[ ﺷﺪهاﯾﻢ .زﯾﺮا
»ﺑﮕﻮ :ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﯾﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺗﺴﻠﯿﻢ
ِ
ھﻨﻮز اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دلھﺎﯾﺘﺎن راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

در ھﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﭘﺎی ﺑﺮدهای ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﻪای از ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ آن
اﺷﺮافزاده – ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ او ﺑﻮد – اﻓﺘﺎد .ﻓﺮد اﺷﺮاﻓﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ
آن ﺑﺮده ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش او ﻧﻮاﺧﺖ! در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮده ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ از رﻓﺘﺎر آن
اﺷﺮافزاده ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم رﻓﺖ .آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﻤﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد! اﯾﻦ ﻣﺮد از اﺷﺮاف اﺳﺖ و ﺗﻮ ﯾﮏ ﺑﺮده ھﺴﺘﯽ .او از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ
از ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ! او ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺪاری!« آﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻃﺒﻘﻪی اﺷﺮاف را از ﻟﮕﺪﻣﺎلﺷﺪن ﮔﻮﺷﻪی ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺑﺮدﮔﺎن ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر وادار ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ؟
ھﺮﮔﺰ! اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻗﺼﺎص ﻓﺮد ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺷﺮاﻓﯽ
ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺮده و ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﻪی ﺳﯿﻠﯽ از دﺳﺖ او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ او را ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان روزی ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنھﺎ را ﺑﺎھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی
ﻣﯽداﻧﺪ.
ﭼﻮن آن ﻣﺮد ﻧﺠﯿﺐزاده از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﺗﮑﺒﺮ ورزﯾﺪ و ﻏﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی او را
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﺣﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ – ﮐﻪ او را ﺑﺎ ھﺮ
اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﻣﯽداﻧﺪ – ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ ،از
دﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ و از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ!.
آری! اﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﯿﭻ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت
وﺟﻮد ﻧﺪارد.

آﯾﺎ در اﺳﻼم ،ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟
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اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺛﺮوت و اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺶ ﺣﻖ وﯾﮋهای در زﻣﯿﻨﻪی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ و
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ – و ﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل و اﯾﺪهآل – ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن درﺑﺎرهی ھﻤﻪی
ﻣﺮدم اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﺑﻮدن در اﺳﻼم ﺑﺮای
ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن دﯾﮕﺮان
را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﯾﺎ از آنھﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻔﻮذ و
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد را از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻃﺒﻘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺮدم و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮫﯽ ﺗﻮﺳﻂ او ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮ روی ھﻤﻪی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در آن ﺛﺮوت
ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺛﺮوت و ﺣﮑﻮﻣﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻧﻈﺎم ﺻﺪﻗﻪ و زﮐﺎت در اﺳﻼم
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻪ روح و ﻓﮑﺮﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :آﯾﺎ آن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣﯽدھﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪﻗﻪ و ﮐﻤﮏ از
ﺳﻮی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﮐﺎت ﺻﺪﻗﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻨﺖﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ
اﻣﻮر را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻧﻪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ھﻢﭼﻮن ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪﺷﺐﺑﺎزی
او را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺪک
ﺑﮫﺮهای از ﺧﺮد و ﻣﻨﻄﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اﻣﺮی
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .زﮐﺎت
وﻇﯿﻔﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ آن
ﺑﺎ ﺧﻮدداریﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎع از ﭘﺮداﺧﺖ
اﺻﺮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺪ و از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ زﮐﺎت ﻓﻘﻂ اﻣﺮ دلﺧﻮاه و
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻗﻠﺒﯽاش آن را ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
ﻣﯽﭘﺮدازد؟
زﮐﺎت از ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎن
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﻮال ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و اھﺪاف ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن وﺿﻊ ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر آن ﺑﯿﺶ از
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺮ دوش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺮا و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ،ﮔﺮدآوری ﻣﺎﻟﯿﺎت – ﮐﻪ در اﺳﻼم زﮐﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد – ﺳﺎﻣﺎن
ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﻼم ﺑﺮای آن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی از آن ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و اﻓﺮاد دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻓﻘﺮا را از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﻌﺎف اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ً
درﺑﺎرهی زﮐﺎت در ذھﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد؛ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﯾﮫﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
و اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ زﮐﺎت در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان .ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ آن را ﺟﻤﻊآوری و ﺳﭙﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﯾﺎ ھﻤﺎن وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ درآﻣﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﻪھﺎی دوﻟﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﺪان و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن – ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽﺑﻮدن
درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ – ﻧﯿﮑﯽ و ﻣﻨﺘﯽ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺄن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﯽدھﺪ ،اﺣﺴﺎس ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
اﻣﻮال ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ارﺗﺰاق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻨﺎﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد از درآﻣﺪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎلﺧﻮردﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺪھﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت آنھﺎ را ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﺻﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دوﻟﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﭘﺲ از ﺗﺠﺎرب ﻓﺮاوان و ﺳﭙﺮیﮐﺮدن ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺪﯾﺪی در
ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺘﻢ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪی اﻓﺘﺨﺎرات اﺳﻼم
ِ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورهای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را وﺿﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﮫﻞ و ﻇﻠﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﺮب ﯾﺎ ﺷﺮق ﺳﺮ ﺑﺮآورد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را
ﺑﺪان ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ و اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﮔﺮ در ﺻﺪر اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻘﺮا و
ً
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان زﮐﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
در اﺳﻼم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ راه ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ

ﻧﻈﺎم ﺻﺪﻗﻪ و زﮐﺎت در اﺳﻼم
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ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس راﯾﮕﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ﺑﯿﻤﺎران ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽﺷﺎن ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
داﺋﻤﯽ از آنھﺎ و روشھﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ زﮐﺎت
ﻧﻘﺪی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق »وﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ« از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل و
ً
ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ آنھﺎ زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان آنھﺎ ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در دوران ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﭼﻨﺎن
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪهآﻟﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻤﻊآوری زﮐﺎت ،ﺟﮫﺖ ﺗﻮزﯾﻊ آن ،ﻓﻘﺮا و
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن اﻣﻮال را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﻤﻊآوری و ﺗﻮزﯾﻊ زﮐﺎت آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .ﻣﻦ
ھﻤﻪی آن اﻣﻮال را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدم و ﻓﻘﺮا را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ھﯿﭻﮐﺲ آن اﻣﻮال را از ﻣﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ]ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دراﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺎل زدﻧﯽاش[ ﻣﺮدم را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻣﺮی ﮔﺬرا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد
آﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪهآﻟﯽ ﮐﻪ در دورهی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
***
آری! اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ زﮐﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﺳﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ آن »ﺻﺪﻗﺎت و
ﺑﺨﺸﺶھﺎی دﯾﮕﺮی« را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﺪاف ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﺶھﺎﯾﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و
ﺑﺮای آن روشھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .از ﻧﯿﮑﯽ و اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪﻋﻤﻮم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی اﻧﺠﺎم

١٢٠

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﯽ زﯾﺒﺎ و ﺑﻪﺟﺎ .ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در واﻗﻊ آنھﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دوﺳﺘﯽ ،ھﻢدردی ،ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻠﺐھﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮادرﺗﺎن ھﺪﯾﻪای ﻣﯽدھﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺮف ﻏﺬاﯾﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ آنھﺎ
اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و از آنھﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺮﮔﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﺪورت و
ﮐﯿﻨﻪ در دﻟﺸﺎن ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺧﻮاری در آنھﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.
ً
اﻣﺎ دادن ﮐﻤﮏھﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﮐﺎت در ﺻﺪر اﺳﻼم اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در آن دوران ،آنرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و
ﻣﺼﯿﺒﺖزدﮔﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ راه و ﺷﯿﻮهی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان راهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ و ھﯿﺄتھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ درآﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ھﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺟﻨﺒﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ زﮐﺎت اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﯿﻮهای ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ آنھﺎ
ھﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺮه و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل ﻣﯽرﺳﺪ
ً
– ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ – دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ زﮐﺎت ،ﮐﻤﮏ و
ﺑﺨﺸﺶھﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ھﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﻮال ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از اﯾﻦ راهھﺎ
در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارد ،ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز اﻓﺮادیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﺪﻗﻪ و ﺑﺨﺸﺶ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ
درﺑﺎرهی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻔﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺖ و اﺣﺴﺎنﺑﻮدن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدی
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺖ و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او ﺗﺒﺮ و ﻃﻨﺎﺑﯽ داد ﺗﺎ در ﺻﺤﺮا ھﯿﺰم
ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ.
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ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آنﺣﻀﺮت ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻘﻂ از دﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ دﻻﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ھﻤﻪی اﺑﺰار ﻻزم
در آن دوران ﯾﮏ ﺗﺒﺮ ،ﻣﻘﺪاری رﯾﺴﻤﺎن و ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﮑﺎر و دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ دارای
ﺷﺎﺧﻪھﺎ و زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در آن دوران درﺑﺎرهی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ و ...ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد در آن زﻣﺎن ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
آنﭼﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﻮد وﺿﻊ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﺗﺎ ھﺮ ﻧﺴﻠﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و اﺣﮑﺎم ﺟﺰﺋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﺮ دورهای آزاد ﺑﮕﺬارد .در ﻣﺜﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻧﮑﺎت ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﺎرزی وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪی آن اﺷﺎرهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ وﻟﯽ اﻣﺮ و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﻮدش ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای آن ﻣﺮد و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ و اﻃﻼعدادن
درﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺘﺶ ،ﺑﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی رھﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺧﺎرج از ارادهاش ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام آنھﺎ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ،دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

زن در اﺳﻼم
اﻣﺮوزه در ﺷﺮق ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق زن و درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ!.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺐ ]ﻣﺴﺮی و واﮔﯿﺮدار[ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان
درﺑﺎرهی اﺳﻼم ﺷﺮوع ﺑﻪ ھﺬﯾﺎنﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﺎرﮐﺮدن
دﯾﮕﺮان ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم در ھﻤﻪی اﻣﻮر زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺳﻼم دﺷﻤﻦ زن اﺳﺖ و او
را در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﯿﻮان و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻟﺬت ﻣﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم زن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮد اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺮد در
ھﻤﻪی اﻣﻮر ﺑﺮ زن ﭼﯿﺮﮔﯽ ،ﺗﺴﻠﻂ و ﺑﺮﺗﺮی دارد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ زن در اﺳﻼم ﭘﯽ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ از
آن اﻃﻼع دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از آب
ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﺎھﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ زن در اﺳﻼم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع زن در اروﭘﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺘﻨﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﭘﯿﺮوی
ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺪان دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
***
زن در اروﭘﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯽارزش ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﮐﺴﯽ ،او را اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآورد .داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻼﺳﻔﻪ درﺑﺎرهی آن ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ زن روح دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ آن روح ،اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ؟! ﺑﺎ ﻓﺮض داﺷﺘﻦ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ،آﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽاش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﺎ ﻣﺮد ،ھﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آنھﺎ دارد؟
ﺣﺘﯽ در دورهھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ زن در ﯾﻮﻧﺎن ﯾﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻻﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ وﺿﻌﯿﺖ ھﻤﻪی زﻧﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از زﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ و رﻓﺎه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
آراﺳﺘﻦ آنھﺎ ﺑﺮای ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎنھﺎی
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ﺷﮫﻮتھﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺮد ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
در دورهھﺎی ﺑﺮدﮔﯽ و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ھﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و زن
در ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﮔﺎھﯽ ﺟﮫﺖ رﻓﺎه و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﻣﺮدان در ﻧﺎز و
ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
زاد و وﻟﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺐ و روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدﺧﻮاه ،ﺧﺸﮏ و ﺑﯽروح
و از ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ دور ﺑﻮده و از ﻗﺪمﻧﮫﺎدن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی ﺟﻮانﻣﺮدی – ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ –
ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دورهھﺎی ﺑﺮدﮔﯽ و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و
ﺑﻠﻮکﺑﻨﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در آن دو دوره ،در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ زن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ زن
در ﺧﺎﻧﻪ ،در زﻣﯿﻨﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺳﺎدهی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد!.
اﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﻤﻪی اوﺿﺎع و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی روﺳﺘﺎ و ﺷﮫﺮ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد و ﺑﺎ
اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮔﺮان از ﻣﺤﯿﻂ روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد – ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ – ﮐﻪ در آن ﻣﺮدم ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد؛ ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎر و ﻟﺬت ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و
ﺟﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از راه ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ارﺿﺎی ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ازدواج و زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

زن در اﺳﻼم
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ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ) .(١
در اﯾﻦﺟﺎ ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ زن در اروﭘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ رواﺑﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﻈﺎم آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،زن در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺎزھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽاش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺮد از ﯾﮏ ﺳﻮ از ﺑﻪ
ﻋﮫﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ آن زن ،ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﺎزھﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش او را وادار
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎھﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه از آنھﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و آﻧﺎن را
وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺖﻣﺰدی ﮐﻤﺘﺮ از
دﺳﺖﻣﺰد ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﺎر را در ھﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﭼﺮا وﺿﻌﯿﺖ زن در اروﭘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .زﯾﺮا ھﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺧﺸﮏ ،ﺑﯽروح و ﻣﻼلآورﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن اﻋﺘﻘﺎدی
ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻗﺒﺶ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی
اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺎم ﻧﻤﯽﻧﮫﻨﺪ.
آری! اﯾﻦ ﻋﺎدت آنھﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ھﺪاﯾﺖ و ﻋﺰت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن – ﮐﻪ ھﺮدو از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ – اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را

 -١ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎدی و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر
اﻧﺴﺎن را ﺟﮫﺖ دھﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺪﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ
ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﺎورھﺎ و ارزشھﺎی واﻻ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت آنھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺳﻮق دھﺪ و روان را
ﭘﺎک و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور وﺟﻮد داﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﺪت ﺟﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮑﺎھﺪ و ﻣﺮدم را ]ﺗﺎ
ﺣﺪودی[ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ آن رھﺎ ﮐﻨﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

از اﯾﻦ وﺣﺸﯽﮔﺮی و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﻧﺠﺎت دھﺪ ھﻤﺎن ﺿﻤﯿﺮ روﺷﻦ و وﺟﺪان ﭘﺎک اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اروﭘﺎ وﺟﺪان ﭘﺎک و ﺿﻤﯿﺮ روﺷﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟!.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻇﻠﻤﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .آری! آنھﺎ ﻓﻘﻂ
از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و وادارﮐﺮدن آنھﺎ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺸﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺒﻮد و
ﮐﻢﺑﻮدن دﺳﺖﻣﺰد آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان و دﺷﻮارﺷﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ و اﻋﺘﺮاضھﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﻦ ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان دﺳﺖﻣﺰدھﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﮐﺎر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ زﻧﺎن ھﯿﭻ ﻣﺪاﻓﻊ و ﯾﺎوری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﮫﺖ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﻘﺪاری ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮد! ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ زﻧﺎن ھﻢﭼﻨﺎن در رﻧﺞ و
ﻋﺬاب ﮐﺎرﮐﺮدن – ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن را ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ھﻨﻮز ھﻢ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺴﺎوی ﮐﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آنھﺎ دﺳﺖﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول روی داد و ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان روﺑﺮو و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا
ﺷﻮھﺮانﺷﺎن ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ
ﯾﺎ ﺑﻤﺐھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻨﮓ و اﺳﺎرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻟﺬتھﺎی ﻣﺎدی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺪد و راﺣﺘﯽ
اﻋﺼﺎب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮدان ﺑﺮای ادارهی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺮاﺑﯽھﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﺷﺎن و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽﺷﺎن اﻋﻢ از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا
اﺧﻼق ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ آنھﺎ ﺑﻪ روزی و رﻓﺎه ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،آنھﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪهای از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺪاری داﻧﻪ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ آنھﺎ را

زن در اﺳﻼم
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ﺑﺨﻮرد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﺎر او ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺷﺎﯾﺪ وﺟﺪان ﯾﺎ اﺧﻼق از
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ! ﺣﺎل اﮔﺮ – ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺿﺮورت – زﻧﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ً
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﺷﻐﻞ ،ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻋﻔﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ،
از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺒﺎع ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻤﻪی ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ازدواج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪﺷﺪن از ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﺟﻨﮓ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن،
دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎورھﺎ و دﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﻼم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ راه ﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
زﻧﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻏﺬا و ارﺿﺎی ﺷﮫﻮت دﭼﺎر
ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﺮاف ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺷﮫﻮت و ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻓﺎﺧﺮ و
ﮔﺮانﺑﮫﺎ ،ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن را ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﻣﺤﺘﻮمﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدان ﻗﺮار دادﻧﺪ ،در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪ و ﻣﺴﺄﻟﻪی زن ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎھﺎ از ﻧﯿﺎز زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ
رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن – ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻀﺎد آن ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان اﻧﺴﺎﻧﯽ – اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﺑﻪھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻨﻮز ھﻢ زﻧﺎن در ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻗﯿﺎم و ﺷﻮرش ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﺷﻮرﺷﯽ ﺳﺮﮐﺶ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺴﻞھﺎی ﻓﺮاوان را درھﻢ ﺷﮑﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای زن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد؟ او ھﻤﻪی وﺟﻮد ،ﻏﺮور و زنﺑﻮدﻧﺶ را از دﺳﺖ داده و از ﻧﯿﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽاش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ – ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﻮدش را در ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽاش ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻨﺪ – ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد .آﯾﺎ
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪﯾﮫﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺖﻣﺰد ﺑﺎ
ﻣﺮدان را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟
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ﻣﺮد ﺳﺮﮐﺶ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از ﻏﺮورش دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واﺿﺢﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ از ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﺗﮑﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺪان ﻋﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻘﺐ ﻧﻨﺸﺴﺖ .ﺑﻪھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺟﺪال و ﺳﺘﯿﺰ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و از ھﻤﻪی اﺑﺰارھﺎ در اﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
زﻧﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ
ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﮔﺎه درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻇﻠﻢ و
ﺑﯽداد ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﺳﺘﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﻖ رأیدادن
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﻖداﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺒﺎرزات ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺷﯿﻮهی ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از
آنﺟﺎ ﮐﻪ ھﺮدو ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ را ﭘﯿﻤﻮده و ﯾﮏ ﻧﻮع آﻣﻮزش را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺖ درآﯾﻨﺪ.
آری! اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن »ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﺟﮫﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮقﺷﺎن« در اروﭘﺎ ﺑﻮد؛ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ
ً
ﺳﻠﺴﻠﻪوار ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪی آن ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی َﭘﺴﺖ و ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﮐﻪ زﻣﺎم
اﻣﻮرش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ زﻧﺎن اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮر ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ) .(١
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن – ﻣﮫﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
ﺟﮫﺎن – ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زن ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ،
دﺳﺖﻣﺰد زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ از ﻣﺮدان ھﻢﻃﺮازﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ!.
***
 -١در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪی زن در اروﭘﺎ را ﺷﮑﻞ داد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ از ﻣﯿﺰان اھﻤﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﮑﺎھﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ در اروﭘﺎ
ﻧﻈﺎم و ﻋﻘﯿﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و دادن ﻧﻔﻘﻪی زن را در ھﻤﻪی ﺣﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر زن،
ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽاش را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺖﻣﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در
ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓھﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی
ﭘﺎک و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ زن ﺧﻮد را آﺷﮑﺎرا ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ.

زن در اﺳﻼم

١٢٩

در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زن در اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻋﺘﻘﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻊ دﺷﻮاری را
ﺑﺮای زن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﮫﻮت ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﭘﯿﻮی ﻣﺤﺾ و ﺑﺮدﮔﯽ
و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺮای ﻏﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎن ﻏﺮب در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی زﻧﺎن ﻓﻀﺎ را از
ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﻣﻮر ﺑﺪﯾﮫﯽ در اﺳﻼم ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻧﺪارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم،
اﻧﺴﺎن دارای روح اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ھﻤﺎن روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد آن را داراﺳﺖ.
زن ﯾﮏ
ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ
َ
َ
َّ ۡ
َ
َ َ ُ
ۡ
ُ
﴿ ٰٓ
اس ٱ�قوا َر َّ�� ُم ٱ�ِي خلق�م ّمِن �ف ٖس َ�ٰح َِدة ٖ َوخل َق مِن َها
���ها ٱ�
َ ٓ
َ ٗ َ ٗ
َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ُ
زوجها َو�ث مِنه َما رِجا� كثِ�� َو� ِسا ٗء﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱ :
»ای ﻣﺮدم! از ]ﺧﺸﻢ[ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ؛ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪ
و ]ﺳﭙﺲ[ ھﻤﺴﺮش را از ﻧﻮع او آﻓﺮﯾﺪ و از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ را ]ﺑﺮ روی

زﻣﯿﻦ[ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮد«.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زن و ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ اﺻﻞ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ و
ً
وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ آن دو ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪی ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ھﺴﺘﯽ
اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺲ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺟﺎن ،ﻧﺎﻣﻮس ،ﻣﺎل و ﮐﺮاﻣﺖ ﺷﺨﺺ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺣﻀﻮری ،ﺗﺠﺴﺲ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻓﺮد ،ھﻤﮕﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اواﻣﺮ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ٗ ۡ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ۡ َ ّ ٞ
���ها ٱ�ِين ءامنوا � �سخر قوم مِن قو ٍ� ع ٰٓ
﴿ ٰٓ
� أن ي�ونوا خ�� مِنهم و�
َ ٓ ْ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ْ ٓ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ ّ ٗ ۡ َ َّ ُ َ َ َ َ ٓ َ ّ ّ ٞ
� ِساء مِن � ِسا ٍء ع ٰٓ
� أن ي�ن خ�� مِنهنۖ و� تل ِمزوا أنفس�م و� �نابزوا
ۡ ََۡ
ٰ
�
ب﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۱۱ :
ب ِٱ�ل ِ
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدانﺗﺎن ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻧﺎﻧﯽ ]از ﺷﻤﺎ[ زﻧﺎن دﯾﮕﺮﺗﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و
اﺳﺘﮫﺰا ﻗﺮار دھﻨﺪ .زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻧﺎن از اﯾﻨﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ

١٣٠

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

و ﯾﮏدﯾﮕﺮرا ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎ و اﻟﻘﺎب زﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ َ ۡ ً
سوا َو� �غتب �عض�م �عضا﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۱۲ :
﴿� �س

»وﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﮔﺮوھﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻏﯿﺎب ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ ً َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ
﴿ ٰٓ
���ها ٱ�ِين ءامنوا � تدخلوا �يوتا �� �يوت ِ�م ح ٰ
� �ستأ� ِسوا و�سل ِموا
َ َ ٰٓ َ ۡ َ
� أهل ِها﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۲۷ :
ً
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن وارد ﺧﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮان ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺟﺎزهی ورود ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ
ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼم ﮐﻨﯿﺪ«.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ ٌ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُُ
َ ْ ْ
ُ ُّ ْ ْ
»ﻞﻛ ال ُﻤﺴ ِﻠ ِﻢ َﻰﻠﻋ ال ُﻤﺴ ِﻠ ِﻢ ﺣﺮام؛ دﻣﻪ ،و ِﻋﺮﺿﻪ ،وﻣﺎﻪﻟ«» .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻓﺮد

ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺟﺎن ،ﻧﺎﻣﻮس و اﻣﻮاﻟﺶ«) .(١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺟﮫﺎن آﺧﺮت ﭘﺎداش زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُّ ُ ۡ َ ّ َ ٓ ُ
َ َ ُ
ّ ُ
ض ُ
يع َ� َم َل َ� ٰ
ِن�م ّمِن َذكر أ ۡو أ َ �ٰ
﴿فٱستجاب لهم ر�هم � ِ� � أ
م
ل
م
ن�
ِ
ِ
ٍ
ٖ
ُ ُ
َ� ۡعض�م ّ ِم ۢن َ� ۡع ٖض﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۹۵ :
»آنﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن دﻋﺎی آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ]و ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد[ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ھﯿﭻﮐﺪام از ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه زن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد ،ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاھﻢ

ﮐﺮد ،ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ھﻢﻧﻮع ھﺴﺘﯿﺪ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﻧﯿﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﻖداﺷﺘﻦ ﻣﻠﮏ و اﻧﻮاع ﺗﺼﺮف
در آن ﻣﺎﻧﻨﺪ رھﻦ ،اﺟﺎره ،وﻗﻒ ،ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش و ...ﺑﺮای ھﺮدو ﺟﻨﺲ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ:
َ
ۡ
ۡ
ّ َ َ ُ َ ۡ َ َ ٰ َ ۡ َ َ َ َّ ّ ٞ
ّ ّ َ َ
ِلن ِ َسآءِ نَ ِ َ َ َ َ َ َّ ّ ٞ
ان
ان وٱ�قر�ون ول
ِلرجا ِل ن ِصيب مِما ترك ٱل� ِ� ِ
صيب مِما ترك ٱل� ٰ ِ� ِ
﴿ل ِ
ۡ َۡ ُ َ
َوٱ�ق َر�ون﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۷ :
»ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن از آنﭼﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﺳﮫﻤﯽ اﺳﺖ«.
 -١ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

زن در اﺳﻼم
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ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
ّ ّ َ َ
ّ ٓ َ
ۡ َ
ّ ٞ
ّ ٞ
ۡ َ َ َۡ
صيب م َِّما ٱ�تس�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۲ :
ِلرجا ِل ن ِصيب م َِّما ٱ�ت َس ُب ۖوا َول ِلن ِ َساءِ ن ِ
﴿ل ِ

»ﻣﺮدان از آنﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ و ﺑﮫﺮهای دارﻧﺪ و زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از آنﭼﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﮫﺮه و ﻧﺼﯿﺒﯽ دارﻧﺪ«.

در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ درﺑﺎرهی دو ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺼﺮف ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اروﭘﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ زن را از ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ
راه رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدان ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﺷﻮھﺮ ،ﭘﺪر ﯾﺎ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ زن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻗﺮن ﭘﺲ از اﺳﻼم ھﻢﭼﻨﺎن از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎن اروﭘﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ راه اﺧﻼق ،ﻧﺎﻣﻮس و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن را ﻓﺪا
و رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺧﻮنھﺎﯾﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽاش آن را داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنھﺎ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .آری! اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺟﺪال
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ زن ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ دادن اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺑﺮاﺳﺎس
اﺻﻮل ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺣﻖ و ﻋﺪل در اﺳﻼم و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯽ آنھﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻪ
دﻧﯿﺎی آرﻣﺎن و ﺧﯿﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اوﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از
آنﺟﺎ ﮐﻪ زن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در داراﯾﯽھﺎﯾﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺮد ﻣﺎﻟﮏ داراﯾﯽھﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ و در
آنھﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻧﮑﺎر ﻣﺤﺪودﮐﺮدن اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب
ﺧﺸﮏ و ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦآوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﺑﻪ درﺟﻪای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪان ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺪأ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاوان دارد ،ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﯿﻢ.
در اﯾﻦﺟﺎ اﺳﻼم ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دادن ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ
ً
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﻼم زن ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪواﺳﻄﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

و وﮐﯿﻞ ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در داراﯾﯽھﺎﯾﺶ و ﺑﮫﺮهﮔﺮﻓﺘﻦ از آن و ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺖ.
اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد .ﺑﻠﮑﻪ آن را
در ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در زﻧﺪﮔﯽ زن ﯾﻌﻨﯽ ازدواج ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺪون اﺟﺎزه زن ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ درآورد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻘﺪ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ
اﺜﻟﻴﺐ ﺣﻰﺘ �ﺴﺘﺄمﺮ وﻻ ﺗﺰوج اﺒﻟﻜﺮ ﺣﻰﺘ �ﺴﺘﺄذن و�ذﻧﻬﺎ ﺻﻤﺎﺗﻬﺎ«» .زن
»ﻻ ﺗﺰوج
ﺑﯿﻮه ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ او ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻘﺪ ،ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ
درﻧﻤﯽآﯾﺪ و زن ﺑﺎﮐﺮه را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزه از او ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ درآورد و اﺟﺎزهی

او ﺳﮑﻮﺗﺶ اﺳﺖ«) .(١
ﭼﻨﺂنﭼﻪ زن اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺎریﮐﺮدن ﻋﻘﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓھﺎی دﯾﮕﺮ زن ﺑﺮای ﻓﺮار از ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﻮدن راه ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و دﺷﻮاری داﺷﺖ .زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺮف آن ﻣﻠﻞ ﺣﻖ
ﻧﺪاﺷﺖ از ﻗﺒﻮل ازدواج ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﺣﻖ را داده ﺗﺎ ھﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ)  .(٢ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﺣﻖ را داده ﮐﻪ از ﻣﺮدان
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردی اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪان دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ارزشھﺎی ﮐﮫﻦ آن دﯾﺎر ﻣﯽداﻧﺪ!.
در اﺳﻼم ارجﻧﮫﺎدن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن – آن ھﻢ در دورهای ﮐﻪ ﺟﮫﻞ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد – ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش را ﯾﮏ ﻧﯿﺎز
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪی ﺑﺸﺮ و ﻧﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﻮزش
را ﺣﻖ ھﻤﮕﺎن و آن را واﺟﺐ و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم
 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﻏﺎز ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻋﺎدات و آداب و
رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﻖ ،روﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﭻﮐﺪام از
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺎم و اﺻﻮﻟﺶ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن اﺣﮑﺎﻣﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
در ﺻﺪر اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ از ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﻧﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز
ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای آن و ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪن ﻣﻮاﻧﻊ آن ،اﻋﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ آداب و
رﺳﻮم ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻢ .ﻧﮕﺎ :ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ« »ﻧﺒﺮد ﺳﻨﺖھﺎ« از ﻣﺆﻟﻒ.

زن در اﺳﻼم
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ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ .زﯾﺮا اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽاش ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ و درسﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ً
ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺮد ﯾﮑﯽﺳﺖ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزش را ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮏﺳﺎن وﻇﯿﻔﻪی زن و
ﻣﺮد ﻣﯽداﻧﺪ و زن را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺟﺴﻢ و روﺣﺶ از ﺣﯿﻮان واﻻﺗﺮ و
ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ
ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ زﻧﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
***
آری! اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دارد و ﺑﺪﯾﮫﯽﺳﺖ
ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ – ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ھﻤﻪی اﻣﻮر ذﮐﺮﺷﺪه ،اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺲ دومﺑﻮدن زن ،ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ او از
ﻣﺮد در آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ او در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪک و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ زن ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺧﻮدی ﺧﻮد دارای دﻻﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ
ِ
زن در اﺳﻼم را ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ واﻻ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آری! اﺳﻼم زن و ﻣﺮد را از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ھﻤﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ
ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ
زﻧﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و
آنھﺎ را ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن آن را ﺳﺮ دادهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ در اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻪاﺻﻼح ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ زن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺘﺮس ھﻤﮕﺎن ﻗﺮار دھﻨﺪ!.
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﺟﻮھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﺻﻮل ﮐﺎرﮐﺮدی ،ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽاش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ ﺳﭙﺲ
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
آﯾﺎ زن و ﻣﺮد از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪی آنھﺎ
ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﯾﺎ ھﺮﮐﺪام وﻇﯿﻔﻪای دارﻧﺪ؟ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻧﺎن ﮐﻨﮕﺮهھﺎ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮفدار آنھﺎ و ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻮاﻧﺎن ھﻮادارﺷﺎن ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
زن و ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺟﺪاﻧﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارد ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد اذﻋﺎن ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﻓﺼﻞ »ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺴﯽ« از ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎدیﮔﺮی و اﺳﻼم« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻧﻘﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﮔﺮاف از آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
»در ﻧﺘﯿﺠﻪی وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﻄﻌﯽ در وﻇﺎﯾﻒ و اھﺪاف زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ،در
ﺳﺮﺷﺖ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ اھﺪاف اﺻﻠﯽاش دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ
و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﻪی ﺗﺴﮫﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ،اﯾﻦ ھﺬﯾﺎنھﺎ و
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﭘﻮچ را درﺑﺎرهی ﺗﺴﺎوی اﺑﺰاری ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ! ﺑﺮاﺑﺮی
اﻓﺮاد درﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﻮھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻤﻪی زﻧﺎن روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺴﺎوات ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎوات در وﻇﺎﯾﻒ و روشھﺎی زﻧﺪﮔﯽ زن و ﻣﺮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﮫﻢﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺷﺖ اﺷﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و ﻣﺮد
را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن و ﺷﯿﺮدادن ﺑﻪ ﮐﻮدک وادار ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪی زﯾﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻧﻄﺒﺎق و ﺳﺎزﮔﺎری روﺣﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدادن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ اﺧﺘﺼﺎص دارد،
اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ و اﻓﮑﺎر آن ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
روﯾﺎروﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﮫﻢ و ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ھﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺷﻮد؟
ﻣﺎدرﺑﻮدن ﺑﺎ ھﻤﻪی اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻻ ،رﻓﺘﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺮدﺑﺎری در ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ ،دﻗﺖ
ﻓﺮاوان در ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری و ...ھﻤﺎن اﻧﻄﺒﺎق و
ﺳﺎزﮔﺎری روح ،اﻋﺼﺎب و اﻓﮑﺎر زن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدادن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ھﺮدو ﮐﺎﻣﻞﮐﻨﻨﺪه و در ارﺗﺒﺎط و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از آن دو در ﻏﯿﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ در ﻋﻮاﻃﻒ ،واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ وﺟﺪان و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﻮی در اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻨﺒﻪی ﻋﺎﻃﻔﯽ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ آﻣﺎدهی ﻓﻮران و ﺟﻮﺷﺶ درآﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﻤﺲﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ از ﺳﻮی ﻣﺎدر ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در وﺟﻮد او ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.

زن در اﺳﻼم
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ھﻤﻪی آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻻزﻣﻪی ﻣﺎدرﺷﺪن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﺮ ﯾﺎ زود واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ
ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ
ﺷﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﻮدک ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ زن در ھﻨﮕﺎﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ و ھﺪف
ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر،
ِ
ِ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهاش ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮد وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .او ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﺑﯿﺮون ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺟﺪال و ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺟﺪال،
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﯾﺎ
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد .آری! ﻣﺮد ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن روزی و ﺣﻔﻆ ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽھﺎ و ﺧﻄﺮات ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای آن
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﮫﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای
ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺎدراﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای
آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ دورهی ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻻزم اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﮑﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی،
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺮوﺷﺎن ،دﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ از آن
واﮐﻨﺶ آن از ﻋﻮاﻃﻒ و
ِ

اﻧﺘﻈﺎر ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت و
ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮر ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ؛ ﺧﻮاه اﯾﻦ ھﺪف ﺷﮑﺎر
ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ،اﺧﺘﺮاع ﯾﮏ اﺑﺰار ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﯾﺎ
ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن ھﻤﻪ اﯾﻦ اھﺪاف ،ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻻزم اﺳﺖ
و ﻋﻮاﻃﻒ ﺟﻮﺷﺎن و ﻣﺘﻐﯿﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮد ﺑﺎ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ھﺪف ﺻﺤﯿﺤﺶ در وﺿﻌﯿﺖ درﺳﺘﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭼﺮا ﻣﺮد در ﮐﺎرش ﺛﺒﺎت دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺮژی و ﻓﮑﺮش
را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪی ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ھﻢﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﮔﺮدان
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ زن در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ،اﺳﺘﻘﺮار و ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺑﺎ
ھﻤﻪی وﺟﻮد در راه آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﯿﻨﻪھﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و دﻗﺖ را دارد ،اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﺰ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﺻﯽ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت ﻧﺪارد؛
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺎﻧﻪاش را ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻗﺒﯿﻞ :ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎ
ﻧﮕﮫﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎرھﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺶ را در زﻣﯿﻨﻪی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﻮدن
ﻣﺮدی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرش ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را از وﺟﻮد اﺻﻞ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻮھﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ زن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽاش ﺑﭙﺮدازد،
ﺑﯽدرﻧﮓ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺗﺮک ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﺑﺪان ﻣﻔﮫﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام
از آن دو ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
زن و ﻣﺮد ،در اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ
ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ادارهی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻗﻀﺎوت ،ﺣﻤﻞ ﺑﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﭘﺨﺘﻦ ،ﺧﺎﻧﻪداری ،ﻧﻈﺎرت
ﻣﺎدری ﻗﻮی و ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮی داﺷﺘﻪ
دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﮫﺮ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﻋﺎدی و ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ در ﻧﻈﺎم دو ﺟﮫﻨﺲ در درون ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام از زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﯾﮏدﯾﮕﺮ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ؛ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽھﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻧﺎدر و ﮐﻤﯿﺎب در ﻏﺮب و ﺷﺮق آن را ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آﯾﺎ ھﻤﻪی وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ
زن ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺒﯿﻌﯽاش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،او را از اﯾﻦ ﻧﯿﺎز و وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ )ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده( ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر آنﻗﺪر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ زن را از ﻓﮑﺮ ﺷﻮھﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ او آﺳﻮده ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ
ﻏﺮﯾﺰۀ ﺟﻨﺴﯽ و رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دﯾﻮﺷﮫﻮت در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ،ﻣﺮد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ؟!.

زن در اﺳﻼم

١٣٧

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺧﺘﻼف در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ زن و ﻣﺮد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮاردی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﻼم ،واﻗﻌﯽﺑﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ اﺻﻮل ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ آن را از ﻣﺠﺮای اﺻﻠﯽاش ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺎکﮐﺮدن ﻧﻔﺲ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه و ارزش آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل و رؤﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺗﮫﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ درون ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﯿﺎ دﻋﻮت
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺮ و ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ،
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﮫﺬﯾﺐ و اﺻﻼح ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آدﻣﯽ را از
ﺑﯿﺮاھﻪی ﺷﮫﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺄن واﻗﻌﯽ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪاش ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
اﺳﻼم ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮی در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺴﺎوی ﯾﺎ اﺧﺘﻼف زن و ﻣﺮد،
ﺑﺮاﺳﺎس راه و روش واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪاش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺴﺎوی ﻣﯿﺎن آن دو،
روش ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف زن و ﻣﺮد را ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
در ﻗﺮآن – ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن – آﻣﺪه اﺳﺖ:
َّ َ ۡ ُ َ ّ ۡ ُ َ َ ۡ
�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
﴿ل ِ�ك ِر مِثل ح ِظ ٱ�نثي ِ
»ﺳﮫﻢ ﯾﮏ ﻣﺮد ]از ارث[ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﮫﻢ دو زن اﺳﺖ«.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻼم در ارث ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮد داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﺳﻼم از زن
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﻧﺎدر ﺧﻮاھﺪ
ﻣﺮدان ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ،ﭘﺪرﺑﺰرگ ،ﻋﻤﻮ ،داﯾﯽ و ...ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻮد .زﯾﺮا
ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی دوری ھﻢ ﺑﺎ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ دادن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ او ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ آن
ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ زن و ﻣﺮد ادﻋﺎﯾﺶ را دارﻧﺪ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد ﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادﻋﺎ .ﺑﻪ زﻧﺎن
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم
۱

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ۳ ،ﺛﺮوت ﻣﻮروث ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺮج ﮐﻨﺪ .ﻣﺮد ﻧﯿﺰ

۲
۳

آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای
ﺛﺮوت را از ِ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮداﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺛﺮوﺗﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺘﻨﺎع
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦھﺎ ﻣﻮارد ﻧﺎدر و ﮐﻢﯾﺎﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی
ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺒﺎری و ﻧﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﯾﯽاش را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ زن در آن ﻧﻘﺶ ھﻤﺴﺮ را دارد ،ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زن
ھﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮھﺮش ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ او در اﻣﻮاﻟﺶ دﺧﻞ
و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪش ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺪھﺪ ﮔﻮﯾﯽ زن ﻓﺎﻗﺪ
ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال و داراﯾﯽ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺎه ﻣﺮد از دادن ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
درآﻣﺪش ﺧﺴﺎﺳﺖ و ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪ زن ﺣﻖ دارد از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼم ﻣﺮد را ﺑﻪ دادن ﻧﻔﻘﻪ ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از ھﻤﺴﺮش وادار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .آﯾﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ
ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮫﻪای درﺑﺎرهی ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﺳﮫﻢ زن از ﻣﺠﻤﻮع ﺛﺮوت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
آﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد،
داﺷﺘﻦ ﺳﮫﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ زن ،ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ،اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻘﻂ در اﻣﻮال ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از راه ارث و ﺑﺪون
رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر – ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﺑﺪان
اﺳﺖ – ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﯿﺎر ،ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای
ھﺮﮐﺪام از زن و ﻣﺮد اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻣﻮال اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش
ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖﻣﺰد و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻮد ﺗﺠﺎری ﯾﺎ درآﻣﺪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی و ...ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .زﯾﺮا ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﺗﻼش و دﺳﺖﻣﺰد زن و
ﻣﺮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﺳﻼم ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﮫﻪی ﻇﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻢاﻃﻼع از دﯾﻦ ھﺮﮔﺰ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در اﺳﻼم ،ﻧﺼﻒ ارزش و ﻣﻘﺎم ﻣﺮد
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.

زن در اﺳﻼم
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ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺷﮫﺎدت دو زن را ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺴﺎوی ﻣﯽداﻧﺪ،
دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮد در اﺳﻼم دوﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﻤﻪی ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎی ﺷﮫﺎدت اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﮫﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ او
ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد زن ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺧﺮوﺷﺎن و ﻣﺘﻐﯿﺮش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺮار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ،اﺳﻼم ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ زن دﯾﮕﺮی در اﻣﺮ ﺷﮫﺎدت ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری
ﮐﻨﺪ)  .(١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ زن زﯾﺒﺎروﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺣﺴﺎدت ﺷﺎھﺪ زن را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ﯾﺎ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰهی ﭘﻨﮫﺎن ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎدری ﺷﺎھﺪ زن را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻨﺪ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻪ ﻓﺮد را آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف و
ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو زن درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ھﺮدو درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﻧﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ را ﺑﺮﻣﻼ ﻧﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد! ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد ﯾﺎ زن در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﮫﺎدت ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺿﺮورت اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺮاﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از آن،
دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم در ادارهی ھﻤﻪی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﺋﯿﺲ و ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻧﻈﺎم و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و زﯾﺎن آن ھﻤﮕﺎن را ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
درﺑﺎرهی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد :ﯾﺎ ﻣﺮد
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﯾﺎ زن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮدو
ھﻢزﻣﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻗﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻓﺮض ﺳﻮم را رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وﺟﻮد دو رﺋﯿﺲ و
ﻣﺴﺌﻮل در ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از رھﺎﮐﺮدن آن اﻣﺮ ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن آن در ھﺮج و
ﻣﺮج ،ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ  ۲۸۲ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

﴿ل ۡو �ن �ِيه َما َءال ِهة إ� ٱ ُ
� لفسدتا﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۲۲ :
ِ
ِ

»اﮔﺮ در آن دو ]آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ[ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ٗ َّ َ َ َ ُ ُّ
� إ َ�ٰه ب َما َخلَ َق َولَ َع َ� َ� ۡع ُض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ض﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۹۱ :
� �ع ٖ
﴿إِذا �هب ِ ِۢ ِ
»]اﮔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﺪا وﺟﻮد داﺷﺖ[ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ھﺮﮐﺪام از آﻧﺎن ]ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد[ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی

ﺑﺮﺗﺮی و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻣﯽﺟﺴﺖ«.
ﺣﺎل اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪاﯾﺎن ﻓﺮﺿﯽ و ﻣﻮھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎی
ﻋﺎدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﯽ
ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺳﺮ ادارهی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻧﺰاع و
درﮔﯿﺮی دارﻧﺪ ،دارای ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﺑﻮده و در وﺟﻮدﺷﺎن ﻋﻘﺪهھﺎ و اﺳﺘﺮس ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮض اول و دوم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﮐﺪامﯾﮏ از دو ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻗﯿﻢﺑﻮدن
در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت آن اﺳﺖ؟ ﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﮫﯽ ،ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪال ﻓﺮاوان ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﺑﻪ دور از اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺪﯾﺪی –
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻮاﻃﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن را از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ
اﻣﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭘﺲ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮش و داﺷﺘﻦ
ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه در وﺟﻮدش و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻋﺼﺎب ﻗﻮیﺗﺮش،
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اداره و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را دارد .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد زن ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﮐﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ
او را ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻋﺪهای ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ُ
اﯾﻦ اﻣﺮ از اﺛﺮات ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﮫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺗﺄﺛﯿﺮش ﺑﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه آدﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ زن را ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدھﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :در ﻏﺮب و ﺑﻪ
وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،زﻧﺎن ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و دارای
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ

زن در اﺳﻼم
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اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری از آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در وﺻﻒ
ﻣﺮدان ﻏﺰلﺳﺮاﯾﯽ و آنھﺎ را ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﻟﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ! آری! زن ﺑﻪ
ﻧﻮازش ﺑﺪن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را در آﻏﻮش او ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاواﻧﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺳﺪ!.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زن در اﺑﺘﺪای ازدواج ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻓﮑﺮش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﻓﺮزﻧﺪان و وﻇﯿﻔﻪی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و
ادارهی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد در
اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺧﻮد ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ زن ﯾﺎ در ادارهی اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺳﺘﺒﺪاد در ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮد .رﯾﺎﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ – ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی ﻗﺮار دارد – ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ
ﻣﺸﻮرت و ھﻤﮑﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎھﻢ ﮐﺎﻣﻞ و ھﻢدردی ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف از ھﻤﻪی ھﺪاﯾﺖھﺎ و
راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی اﺳﻼم ،اﯾﺠﺎد اﯾﻦ روح در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮﺗﺮیدادن ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻔﺎھﻢ ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ درﮔﯿﺮی و اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در اﯾﻦﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ ُ ُ
ۡ ۡ
وف﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۹ :
�وه َّن ب ِٱل َمع ُر ِ
﴿و� ِ
»ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ«.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُْ ُ ْ َ ُْ ُ َ ْ
�� ْﻢ ِﻷﻫ ِﻠ ِﻪ«» .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش
»ﺧ��ﻢ ﺧ

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ«) .(١

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯿﺰان ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮد را در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر او ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺑﻪ وﯾﮋه ھﻤﺴﺮش ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺘﯽﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﺑﺪی رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ دارای ﻣﺸﮑﻼت و اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻨﺒﻊ ﺧﯿﺮ را در وﺟﻮدش از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد) .(٢
درﺑﺎرهی اﯾﻦ رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺒﮫﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ.
 -١ﺗﺮﻣﺬی آن را در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎدیﮔﺮی و اﺳﻼم« از ھﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ.
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ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪات زن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮد ،ﻃﻼق و ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺴﺄﻟﻪای ازدواج ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ
ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪای ،ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی روﺣﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ و ﺟﺴﻤﯽ
ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آن دﺷﻮار اﺳﺖ .در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا زوﺟﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺻﻮل رواﺑﻂ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎرهی زوجھﺎﯾﯽ
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و درﮔﯿﺮی ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﮔﺎه از ﺣﺪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود،
ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد! ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد
ً
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮد ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ زن از وﻇﺎﯾﻒ ھﻤﺴﺮیاش ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺰاجﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ از ﻏﺼﻪ
اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی راﺑﻄﻪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ازدواج ،ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﯿﭻ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ درﺑﺎرهی ھﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ
اﺣﺎﻃﻪ دارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﺴﺎس ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻮل
ﮐﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﭙﺲ رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق ﺷﺨﺼﯽ آنھﺎ
را در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺣﺪود آزاد ﺑﮕﺬارد.
ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ھﻢدﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﻪﺳﺮ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ زوﺟﯿﻦ در ﯾﮏ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎه ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ
و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ و داور ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ھﺮﮐﺪام از زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﻧﻮن
درﺑﺎرهی ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻼف آن
ً
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهام .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ازدواج از ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻔﺎھﻢ زوﺟﯿﻦ و
ﺑﻪ ھﻢرﺳﯿﺪن و ﺗﮑﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﯾﮏ روان – ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ھﻢدﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ – ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .آری! ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ازدواج از ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن دو ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ .ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد دارای ﺛﺒﺎت اﺳﺖ و ﻓﺮد را ﺑﻪ ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

زن در اﺳﻼم
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اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺟﺴﺖﺟﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد
و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼف از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود.
از ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﻊ ﯾﺎ زﯾﺎن ھﯿﭻﮐﺪام از ﻃﺮفھﺎی
درﮔﯿﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد .اﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺎزھﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﻪی ﺣﺎﻟﺖھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد و
اﺟﺮای دﻗﯿﻖ آن ،در ھﻤﻪی ﻣﻮارد ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎرهی
ﺗﻌﮫﺪات زن از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻼﯾﻪھﺎ و
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺷﺒﮫﺎت ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ:
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪات ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد دﺷﻮار و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪات ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻨﺲ زن وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪات داﺋﻤﯽ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ
آنھﺎ ﺑﺮھﺎﻧﺪ؟
زن دارای ﺳﻪ ﺗﻌﮫﺪ و وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ :ھﺮﮔﺎه ﺷﻮھﺮش او را ﺑﻪ ھﻢﺑﺴﺘﺮﺷﺪن ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ ،از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش از آنھﺎ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ وارد
ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﻮﻧﺪ و رازدار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪی اول واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ
ھﺮﮔﺎه ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ در او ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪی آن ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل
راﺣﺖ و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی دﯾﮕﺮش ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﯾﺎروﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻋﺼﺎﺑﯽ آرام و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮد – ﺣﺪاﻗﻞ در
دوران ﺟﻮاﻧﯽ – از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ،زن در ﭘﺎﺳﺦﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ و داﺷﺘﻦ دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﺑﺮای آن ،ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺗﺎم ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ً
ﻗﻮیﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ)  .(١ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ازدواج ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ،
ﺑﻪ ﺑﺮآوردهﮐﺮدن ﻧﯿﺎزھﺎی روﺣﯽ ،رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد.

 -١در ﺑﺎرهی ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ »ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺴﯽ« در ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎدیﮔﺮی و اﺳﻼم« از
ھﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﮑﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ و
ھﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ او را ﻧﺪھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی زﻧﺎ و ﻓﺤﺸﺎ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد؟ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺎزهی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺧﻮاھﺪ داد و ﻧﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ او اﯾﻦ ﺣﻖ
را ﺧﻮاھﺪ داد ﺗﺎ ﺟﺴﻢ و روﺣﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر زن دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دھﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ در ھﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن اوﺳﺖ.
ھﺮﮔﺎه ﻣﺮدی از ھﻤﺴﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ھﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج
ﻧﯿﺴﺖ:
اﻟﻒ( زن از ﺷﻮھﺮش ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او ﻧﯿﺴﺖ.
ب( زن ،ﺷﻮھﺮش را دوﺳﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺰار و ﮔﺮﯾﺰان
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﺤﺮاف رواﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
زوجھﺎ وﺟﻮد دارد.
ج( زن ﺷﻮھﺮش را دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او رﻏﺒﺖ دارد .اﻣﺎ در
آن ﻟﺤﻈﻪ ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارد.
درﺑﺎرهی ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻗﺖ و ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ اداﻣﻪی راﺑﻄﻪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽاش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺪاﯾﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .زن در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ راه
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﺸﮕﯽ و داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و از اﺻﺮار ﻣﺮد ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺮﯾﺢ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ازدواج آن را ﺣﻞ ﮐﺮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﺮآوردهﻧﺸﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪاش را در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش
دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽاش ﺑﺎ اﻧﺠﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﮏدﯾﮕﺮو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮاﻓﻘﯽ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﺪا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺻﺮار ﻣﺮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،زن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮھﺮش ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زورﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر از ﺳﻮی ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺪان
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ازدواج ،ﻣﻌﻤﻮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﻮدداری زن از ﺗﻤﮑﯿﻦ ،ﻣﺮد را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ زن
دﯾﮕﺮ – ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ – ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن
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اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪی او ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﻼم زن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
ً
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺰاری زوﺟﯿﻦ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﺪاﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
درﺑﺎرهی ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،زودﮔﺬر و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻋﻼج آن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن دارد اﯾﻦ ﺑﯿﺰاری ﻣﻮﻗﺖ از راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،دلزدﮔﯽ ﯾﺎ
دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽھﺎی ﻓﺮاوان زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت روﺣﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮای راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮا
ً
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اوﻻ :ارزش اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را از ﺳﻄﺢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻣﺎدی ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮده و آن را
ً
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻟﻔﺖ ﺟﺎن و روح زوﺟﯿﻦ ﻗﺮار دھﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺰﺟﺎر و ﺑﯿﺰاری ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ – ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در دورهی ﺟﻮاﻧﯽ زوﺟﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ –
ھﻤﻪی راهھﺎ ﺑﺮ روی زن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﺮد ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ زن را ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ھﻤﺴﺮش ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی او ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ
و او را در ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽاش ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ زن ،ﻣﺮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ھﻤﺴﺮی ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺪاﯾﯽ و
ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﮫﺪات زوﺟﯿﻦ ،دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ و در آن
ﻇﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن روا داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽاش ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﺗﻌﮫﺪ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش از او
ﺑﯿﺰار اﺳﺖ وارد ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن اﺟﺎزهی ﻓﺤﺸﺎ و
ﺑﯽﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﺪارد .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ
ﺗﻌﮫﺪ و اﻟﺘﺰام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮑﯽ از
زوﺟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﻪ وارد ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺎل
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد از ھﻤﺴﺮش ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ از ورود ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و زن
از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺘﻨﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ و دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻟﺰام زن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮاﮐﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻓﻀﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه و دﻋﻮا آن را ﺗﺒﺎه ﻧﺴﺎزد
ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮ و روح ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪهای ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮد را ﻧﯿﺰ وادار ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ از ورود ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش از او ﺑﯿﺰار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؟
ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ و داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺖ ﭘﺎک و ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ،
ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﻪی اﻣﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ درﮔﯿﺮی و ﻗﮫﺮﮐﺮدن
ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ و ﺳﺎزش
دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت زن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮت
ﻣﺤﺾ و ﻧﺎﺑﺠﺎی زن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺰاریاش از ﻣﺎدر ،ﺧﻮاھﺮ ،ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از اﻗﻮام ﺷﻮھﺮش
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻠﺰمﮐﺮدن ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ھﻤﺴﺮش در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ً
ورود ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ زن از او ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ھﯿﺠﺎن و ﻋﻮاﻃﻒ زودﮔﺬر ﯾﺎ ﺑﯽاﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪی ﻣﻮارد ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻮھﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی
ھﻤﻮاره زن در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻨﻔﺮ و ﺑﯿﺰاری از ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ
او ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ ﺟﺰو اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ رواﺑﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻄﺮﺗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار داده ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻت ،ﻣﺮد
از ﻋﻘﻠﺶ و زن از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﺶ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ
زن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﺰار درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻌﮫﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﺷﻮھﺮش در ﻏﯿﺒﺖ او ،ﯾﮏ اﻟﺘﺰام
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ھﯿﭻﮐﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪ ﻣﺸﺘﺮک و دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ و ھﺮﮐﺪام از زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ رازدار و
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

زن در اﺳﻼم

١٤٧

در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻠﻒ ھﺮﮐﺪام از زوﺟﯿﻦ در وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﯾﮑﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮد ﺑﺮ زن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ زن از وﻇﺎﯾﻒ
ھﻤﺴﺮیاش ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯽﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪی زﯾﺮ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ
َ ۡ ُ َ ۡ
َۡ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ۡ ُ ُ ُ َّ
� ُ�وه َّنۖ فإِن
﴿وٱ� ٰ ِ� �افون �شوزهن فعِظوهن وٱهجروهن ِ� ٱلمضا ِ
جعِ وٱ ِ
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َّ َ ً
أطعن�م ف� �بغوا علي ِهن سبِي�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۴ :
»زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ آنھﺎ ﺑﯿﻢ دارﯾﺪ ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز دھﯿﺪ] .اﮔﺮ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ
ﻧﺸﺪ[ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮدداری و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ]و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎزھﻢ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و راھﯽ ﺟﺰ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﻧﺒﻮد[ آنھﺎ را ]ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و

ﺑﻪ آراﻣﯽ[ ﺑﺰﻧﯿﺪ«.
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺑﺰارھﺎی ﺗﺄدﯾﺐ زن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻼﯾﻢ زﻧﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺎ در ﺻﺪد ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی ﻣﻮاردی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺷﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎنھﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪایﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ درﺑﺎرهی ﻣﺸﺮوعﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ و ﺿﺮورت وﺟﻮد آن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮدی و از ھﻢﭘﺎﺷﯿﺪن آن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
ً
ھﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺰوﻣﺎ دارای ﺳﻠﻄﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن اﻓﺮادی
را ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪی
ﺑﯽارزﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و زوﺟﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﻮن آن ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﻪی ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺎن آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
زوﺟﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻧﯿﺰ – ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪھﺎی ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ از آنھﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد – در ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ راه
راﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؟ آﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ؟ دﺧﺎﻟﺖ دادﮔﺎه در رواﺑﻂ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮهی اﺧﺘﻼﻓﺎت – ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎده و ﮔﺬرا
ﺑﺎﺷﺪ – و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻏﺮورش ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪن او ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻨﺎه ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻌﺶ
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻤﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ آنھﺎ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اھﻤﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﻪ ھﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪ دادﮔﺎه در روﯾﺪادھﺎی ﮐﻢ
ِ

ﻟﺤﻈﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﺷﺘﺒﺎھﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان
ﺑﺪان دﭼﺎر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ دادﮔﺎه در ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ
ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد!.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺄدﯾﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮد ﺑﺮ زن اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﺻﻞ او ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی اوﺳﺖ .ﻣﺮد ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ روﺷﯽ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ راه ﺻﻮاب ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺟﺮﯾﺤﻪدار
ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻧﺪرزھﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ داد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮد از روش دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﮐﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺧﻮدداری از ھﻤﺒﺴﺘﺮﺷﺪن ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ روﺣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ زن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ھﻤﻮاره ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻏﺮور زن و ﺗﺨﻠﻒ از
وﻇﺎﯾﻒ ھﻤﺴﺮی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﻮدداری ﺷﻮھﺮ از ھﻤﺒﺴﺘﺮﺷﺪن ﺑﺎ زن در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﯿﺎوردن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪن و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ اوﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد زن
از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ روشھﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﺷﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ھﺪف آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺄدﯾﺐ ]و
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ[ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﺳﻼم
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ زن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ آزاردھﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﺒﮫﻪای ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ روا داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ زن در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻏﺮور زن اھﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ
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ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﺳﻠﺤﻪی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ راه
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻧﺤﺮاف روﺣﯽ رواﻧﯽ،
ھﯿﭻ اﺑﺰاری ﺟﺰ اﯾﻦ روش ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺷﺪت آن ﺑﻪ درﺟﻪی ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﻼح ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .و در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری
ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺪان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .زﯾﺮا ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺟﺎت و
ﻣﺮاﺣﻞ در آﯾﻪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺮدان را از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻖ – ﺟﺰ در ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ
آن ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد – ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺮزﻧﺶ آﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َ َْ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ
ام َﺮأَﺗَ ُﻪ َﺟ ْ َ� اﻟْﻌ ْ�َّ �ُ ،ﻢ ُ�َﺎﻣ ُﻌ َ
ﻲﻓ
»ﻻ � ِ� أﺣﺪ�ﻢ
آﺧ ِﺮ اﻴﻟَ ْﻮمِ «» .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺮﺗﺎن
ﺎ
ﻬ
ِ ِ ِ
ِ ِ
را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ او ھﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ«) .(١
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ھﻤﺴﺮی ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َۡ َ ُُ ً ۡ َۡ ٗ ََ َُ َ ََ ٓ
﴿�ن ٱ ۡم َرأَةٌ َخافَ ۡ
اح عل ۡي ِه َما أن يُ ۡصل َِحا
ت ِم ۢن �عل ِها �شوزا أو إِعراضا ف� جن
ِ
ۡ
ۡ
ُ ٗ
ََۡ
ُّ
َۡٞ
بين ُه َما صلحا ۚ َوٱلصل ُح خ�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲۸ :
»اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ]ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از او ﻣﯽداﻧﺪ و از اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ[ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ]ﯾﺎ ﺑﺎ او ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و از او[ رویﮔﺮدان اﺳﺖ،
ﺑﺮ ھﯿﭻﮐﺪام از آن دو ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ]ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ[ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ اﯾﺠﺎد

ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ھﻤﻮاره ﺻﻠﺢ ]از ﻧﺰاع و ﺟﺪاﯾﯽ[ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق زن و
ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﻦﺟﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﻈﺮی و اﯾﺪهآل ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ،ﮐﺪام زن ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺷﻮھﺮش را
ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ آن ﻣﺮد در ﻧﻈﺮش دارای اﺣﺘﺮام ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر در ﻏﺮب ﻣﺘﻤﺪن و ﺷﺮق
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺮدان ھﺴﺘﻨﺪ؟

 -١ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم زن را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮھﺮ از وﻇﺎﯾﻒ
ھﻤﺴﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﺣﻖ را داده ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ]از دادﮔﺎه[ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃﻼق ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ:
ً
اوﻻ :ﺗﻌﮫﺪات زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در آن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮ ﺗﻌﮫﺪات زن ،ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ از ھﻤﺎن ﻧﻮع از ﺳﻮی ﻣﺮدان وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ در ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﻄﻪ و ﺑﺮﺗﺮی از آن ﻣﺮد اﺳﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻓﻄﺮی زن و ﻣﺮد رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ھﺪف از وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ
اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ زن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادن اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ زن اﯾﻦ ﺣﻖ را داده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻮل آن ﺳﺘﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،آن را ﻧﭙﺬﯾﺮد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎرھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ راه ﻋﻤﻠﯽ زن ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﻌﮫﺪات و اﻟﺰاﻣﺎت ،ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ راه ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد:
اوﻟﯿﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺧﺘﯿﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻼق را ﺑﻪ زن واﮔﺬار
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﺮ ﻃﻼق در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ،
ﻣﺸﺮوعﺑﻮدن اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از زﻧﺎن ،از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺰاری و ﺗﻨﻔﺮ از ﺷﻮھﺮش و ﻓﻘﺪان ﺗﺤﻤﻞ
اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﯿﺪهام ]ﮔﺎھﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ[ دادﮔﺎهھﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ) .(١
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪی روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺮط اﯾﻦ
ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن از ھﻤﻪی داراﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻋﺎدﻻﻧﻪای اﺳﺖ .زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق

 -١ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن دوران ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻣﯽدھﺪ ،ھﻤﻪی آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ازدواج ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،از دﺳﺖ
ﻣﯽدھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮐﺪام از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت
ﻣﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
راه ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری و زﯾﺎنرﺳﺎﻧﺪن
ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ او را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﺶ در ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن اﻣﻮال در اﺧﺘﯿﺎرش و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﺶ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ .دادﮔﺎهھﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از درﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺣﮑﻢ اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪی
ﻃﻼق را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آری! اﯾﻦ ﺳﻼح ﺑﺮﻧﺪهی زن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺮد ﺑﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﺑﺰارھﺎی ﻗﺪرت و راهھﺎی اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ،ﺑﺎھﻢ ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻃﻼق ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ھﻤﻪی ﻣﺎ داﺳﺘﺎنھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ و زﯾﺎنھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻼق از ﺑﻪ
ھﻢﭘﺎﺷﯿﺪن ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﺮﮔﺮدانﺷﺪن زن و ﻓﺮزﻧﺪان ،درﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎﺟﺮهھﺎی
ﺗﻤﺎمﻧﺸﺪﻧﯽ در دادﮔﺎهھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ.
ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ زن ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ و در آﺳﺎﯾﺶ ،ﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ و رﻧﺠﻮر در ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﯿﺮدادن ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺸﻐﻮل و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮآوردهﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮش
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ
ِ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ھﻤﻪی وﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ،ﺳﻨﺪ ﻃﻼق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭼﺮا؟ زﯾﺮا رؤﯾﺎی زودﮔﺬری ﺑﻪ ذھﻦ ﺷﻮھﺮش ﺧﻄﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .زن دﯾﮕﺮی را دﯾﺪه
و در ﻧﻈﺮش زﯾﺒﺎﺗﺮ از ھﻤﺴﺮش ﺟﻠﻮه ﮐﺮده ﯾﺎ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﮑﺮاریاش ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﺎ از ھﻤﺴﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﯿﻮان آﺑﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ و زن از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﺑﺎز زده ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺎﺑﺖ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ!.
اﻣﺎ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺷﺨﺼﯿﺖ و
وﺟﻮد ﯾﮏ زن ﺑﺮدﺑﺎر ،ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم و آرام ﺧﺎﻧﻮاه و آﯾﻨﺪهی درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟

١٥٢

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺮاژدیھﺎی دردﻧﺎک ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ﺑﺮای ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎه راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻃﻼق را ﻏﻠﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺤﺮانھﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻃﻼق ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ)  (١ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن آ ﮔﺎھﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ھﺮدو از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﯿﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت و
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان آن دو را ﺑﻪ زور در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ اﺑﺪی و ھﻤﯿﺸﮕﯽﺳﺖ و اﻣﮑﺎن رھﺎﯾﯽ از آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎرج از ﭘﯿﻮﻧﺪ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ زن ﯾﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﺴﯽاش را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ و زن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ راه را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺮد و اﻓﺴﺮدهای ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻮدن آنھﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و
ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮫﻢ آن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺮاد ﺑﺰهﮐﺎر و ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف آنھﺎ از ھﻤﺎن دوران زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن – ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎھﻢ در درﮔﯿﺮی و دﻋﻮا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ – آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪهای ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺣﻖ ﻃﻼقدادن زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﺎ ﻣﺠﺮد
اﺟﺮای ﻟﻔﻆ آن ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺮد ﺟﺎری ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺮای آن در دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه از
َ
ﺳﻮی ھﺮﮐﺪام از زوﺟﯿﻦ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان َﺣﮑﻢ و داور ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮ ع را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و او را اﻧﺪرز دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮد در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺳﺮﮐﺸﯽاش دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺧﺎﻧﻮاده و راﺑﻄﻪی
َ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺻﻠﺢ از ﺳﻮی دو َﺣﮑﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺎﺿﯽ و ﻧﻪ ﻣﺮد ،اﺟﺮا ﺷﻮد.
َ
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ،ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ – ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب َﺣﮑﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ،ھﻤﺎن ﺳﻔﺎرش ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﺳﺖ –
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن آن ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارم .زﯾﺮا ﺗﻌﮫﺪات و
 -١در اﺑﺘﺪا ،در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ داﺷﺘﻨﺪ ﻃﻼق ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯿﺖھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.

١٥٣
زن در اﺳﻼم
ً
اﺣﺘﯿﺎطھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺑﻪ آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻼ وﺟﻮد
دارد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ زن را ﻃﻼق دھﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻃﻼق واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ زن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ
ً
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دﯾﮕﺮی ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻮھﺮش ﺑﺎزﮔﺮدد؟! ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻃﻼق ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮد ﺑﻪ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺑﺎ آن زن ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻌﮫﺪات ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺮاردادن ﻣﮫﺮﯾﻪی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای زن ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﻮاﻓﻖ و ﺻﻠﺢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟!.
ﭼﻨﺂنﭼﻪ زوﺟﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﻠﺢ و اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ دادﮔﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﮔﺮ زوﺟﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﭼﻪ ﻧﯿﺮو ﯾﺎ اﺑﺰاری ﺑﯿﺸﺘﺮ از
دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی زوﺟﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر دارد؟
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻃﻼق ﻓﻘﻂ در دادﮔﺎه و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎوره،
ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎزش ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﯿﺰان
ﻃﻼق در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟ در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۴۰درﺻﺪ ازدواجھﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎ و ﺣﺘﯽ از ﻣﺼﺮ – ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ازدواج و
ﻃﻼق ﻓﺮاوان ﻣﺸﮫﻮرﻧﺪ – ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ!.
اﻣﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻨﺪروی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺟﺎزهی ﻃﻼق
ھﻤﺴﺮش را ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻮی زن ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮای ﻣﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺟﺎزهی ﻃﻼق
ھﻤﺴﺮش را ﺑﺪھﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای زن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮدی ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از او ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ و در
ﻗﻠﺒﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد و او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻃﻼع او ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی زﻧﺎﻧﻪ ،دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ھﺪﻓﯽﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ راه ﭼﺎره آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ھﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﺴﺮش و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺰت و ﻗﺪرﺗﺶ را ﻧﯿﺰ از
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دﺳﺖ داده اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
آﯾﺎ زن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻧﺪارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﺮﺑﯿﺘﺸﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎدرﺷﺎن از آن ﭘﺪر ﺟﺪا
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ھﺮﮔﺰ ھﺪف اﯾﻦ ﺗﻨﺪروھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮدت و دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ!.
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺿﺮوری وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن –
ھﯿﭻ راھﯽ ﺟﺰ آن ﻧﺪارد ،ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ راه ﺣﻞ آن ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و روﺣﯽ – رواﻧﯽ و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی
اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺎدتدادن ﻣﺮد ﺑﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت
زودﮔﺬر و ﺑﯽارزش آن را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﻣﻮدت و دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و آرام اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻼم
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ را در ھﻤﻪی اﻣﻮر ﺟﺎری ﺳﺎزد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ و
ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
اﺑﺰارھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ راه ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
در ﻋﺎدﻻﻧﻪﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ زن ﺣﻖ داده اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﻣﻮدت
و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻼل ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻃﻼق اﺳﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در اﺳﻼم ﻧﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای
اﺳﺖ ]ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺿﺮوری وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ[ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ
ْ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ ٓ
ََٰۡ َ َ
ۡ
لن ِ َساءِ َم ۡث َ ٰ
�ن خ ِۡف ُت ۡم �� ُ� ۡقس ُِطوا ِ� ٱ�� ٰ
�حوا ما طاب ل�م مِن ٱ
﴿
�
� فٱن ِ
َ
َ
َ
َُ َ
َ َ ۡ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ً ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ُ ُ
َوث�ٰث َو ُر� ٰ َعۖ فإِن خِفت ۡم �� �عدِلوا ف�ٰحِدة أو ما ملكت �ي�ٰن� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳ :
»اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎرهی ﯾﺘﯿﻤﺎن دادﮔﺮی ﮐﻨﯿﺪ ]و دﭼﺎر ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﻮﯾﺪ،
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮان دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

زن در اﺳﻼم
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ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ادارهی زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ را
داﺷﺘﯿﺪ[ ،ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر زن از زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ھﺴﺘﻨﺪ و
دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ دادﮔﺮی ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﻪ ﯾﮏ زن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ]ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎدی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ[ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آنﭼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در اﺳﻼم اﺻﻞ ﺑﺮ ﺗﮏھﻤﺴﺮی ﯾﻌﻨﯽ ازدواج ﻣﺮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ زن
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﮏھﻤﺴﺮی ﺑﺮای ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ در آن
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮهی اﺻﻞ ازدواج ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
زﯾﺎن ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎز دارد ،دوران ﺟﻨﮓ ]ﯾﺎ ﭘﺲ از
آن[ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدان ﺟﻮان ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد
ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوریﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آن از اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و
ھﺮج و ﻣﺮج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ زن ﻣﺠﺮد ﯾﺎ ﺑﯿﻮه در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽاش را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ از
آنﺟﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰ ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪ آﻏﻮش ﻣﺮدان ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪی ﮔﺬرا در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﭼﻪ راھﯽ دارﻧﺪ؟ آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺷﺒﺎع و ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ
ﻏﺮﯾﺰهی اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﻞ در
زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ھﺴﺘﯽ و وﺟﻮد اﺻﻠﯽ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
آن ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ آن را از اﺑﺎﺣﯽﮔﺮی و ﻓﺴﺎدی – ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن از ﺻﻔﺤﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد –
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ راھﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﺮای زن وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﺟﺰ ﻣﺸﺘﺮکﺑﻮدن
ﭼﻨﺪ زن در داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎرا ،ﻋﻠﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ داﺷﺘﻦ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی در ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ]ﺟﺰ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ[ راھﯽ وﺟﻮد دارد؟
آری! اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﺳﻼم از وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ھﯿﭻﮐﺲ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺷﺘﺮاک ﯾﮏ زن ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ در داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ او آراﻣﺶ ﻣﯽدھﺪ و او را ﺑﻪ
ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮورت اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای
زﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ زﯾﺎن ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺘﺄھﻞ و داﺷﺘﻦ ھﻮو ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺠﺮدﻣﺎﻧﺪن
اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺰ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ازدواج را ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ھﻢ
ً
ﺑﺨﻮرد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض
ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای و ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ھﯿﭻ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ھﺮﮔﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان از زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ازدواج
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی ﺳﮫﻢ او از زﻧﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﺴﺮی
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﻘﮫﺎ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد زﻣﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺣﺪی ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ زن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی دو
راه در ﭘﯿﺶ دارد :ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻣﺸﺮوع و ﻣﻌﻘﻮﻟﺶ را ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﺴﺮ دوم اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ
و ﯾﺎ در ﺧﻔﺎ از راه ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺎک ﺑﻪ
ً
او اﺟﺎزهی ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﻤﯽدھﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪدا
ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎزاﯾﯽ و ﻋﻘﯿﻢﺑﻮدن زن اﺳﺖ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ
ً
ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ اﺻﻼ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﻧﯿﺴﺖ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﻋﻘﯿﻢﺑﻮدن ﺧﻮدش ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺒﺎری ﻣﺮد از داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد
ﺷﻮھﺮش ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﻧﭙﺬﯾﺮد ،راه ﻃﻼق ﺑﺮ او ﺑﺎز اﺳﺖ.

زن در اﺳﻼم
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از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ و
ھﻤﯿﺸﮕﯽ زن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ.
ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﺑﯽارزش اﺳﺖ)  .(١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ زن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ارزﺷﻤﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﯽارزشﺑﻮدن ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﻋﺎت وﺿﻌﯿﺖ ھﻤﺴﺮش از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ،
ﯾﮏ ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺶ ﺗﻮﻗﻊ دارد .ﻗﺒﻮل وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫﺘﺮ از ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ
ﻓﺪاﮐﺎری و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﺧﻔﺎﺳﺖ؛ ھﻢﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪد
زوﺟﺎت در آنھﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻔﺮ و ﺑﯿﺰاری
ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺘﻮان اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﯾﺎ از آن رھﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ھﻤﻪی ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﻣﺮد ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻧﻨﮓ ﻃﻼق و وﻓﺎداری
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ او از ﻃﻼقدادﻧﺶ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ زن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻓﺎداری و رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ھﺪف ﻣﺮد از اﯾﻦ ﮐﺎر آزار و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ،
ﺣﺮام و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردیﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪهی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق
ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ھﻢ ﺣﮑﻢ آن را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(٢
در اداﻣﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮫﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪی زن در اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻖ ﮐﺎرﮐﺮدن
زن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ؛ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﺒﮫﻪای ﺑﺪان راه ﻧﺪارد .در ﺻﺪر اﺳﻼم ھﺮﮔﺎه ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮده ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺣﻖ ﮐﺎرﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﮐﺎرﮐﺮد زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎک ،ارزﺷﻤﻨﺪ و
ﺧﻮدی ﺧﻮد
 -١اﺳﻼم ھﻤﻪی ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻓﻄﺮی و ﻏﺮﯾﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ِ
اﺷﺒﺎعﺷﺪﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ آن را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺟﺮم
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﻮد .ﻧﮕﺎ :ﻓﺼﻞ »دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم« از ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎدیﮔﺮی و اﺳﻼم«.
 -٢ﻧﮕﺎ :آﯾﻪی  ۱۲۹ﺳﻮره ﻧﺴﺎء.
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ﺧﺎرجﺷﺪن زن از ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎرﮐﺮدن او در ﻣﻮاردی ﻏﯿﺮ از زﻣﯿﻨﻪھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺿﺮوری را – ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد زﻧﺎن آن را اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎری،
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺮدان در دوران ﺟﻨﮓ
ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در آنھﺎ ﻧﯿﺎز دارد و ﺣﻖ دارد آنھﺎ را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﯿﺎز زﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ،اﻣﺮیﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻖ آﻧﺎن را در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎرﮐﺮدن رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .زﯾﺮا ﮐﺎرﮐﺮدن ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن
آنھﺎ در دام ﻓﺤﺸﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎرﮐﺮدن زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ در
ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ...اﻣﻮریﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻧﺎن در آن ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﺷﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ
ﮐﺎﻓﯽﻧﺒﻮدن درآﻣﺪ ،ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻖ ﮐﺎرﮐﺮدن
آﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ زن ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ
اﺳﻼم آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،زن از وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽاش ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ زﯾﺎنھﺎی روﺣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آن ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴﻤﯽ ،ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ زن ﺑﺮای وﻇﯿﻔﻪی
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎدری آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ آن وﻇﯿﻔﻪ ﻧﭙﺮدازد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺴﺘﯽاش ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺪف ﺧﺎﺻﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و از ھﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
وﺟﻮد ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد ﺑﺮ او ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺪان
ﺑﺪون وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم و ﻓﻘﻂ ﺟﮫﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﮔﺬرا و ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ –
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ
از ﭘﺲ از آن ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد – اﻣﺮیﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود
اﺳﻼم آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﺑﺮﺗﺮیھﺎﯾﺶ ﺑﺮ
دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ را – ﮐﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﺴﺘﯽ واﺣﺪ و ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ
اﺳﺖ – از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.

زن در اﺳﻼم
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ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢزﻣﺎن ھﻢ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﻪ ﻣﮫﺪ ﮐﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻄﻼن آن ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻣﮫﺪ ﮐﻮدکھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻪی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺎدی و روﺣﯽ ﮐﻮدک را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ و از ھﺮ ﻧﻈﺮ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻨﺼﺮی را ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺮﭘﺎدارﻧﺪهی زﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﻮارﮐﻨﻨﺪهی ھﺴﺘﯽ اوﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آری! اﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ھﻤﺎن ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدری اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ.
ﺗﻤﺪن ﺟﻨﻮنزدهی ﻏﺮب و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﮫﻞزدهی ﺷﺮق ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﺷﺖ و
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﮐﻮدک ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﺳﺎل
اول زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﺴﯽ در داﺷﺘﻦ آن ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﮐﻮدک ﺑﺮادرش
ﺑﺎﺷﺪ .آری! ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدری ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ و او را زﯾﺮ ﺑﺎل ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮورش دھﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از او ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ و
ﮐﻮدک در آﻏﻮش او اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت روان ﮐﻮدک ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﻘﺪه
و اﺳﺘﺮس ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﮫﺪ ﮐﻮدک ﮐﻪ  ۱۰ﯾﺎ ۲۰
ِ
ﮐﻮدک و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﻪی آنھﺎ در داﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ آن ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎی ﻣﺎدر
واﻗﻌﯽ ﮐﻮدک را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﺪال و
ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ھﻢﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮫﺎل
ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ در آن ﻧﺨﻮاھﺪ روﯾﯿﺪ؟
وﺟﻮد ﻣﮫﺪ ﮐﻮدک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدن زﻧﺎن اﻣﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ و اﻣﺮی ﻋﺎدی و
ﻃﺒﯿﻌﯽ درﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺟﻨﻮﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎﻗﻞ ھﺮﮔﺰ ﺑﺪان روی ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آورد.
ﭼﻨﺂنﭼﻪ ﺑﺮ داراﯾﯽھﺎی ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی روز ﺑﻪ روز اﻓﺰوده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار دھﺪ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ داراﯾﯽھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎدی ﺑﺮاﯾﺶ
ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
ﻏﺮب ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ،ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ِ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﮫﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪای دارﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
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ﻣﺮدان و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدان
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻢ از ﭘﺪران ،ﺑﺮادران ،ھﻤﺴﺮان ﯾﺎ اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان از ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن
ﺳﺮ ﺑﺎز زدهاﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻋﺪهای ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﻪ زن ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﯽدھﺪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .آﯾﺎ اﺳﻼم زن را از داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ھﻤﺎن ﻓﻘﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮد و زن
ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .راه ﺣﻞ آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﻪی ﻣﺮدم اﻋﻢ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮرﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :وﺟﻮد دو ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ از ﯾﮏ درآﻣﺪ
اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﺷﺘﻐﺎل ھﺮ زن در ﮐﺎری
ﻏﯿﺮ از وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﻧﻪاش ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪداری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮏ
ﻣﺮد ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰودهﺷﺪن ﺑﺮ دورهی ﻣﺠﺮدﻣﺎﻧﺪن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن آنھﺎ در دام ﮔﻨﺎه
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺪام ﻋﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ھﺮج و ﻣﺮج را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﺳﻼم ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎصدادن زن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی اوﻟﯿﻪاش ﮐﻪ ھﺪف از آﻓﺮﯾﻨﺶ اوﺳﺖ و در
آن ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺸﺮی و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪی زن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﻣﺮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ از ﺑﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ذھﻦ زن از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش رھﺎﯾﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ھﻤﻪی ﺗﻼش و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﯿﻮهی ارزﺷﻤﻨﺪ
درﺧﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺟﺮای اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ او را از ﺣﻤﺎﯾﺖ و
اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺳﺰاوار رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ ﻣﻦ اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﺎدرت! آن ﻓﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻌﺪ از او ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺰاوار رﻓﺘﺎر و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎز
ھﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎدرت! ﻣﺮد ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺆال ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎزھﻢ در
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎدرت! آن ﻣﺮد ﺑﺎزھﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺲ از ﻣﺎدرم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺰاوار ﺧﻮشروﯾﯽ و

زن در اﺳﻼم
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رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهی ﻣﻦ اﺳﺖ؟ آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺪرت) .(١
ﭘﺲ آن ﻗﻀﯿﻪای ﮐﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازد ﮐﺪام اﺳﺖ؟ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ
ھﺪﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﺑﺮای زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﺪان ﺗﻼش ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ زن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎ ﻣﺮدان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ؟ آری! اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و آزادی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟
آری! اﺳﻼم اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺑﺮای زن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟ آری! اﺳﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ او
داده ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺮ زن واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ زن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ درآورده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﺧﻮدش از ﻣﺮدان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ زن اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ھﻤﺴﺮیاش ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای رﻓﺘﺎر ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺎ او ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻖ اﺟﺮای ﻃﻼق و
ﺟﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟
آری! ...اﺳﻼم ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ زن داده و ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ دادن آن ﺑﻪ
زﻧﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ زن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺣﻖ ﮐﺎرﮐﺮدن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟ آری! زن در اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ
دارد.
آﯾﺎ زن اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﯾﺎ ھﺪﻓﺶ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ ،ﺑﯽﺑﻨﺪ و
ﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ و اﺑﺘﺬال اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻮﻋﯽ از آزادیﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را از زن و ﻣﺮد
ً
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎوی درﯾﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن اﯾﻦ آزادی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ از ھﻢﭘﺎﺷﯿﺪن رواﺑﻂ و ﺳﻨﺖھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺑﺘﺬال ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ داﻣﻦ آن
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ھﻤﻪی ﻣﻮاﻧﻊ از ﺳﺮ راهﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد!.
 -١ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر اﻓﺮاد ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮ و زﻧﺎن راﻧﺪهﺷﺪه و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردهی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ،
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻪ ﯾﮏ ھﺪف ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ
واردﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ
ِ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اھﺪاف دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف وﺟﻮد دارد ﺟﺰ
ﻏﺮب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﻮن ﭘﯿﺮوی ﺷﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،وﺿﻌﯿﺖ و
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از ِ
ً
ارزشھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﺎوت دارد؟
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺮوھﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﯾﻂ و ارزشھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ دارد؟
وﺿﻌﯿﺖ زن در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﻔﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت درﺑﺎرهی آن روا ﻧﯿﺴﺖ.
زﻧﺎن در ﻏﺮب از ھﺮ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی آزاد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺷﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از راه و روش آنھﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .زن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽﺳﻮاد،
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻓﺴﺎد ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻏﻮﻃﻪور اﺳﺖ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﺑﺨﺘﯽاش
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﺮ ﻗﮫﻘﺮاﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﻋﻘﺐ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،از دﻧﯿﺎی ﻏﺮاﯾﺰ ﭼﻨﺪان ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
آری! اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ وﺟﻮدآوردن آن اﺳﺖ؟ اﺳﻼم و
ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان؟
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻒﺑﺎری ﮐﻪ زن در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺣﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪهی ﺑﺼﯿﺮت در ﺻﺪد اﺻﻼح آن ﺑﺮآﯾﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻘﺮ زﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺷﺮﻗﯿﺎن آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻇﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ را در ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ و رﻓﺎه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻏﺮق ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان را در
ﻓﻘﺮی ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای ﻏﯿﺮ از ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ دارای ﺣﻘﻮق
ﻓﺮاوان و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮدم ھﻤﻪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ و از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﺮوماﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﺟﺎنﺳﻮز ﮐﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ھﻤﮕﯽ در ﺧﻮاری و ﺳﺘﻤﯽ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد.
آنﭼﻪ زن ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارد ،اﺣﺴﺎس اﺣﺘﺮام و دوﺳﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮد اﺳﺖ .آﯾﺎ در

زن در اﺳﻼم
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ﺳﺎﯾﻪی ﻓﻘﺮ ﮐﺸﻨﺪه و ﺧﻔﻘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻓﻘﻂ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻈﺎھﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی
دارﻧﺪ .اﻣﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺮد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮش رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﺪرت و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از او
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؛ ھﺴﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺪﺧﺪا ،زﻣﯿﻦدار ،ﭘﻠﯿﺲ،
ارﺑﺎب ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن را ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﻮار ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺧﻮاری ،ﻓﻘﺮ و وﺿﻌﯿﺖ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﯾﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن را ﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺸﻢ ﻓﺮوﺧﻮردهی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﮐﺎﻓﺮﮐﯿﺶ ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﻪی ﺗﻼش ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽاش را ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮ در ﺧﻮد
اﯾﻦ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ را ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ و رﻓﺘﺎر ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در آن
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در اﻋﺼﺎﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﮐﻢاھﻤﯿﺖ ﻣﺮدم را
ﺗﺤﻤﻞ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ
ﮐﻪ زن را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و او را وادار ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ او ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﺑﮫﺘﺮ از ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﻣﺮیﺳﺖ ﮐﻪ او را از
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوعاش – ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮد را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ – ﺑﺎزﻣﯽدارد .او ھﻤﻮاره ﻧﮕﺮان آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺷﻮھﺮش او را ﻃﻼق دھﺪ.
ً
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ او ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺪر ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آن زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮش؟! آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﮓدﺳﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ او از ﺷﻮھﺮش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا دوﺑﺎره او ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آری! ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اھﺪاف و از دﺳﺖدادن
ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن و ﻏﺮقﺷﺪن در ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﺟﮫﻞ و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ھﻤﻪی ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺪرت در
ھﻤﻪی اﺷﮑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮاری و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد از زن ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ او را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا زن در ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎنﺑﻮدﻧﺶ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﯾﺎ ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ آن اﺑﺰار ﻗﺪرت ،ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ!.
در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪی ارﺿﺎی ﻏﺮاﯾﺰ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن
ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ از
ﭼﮫﺎرﭼﻮب آن ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زن از ﻧﻈﺮ ﻣﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد)  (١و در
او ھﯿﭻ ﻓﻀﯿﻠﺖ ذاﺗﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ او ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﻻ و ﻗﺎﺑﻞ
اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ .اﮔﺮ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﺗﺴﻠﻂ
ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺮ ﻣﺆﻧﺚ اﺳﺖ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو
اﺣﺴﺎس ﺑﯽارزش اﺳﺖ :اﺣﺴﺎس ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮد ﺑﺮ زن در ھﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ و اھﻤﺎل و
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮ و ﺟﮫﻞ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪهی رﻓﺎھﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن از دﯾﺪﻧﺶ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽاش و ﻣﻔﮫﻮم اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﺷﺄن و ﻣﺮﺗﺒﻪی او را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﺮاﯾﺰﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرتﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ از دﯾﺪ ﺷﮫﻮتھﺎ و ﺳﻨﺠﯿﺪن آن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻏﺮاﯾﺰ و ﻟﺬتھﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ – ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه – ﻣﺎدر ،زن را در ﻧﻈﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ ،ﻣﻨﻔﯽ و ﺣﻘﯿﺮ
ﺟﻠﻮه داده و او را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﺴﺘﺒﺪی ﺑﺎر ﻣﯽآورد .زﯾﺮا ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ او را ﻧﻤﯽﭘﺮوراﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ او را ﭼﻨﺎن
ﻋﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮدش را ﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﭼﻪ ﻏﻠﻂ ،دﺳﺘﻮری ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﺪاﻧﺪ و
آن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ او ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ از ﮐﻨﺘﺮل ﻏﺮاﯾﺰ و اﻣﯿﺎﻟﺶ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻟﮫﺎم اﯾﻦ ﻏﺮاﯾﺰ و ﺷﮫﻮات ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

 -١ﻣﺮد ﻧﯿﺰ در دﯾﺪﮔﺎه زن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﻧﻔﻘﻪدادن و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺮد ،او در دﯾﺪﮔﺎه زن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ واﻻﺗﺮ از ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺾ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

زن در اﺳﻼم
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ،ﺧﻔﻘﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل در
ﻣﺮد ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن آن ﺷﻮد و روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﯿﺸﺘﺮ او اﻧﺠﺎﻣﺪ،
ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ھﻤﻪی ﻋﻘﺪهھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاد زﯾﺮ دﺳﺘﺶ اﻋﻢ از ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪه و رﻗﺖﺑﺎر اﻣﺮوزیﺷﺎن درآورده
اﺳﺖ .ﮐﺪامﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮدآورﻧﺪهی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ روح اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺳﻼم وﺟﻮد ﻓﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را روا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺳﻼم ھﻤﺎن ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ درﺟﻪای از ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
در آن ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد؟
اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﻣﮑﺘﺒﯽﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﯿﻢ .آری! اﺳﻼم ھﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ﺛﺮوت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال ﻓﻘﻂ در
ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﮔﺮدش ﻧﮑﻨﺪ)  (١و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا از رﻓﺎهزدﮔﯽ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و آن را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪهی ﻓﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ
اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و زن ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در
اﺳﻼم زن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ – اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اوﺳﺖ – اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺛﺮوت ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﮫﻢ زن از
ارث – ﮐﻪ آن را ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺮج ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد – ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺘﺮامﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮد
ﺑﻪ او ﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ زن را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ از ﻣﺒﺘﻼﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ آنھﺎ را از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
آﯾﺎ در اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ ﻇﻠﻢ روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
اﻓﺮاد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﻔﻘﺎن ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﻋﻘﺪهھﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺎن را در ﻣﻨﺰل ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ  ۷ﺳﻮره ﺣﺸﺮ.

١٦٦

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

آﯾﺎ اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻧﻘﻼب و ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﻮد؟ آﯾﺎ اﺳﻼم ھﻤﺎن ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ و
ﺷﮫﺮوﻧﺪ ،ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم! ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و از آن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ« .ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﻋﺒﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داری از ﮐﺠﺎ
آوردهای ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽدھﯿﻢ و ﻧﻪ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!« .ﻋﻤﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻧﺸﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺆال آن ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺳﺘﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
آن ﻣﺮد ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ!« آری! اﯾﻦ ھﻤﺎن
اﺳﻼﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر آن را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه و اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ﻣﺠﺪد آن
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺘﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،آﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ آن ﺧﻔﻘﺎن
ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻮلآﺳﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه و آنھﺎ را وادار ﮐﺮده ﺗﺎ
ﻋﻘﺪهھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﯿﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮد در
رﻓﺘﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از آن روش ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻣﺮد در ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﮏ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ
و ﺑﺮاﺳﺎس دوﺳﺘﯽ و ﺑﺮادری ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ آن را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
آﯾﺎ ارزشھﺎی ﭘﺴﺖ و ﮐﻢارزش ﻣﺎدی ﺑﺎ روح اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎری دارد؟
آﯾﺎ اﺳﻼم ﺟﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم را از ﺳﻘﻮط و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارزشھﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪی واﻻﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ ۡ َ ُ
َ َّ َ ۡ َ ُ
﴿إِن أ� َرم� ۡم عِند ٱ�ِ ��قٮٰ� ۡم﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[١٣ :
»ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ زن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻔﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ھﻤﺎن ﺧﻮشرﻓﺘﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهی ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
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َ ُْ ُ ْ َ ُْ ُ ْ َ ْ َََ َ ُْ ُ ْ َ ْ
»ﺧ��ﻢ ،ﺧ��ﻢ ِﻷﻫ ِﻠ ِﻪ وأﻧﺎ ﺧ��ﻢ ِﻷﻫ ِ�«» .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ِ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش از دﯾﮕﺮان ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﻢ ،از ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮم«.

آری! اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درک ﻋﻤﯿﻖ آنﺣﻀﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ و
روان اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .زﯾﺮا ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽاش
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﻨﺪ ،در دروﻧﺶ ﻋﻘﺪھﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺄن او را از ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽآورد.
آﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﺎ روح اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ
وﺟﻮدآﻣﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺳﻼم ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
آری! اﺳﻼم ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ را آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ در ﭘﺮتﮔﺎه
ﻏﺮاﯾﺰ آن را آزاد ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم از درﯾﭽﻪی آن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم
زن و ﻣﺮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻘﻮط اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﮔﺮداب ﻏﺮاﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف اﺳﻼم ،دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺿﺮوریﺷﺎن اﺳﺖ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ارﺿﺎی
آن از راه ﻣﺸﺮوع از ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﻧﯿﺮوﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر ،ھﻨﺮ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت
ﺑﺎزﻧﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
رھﺎ ﻧﮑﺮده ﺗﺎ در ﮔﺮداب ﺷﮫﻮتھﺎ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫﺮهﺑﺮدن از ﻟﺬتھﺎ آنھﺎ را از زﻧﺪﮔﯽ
واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ دور ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ھﻤﯿﺸﮕﯽ در راه ﺧﺪا و
اﻧﺪﯾﺸﻪی زن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و ﺗﻼش در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ادارهی اﻣﻮر ﻣﻨﺰل
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮدو ،اھﺪاﻓﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﮫﻮتھﺎ و ﻟﺬتھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺳﻮء ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ اھﺪاف اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎری دارد ﺗﺎ آن را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ زن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟
ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎرهی اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻤﻠﻮ از دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎکﮐﺮدن ﻧﻔﺲ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آن ﺑﺮاﺳﺎس
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و دوﺳﺖداﺷﺘﻦ آنھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
دوﺳﺖداﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﺎدات و آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوزی ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺟﻤﻮد ،ﺗﻨﮓﻧﻈﺮی و ﺟﮫﻞ زن و دادن ﻗﺎﻟﺐ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺪان ھﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﯿﺴﺖ؟
وﺟﻮد ﻋﺎدات و آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺎک و ﺣﻀﻮر زن
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻪ اﯾﺮادی دارد؟) .(١
آری! اﯾﻦ آداب و رﺳﻮم ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ،ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ ،ﺧﻮاری و ﺣﻀﻮر زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﮫﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ زن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ روشھﺎ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺘﺶ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن و دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﺧﺒﺮﮔﯽ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮﺗﮕﺎهھﺎی ﻓﺘﻨﻪ و ﺳﻘﻮط اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ
ﻗﺮار دھﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آن ﺟﻮان ،آدم ھﺮزه و ﻓﺎﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و زن اﺣﺘﺮاﻣﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻮان دﯾﮕﺮی رو ﺑﯿﺎورد؛ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺘﻤﺪن ﻏﺮب در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟!.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﺤﺸﺎء و ﻓﺴﺎد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﭘﺴﺘﺸﺎن از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ
ﮐﻪ آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؟!.
وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖﮐﺮدن اﻓﺮاد و دادن ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﻈﺮی درﺑﺎرهی اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ دارد؟!.
ھﺪف ازدواج ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻋﻤﻠﯽ و ﭘﺎک ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﻔﺲ و دادن
ِ
ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺮد و ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻣﺼﺮ ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را در ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد
و در آن ﺑﻪ اﺳﻼم آﺷﮑﺎرا و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺶ و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﯽزد و از آن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ :آداب و رﺳﻮم ﮐﮫﻦ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از
ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺧﺘﻼط ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ
 -١ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ آداب و رﺳﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻧﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﺪهای آن را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ .ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎ :ﮐﺘﺎب »ﻧﺒﺮد ﺳﻨﺖھﺎ« از ھﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ.
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ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻣﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﺑﺎزارھﺎ ﯾﻮرش ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ آداب و رﺳﻮﻣﯽ را
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎدرﺷﺪن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ!.
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :زﻧﺎن ﺑﺪان ﻋﻠﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ راه ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻢ از ﻣﺮدان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدﺷﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهﻃﻠﺒﯽ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺟﺮأت ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .(١
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﻪ در ﺻﺪر
اﺳﻼم در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﭙﺎھﯽ را رھﺒﺮی ﮐﺮده و در ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﻣﺮدان از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد!.
ﺣﯿﺎ و دﯾﺪه از ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻓﺮوداﺷﺘﻦ ،اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ھﻢﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از دوﺷﯿﺰدﮔﺎن ﺑﺎﺣﯿﺎﺗﺮ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﻣﮑﺎن
دارد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﺮای
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟! ]ھﺮﮔﺰ![.
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﮔﺮدان و ﭘﺮﯾﺸﺎن دﺳﺖ از اﯾﻦ ﯾﺎوهﺳﺮاﯾﯽھﺎ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ؟!
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ زن ﺷﺮﻗﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ راھﺶ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا زن ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺧﺎص ﺧﻮدش
را دارد.
راه ﻣﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎھﺎت در زﻧﺪﮔﯽ زن و ﻣﺮد ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راه و ﻧﻈﺎم اﺳﻼم
اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت ھﻤﻪی ﻣﺎ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﻓﻘﻂ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و
اﯾﻤﺎنآوردن ﺑﻪ اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪی ﺗﻼش ،ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎﺳﺎتﻣﺎن را در راه آن ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن آنﭼﻪ ﺑﺪان اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
 -١اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻼﻣﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﻤﻪی آﺛﺎرش ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺶ و ﮐﻨﺎﯾﻪ
ﺑﺰﻧﺪ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺴﯿﺤﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺮﺟﺮی زﯾﺪان« ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ از
ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ]ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و داﺳﺘﺎﻧﯽ( در
دﺳﺘﺮس ھﻤﮕﺎن ﻗﺮار دارد[.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی در اﺳﻼم
آﯾﺎ ﻣﺠﺎزاتھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎری ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ در ﺻﺤﺮای ﺳﻮزان
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺮوزه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ رواﺳﺖ اﻣﺮوزه در ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ – ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ
۱

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮد ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد – ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ۴دﯾﻨﺎر دﺳﺖ
ﻓﺮدی ﻗﻄﻊ ﺷﻮد؟
***
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم  ۴۰/۰۰۰ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﮐﺸﺘﺎر در ﺷﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽﮔﻨﺎهﺑﻮدن روا ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺟﺎزهی ﭘﯿﮕﺮد ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ؟
آری! اﯾﻦ واژﮔﺎن و اﻟﻔﺎظ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﻨﺪ!.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﻤﺪن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ دھﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آن درﺑﺎرهی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات در اﺳﻼم ﮐﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
ً
ﺟﺮم ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺠﺎوز ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ)  .(١ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﺮم و
ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻠﺖھﺎ درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد.
ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻓﺮد زﯾﺎدهروی ﮐﺮده و آن را ﻣﺤﻮر ھﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
 -١اﺳﻼم اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﺮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻣﺠﺮم ﻣﯽداﻧﺴﺖ و در ﭘﯽ آن ﺣﻖ ﻓﺮد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻧﮕﺎه :ﻓﺼﻞ »ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات« از ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎدیﮔﺮی و اﺳﻼم« از ھﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ.

١٧٢

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ھﻤﯿﻦ ﺗﻼشھﺎ را در ﭘﺎﯾﻤﺎلﮐﺮدن ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﻨﺘﺮل آزادی ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎه درﺑﺎرهی ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮد ُﻣﺠﺮم ﻟﻄﻒ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﻋﻘﺪهھﺎی
رواﻧﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﺼﺎﺑﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ او را ﻣﻮرد
ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺠﺎزات
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺮاﯾﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ
ً
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آنھﺎ را از داﯾﺮهی ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺮم را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻗﮫﺮﻣﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ،ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻮد .او ﻣﺠﺮم را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻋﻘﺪهھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﮐﻮب آن ﻏﺮﯾﺰه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺧﻼق ،دﯾﻦ و آداب و رﺳﻮم
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻏﺮاﯾﺰ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد! ﺳﭙﺲ در ﭘﯽ آن
ﻣﮑﺎﺗﺐ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻏﺮﯾﺰهی
ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻓﺮد ﻣﺠﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯽاراده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آنھﺎ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺒﺮی
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اراده و ﺗﺼﺮف در ﻧﯿﺮوی رواﻧﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ً
ﺷﯿﻮهی ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ارادی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻠﺖھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮا ،ﺑﺮﺧﻼف آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﻣﺠﺎزات ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮوﯾﺪ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺟﺮاﯾﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﯽ – رواﻧﯽ ذاﺗﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﻣﺨﺘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا در
ﺷﻮروی ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ در ﮔﺮدش اﺳﺖ ،ﺟﺮﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﭼﺮا در آنﺟﺎ دادﮔﺎهھﺎ و زﻧﺪانھﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟!.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ ،و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و زﯾﺎدهروی اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻓﺮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ و
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روان او دارد و ﻋﻘﺪهھﺎی ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن ،ﮔﺎھﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯽاراده
ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﺘﺒﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ،ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک اﻧﺴﺎن »دﯾﻨﺎﻣﻮ« ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﻨﺘﺮل آن – ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶھﺎی اﺻﻠﯽ روان اﻧﺴﺎن اﺳﺖ – ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺎن ﻧﯿﺮو اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮدک را آﻣﻮزش ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ادرارش را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﺐادراری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آری! اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﻧﯿﺮوی ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر ﻓﺮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد ھﻤﻮاره در ﭘﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﻮت ﺳﺮﮐﺶ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی زودﮔﺬر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد
دارد و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﺮاف اﺧﻼﻗﯽ
او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد از ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮوز ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﻘﺪه در درون
او ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖھﺎ و روﯾﺪادھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻃﻞﺑﻮدن اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ وﻗﻮع ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی – ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ – ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم در ﺧﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﻮد؟
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای دارد .زﯾﺮا ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﻪ وﺿﻊ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد و در اﯾﻦﺑﺎره در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺟﮫﺎن از
ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺮدﮔﺮا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮاﯾﺎن .اﻣﺎ در ھﺮﺣﺎل ﻣﻌﯿﺎر آن،
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﺪال اﺳﺖ و ھﻤﻮاره ھﻤﻪی ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در وﻗﻮع ﺟﺮم را در ﻧﻈﺮ دارد و
ھﻢزﻣﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺟﺮم در آن ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهی ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﻨﺤﺮف ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﮔﺮوهھﺎ و اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﻼم ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪهای را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺪون ﺗﻌﻤﻖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺪان ﺑﻨﮕﺮد ،ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
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ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﻦ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺿﺮورﺗﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
آری! اﺳﻼم ﻣﺠﺎزات دزدی و ﺳﺮﻗﺖ را ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﺳﺎرق ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را درﺑﺎرهی ﺳﺎرق ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
در اﺳﻼم ﻣﺠﺎزات ﻣﺮد و زن ﻣﺘﺄھﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺮط
ﺳﻨﮕﺴﺎر آنھﺎ ﻣﺘﺄھﻞﺑﻮدن ﻓﺮد زﻧﺎﮐﺎر و ﺷﮫﺎدت  ۴ﻧﻔﺮ ﺑﺮ دﯾﺪن آنھﺎ در ﺣﺎل ارﺗﮑﺎب
زﻧﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ رؤﯾﺖ آنھﺎ در ﺣﺎل ﮐﻢاھﻤﯿﺖﺷﻤﺮدن ﻓﺤﺸﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ  ۴ﻧﻔﺮ آن
زن و ﻣﺮد را ﮐﻪ ﻣﺘﺄھﻞ را در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﯿﺢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آری! ھﻤﻪی ﻣﺠﺎزاتھﺎﯾﯽ اﺳﻼم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را از ﯾﮏ ﻣﺒﺪأ و اﺻﻞ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب – ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﮫﺎی
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص – آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻋﻤﺮ در
اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﺑﻪ ﺗﺴﺎھﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺤﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ روی داد و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎنﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ از اﺟﺮای ﺣﺪ ﺳﺎرق و
ﻗﻄﻊ دﺳﺖ دزدان ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
دوﻣﯿﻦ روﯾﺪاد درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﻣﺮ ،واﺿﺢﺗﺮ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ:
»رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن اﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮدی از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺰﯾﻨﻪ را
دزدﯾﺪﻧﺪ .آنھﺎ را ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﺻﻠﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﻮد ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ آنھﺎ را ﺻﺎدر ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او رﻓﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻢ او را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﺟﻮاﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﭼﻨﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ او ﺣﻼل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد،
ً
ﻗﻄﻌﺎ دﺳﺖﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدم! ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌﻪ رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺣﺎل ﮐﻪ دﺳﺖﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ﺗﻮ را ]ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻗﺖ آﻧﺎن
ھﺴﺘﯽ[ ﭼﻨﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﯾﺎن دردﻧﺎک آن را ھﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯽ! ﺳﭙﺲ از

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی در اﺳﻼم
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ﻣﺎﻟﮏ آن ﺷﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﺘﺮت ﭼﻘﺪر ﻣﯽارزﯾﺪ؟ آن ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦ داد] ۴۰۰ :درھﻢ[ .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
اﺑﻦﺣﺎﻃﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و ] ۸۰۰درھﻢ[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﭙﺮداز!«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و آن اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ
او ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ادرأوا اﺤﻟﺪود ﺑﺎلﺸﺒﻬﺎت«» .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺒﮫﻪھﺎ از اﺟﺮای ﺣﺪود و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی

ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ«) .(١
ﭼﻨﺂنﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼم را در زﻣﯿﻨﻪی ھﻤﻪی ﻣﺠﺎزاتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺮرﺳﯽ
ً
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اوﻻ :اﺳﻼم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ً
وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎک ﺳﺎزد .ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه را وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﻋﺎدﻻﻧﻪﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب
ﺟﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ از
ﺑﯿﻦﺑﺮدن زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺟﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎنﮐﻨﻨﺪه ،اﺟﺮای ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﺠﺮم ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻼف،
ﺣﺎﮐﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ آزادی ﻣﺠﺮم ﯾﺎ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻼق و زﻧﺪان
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آری! اﺳﻼم ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺬف ﻓﻘﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺳﻼم دوﻟﺖ
ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از دﯾﻦ ،ﺟﻨﺲ ،زﺑﺎن ،رﻧﮓ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنھﺎﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢآوردن ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻧﯿﺎزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ دوﻟﺖ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺳﻼم ھﻤﻪی اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﻌﻘﻮل ﺳﺮﻗﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد درﺑﺎرهی ھﺮ
ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
 -١ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان در ﮐﺘﺎب »ﻗﺒﺴﺎت ﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮل« از ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻣﺠﺮم از روی اﺟﺒﺎر و ﻧﺎﭼﺎری وادار ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻼم از وﺟﻮد ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آ ﮔﺎه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ھﻤﻮاره ﺑﺮای ارﺿﺎی اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه از راه ﻣﺸﺮوع ،ﯾﻌﻨﯽ ازدواج ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ازدواج در آﻏﺎز ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ازدواج ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎکﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ھﻤﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪهی ﺷﮫﻮتھﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ اھﺪاف
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺟﮫﺖ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺸﺮی در راه آن و ﺳﻮقدادن آن ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺮم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﺳﻼم ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد را
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم ﺑﺎ ھﺪف ﺑﯽاھﻤﯿﺖﺷﻤﺮدن و ﺑﻪ
ﺗﻤﺴﺨﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻘﻮط در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ۴
ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ او را در ﺣﺎل ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ) .(١
اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوزی ھﻤﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن اﻣﺮ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻧﺰدﯾﮏﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد .آری! ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪی اﺣﮑﺎم
اﺳﻼم ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ آن ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻗﺒﺎل اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﺎھﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﻣﺮوزی ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه و ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻘﻮط ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ھﺮﮔﺰ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪھﺎی ﻟﺨﺖ و
ﻋﺮﯾﺎن ،ﻣﺠﺎﻻت و روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺒﺘﺬل ،ﺗﺮاﻧﻪھﺎ و ﮐﻠﯿﭗھﺎی ﺷﮫﻮتاﻧﮕﯿﺰ و ﻓﺘﻨﻪھﺎی
ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ در ﺳﺮ راه ﺑﺸﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ازدواج ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد
رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﺳﻼم ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﯿﺮ و
ﺳﻌﺎدت را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -١و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب آن ﺟﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ)ُ .ﻣﺼﺤﺢ(

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی در اﺳﻼم
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ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎزاتھﺎ ھﻢ در اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﭘﺎکﺳﺎزی
ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺟﺮم ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ھﺪف رﻋﺎﯾﺖ اﺣﯿﺘﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺷﺒﮫﻪای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺟﺮم از اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺪام ﻧﻈﺎم در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
اروﭘﺎﯾﯽھﺎ – ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﺮدهﮔﯿﺮیﺷﺎن درﺑﺎرهی اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﯿﻢ
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ – ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﻣﺪﻧﯽ
آنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ روزه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺘﻞﮔﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ را ﺷﻼق ﻣﯽزﻧﻨﺪ و دﺳﺖ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ]ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی در اﺛﺒﺎت ﺟﺮم[ ﮐﻤﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺪت  ۴ﻗﺮن ﺻﺪر اﺳﻼم ﻓﻘﻂ  ۶ﺑﺎر ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی
ﺗﮫﺪﯾﺪیﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آ ﮔﺎھﯽ از روش اﺳﻼم
در ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮدآورﻧﺪهی ﮔﻨﺎه و ﺟﺮم ،ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آن ،از
ﻋﺎدﻻﻧﻪﺑﻮدن ﻣﻮارد اﻧﺪک و ﻧﺎدری ھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتھﺎ درﺑﺎرهی اﻓﺮاد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ،
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن ھﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯿﺸﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ آن
ﮐﻪ ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﻨﺪ!.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتھﺎ ،ﺻﻮری
و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺣﮑﺎم و ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﺑﺮای ﺗﮫﺪﯾﺪ اﻓﺮادی وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﺎ
اﻧﮕﯿﺰهی ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺎه و ﺟﺮم ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در دروﻧﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻓﺎرغ از ﻋﻠﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهای در
درونﺷﺎن ،آنھﺎ ﻗﺒﻞ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ،از ﺑﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در دام ﻣﺠﺎزات ﺑﺎرھﺎ ﻋﻮاﻗﺐ
ﮐﺎرﺷﺎن را ﻣﺮور و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ]و در ﻧﮫﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ[.
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ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در راه ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ھﻤﮕﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد ﺣﻖ دارد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎن ،ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس
اﻓﺮادش دﺳﺖ ﺗﺠﺎوز دراز ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﻼم از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و اﺻﻼح اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ آﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت اﻃﻼع از
وﺟﻮدﺷﺎن ،ھﺮﮔﺰ آنھﺎ را در ﻣﻨﺠﻼب اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻓﺴﺎد رھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
آری! آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺠﺎزاتھﺎ در اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮان روﺷﻦﻓﮑﺮ
و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده از آن ﺑﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﻧﻮنداﻧﺎن از ﺑﯿﻢ ﻣﺘﮫﻢﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺶ و
اﻧﺤﻄﺎط از ﺳﻮی ﻏﺮﺑﯽھﺎ ،آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺪان ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﺧﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه
ﯾﺎد ﺧﻮاھﺪ داد؟!.

راﺑﻄﻪی اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺎ را  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ و ﺑﻪ دورهی ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ؟
اﺳﻼم ﺑﺮای ادارهی زﻧﺪﮔﯽ آن اﻋﺮاب ﭘﺎﺑﺮھﻨﻪ و ﺧﺸﻦ ﮐﻪ  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﺳﺎدﮔﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ در
آن ﻇﮫﻮر ﮐﺮد ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﻣﺮوزه در دورهی ﺗﻤﺪن ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ،
ﺑﻤﺐ ھﯿﺪروژﻧﯽ ،آﺳﻤﺎنﺧﺮاشھﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻪ ُﺑﻌﺪی اﯾﻦ دﯾﻦ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟!
اﺳﻼم دﯾﻦ ﺟﺎﻣﺪ و ﺧﺸﮑﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﺘﻤﺪن ﺷﻮﯾﻢ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﻧﺪارﯾﻢ!.
***
آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺷﺒﮫﻪی ﺟﺎھﻼﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻧﺪک اﻃﻼﻋﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ راﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و در ﮐﺠﺎ اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده و ﺟﻠﻮی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
آری! اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آنھﺎ اﻋﺮاب ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و
درﺷﺖﺧﻮﯾﯽ و ﺑﯽرﺣﻤﯽﺷﺎن ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن درﺑﺎرهی آنھﺎ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ ۡ َ ُ َ ُّ ُ ۡ ٗ َ َ ٗ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ ْ ُ ُ َ
نز َل ٱ َّ ُ
ود َما ٓ أ َ
� َ َٰ
�
﴿ٱ�عراب أشد �فر� ون ِفا�ا وأجدر �� �علموا حد
َر ُس ِ
و� ِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﮥ.[۹۷ :

»ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق اﻋﺮاب ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ]از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم[ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺳﺰاوار
آناﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﯽاﻃﻼع
ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
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آری! ﻣﻌﺠﺰهی ﺑﺰرگ اﺳﻼم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺸﻦ و ﺗﻨﺪﺧﻮ ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ از
اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ اﻟﮫﯽ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از درﺟﻪی
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﻖھﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
راھﻨﻤﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ اﻟﮫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻋﺠﯿﺐ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهی اﯾﻦ دﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺘﻤﺪنﮐﺮدن ﻣﺮدم و
ﭘﺎکﮐﺮدن ﺟﺎن و روان اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ دﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ
ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﮕﯽ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راه آن را دارد و آﺧﺮﯾﻦ ھﺪف ھﻤﻪی
ﺗﻤﺪنھﺎﺳﺖ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﮑﺎر و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺘﻤﺪنﺷﺪن را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و آن را از
ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺪن
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻓﺘﺢﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ،اﯾﺮان و روم را در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهاش
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت،
ﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎن ﺟﺪﯾﺪی
را ﺑﺪان اﻓﺰود ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ و اھﺘﻤﺎم ﺟﺪیﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪی ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ اﻧﺪﻟﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﺧﯿﺮ
اروﭘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی آنھﺎ در ﻋﻠﻢ و اﺧﺘﺮاع ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮهی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎھﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﺮ
ﺗﻤﺪن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮارد زﯾﺎنﺑﺎر آن
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﺰوای ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺎدی ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪه و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺪنھﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻧﮋادی ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﺑﻪ وﺣﺪت و
ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ و وﺟﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی ﻣﻠﯿﺖھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺑﺸﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن و روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮ ،ھﺮﮔﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺮﮔﺰ

راﺑﻄﻪی اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ
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اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪن ﻋﺒﺎرت »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ«
ﺑﺮ روی آنھﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ ،ﻣﺰارع و زﻣﯿﻦھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ! ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺧﺪا و در راه او از آن ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺑﺰار ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،دﯾﻦ ،ﻣﻠﯿﺖ و وﻃﻦ ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ھﻤﻪی اﯾﻦ
ً
ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﺗﻮپ ﺟﻨﮕﯽ ذاﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺸﺮی و
ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آن ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮط
اﺳﺘﻔﺎده از آن در اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺗﺮی
ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
در راه اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﭘﺎک و واﻻی اﻧﺴﺎن و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯽﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ از آن ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻼم اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای
ﻧﺸﺎندادن ﺑﺪنھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و ﺷﮫﻮتاﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد و اﺑﺘﺬال ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرج از داﯾﺮهی اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﯿﺐ
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻣﺒﺘﺬل و ﺑﯽﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ،ﺑﯽارزش
ﺟﻠﻮهدادن زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﺪودﮐﺮدن آن ﺑﻪ اھﺪاف ﭘﺴﺖ و ﺑﯽارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای روح ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺸﺮ در ھﻤﻪی ﺟﮫﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا ھﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺸﺮی ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻏﺬاﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭽﺸﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﺑﺎرهی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ ُ ْ ْ َ َ ٌ
�ﻀﺔ«) » .(١ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ]ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ واﺟﺐ اﺳﺖ«.
»ﻃﻠﺐ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ﻓ ِﺮ
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن
ﻧﻮع آن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪی اﻧﻮاع ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا
دﻋﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا از ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ھﻤﻪی اﻧﻮاع ﻋﻠﻢ و از ھﻤﻪی راهھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻳﻀ ﹲﺔ ﻋ ﹶﹶﲆ
ﺐ ا ﹾﻟ ﹺﻌ ﹾﻠ ﹺﻢ ﹶﻓ ﹺﺮ ﹶ
 -١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ و ﻏﯿﺮه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ » :ﹶﻃ ﹶﻠ ﹸ
ﻛ ﱢﹸﻞ ﹸﻣ ﹾﺴﻠﹺ ﹴﻢ« .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ) .ﻣﺼﺤﺢ(
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻤﺪن ،ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻗﻤﺎر ،ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﻘﯿﺮاﻧﻪ
و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽدرآوردن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻘﻮط ﻣﺮدم در
ﭘﺮﺗﮕﺎهھﺎ ﺧﻮاھﺪ اﯾﺴﺘﺎد.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ؟
روﺷﻦﻓﮑﺮان اﻣﺮوزی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﻓﮑﺎر و
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده و ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه ﻣﻘﺒﻮل،
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﭘﯿﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن را از دﺳﺖ داده و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع )  (١و
ﻋﻘﺐﮔﺮد ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آزادی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ آن ﻧﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﮔﺮدآوری زﮐﺎت و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﻣﺤﻞ ﮔﺮدآوریاش ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﮏ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺷﮫﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن
 -١ارﺗﺠﺎ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان آن را ﮔﺬﺷﺘﻪﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﮔﺬﺷﺘﻪﺧﻮاھﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻧﺎم ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ،ﮔﺮوهھﺎ ،اﺣﺰاب ،ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺮﮔﻮﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در رواﺑﻂ و ﺑﻨﯿﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻨﺜﯽﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .ارﺗﺠﺎع و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺧﻮاھﯽ در ھﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ رد ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﮕﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ .ارﺗﺠﺎﻋﯽھﺎ در ھﺮ ﻧﻈﺎم ،دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ و
ﻧﮫﺎدھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺠﺎع ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت از دﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﺳﭙﺮدن
آن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺎمھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ﻧﯿﺮوھﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آنھﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دارﯾﻮش آﺷﻮری ،ص ،۱۴
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﭼﺎپ ﺳﯿﺰدھﻢ) .۱۳۸۵ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ زﮐﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او اﺣﺴﺎس ﺧﻮاری ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذش ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؟!.
آﯾﺎ ھﻨﻮزھﻢ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب ،ﻗﻤﺎر ،اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد ،رﻗﺺھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ و داﺷﺘﻦ
دوﺳﺘﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادی از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر
در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮد
ﯾﺎ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد .زﯾﺮا ﺗﮑﺎﻣﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ؟!.
وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس و ﻋﻘﺐﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺳﻮی آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟!.
***
آنﭼﻪ اﯾﻦ روﺷﻦﻓﮑﺮان و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺻﺤﯿﺢ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم رﺑﺎ را ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی
ﺿﺮوری اﻗﺘﺼﺎدیﺑﻮدن رﺑﺎ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز دو دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف اﺻﻮل ﯾﺎ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮیﺷﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی رﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﯾﻦ
ﺗﻮان را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدیاش را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻼم در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ھﻨﻮز ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﯿﺎ و
ﻗﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪاﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،اﺳﻼم در راه
ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺮاﯾﻦ از ﯾﮏ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ً
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎدش را ﺑﺪون وﺟﻮد رﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدیاش را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺧﯿﺎﻟﯽ از اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺑﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در
ﺟﮫﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری و اﺻﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺪون آن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻏﺮب ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻗﺘﺼﺎد رﺑﻮی را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺘﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در
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ﻃﻮل ﻧﺴﻞھﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪن ﺛﺮوت در دﺳﺖ ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺑﻘﯿﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮاوان و ﻋﻤﯿﻖ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻌﺠﺰات ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺣﺘﮑﺎر و
رﺑﺎ – دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری – در ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ
وﺟﻮدآﻣﺪن آن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ،
ھﻤﺰﻣﺎن از ھﻤﻪی ﻧﺴﻞھﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آ ﮔﺎھﯽ دارد و او ﮐﻪ آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ و داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﻒﺑﺎر رﺑﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﯾﺠﺎد ﮐﯿﻨﻪ و اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آ ﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪی ﺷﮕﻔﺖآورﺗﺮﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺒﺎرز! ﯾﮏ ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ،
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﺮار اﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎ آن را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ
اﺻﻮل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎ دارد! ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻢ ﮐﻢ از ﻋﻮاﻗﺐ رﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از روی ﻓﮫﻢ و اﯾﻤﺎن
ﺑﺪان اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در دروﻧﺶ ﺷﮫﻮت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم وﺟﻮد دارد!.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ وزﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ دوران ﺟﻮاﻧﯽاش را در ﻟﺒﺎس دﯾﻦداری ﺳﭙﺮی ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﻣﻘﺎم رﻓﻊ ﺗﮫﻤﺖ ﺟﻤﻮد از اﺳﻼم ﺑﺮآﻣﺪه و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺖ آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﮫﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دھﯿﻢ!« آری! او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
را ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآوردن ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و از ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﺪﻓﺶ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش
ﻧﺎدانﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ! ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ اﻷزھﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ،آﺷﮑﺎرا ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﻄﻌﯽ رﺑﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻣﺪرک ،اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ را
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد!.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮوزه رﺑﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺎ ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﮐﻤﮏھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﺎ زﻣﺎن
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ آن ،ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و
راﺑﻄﻪی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﻪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ،در
ﭼﻨﯿﻦ روزی اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻼم ﺑﺮﭘﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎ را اﻋﻼم ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ!.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎرهی زﮐﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ زﮐﺎت ،ﺑﺨﺸﺶ و اﺣﺴﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺣﻘﯽﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯽ آن را از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺠﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ درﺑﺎرهی ﺗﻮزﯾﻊ زﮐﺎت در ﻣﺤﻞ ﮔﺮدآوریاش ﺷﺒﮫﻪای ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺴﺎن از ﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﻢدﻗﺘﯽ روﺷﻦﻓﮑﺮان و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ،دﭼﺎر ﺧﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ھﺮﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻃﺮﺣﯽ از ﻏﺮب ﻣﺘﻤﺪن! وارد ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی
ﺗﺄﯾﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺗﻤﺪن ،دھﺎﻧﺸﺎن از ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن
ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼم را ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻧﺤﻄﺎط و ﺟﻤﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ!
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻧﻈﺎم اداری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،روﺳﺘﺎ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮫﺮ ،اﯾﺎﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻟﺖ
ﻣﺘﺤﺪه ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در واﺣﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﻤﻊآوری و
در ھﻤﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،راهھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪی آن اﻣﻮال ﺑﺮای ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﮫﺮ ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ روﺳﺘﺎھﺎ دﭼﺎر ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ از ﺷﮫﺮ ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺖ،
ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .زﯾﺮا ﯾﮏ ﻧﻮع ،ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ روﺳﺘﺎھﺎ و واﺣﺪھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ روﺳﺘﺎھﺎ ﯾﺎ واﺣﺪھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻒ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﻦﻓﮑﺮان و
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن آن را ﻣﺎﯾﻪی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ۱۳۰۰ ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
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دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .آری! اﺳﻼم ﮔﺮدآوری و ھﺰﯾﻨﻪﮐﺮدن
ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ )زﮐﺎت ،ﺧﺮاج و (...را اﻣﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺲ از ھﺰﯾﻨﻪﮐﺮدن اﻣﻮال در ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪای دﭼﺎر ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آری! اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﺑﺮای ُﺣﺴﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ روﺷﻦﻓﮑﺮان و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﮐﻪ آن را ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن و ﺗﻘﺒﯿﺢ آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﻮزﯾﻊ زﮐﺎت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
اﺳﻼم ھﯿﭻ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽﺑﻮدن اﻣﻮال زﮐﺎت ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮد زﮐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﺮی و ﮐﻮدﮐﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺮدازد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺳﻼم را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ واﺣﺪھﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی،
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ھﻤﻪی ﺟﮫﺎن اﻣﻮر ﺧﻮد را اداره ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﮫﺎن از ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن و روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ
ﺷﯿﻔﺘﻪ و دلﺑﺎﺧﺘﻪ آنھﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب ،ﻗﻤﺎر و اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد در اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ً
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻮده و ھﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎزھﻢ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن اﺻﺮار و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد!.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮم .درﺑﺎرهی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ :در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در ﮔﺮداب ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ﻏﺮق ﺷﺪه اﺳﺖ] ،و
روﺷﻦﻓﮑﺮان ﻣﺎ ،آن را ﯾﮑﯽ از ﮐﻌﺒﻪھﺎی آرزوھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ[ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی زن
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ! آری!
ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺑﺎدهﮔﺴﺎری و زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺮابﺧﻮار
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﯿﮏ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهی ﺷﺮابﺧﻮاری اﻧﻌﮑﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ؛
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪای در رﻓﺎهزدﮔﯽ
ﻓﺮاوان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،اﺣﺴﺎس و روح آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده
و دﭼﺎر دلزدﮔﯽ از دﻧﯿﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮکھﺎ و ﻣﻮاد ﻧﺸﺎطآور ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺖﮐﻨﻨﺪهھﺎ و
ﺷﺎدیآورھﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻓﺮاد
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و آنھﺎ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻨﮓدﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ،ﺳﺮ و
ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد اﺑﺰارھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ،ﻧﺸﺴﺘﻦھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ادارات و ﻣﺤﻞھﺎی
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺖﮐﻨﻨﺪهھﺎ و ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ در رؤﯾﺎھﺎﯾﺶ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺴﺎزد.
ً
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ھﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد آنھﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و درﻣﺎن آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺷﺮاب را ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪهای را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮابﺧﻮاری ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در اﺑﺘﺪا
اﻗﺪام ﺑﻪ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎدهﮔﺴﺎری را ﺣﺮام اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ
ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎد از اﺳﻼم ،از آن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی روﺣﯽ را
ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﮑﺮی ،روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﺰ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﯽھﺪف ،ﭘﻮچﮔﺮا و ﺧﻮدﺳﺮ ،ﮐﺴﯽ ﻗﻤﺎر را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻤﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮاوان ﻧﺪارد.
اﻣﺎ آنﭼﻪ درﺑﺎرهی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد اﺳﺖ.
ﻋﺪهای ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺮ داده و ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ درود ﺑﺮ ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در آن ﻋﺎﺷﻖ و
ﻣﻌﺸﻮق در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﮏدﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻏﺮق در ﺑﻮﺳﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖﻃﻠﺐ و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﺎری ھﻨﺮی از آنھﺎ در
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﺎﺑﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ! وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
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دﯾﺪهی ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺪن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
آنھﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ داد!.
درود ﺑﺮ ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺻﺎدق و ﺻﺮﯾﺢ ھﺴﺘﻨﺪ و
ھﺮﮔﺰ دﭼﺎر دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ! آنھﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز
ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و راه آن را آﺳﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
از آن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮی ،دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ دارد ﮐﻪ
ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﮔﺮدش ﻣﯽرود و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺧﻠﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز
ﺟﻨﺴﯽاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ھﺮدو از ﺷﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ،روح و
ِ
اﻋﺼﺎبﺷﺎن رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺮ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ
و ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنھﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آری! ﻓﺮاﻧﺴﻪ ھﻤﺎن ﮐﺸﻮریﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪی
آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ
ﺑﺮای دﻓﺎع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﻋﺰت و ﺷﮑﻮه ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده و در ﺷﮫﻮتھﺎ ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آری! ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮان ﮐﺎﺑﺎرهھﺎ ،ﮐﺎزﯾﻨﻮھﺎ و رﻗﺎصﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ و ﺑﻤﺒﺎران دﺷﻤﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ
روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺎ را ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ ﯾﺎ آنھﺎ ﮔﺮوھﯽ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
در آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖزدﮔﺎن ﺷﺮق ،ﺧﻮاب و رؤﯾﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪ از آﻧﺎن را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ
در ﯾﮏ ﺳﺮﺷﻤﺎری از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﻣﺪارس درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ %۳۸
دﺧﺘﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎردار ھﺴﺘﻨﺪ! اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ و
از روشھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری آ ﮔﺎهﺗﺮﻧﺪ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ!.
آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ،ﻣﺮدم را
ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻢ ،ﻓﺮﯾﺐ ﻏﺮﺑﯽھﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را ﺧﻮردهاﻧﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
رھﺎﯾﯽ از ﻓﺸﺎر ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب اﻧﺴﺎن ،ھﺪف ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ و اﺳﻼم
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ارﺿﺎی ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد و آنھﺎ را از ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزﻣﯽدارد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ھﺪف ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺰار و راه و روش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻓﺴﺎدﮐﺸﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و آزادﮐﺮدن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ھﻢﭼﻮن ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ،راه درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎدهﻟﻮح ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاوان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آزادی و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﻣﺎدی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
روﺑﺎتھﺎ ﺑﺸﺮ را از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻧﯿﺎی اﻓﮑﺎر و اﺻﻮل
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آری! ﻣﻠﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﺎن ﻣﻠﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن
را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آری! آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﺎن
ﮐﺸﻮریﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎر را در ﺟﮫﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ)  (١و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن ﺳﻘﻮط روح
اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ در ﻏﺮﯾﺰهی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﻠﺖھﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد.
ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﺳﻘﻮﻃﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺪان دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ آراﺳﺘﻪ ،زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪدﻻن ﻋﯿﺎش و ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ و اﻓﮑﺎر و ﺿﻤﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮشﮔﺬران را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﯾﺪن او دﭼﺎر ﺷﺎدی و ﺳﺮور ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ھﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮهھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻏﺬاھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻏﺬای ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﮑﺮاری ،ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ و ﺧﻮشﮔﻮارﺗﺮ اﺳﺖ!.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ،در اﺑﺘﺪا اھﺪاف را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺑﻘﯿﻪی اھﺪاف ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺮه را از ﺷﺎدی و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺑﻮدن ﻟﺬتھﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺧﻮﺷﯽھﺎ
را ﻟﺬت ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ؟ ﺷﺎدیﺑﺨﺶ و ﻣﻔﺮحﺑﻮدن ﻟﺬتھﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ
در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ،اﯾﺮاﻧﯽھﺎ و روﻣﯽھﺎ
ً
آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺎﻣﻼ در آن ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟ ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و از ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ،
 -١و اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺟﮫﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻤﻠﻪ و آنھﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﺎه ﺟﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮫﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ روی داد .آری! اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش
درﺑﺎرهی آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ ۡ ً
﴿ َولَن َ َ َّ
ت ٱ�ِ �وِ��﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ.[۴۳ :
�د ل ُِسن ِ
ِ
»و در ﺳﻨﺖھﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ«.
از آﻏﺎز دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻏﺮب ھﻤﻪی اﺑﺰارھﺎی ﻗﺪرت ﻣﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و
ﺟﺪﯾﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺷﮫﻮتھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﺮﺑﯽ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﮐﺜﺮﯾﺖ آنھﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﻄﺎط
ھﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوزه ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .زﯾﺮا
ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻗﺖﺑﺎری ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده،
ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺷﮫﻮتھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺪن،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رھﺎﯾﯽ از اﺗﮫﺎم ارﺗﺠﺎع و ﺟﻤﻮد ﻓﮑﺮی ،ﭼﻪ ﺳﻮدی ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ؟ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺟﺰ
ﺳﺴﺘﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎھﯽ و
ﻓﺴﺎدی ﺑﺎ ھﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ ،در ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺴﺎد و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻘﻮط
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ھﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﯾﻦ
و آداب و رﺳﻮم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ دارای ھﺮ ﻧﺎم و ﻟﻘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎمآوران و ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاران اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان از اﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺧﻼق و
ﺳﺮﮔﺮمﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺎدی و ﺳﺮور ،در راﺳﺘﺎی اھﺪافﺷﺎن ﺑﻪ
آنھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آ ﮔﺎھﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان ﯾﺎ
ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن و ﻏﻔﻠﺖزدﮔﺎن در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﮐﺘﺎبھﺎ ،رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ادارات دوﻟﺘﯽ
ﺑﺮای آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ .آﻧﺎن ھﻤﻮاره اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺴﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮی در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ »زن در اﺳﻼم« از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرهی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﻓﺰود ﮐﻪ ﺧﺮوج زن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ
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در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﺎﻧﻪداری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ
زن ﺧﻮاھﺪ اﻓﺰود؟ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب او اﻓﺰوده ﺗﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد؟ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰودهﺷﺪن ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟!.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن در ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﯾﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﻣﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪاش ﺑﺎ ﺟﺎن و دل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﺴﯽاش
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و در ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ او ھﻤﺮاه و ھﻢدل ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ .آری! اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎدھﺎی
اﻋﺘﺮاض زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺐ ﻏﺮبزدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻋﺪاد ،ارﻗﺎم و آﻣﺎرھﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻃﻼق در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ  %۴۰رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آﯾﻨﺪهی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدھﺪ)  .(١اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در اروﭘﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺘﺄھﻞ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ زن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎدر ﯾﺎ ھﻤﺴﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای
ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار و ﺑﻘﺎ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺻﺮفﮐﺮدن اھﺘﻤﺎﻣﺶ ﺑﻪ آن ﺑﻮد،
ھﺮﮔﺰ درﺻﺪ ﻃﻼق در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهی ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اروﭘﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ درﺑﺎرهی وﻇﯿﻔﻪی
ﻣﺎدری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل زن در ﺧﺎر ج از ﺧﺎﻧﻪ – ﮐﻪ ﻋﺪهای ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ زن ﻣﯽﺷﻮد – در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮاھﻢﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ
زﻣﺎﻧﯽ و روﺣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ زن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا زﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ از ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد دﯾﮕﺮ در اﻋﺼﺎﺑﺶ ﺗﻮان ﻣﺎدری ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ و ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮫﯿﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ.
ﺑﺸﺮﯾﺖ از اﺧﺘﻼط ،ﺟﺰ ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮫﺮهای ﺑﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ راهﯾﺎﻓﺘﻦ
ﭼﻨﺪ زن ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ ،وزارتﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﮫﺎن
ً
 -١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ اﻣﺮوزه ھﻢ ﻣﯿﺰان ازدواج در آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ھﺰاران و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ زن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ،
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺠﺎری ،ﮐﺸﺘﯽھﺎ و ...ﺑﺎری از دوش اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ زﻧﺎن ﺟﺰ
ﺑﺎ ﺧﻄﺎﺑﻪﺧﻮاﻧﺪن در ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ و اﻣﻀﺎﮐﺮدن اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات اداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ روﺷﯽ ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﻧﺴﺎنھﺎی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ،ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺒﺮا از ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زن از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ ،ﻧﺸﺴﺖھﺎ و
ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻒ ﺑﺰﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎداب
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎدی و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞھﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮوم از ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎدر
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ارزﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟! ﻧﺴﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺒﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﺪال و ﺳﺘﯿﺰ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ؛ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎدری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮫﺎل آن را در وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮورش دھﺪ ﮐﻪ از وﺟﻮد و ﻧﺒﻮﻏﺶ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ او
ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬارد.
ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﻇﻠﻢ ﮐﺮده و او را از ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و داﺷﺘﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ از ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﮑﻞ دھﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد و ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻣﻌﻤﻮل از دﻧﯿﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﻪ روی ﺧﻮاھﺪ داد؟ آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و اﻧﺤﺮاف ﻣﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮدآﻣﺪن ﻧﺴﻞھﺎی ﺳﻨﮓدل و ﺑﯽرﺣﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﻞھﺎ
ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﻟﺬتﺑﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻧﺴﻞ و
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﻀﯿﻪی زن – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ – ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﻣﯽﻧﮕﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود و ﻧﺴﻞھﺎ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻔﻊ ھﻤﻪی ﻧﺴﻞھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ھﻤﮕﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﮫﻮتھﺎ و
ھﻮسھﺎی اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد؟
اﮔﺮ اﺳﻼم ھﻤﻪی اﻧﻮاع ذﻟﺖھﺎ را ﺣﺮام اﻋﻼم و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮاﯾﺰ ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﮐﻮب و از ارﺿﺎﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ
ً
اﻣﺮ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟

دﯾﻦ و ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرهی دﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮐﻮب
]ﻏﺮاﯾﺰ و[ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﻪ ﮐﺎمﺷﺎن ﺗﻠﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنھﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ،ﮔﻨﺎھﺎن و
اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮدداری از ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﻮی ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
اروﭘﺎ در ﻃﯽ دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽﺟﺴﺖ ﻏﺮق در ﺟﮫﻞ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ دﯾﻦ ،اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ از درون آزاد ﺷﺪ و در ﻣﯿﺪان
ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
آﯾﺎ ﺑﺎزھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﯽ را
ﮐﻪ ﻣﺎ – روﺷﻦﻓﮑﺮان و اﻓﺮاد ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ – آنھﺎ را آزاد ﮐﺮدﯾﻢ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ
ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »اﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ ،آن ﺣﻼل اﺳﺖ« زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺟﻮاﻧﺎن و
آﯾﻨﺪهﺳﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﺦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
***
اروﭘﺎﯾﯽھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ درﺑﺎرهی دﯾﻨﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ادﻋﺎھﺎﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی دﯾﻦ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ درﺑﺎرهی دﯾﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی ﮐﻠﯽ و ﻋﺎم ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﻣﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ادﻋﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺎزھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ در اﺳﻼم ﺳﺨﻦ
را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ و ﻧﯿﺎزھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﮔﻔﺘﺎر
ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﮐﻼم روﺷﻦﻓﮑﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد و
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ،ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ
ﻏﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ از ﺗﻘﺒﯿﺢ ذاﺗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺮﯾﺰی و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهی ﻏﺮﯾﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ و ﻓﮑﺮش را ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻏﺮﯾﺰی ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ
زﺷﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻻﯾﻖ او ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روزی  ۲۰ﺑﺎر ھﻢ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ .زﯾﺮا ھﺮ ﺑﺎر در دروﻧﺶ ﻣﯿﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده و آنﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دھﺪ ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ در ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮدآ ﮔﺎه و
ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﻘﺪهھﺎ و اﺳﺘﺮسھﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ از واژهی ﺳﺮﮐﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮوﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽاش را در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن دﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮبﮐﻨﻨﺪهی
ِ
ﻏﺮاﯾﺰ ،ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .او در ﺻﻔﺤﻪی  ۸۲از ﮐﺘﺎب »ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺌﻮری ﻣﯿﻞ
ﺟﻨﺴﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ و اﻧﺠﺎمﻧﺪادن ﻋﻤﻞ
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎمﻧﺪادن آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آن اﺳﺖ«.
ﺣﺎل ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺳﺮﮐﻮب ھﻤﺎن ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ،درﺑﺎرهی ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
در ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺟﮫﺎن ،اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪی آنھﺎ اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و اﻣﯿﺎل ﻏﺮﯾﺰی
اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آنھﺎ را در ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس اﻧﺴﺎن
ﺗﮫﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ِ
»ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﻮتھﺎ ]و اﻣﻮر ﻣﺎدی[ زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﺷﮫﻮتھﺎ :ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،اﺳﺐھﺎی

زﯾﺒﺎ و ﻧﺸﺎندار ،ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﮐﺸﺘﺰارھﺎ ]و زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی[ ھﺴﺘﻨﺪ«.

اﯾﻦ آﯾﻪ ﻋﻤﻮم ﻟﺬتھﺎی روی زﻣﯿﻦ را در ﺧﻮد ﮔﺮد آورده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ آنھﺎ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﻏﺮاﯾﺰ و
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ِ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﻮتھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی
رواﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮده و ﺑﻨﺪهی ﻟﺬتھﺎ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﻧﺪ و اﺧﺘﯿﺎر دلﮐﻨﺪن از آنھﺎ را از
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دﺳﺖ دھﻨﺪ .زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،اﺳﺘﻮار و ﭘﺎیدار ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ً
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺷﮫﻮتھﺎ و ﻟﺬتھﺎ ﺷﻮد و ھﻤﻪی ﻧﯿﺮو و ﺗﻮاﻧﺶ را در اﯾﻦ راه از
دﺳﺖ دھﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاﻓﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﻣﺪاوم ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ھﺪف ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط در دﻧﯿﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻋﺎدت ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
آری! اﺳﻼم ﺳﻘﻮط اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی ﺣﯿﻮاﻧﯽ را روا ﻧﻤﯽداﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ و
ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﻏﺮاﯾﺰ ﯾﻌﻨﯽ زﺷﺖداﻧﺴﺘﻦ و ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن ذاﺗﯽ آنھﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺧﻮدداری از اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﮫﺬﯾﺐ و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.
روش اﺳﻼم در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اوﻟﯿﻪی اﻧﮕﯿﺰهھﺎی
ﻓﻄﺮی و ﺳﺮﮐﻮبﻧﮑﺮدن آنھﺎ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ آنھﺎ
را در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ از ﻟﺬت ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻊ زﯾﺎنرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻓﺮد
ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮد ﺑﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺷﮫﻮتھﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ از دﺳﺖ
ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ آنھﺎ درﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪاش ﺷﮫﻮتراﻧﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺬاب ھﻤﯿﺸﮕﯽ ،درد ﺑﯽدرﻣﺎن و ﻋﻄﺶ
ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻘﻮط اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮاﯾﺰ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻧﯿﺮوی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آن در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺪف اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را
اھﺪاف
ﺑﺮای اھﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ِ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و از ھﻢﭘﺎﺷﯿﺪن
ِ
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و راﺑﻄﻪی
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َۡ
� َس ُب ُه ۡم َ� ٗ
ِيعا َوقُلُ ُ
و� ُه ۡم َش َّ ٰ
�﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۱۴ :
﴿

»ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ آنھﺎ ﺑﺎھﻢ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ و از ھﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﻤﻠﻪی دﺷﻤﻨﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی آن را آﺳﺎنﺗﺮ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم درﺑﺎرهی ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.

١٩٨

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه – ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد
آری! اﺳﻼم در
ِ

– ﺑﮫﺮهﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻟﺬتھﺎی ﭘﺎک دﻧﯿﺎ را ﻣﺒﺎح و ﺟﺎﯾﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ آﺷﮑﺎرا
ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َّ َ ْ
خ َر َج لِعِ َبادِه ِ َو َّ
الط ّي َ
ات م َِن ّ
الر ْز ِق﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۳۲ :
ب
﴿قل من حرم زِ�نة ا� ِ ال ِ� أ
ِ
ِ
ِ

»ﺑﮕﻮ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﯾﻨﺖھﺎی اﻟﮫﯽ را – ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ – و روزیھﺎ و
ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﭘﺎک را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؟«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُّ ۡ
ََ َ َ َ َ َ
صيبك م َِن ٱ��يَا﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[۷۷ :
﴿و� تنس ن ِ
»و ﺑﮫﺮهی ﺧﻮدت را از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺴﭙﺎر!«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
﴿ ُ�ُوا م ِْن َط ّي َب ِ َ َ ْ َ ُ ْ
ات ما َرز�نا�م﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۶۰ :
ِ

»از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ]و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ[!«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ََ ُۡ ُ ْ
�ف ٓوا﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۳۱ :
﴿و�وا وٱ��وا و� � ِ

»]ﺧﻮراﮐﯽھﺎی ﺣﻼل را[ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ]ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی ﺣﻼل را[ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ ]در ﺧﻮردن
و آﺷﺎﻣﯿﺪن[ زﯾﺎدهروی ﻧﮑﻨﯿﺪ!«.

ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم در اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آن – ﮐﻪ در
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ در ادﯾﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد – ﺑﻪ ﺣﺪی ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ
ُ ِّ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ
ﺎءَ ،و ُ َ ْ ُ ُ َ ْ
اﻟﻄ ُ
ﺎ� ْﻢِّ :
ﻴﺐَ ،واﻟنِّ َﺴ ُ
ﺟ ِﻌﻠﺖ ﻗ َّﺮة �ﻴ ِ� ِﻲﻓ الﺼﻼ ِة«» .از دﻧﯿﺎی
»ﺣﺒﺐ ِإﻲﻟ ِﻣﻦ د�ﻴ

ﺷﻤﺎ دو ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﺑﻮی ﺧﻮش و زن .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮر

دﯾﺪهی ﻣﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ«) .(١
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن را ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن در ﭘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮﯾﻦ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

 -١اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺗﻔﺴﯿﺮش ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﯾﻦ و ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ

١٩٩

»إن الﺮﺟﻞ ﻳﺜﺎب ﻰﻠﻋ اﻟﻌﻤﻞ اﺠﻟنﻲﺴ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ«» .ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ

ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺛﻮاب ﻣﯽﮔﯿﺮد«) .(١
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ
ارﺿﺎی ﺷﮫﻮﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺛﻮاب ﺑﺒﺮد؟« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎﺳﺦ داد:
ْ
َ
ََ َ َ َ ََ
َ
َ
َ ٌْ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ ََُْ ْ َْ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
»أرأ�ﺘﻢ لﻮ وﺿﻌﻬﺎ ِﻲﻓ ﺣﺮامٍ أ�ﺎن ﻋﻠﻴ ِﻪ ِ�ﻴﻬﺎ ِوزر؟ ﻓﻜﺬلِﻚ إِذا وﺿﻌﻬﺎ ِﻲﻓ اﻟـﺤﻼ ِل ﺎﻛن
َُ َ ْ
ﻪﻟ أﺟ ٌﺮ«» .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را از راه ﺣﺮام ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻨﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﻪ

ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ از راه ﺣﻼل آن را ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﻮاب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«) .(٢
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ
ً
آﻣﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﺷﮫﻮت ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ
زﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺒﯿﺢ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس و ﮔﺮﯾﺰ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺳﻼم از ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﻮتھﺎ و ﻏﺮاﯾﺰﺷﺎن را از روی اراده و آ ﮔﺎھﯽ
– و ﻧﻪ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه – ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن درآورﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن را ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﻪ
اﻋﺘﺮاف ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ارﺿﺎی ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی
آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ اﻋﺼﺎب ﻓﺮد و اﯾﺠﺎد ﻋﻘﺪهھﺎ و اﺳﺘﺮسھﺎی رواﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮫﻮتھﺎ اﻣﺮی اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ آن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم را از ﻟﺬﺗﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ
ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮫﻮتھﺎ و ﻏﺮاﯾﺰش ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ارادی از ﺑﺨﺸﯽ از
ﻟﺬتھﺎی ﻣﺒﺎح ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﮑﺮده ،ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﺸﻮری در ﺟﺪال و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ در ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﮐﺎر آزﻣﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺬتھﺎﯾﺸﺎن را در ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ،ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺣﮑﻤﺖ روزه در اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ » :ﹶو ﹺﰲ ﹸﺑ ﹾﻀ ﹺﻊ ﹶأ ﹶﺣ ﹺﺪﻛ ﹾﹸﻢ ﹶﺻﺪﹶ ﹶﻗ ﹰﺔ« »و در ﺷﺮﻣﮕﺎه ھﺮ ﯾﮏ از
ﺷﻤﺎ )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﺶ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد( ﺻﺪﻗﻪ )ﺛﻮاب( اﺳﺖ«] .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ[ ُ)ﻣﺼﺤﺢ(

 -٢ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

٢٠٠

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺑﺎﺣﯽﮔﺮ و ﻻاﺑﺎﻟﯽ اﻣﺮوزی ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺧﻮاری و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺟﮫﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮐﺮدن
ﺟﺴﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮومﮐﺮدن ﻧﻔﺲ از اﻣﯿﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ از
ﻗﺒﯿﻞ :ﻏﺬا ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ و اﻃﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻮرات اﺟﺒﺎری ﺑﯽﺣﮑﻤﺖ و ﺑﯽھﺪف
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﻧﺴﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮل ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد؟ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﻟﺬتھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش دور ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﮫﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺮ در زﻣﯿﻦ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻻزﻣﻪی ﺟﮫﺎدﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را از ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﺬتھﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ – ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺒﻠﻐﺎنﺷﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺮق
زﻣﯿﻦ ،روزه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ – ﺑﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و روح را آزار ﻣﯽدھﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﺳﺘﺎﻟﯿﻦﮔﺮاد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و
دﺷﻤﻨﺎنﺷﺎن ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آنھﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮا را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری از ﻟﺬتھﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﺑﺎﺷﺪ – ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﺮﺋﯽ ،ﻇﺎھﺮی و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﮕﺮد و ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺮد اﺳﺖ – آن را
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮرات از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ﮐﺸﻮرھﺎ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ؟!.
در اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺰ روزه ﭼﻪ ﻋﺒﺎدت دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟ ﻧﻤﺎز؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﭼﻘﺪر از وﻗﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎزھﺎی ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر رﻓﺘﻦ
ﻓﺮد
ِ
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ وﻗﺖ او را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﯿﻤﺎر و در ﻧﻔﺴﺶ اﻧﺤﺮاﻓﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ از او و
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ او و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ در ﭘﻨﺎه او را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ؟
اﻣﺎ آنﭼﻪ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺪودﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻦ و ﭘﯿﮕﺮد آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
وﺟﻮد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪای در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارد.
زﯾﺮا اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ذﮐﺮ ﻋﺬاب و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ! در اﺳﻼم اﺷﺘﺒﺎهﮐﺮدن ﻏﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪ ،ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد و
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار دھﺪ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺣﻀﺮت آدم

دﯾﻦ و ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ

٢٠١

ھﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪهای ﻋﻠﯿﻪ ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﺪﯾﻪ و ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ َ َّ ٰٓ َ َ
اد ُم مِن َّر ّ�هِۦ َ� َِ� ٰ َ َ َ َ َ ۡ
ت �تاب عليهِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۳۷ :
﴿�تل� ء
ٖ
ِ
»ﭘﺲ آدم از ﭘﺮوردﮔﺎرش ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ]و او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ ﺧﺪاﯾﺶ را

ﺧﻮاﻧﺪ و از او ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﮐﺮد[ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ او را ﻋﻔﻮ ﮐﺮد«.

آری! ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺪون وﺟﻮد ھﺮ ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرﺷﺎن در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب اﺷﺘﺒﺎھﺎت ،ﻣﺤﺮوم از رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ آنھﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ از آنھﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺗﻮانﺷﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ آنھﺎ را در ﺣﺪ ﺗﻮانﺷﺎن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ َ
� ّل ُِف َّ ُ َ ْ ً َّ ْ َ َ
ا� �فسا إِ� ُوسعها﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۶ :
﴿� ي
»ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ و وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ُ ُّ ْ َ
� اﺨﻟ َ َّﻄﺎ� َ
ﺎء َو َﺧ ْ ُ
آد َم َﺧ َّﻄ ٌ
� َّ
اﺘﻟ َّﻮاﺑُﻮن«» .ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
»ﻞﻛ اﺑ ِﻦ
ِ
اﺷﺘﺒﺎهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«) .(١
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،درﺑﺎرهی رﺣﻤﺖ ،ﻣﻐﻔﺮت و ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﯾﺮی ﭘﺮودﮔﺎر از ﺑﻨﺪﮔﺎن ،آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ ﻣﺎ از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮرد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
دﻻﻟﺖ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﻠﯽ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ ﮔﺴﺘﺮدهی ﭘﺮوردﮔﺎر دارد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ
ْ
َ ْ
ْ
ُ
ْ َّ ُ
او ُ
� ْم َو َج َّنة َع ْر ُض َها َّ
الس َم َ
ات َوا� ْرض أع َِّدت
﴿ َو َسارِ ُعوا إِ� َمغفِ َر ٍ� مِن ر ِ�
ٍ
َْ
َّ َ ُ ْ ُ َ
َ ََْْ َ َْ َ َ
ل ِلْ ُم َّتق َ
ال�اءِ َو َّ َّ
ون � َّ َّ
ِ� ع ِن
ال�اءِ َوال� ِظ ِم� الغيظ والعا�
� ١٣٣ا�ِين �نفِق
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ً
َ
َ
َ
ُْ
َ
ْ
سن َ
ا� � ُّ
اس َو َّ ُ
�َ ١٣٤وا� َ
ا�َّ ِ
ِين إِذا � َعلوا فاحِشة أ ْو ظل ُموا ��ف َس ُه ْم
ِب ال ُمح ِ ِ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َّ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ
َ َ
�وا � َما
ذك ُروا ا� فاستغفروا ِ�نو� ِ ِهم ومن �غ ِفر ا�نوب إِ� ا� ولم ي ِ
َْ
َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ ّ ْ َ َ َّ ٌ َ ْ
ات � ِري م ِْن �ت ِ َها
�علوا وهم �علمون ١٣٥أول�ِك جزاؤهم مغفِرة مِن ر� ِ ِهم وجن
ََْْ ُ َ
َ
ا� َ َ ْ َ ْ ْ َ
ِين �ِيها َون ِع َم أج ُر العا ِمل ِ�] ﴾١٣٦آل ﻋﻤﺮان.[۱۳۶-۱۳۳ :
ا��ه
ار خ ِ
 -١ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

٢٠٢

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

»و ﺑﻪ ﺳﻮی آﻣﺮزش ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ،و ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﮫﻨﺎی آن )ﺑﻪﻗﺪر( آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ) ،و( ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران آﻣﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ * آن ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در ﺗﻮانﮔﺮی و
ﺗﻨﮓدﺳﺘﯽ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و از ﻣﺮدم در ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ،و اﻟﻠﻪ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد * .و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎر زﺷﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،و ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﮔﻨﺎھﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد؟ و ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﮐﻪ ﮔﻨﺎه
اﺳﺖ( ﭘﺎﻓﺸﺎری و اﺻﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ ﭘﺎداشﺷﺎن آﻣﺮزﺷﯽ از )ﺟﺎﻧﺐ( ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
و ﺑﺎغھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺮ )درﺧﺘﺎن( آن ﺟﻮیھﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺟﺎوداﻧﻪ در آن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ،
و ﭘﺎداش )ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و( اھﻞ ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ«.

ﺧﺪاﯾﺎ رﺣﻤﺘﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ! اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ – ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و از او ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ھﻢ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﮐﺒﯿﺮهای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﺑﻪ آنھﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و رﺣﻤﺘﺶ را ﺑﻪ
آنھﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﺎن را ﺗﺎ درﺟﻪی ﻣﺘﻘﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد!.
آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﺑﺨﺸﺶ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ )ﺗﻮﺑﻪ( را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﺎ
آنھﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻋﺬاب روح ،ﺟﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورد؟!.
ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ آﯾﺎت ،اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َ
ْ
ْ
ُ ُ ْ َ َ َ َ
َ
َ
» َو َّاﺬﻟي َ� ْﻔﻲﺴ �ﻴَﺪه ل َ ْﻮ ل َ ْﻢ ﺗُ ْﺬﻧﺒُﻮا َﺬﻟ َﻫ َ
ﺎء ﺑِﻘ ْﻮمٍ ﻳُﺬ ِﻧﺒُﻮنَ ،و� َ ْﺴﺘَﻐ ِﻔ ُﺮون
ﺐ اﷲ ِﺑ�ﻢ ،وﺠﻟ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
َ ْ َُ
�ﻴَﻐ ِﻔ ُﺮ لﻬ ْﻢ«» .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ! اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از
ﺻﺤﻨﻪی وﺟﻮد ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺮوھﯽ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
آﻣﺮزش ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن ]از درﮔﺎه ﺧﺪا[ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و او ھﻢ آنھﺎ را ﻣﯽآﻣﺮزﯾﺪ«) .(١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارادهی ذاﺗﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن را ﻣﻮرد
ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

 -١ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﯾﻦ و ﺳﺮﮐﻮب ﻏﺮاﯾﺰ

٢٠٣

َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ
ك ْر ُ� ْم َو َ
آمنْ ُت ْم َو َ� َن َّ ُ
ا� َشاك ًِرا َعل ً
ِيما﴾١٤٧
﴿ما �فعل ا� بِعذابِ�م إِن ش

]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۴۷ :

»اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪی ﺷﻤﺎ دارد
ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺪردان ]ﻋﺒﺎدتھﺎ و ﻧﯿﮑﯽھﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن[ و ]از اﻋﻤﺎل و ﻧﯿﺖھﺎی
ھﻤﮕﺎن[ آ ﮔﺎه اﺳﺖ؟«.

آری! ﻋﺬابدادن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد آنھﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ
و رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ﭼﻪ ﺳﻮدی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟!.

اﺳﻼم و آزادی ﺑﯿﺎن
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
آزاداﻧﺪﯾﺶ ﻧﯿﺴﺘﯽ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا؟
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪی؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری!.
ﮔﻔﺖ :و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ و روزه ﻣﯽﮔﯿﺮی؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری!.
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮ آزاداﻧﺪﯾﺶ ﻧﯿﺴﺘﯽ!.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﺮا؟
ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺘﻘﺪی؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ و ﺣﯿﺎت را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﯿﻌﺖ! ﮔﻔﺘﻢ :ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟!.
ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮزی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﻮاس ﻗﺎدر ﺑﻪ
درک آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺮا از اﯾﻤﺎنداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎزدارﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﯽ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﺮدن ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺮوی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺧﺪاﯾﻢ را از ﻣﻦ
ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ را در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ و ﻧﻪ دﻋﺎھﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺷﻨﻮد؟!.
***

٢٠٦

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
آزادی ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻟﺤﺎد و ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنھﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﻼم اﻟﺤﺎد را
روا ﻧﻤﯽدارد در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ را ھﻢ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﺪ!.
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻏﺮب ﮐﻪ ﻃﻮﻃﯽوار اﻓﮑﺎر و ﺳﺨﻨﺎن ﻏﺮﺑﯽھﺎ را زﻣﺰﻣﻪ و ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﻼم ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻟﺤﺎد و ﺑﯽدﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟!.
ً
در اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و اﻟﺤﺎد ﯾﮏ ﻧﯿﺎز
ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه از دﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﻮزاﻧﺪن و ﺷﮑﻨﺠﻪﮐﺮدن داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺮاﻓﺎت و
اﮐﺎذﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﻧﺴﺒﺖدادن اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎی اروﭘﺎ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن اﻟﺤﺎد و ﺑﯽدﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن آزاداﻧﺪﯾﺸﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﯾﺠﺎد دو
دﺳﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنھﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻃﺮﻓﺪاران ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮی اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺮوان اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ راه ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺗﺎ ﺣﺪودی از اﯾﻦ
اﺷﮑﺎل رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاﯾﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺮدﮔﯽ درﻣﯽآوری و ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری،
ﺳﺮﮐﺸﯽ ،اوھﺎم و ﺧﺮاﻓﺎت را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻧﮕﻪ دار؛ ھﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ،ﭘﺮﺳﺘﺶ و رھﺒﺎﻧﯿﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪای ﺟﺪﯾﺪی اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺪای ﻗﺒﻠﯽ را دارد اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮑﺸﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﮫﺪات اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﻣﺎدی
اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﻪاش از ھﺮ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی آزاد و رھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ«.
وﻟﯽ ﻣﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﻼم ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻟﺤﺎد و ﺑﯽدﯾﻨﯽ دارﯾﻢ؟
در ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذھﻦ را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت و ﺷﮕﻔﺘﯽ وادارد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪا را ﯾﮕﺎﻧﻪ و ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد و ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﺎده و آﺷﮑﺎریﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ
درﺑﺎره آن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارد و ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی آن ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎ ﻃﺒﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ« وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﯾﻦ از آن ھﻤﮕﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی و روﺣﯽاش از آن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
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ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎناﻧﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دارد و
ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﻣﮫﻨﺪس،
ﻣﻌﻠﻢ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞھﺎ ،ﺣﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﻪی ﻋﺒﺎدتھﺎ
ﺑﺪون وﺟﻮد وﺳﺎﻃﺖ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم در
زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻘﻪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ – ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪی ﻗﺎﻧﻮنداﻧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ھﺮ ﮐﺸﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ھﯿﭻ ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﻮذی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ
آنھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺎوران ،ﻓﻘﮫﺎ ]و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن[ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺧﻮد را ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ً
ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﮐﺎﻣﻼ آزادﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﯾﺎ ھﺮ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ھﯿﭻ ﺳﻠﻄﻪ،
ﺑﺮﺗﺮی ،ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذی ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و درﺑﺎرهی اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺟﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺷﺮع ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارﻧﺪ .اﻷزھﺮ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﯾﺎ
ﺷﮑﻨﺠﻪﮐﺮدن داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم را ﻧﺪارد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دھﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ و آرای آنھﺎ
ً
را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ آزاد و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﮫﻢ ﻋﻠﻤﺎی اﻷزھﺮ از دﯾﻦ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ و آرا و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن را اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺪاﻧﻨﺪ .زﯾﺮا دﯾﻦ در
اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را درک و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﻮن در ادارات و ﭘﺴﺖھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ
ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﻮر ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ادارهی ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر )ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ( در اﺧﺘﯿﺎر
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت در ھﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
اﺟﺮای آنھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﮔﻮاه آﺷﮑﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎی ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎرهی آﻓﺮﯾﻨﺶ آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖﺷﺪن
ﺑﻪ ﺳﻮی او ھﯿﭻ ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻠﺤﺪ و ﺑﯽدﯾﻦ
ﻏﺮﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺲ در اﺳﻼم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای اﻟﺤﺎد و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﺮﯾﺰهی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از ﺳﺮوران ﻏﺮﺑﯽﺷﺎن و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
آنھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ و ﻋﺒﺎدات آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ
و آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﮐﻢارزش ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ و ھﻤﮕﺎن را ﺑﻪ رھﺎﯾﯽ از آنھﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﻧﺪ.
آری! اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر اﻓﺮاد ﺳﺎدهﻟﻮح اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ھﺪف ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اروﭘﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ھﺪﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن رھﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
از ﺧﺮاﻓﺎت و آزادﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎﯾﻪی دﯾﻦ اﯾﻦ آزادی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻪ
ھﺪﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ در ﭘﯽ آزادی ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ،ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ و
ھﺮج و ﻣﺮج ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ و
ﺟﻨﺒﻪی ﻓﮑﺮی ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﻨﮫﺎنﮐﺮدن ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺘﯽﺷﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی آزاداﻧﺪﯾﺶﺑﻮدن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ رھﺎﯾﯽ از
ھﻤﻪی ﺳﻠﻄﻪھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﺷﮫﻮتھﺎ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از
ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
***
ً
ﻋﺪهای ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻼ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .زﯾﺮا دوﻟﺖ در آن
ﻗﺪرت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ – ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺮدم ﺳﻠﻄﻪ دارد – ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آزادی دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ
ﻗﯿﺎم ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺮض اﺗﮫﺎم ارﺗﺪاد و ﺧﺮوج از دﯾﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.

اﺳﻼم و آزادی ﺑﯿﺎن
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آنھﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻋﺠﯿﺐ درﺑﺎرهی دﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ آوردهاﻧﺪ؟
آﯾﺎ از آﯾﺎت ،اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت زﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ور ٰ َ ۡ َ
﴿ َوأَ ۡم ُر ُه ۡم ُش َ
ى بين ُه ۡم﴾ ]اﻟﺸﻮری.[۳۸ :
»ﮐﺎرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﻮرت اﺳﺖ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ در آﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َۡ ُ ُ ْ ۡ
َ َ َ
ۡ
َ
ك ۡم ُتم َ� ۡ َ
� ٱ�َّ ِ
اس أن �كموا ب ِٱلعد ِل﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۵۸ :
﴿�ذا ح
»و ھﺮﮔﺎه ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ«.

آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪی اول و دوم ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؟
اﺑﻮﺑﮑﺮ ]ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آنھﺎ[ ﮔﻔﺖ]» :ای ﻣﺮدم![ ...
ھﺮﮔﺎه ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدم دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪی اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ
از ﻋﮫﺪهﺗﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد!«.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ در ﻣﻦ اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮا اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ« .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻗﺴﻢ! اﮔﺮ در ﺗﻮ اﻧﺤﺮاﻓﯽ دﯾﺪﯾﻢ آن را ﺑﺎ ﻟﺒﻪھﺎی ﺗﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﻤﺎن اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!«
ﻋﻤﺮ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﮐﺮد!.
آری! در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﺑﺰاری
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد در زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ھﯿﺘﻠﺮ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟! ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﻮروی ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﺑﻮدن
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او در روﺳﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪای ﺑﺮاﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ! آﯾﺎ ژﻧﺮال
ﻓﺮاﻧﮑﻮ)  ،(١ژﻧﺮال ﻣﺎﻻن)  (١در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭼﯿﺎﻧﮓ ﮐﺎی ﭼﮓ)  (٢در ﺟﻤﮫﻮری ﭼﯿﻦ و
 -١ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻓﺮاﻧﮑﻮ رھﺒﺮ ﺟﻮان ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻻﻧﮋ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل
۱۹۳۹م .ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎنھﺎی ﻧﺎزی ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه را ﺷﮑﺴﺖ داد و در ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ھﯿﺘﻠﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻠﯿﻨﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﺎب دوﺳﺘﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
اداﻣﻪی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۴۶م در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﻓﺮاﻧﮑﻮ را دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهی ھﯿﺘﻠﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻠﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻧﺰوای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ در آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .دوران
ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﻋﺼﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺧﻔﻘﺎن ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
آزادیھﺎی ﻓﺮدی ﺑﻮد.
ﻓﺮاﻧﮑﻮ در ﺳﺎل ۱۹۶۹م ﭘﺲ از ﺳﻪ دھﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﮫﺖ اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮرش ﺧﻮان ﮐﺎرﻟﻮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﮑﻮ در  ۲۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۷۴م از دﻧﯿﺎ
رﻓﺖ و دو روز ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﻟﻮس ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه رﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۳۸ﺳﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺒﺪاد را در ﮐﺸﻮر
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -١دﮐﺘﺮ اف ﻣﺎﻻن رھﺒﺮ ﺣﺰب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۴م واژهی )آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ( ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ )ﺟﺪاﯾﯽ( را اﺑﺪاع و اﯾﻦ ﺗﺌﻮری را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از رژﯾﻢ
وﻗﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺰب و ﺗﺌﻮری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪی آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۹۴۸م اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و
ﻃﯽ ﭼﮫﺎر دھﻪ ﭘﺲ از آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۹م ﭘﺎﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رژﯾﻢ اﻗﻠﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ  %۷۵اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن
درآﻣﺪه ﺑﻮد .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖھﺎ ازدواج ﺑﯿﻦ ﻧﮋادی ﻣﻨﻊ ﺷﺪ و
ً
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺳﻔﯿﺪھﺎ از ﺳﯿﺎھﺎن ﺟﺪا و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﮋادی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
ً
ﺳﯿﺎھﺎن در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﮑﺎری ﻓﻮرا از ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﻮرشھﺎی ﻣﮑﺮر ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن در
ﺳﺎل  ۱۹۹۲م ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﭼﯿﺎﻧﮓ ﮐﺎی ﭼﮏ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۳۱اﮐﺘﺒﺮ  ۱۸۸۷م – ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۵آورﯾﻞ  ۱۹۷۵م( رھﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۲۸ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ
ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﮫﻮری ﭼﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺟﻨﮓ دوم ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﯿﻨﯽ را رھﺒﺮی ﮐﺮد .در
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ او ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽاش ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ .در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ از ﺳﺎل  ۱۹۲۶م ﺗﺎ  ۱۹۴۹م ﭼﯿﺎﻧﮓ ﺳﻌﯽ در ﺷﮑﺴﺖدادن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
رھﺒﺮی ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪﺗﻮﻧﮓ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد و رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﭼﯿﺎﻧﮓ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻮان ﺷﺪﻧﺪ .در
آﻧﺠﺎ او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر )ﺟﻤﮫﻮری ﭼﯿﻦ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

اﺳﻼم و آزادی ﺑﯿﺎن
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ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪﺗﻮﻧﮓ)  (١در ﺟﻤﮫﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻇﻠﻢ و
ﺑﯿﺪاد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻗﺮن ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ دﯾﻦ رھﺎ ﮐﺮده زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﺮام در
ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺪاﺳﺖ دﯾﻦ ﻧﺰد اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ھﯿﭻﮐﺲ از ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﻤﺎﯾﺖ و دﻓﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن آزاداﻧﺪﯾﺶ
و روﺷﻦﺿﻤﯿﺮی آن را ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﮑﺮ روﺷﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ از ھﻮی و ھﻮس ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ھﺮ ﻣﻔﮫﻮم زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای اھﺪاف ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آزادی زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺲ آﯾﺎ
 -١ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪﺗﻮﻧﮓ :ﻣﺎﺋﻮ در  ۲۸دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۸۹۳م ﻣﯿﻼدی در ھﻮﻧﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۹۱۹م در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و در ﺳﺎل  ۱۹۲۱م در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ﮐﻢ
ً
ﮐﻢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺰب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۳۵م رﺳﻤﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
او ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ژاﭘﻨﯽ ،ﺑﺎ ﭼﯿﺎﻧﮓ ﮐﺎی ﭼﮏ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از
ﮐﻮﻣﻨﯿﺘﺎﻧﮓ ﭼﯿﺎﻧﮓ ﮐﺎی ﭼﮏ از
ﺷﮑﺴﺖدادن ژاﭘﻨﯽھﺎ ،دوﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺣﺰب
ِ
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،ﮐﺎی ﭼﮏ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و او ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ
ﺗﺎﯾﻮان ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﻣﺎﺋﻮ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در روز اول اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۴۹ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ وارد ﭘﮑﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎﺋﻮ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻗﺪرترﺳﯿﺪن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﯿﻦ ﺷﺎھﺪ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری ﺑﻮد.
ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎدرهی زﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۵۸م ﻣﺎﺋﻮ ﻃﺮح ﺟﮫﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺎن ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ دهھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﭼﯿﻨﯽ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻣﺎﺋﻮ ﺳﭙﺲ در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرﺗﺶ
ﻃﺮح »اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ« را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎن اﻋﻀﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺰب و اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهی ﭼﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ
ً
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﭼﯿﻦ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻏﻠﻂ و ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎﺋﻮ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در روز  ۹ﺳﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۷۶ﻣﯿﻼدی ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ ﺗﻮﻧﮓ رھﺒﺮ ﭼﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﻦ ۸۲
ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﮑﻦ درﮔﺬﺷﺖ .او ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ در اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻗﺤﻄﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﺎﯾﺪ آزادی را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﺪان
دی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد؟ آری! اﮔﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮ ِ
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ درﺑﺎرهی اﺳﻼم ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ھﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ – ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﺷﻤﻨﺎن
ﻗﺴﻢﺧﻮردهﺷﺎن ]ﮐﻔﺎر ﺣﺮﺑﯽ[ – از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد
ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ھﻢ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
و دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒِ ،
آری! ﺗﻨﮫﺎ راه ﻋﻼج ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ِ
آزادی را ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﻨﺎدی آن اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان دارد ارج ﻧﮫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺎﮐﻤﺎن را از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺎزدارد و آنھﺎ را در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرﺷﺪه ﻧﮕﻪ دارد .ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺟﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ را ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻠﺖ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ْ ُ ْ ُْ َ
ﻜ ًﺮا ﻓَﻠْﻴُ َﻐ ِّ ْ
� ُه«» .ھﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎ اﻣﺮ زﺷﺘﯽ را دﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
» َﻣ ْﻦ َرأى ِﻣﻨ�ﻢ ﻣﻨ

دھﺪ«) .(١
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»إن ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﺠﻟﻬﺎد ﻋﻨﺪ اﷲ ﻠﻛﻤﺔ ﻋﺪل ﻋﻨﺪ إﻣﺎم ﺟﺎﺋﺮ«» .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

ﺟﮫﺎدھﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ«) .(٢
ای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه! راه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ،ﻧﻪ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ دﯾﻦ
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎددادن اﯾﻦ روح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﺰار از ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻢﮔﺮ را
ِ
اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ھﻤﺎن روح و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ.

 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

آﯾﺎ دﯾﻦ اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ؟
اﯾﻦ ادﻋﺎی ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را اﻓﯿﻮن ﻣﻠﺖھﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از او آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺻﺪﻧﺪ آن را
ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اوﻟﯿﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎی آن ﻣﻌﺬور ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا در
آن زﻣﺎن ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در روﺳﯿﻪ ،زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ دوران ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﻞ و ﺑﯿﻤﺎریھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺨﺒﻨﺪان ھﻢ ﺟﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺌﻮدالھﺎ و ارﺑﺎبھﺎ ﺟﺎن آن
ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در رﻓﺎه و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در آن از ھﻤﻪی اﻧﻮاع ﻟﺬتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ذھﻦ آن رﻧﺞدﯾﺪﮔﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﻠﻤﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ
ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮔﻮﻧﻪی راﺳﺘﺖ را ﺳﯿﻠﯽ زد ،ﮔﻮﻧﻪ ﭼﭙﺖ را
ھﻢ روﺑﺮوی او ﻧﮕﻪ دار ]ﺗﺎ ﺑﺪان ﺳﯿﻠﯽ زﻧﺪ[ و ھﺮﮐﺲ رداﯾﺖ را ﺑﻪ زور ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺖ را ھﻢ ﺑﻪ او ﺑﺪه«! ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذھﻦ آنھﺎ را از ﻗﯿﺎم ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻇﻠﻢ و درد ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان وﻋﺪه ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﻨﺤﺮف و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ
در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﺻﺒﻮر و ﺑﺮدﺑﺎر و ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد
راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﭼﻨﺂنﭼﻪ وﻋﺪهھﺎی ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ در ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻗﯿﺎم و ﺷﻮرش ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮد،
ﺣﺮﺑﻪی ﺗﮫﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ھﺮﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﯾﺎ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
زﻣﯿﻦداران و ﻓﺌﻮدالھﺎ ﺑﻮد و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ رﻋﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد از آنھﺎ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺗﺰار ،ﻓﺌﻮدالھﺎ و ارﺑﺎبھﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ھﻤﻪی زﻣﯿﻦداران ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎرزان ،ﺳﻨﮕﺮ واﺣﺪی را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از
ﺧﻮنﺧﻮاران اﻋﻢ از اﺷﺮاف ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ِ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻄﻤﯿﻊ و ﺗﮫﺪﯾﺪ ھﻢزﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮوج از دﯾﻦ و ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺎزاتھﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﯾﻦ ،دﺷﻤﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ و ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد!.
اﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و روش ﯾﮏ ﻋﺪه روﺣﺎﻧﯽﻧﻤﺎی
ﺣﺮﻓﻪای اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺮدم
ﺳﺘﻢدﯾﺪه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺑﺮان آﻣﺎده ﺷﺪه وﻋﺪه
ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاری و ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﻦ در دھﻨﺪ و ﻣﺠﺮﻣﺎن و
ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران در آﺳﺎﯾﺶ از ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﮫﺮه را ﺑﺒﺮﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن
دﯾﻨﯽ اﻷزھﺮ در دورهی ﻣﻠﮏ ﻓﺎروق اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ ،او
را ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ و آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ]ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او[
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ از آﺛﺎر و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﮔﺮانﺑﮫﺎی
اﺳﻼم ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز را از ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺎزدارﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
آنھﺎ را ﺷﻮرﺷﯽ و ﻗﯿﺎمﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﮫﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از
وﻟﯽ اﻣﺮ را واﺟﺐ و ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ!.
ﺳﭙﺲ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺷﺒﮫﻪای را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ادﻋﺎ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :اﺳﻼم ﺧﻮدش ﺑﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َۡ َ ُ ۡ َ
� َ� ۡ
﴿ َو َ� َ� َت َم َّن ۡوا ْ َما فَ َّض َل ٱ َّ ُ
ٰ
ض﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۲ :
م
�
ض
ع
�
ع
ۦ
ه
ب
�
ِ
ٖ
ِ

»آرزوی داﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﮔﺮوھﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!«.

آﯾﺎ دﯾﻦ اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ؟
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ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ْ
َ
ْ
ْ َ ً ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ ْ
َ َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ
ك إِ� َما َم َّت ْع َنا بِهِ أزواجا مِنهم زهرة ا�ياة ِ
﴿و� �مدن �يني
ا�� َيا �ِ َفت ِ َن ُه ْم �ِيهِ
َ
َ ْ ُ َّ َ َ ٌْ َ
� َو��ْ�] ﴾١٣١ﻃﻪ.[۱۳۱ :
ورِزق ر�ِك خ
»ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ]ﮐﻔﺎر[ دادهاﯾﻢ ﻣﺪوز! اﯾﻦ
ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﻣﺎدی را ﮐﻪ زﯾﻨﺖ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ دادهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،آنھﺎ
را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ ،روزی ]اﺧﺮوی و ﺟﺎودان[ ﭘﺮوردﮔﺎرت ]از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎی زودﮔﺬر و ﻓﺎﻧﯽ
دﻧﯿﺎ[ ﺑﮫﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ دﯾﻨﯽ اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻠﺖھﺎی رﻧﺞدﯾﺪه و
ﻣﺒﺎرز را ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺷﺒﮫﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ درﺑﺎرهی اﯾﻦ روش و رﻓﺘﺎر زﺷﺖ و ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯽﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺟﺰو ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف آنھﺎ
از دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آنھﺎ ھﻢﭼﻮن ﺷﺎﻋﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺧﺎﺋﻨﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ را در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻣﯽﻣﺎﻟﻨﺪ و ﻋﺰت
و ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮد را ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ ﻣﯽآﻻﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻟﺬتھﺎی زودﮔﺬر و ﺣﺮام ﺑﮫﺮه
ﮔﯿﺮد.
ً
ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اﯾﻦ دﯾﻦﻓﺮوﺷﺎن ﺣﺮﻓﻪای و روﺣﺎﻧﯽﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از ﺟﺮم اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺰدور اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا در دﺳﺖ آنھﺎﺳﺖ و آﯾﺎت آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﺷﺎن
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼع دارﻧﺪ و آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﮫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و اﻣﻮال ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻢھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﻤﻠﻮ از آﺗﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻃﺒﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم رﺟﺎل دﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ھﯿﭻﮐﺪام از ﮔﻔﺘﻪھﺎ و اﻗﻮالﺷﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و
ھﻤﻪی ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ آﻣﺪه از ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ دﻋﻮت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ!
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻄﻼن اﯾﻦ اﺗﮫﺎم و زدودن آن از ﺳﺎﺣﺖ اﺳﻼم – ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم
را ﺳﺴﺖ و ﺑﯽاراده ﻣﯽﮐﻨﺪ – ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺲ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ]در ﻣﺼﺮ[ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻓﺎروق ﺧﻄﺮ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رھﺒﺮاﻧﺶ را ﻧﺎﺟﻮانﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و
زﻧﺪانھﺎ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ آنھﺎ آﻣﺎده ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪی ﺟﺎھﻼﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﺮأت
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖھﺎی آزادیﺑﺨﺶ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎلﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﺑﻮد و اﻧﻘﻼب آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﻪ رھﺒﺮی
ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﮑﺮم ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺳﻮدان ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﯾﮏ رھﺒﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﮫﺪی ﮐﺒﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و
ﺷﻮرش ﻣﺮدم ﻣﺮاﮐﺶ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ اﻧﺪوﻧﺰی ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻠﻨﺪ
ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب و ﻗﯿﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮ آزادیﺑﺨﺶﺑﻮدن اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ
ﻧﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ذﻟﺖﮔﺰﯾﻨﯽ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺷﮑﺎر و واﺿﺢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮫﻪی
ﺟﺎھﻼﻧﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﯿﻮنﺑﻮدن دﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮدهی ﻣﺮدم و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزداﺷﺘﻦ آنھﺎ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻠﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
***
َ ۡ َ ُ ۡ َ َٰ
ﻣﻔﺴﺮان درﺑﺎرهی ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪیَ ﴿ :و َ� َ� َت َم َّن ۡوا ْ َما فَ َّض َل ٱ َّ ُ
� بِهِۦ �عض�م �
َ� ۡع ٖض﴾ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎرهی زﻧﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺧﺘﺼﺎص دارد و زﻧﺎن از دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺛﻮاب آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎرهی اﻓﺮادی ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر و
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺪون رﻧﺞﺑﺮدن آرزوھﺎی ﺑﯿﮫﻮده داﺷﺘﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮده رﻧﺞ،
ﮔﻨﺞ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآن ﻣﺮدم را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آﺗﺶ ﺣﺴﺎدت در دلھﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در زﻣﯿﻨﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ]و ﺣﺘﯽ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺎدی[ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﯿﺪه و آرزوھﺎی دور و دراز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﯾﺎ دﯾﻦ اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ؟
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اﻣﺎ آﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ آن را ﺑﻪ رخ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .آﯾﻪی ۱۳۱
ﺳﻮرهی ﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪی آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده ﺷﺪ .در
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
َ
َ َ َ ُ َّ َّ َ ۡ َ ۡ َ
َۡ ٗ ّۡ
ك إ َ ٰ َ َ َّ ۡ َ
� ما متعنا بِهِۦٓ أز�ٰجا مِن ُه ۡم﴾ ]ﻃﻪ.[۱۳۱ :
﴿و� �مدن �يني ِ
ﻣﻔﺴﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪھﻤﺘﯽ و دلﮐﻨﺪن از
ارزشھﺎی ﻣﺎدی ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن اﻣﻮال و ﺛﺮوتھﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ،ﺑﺰرگ
ً
ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ .ﻣﻔﺴﺮان ﺧﻄﺎب اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ص داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﻔﺎری را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻌﻤﺖھﺎ و اﺑﺰارھﺎی ﻗﺪرت ﻣﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺑﺰرگ
ﻧﭙﻨﺪارد و ﺧﻮد را ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺛﺮوت و ﺟﺎه ،از آنھﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺪاﻧﺪ .زﯾﺮا ﻧﯿﺮوی
ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻖ ھﻤﺮاه اوﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻏﯿﺮ
از ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ اﻓﺮاد ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮ از آن اﺳﺖ.
از اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ھﺰار
ﺳﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﻣﺒﻠﻐﺎن و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ اﺳﻼم را ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم ﻗﺮار
ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﮫﻤﺖھﺎ را از ﺳﺎﺣﺖ آن ﻣﯽزدودﻧﺪ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی را ﮐﻪ ﺣﻖ
را از ﻣﺴﯿﺮش ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮات را ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ردﯾﻪھﺎی
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و رﺿﺎﯾﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ واﻗﻊ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آنﭼﻪ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ اﯾﻦ دﻋﻮت و ﻓﺮاﺧﻮان ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از
آن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد؟
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم و آﯾﺎت اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺖ آن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﻧﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﺟﺰا و ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ) .(١
ٓ
َ
ۡ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ
ََُۡ ُ َ
ون ب َب ۡ
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ل
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ض
ع
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ِ ٖ �
 -١ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أ�تؤمِن ِ
ِ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ ُ َ ُّ َ ٰٓ َ ّ َ َ
َ َ َّ ُ َ
ُ
ۡ ُ َ َ
ِن� ۡم إ ِ َّ� خ ِۡز ٞ
� بِ�ٰف ٍِل
اب وما ٱ
َ�ف َعل �ٰل ِك م
� أش ِد ٱلعذ ِ �
ي ِ� ٱ�يوة ِ ٱ��ياۖ و�وم ٱلقِ�مةِ يردون إ ِ
َ َ ُ َ
� َّما � ۡع َملون﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۸۵ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ]دﺳﺘﻮرات[ ﮐﺘﺎب ]آﺳﻤﺎﻧﯽ[ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ]دﺳﺘﻮرات آن[ ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزﯾﺪ؟ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺧﻮاری و
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﯾﻦ دﻋﻮت ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان،
ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از دو ﮐﻔﻪی ﺗﺮازو اﺳﺖ .در ﮐﻔﻪی دﯾﮕﺮ دﻋﻮﺗﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن و ﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ،
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﻧﮑﺮدن ﺛﺮوت و اﻧﻔﺎق آن در راه ﺧﺪا و ﺗﮫﺪﯾﺪ آنھﺎ
ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪ در ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدداری از اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ
اﻣﻮال وﺟﻮد دارد.
ﭼﻨﺂنﭼﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ دو ﮐﻔﻪی ﺗﺮازو ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ :در ﯾﮏ ﻃﺮف اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﭘﺮھﯿﺰ
از ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاری و ﺣﻔﻆ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ از ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺪ ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل در دو ﮐﻔﻪی ﺗﺮاوز ،ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺎﯾﻪی آراﻣﺶ روﺣﯽ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﻃﺒﻘﺎت
رﻓﺎهزده ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ درﺑﺎرهی اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ و
روشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﮑﯽ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی درآورده و ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اداره ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ دﯾﮕﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن
ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻦ در دھﻨﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪی اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ و ﺗﺤﻤﻞ
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاری و ﻇﻠﻢ و اﺟﺘﻨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪی در دﻧﯿﺎ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ھﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َُّ
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س ِه ْم قالوا �ِيم كنتم قالوا كنا
﴿إِن ا�
ِين ت َوفاه ُم ال َم��ِكة ظال ِِ� ��ف ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ َ َ
ُ ْ َ ْ َ َ
ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ َّ َ َ ً َ ُ َ
ج ُروا �
ِيها فأول�ِك
مستضعفِ� ِ� ا�ر ِض قالوا �لم ت�ن أرض ا�ِ واسِعة �تها ِ
رﺳﻮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ]ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی[ ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ
داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﯿﺴﺖ«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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َّ ُ ْ ُ َ ْ
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ا� أن َ� ْعف َو �ن ُه ْم
� �ست ِط
يعون حِيلة َو� َ� ْهتَ ُدون َسبِي� ٩٨فأول�ِك ع َ�
َو َ� َن َّ ُ
ا� َ� ُف ًّوا َ� ُف ً
ورا] ﴾٩٩اﻟﻨﺴﺎء.[۹۹-۹۷ :
»ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ]در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ روح ﺑﻪ
ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﯽروﻧﺪ و[ ﺟﺎنﺷﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ]ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﮐﻔﺎر
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻇﻠﻢ و ﺧﻮاری و ھﺠﺮتﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آزادی و اﯾﻤﺎن[ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﺪ؟ آﻧﺎن در ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ در زﻣﯿﻦ ﺳﺘﻢدﯾﺪه و ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮدﯾﻢ] .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ آنھﺎ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﮕﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺳﯿﻊ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ در آن ]ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی[ ﻣﮫﺎﺟﺮت
ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺟﺎﯾﮕﺎه آنھﺎ دوزخ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺪﺳﺮاﻧﺠﺎم! ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎﻧﯽ از
ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﮐﺎری از آنھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و راه ﭼﺎرهای ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ]زﯾﺮا ﻗﺎدر ﺑﻪ ھﺠﺮت ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ[ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻔﻮﮐﻨﻨﺪه و آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮔﻨﺎھﯽﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪای درﺑﺎرهی آن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آری! ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮم در ﺟﮫﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ
و ﺳﺘﻢ ﺗﻦ در دھﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .زﯾﺮا
آنھﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻏﯿﺮ از زﻧﺪﮔﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻗﺮار داده و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ھﻤﻪی ﺗﻮانﺷﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ .زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ ﮔﺮوهھﺎ روشھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺳﺘﻢﮐﺎران دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺒﯿﺢ ﭘﺬﯾﺮش ﻇﻠﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ
ﻣﻘﺪس ﻣﺠﺎزات ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را دوزخ ﻗﺮار داده اﺳﺖ – ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ راه ﭼﺎرهای ﻧﺪارﻧﺪ از آن رھﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ – ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت
و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﮫﺎدﮐﺮدن در راه ﺧﺪا دارﻧﺪ از ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮدداری ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در اﺳﻼم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا از ھﻤﻪی اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در راه آنھﺎ و دورﮐﺮدن
دﺷﻤﻨﯽ از آﻧﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ّ ٓ
َ َ َ ُ ۡ َ َُٰ ُ َ
ون � َسبيل ٱ َّ�ِ َوٱل ۡ ُم ۡس َت ۡض َعف َ
� م َِن ٱ ّ
لر َجا ِل َوٱلن ِ َساءِ
﴿وما ل�م � ت�تِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
َ َ َّ
َ
َوٱلۡو ۡل َ�ٰن ٱ َّ� َ َ ُ ُ َ َّ َ ٓ ۡ ۡ َ
َُۡ
ِين �قولون َر�نا أخ ِرجنا م ِۡن � ٰ ِذه ِ ٱلق ۡر�ةِ ٱلظال ِ ِم أهلها﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۷۵ :
ِ ِ

»ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا و ]رھﺎﯾﯽ[ ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن درﻣﺎﻧﺪه و
ﺑﯿﭽﺎرهای ﺟﮫﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ]ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و[ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺎ را
از اﯾﻦ ﺷﮫﺮ و دﯾﺎری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺳﺘﻢﮐﺎرﻧﺪ ]و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺳﺘﻢ روا ﻣﯽدارﻧﺪ[
ﺧﺎرج ﮐﻦ!«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮﮔﺎه ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﯾﺎ اﻏﻠﺐ آنھﺎ دﭼﺎر ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﺳﺘﻢ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ از آنھﺎ راﺿﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪاد ﻣﺒﺎرزه و
آن را از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺳﺘﻢدﯾﺪﮔﺎن دور ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺮﮐﺎن آنھﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮکورزﯾﺪن
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر وادار و از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽﺷﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﺳﻼم ﻣﯿﺎن
اﻣﻮر و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻋﺒﺎدی و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ِ
از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ
ً
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاه واﻗﻌﺎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎھﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻇﺎھﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎﻃﻨﯽ
ﮐﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی آنھﺎ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ُ
َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َّ ُ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ
َ
��ِك ه ُم ٱل�ٰفِ ُرون﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۴ :
﴿ومن لم ��م بِما أنزل ٱ� فأو
»و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ]ﯾﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎوت[ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ«.

اﺳﻼم دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺮدش درﻧﯿﺎﯾﺪ و
دوﻟﺖ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﮫﺮوﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﻪ ھﻤﻪی روشھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ :ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎر
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎ درﺑﺎرهی ھﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺻﺪق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﻪی آن اﻣﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم ﺟﺰ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
آن و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدﻧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .آﯾﺎت ذﮐﺮﺷﺪه در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﮐﻪ

آﯾﺎ دﯾﻦ اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ؟
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درﺑﺎرهی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﻇﻠﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﻢ
را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﺑﺮداﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎهﺷﺎن از آﯾﺎت ذﮐﺮﺷﺪه از ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻇﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ روی
ﺧﻮاھﺪ داد؟
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﻣﻮال در دﺳﺖ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺮدم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ
و ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم را از آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﮑﺮ و ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺮدم را از اﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﻮال ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
ﮔﺮدش ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارد) .(١
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،اﯾﻦ اﻣﻮال را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﯾﺎ در
راه ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ و رﻓﺎهزدﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﺳﻼم ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻨﮑﺮ و ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ َ ّ ۡ ُ َ َ
َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ُ َ
و� َها � َ
ٱ
يل
ب
س
﴿وٱ�ِين ي� ِ�ون ٱ�هب وٱلفِضة و� ينفِق
اب
ذ
ع
ب
م
ه
�
ب
ف
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
أ ِ� ٖ�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۴ :
»و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را اﻧﺪوﺧﺘﻪ و از ﺧﺮجﮐﺮدن آن در راه ﺧﺪا ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﮋده ﺑﺪه!«.

و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻋﺬاب ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آنھﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ رﻓﺎهزدﮔﺎن اﻣﻮالﺷﺎن را در راه اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮزﺷﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ
اﺳﻼم اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﮑﺮ و ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ و آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺎهزدﮔﯽ و اﺳﺮاف را ﺣﺮام اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻗﺮآن ﻓﺮاواناﻧﺪ و ھﻤﻪی اﯾﻦ آﯾﺎت رﻓﺎهزدﮔﺎن را ﮐﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
ْ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ
َ ُ َ
ََْ ْ َ
﴿ َو َما أَ ْر َسلْ َ
ون﴾٣٤
�فوها إِنا ب ِ َما أ ْرسِل ُت ْم بِهِ �ف ِر
ِير إِ� قال م
ذ
ن
ِن
م
ة
�
ر
ق
�
ا
ن
ٍ
ِ
ٍ
]ﺳﺒﺄ.[۳۴ :
»و ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮫﺮ و دﯾﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺳﺮان و رﻓﺎهزدﮔﺎن آﻧﺠﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ آنﭼﻪ آوردهاﯾﺪ ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ«.
 -١ﻧﮕﺎ :آﯾﻪی  ۷ﺳﻮرهی ﺣﺸﺮ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ھﻢﭼﻨﯿﻦ در آﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
َ ََ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ًَْ ََ َْ ُ َْ َ َ َ ُ
ِيها �ف َسقوا �ِيها فحق عليها القول
﴿�ذا أردنا أن �هل ِك قر�ة أمرنا م��
َ َ َّ َ َ َ ْ ً
فدم ْرناها تدمِ�ا] ﴾١٦اﻹﺳﺮاء.[۱۶ :

»و ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﮫﺮ و دﯾﺎری را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺮاد رﻓﺎهزده ،ﺧﻮﺷﮕﺬران و ﺷﮫﻮتران
آﻧﺠﺎ را ]ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ[ ﭼﯿﺮه و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ و آﻧﺎن در آن ﺷﮫﺮ و دﯾﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و
ﻓﺠﻮر ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ]و ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮرات اﻟﮫﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎن ]وﻗﻮع ﻋﺬاب[
ﺑﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﺟﺐ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد و آنﮔﺎه آن ﻣﮑﺎن را ﺳﺨﺖ درھﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﻢ ]و
ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ھﻼک و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ[«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢﭼﻨﯿﻦ در آﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ّ
َ ُ ََ
َْ
ََ ْ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ
ِي�َ ٤٢وظ ٍِل م ِْن � ُمو ٍ�٤٣
﴿وأصحاب الشِما ِل ما أصحاب الشِم ِ
ال �ِ ٤١سمو ٍ� و� ٍ
�� َ
َ� بَار ٍ� َو َ� َكر�� ٤٤إ َّ� ُه ْم َ�نُوا َ�بْ َل َذل َِك ُم ْ َ
ِ�] ﴾٤٥اﻟﻮاﻗﻌﺔ.[۴۵-۴۱ :
ِ ٍ ِ
ِ
»و ﯾﺎران ﺳﻤﺖ ﭼﭗ! ﭼﻪ ﯾﺎران ﺳﻤﺖ ﭼﭙﯽ! آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺶ و آب ﺟﻮﺷﺎن
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد .و در ﺳﺎﯾﻪی دودھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ]ﺳﯿﺎه و[ ﮔﺮم ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻪ
ﺧﻨﮏ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ .زﯾﺮا آﻧﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ]در دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺖ و ﻣﻐﺮور ﻧﻌﻤﺖ و[
ﺧﻮشﮔﺬران ﺑﻮدهاﻧﺪ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺖﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن
وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﮫﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﺘﻢ و
ﻣﻨﮑﺮات و ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر زده ﻣﯽﺷﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ
َ ُ َ
ود َوع َ
ْ َ
ْ َ َ ََ َ
ُ َ َّ َ َ َ ُ
ِي� اب ْ ِن َم ْر َ� َم ذل ِك
ان داو
﴿لعِن ا�ِين �فروا مِن ب ِ� إِ�ا�ِيل � ل ِس ِ
ْ َ َ ُ َ ْ
َ
َ ُ
َ ُ
َ ُ َ َ َ َ َ
َ
ب ِ َما ع َص ْوا َو�نوا َ� ْع َت ُدون� ٧٨نوا � يَت َناه ْون � ْن ُمنك ٍر � َعلوهُ �ِئ َس َما �نوا
ْ ُ َ
َ�ف َعلون] ﴾٧٩اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۷۹-۷۸ :
»ﮐﻔﺎر ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ زﺑﺎن داود و ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ]از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا[ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ و ]در ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد[ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدهروی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ از اﻋﻤﺎل زﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ھﻢدﯾﮕﺮ را از

اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﮑﺮات و ﺧﻮدداری از ﻧﮫﯽﮐﺮدن ﯾﮏدﯾﮕﺮ از

آﯾﺎ دﯾﻦ اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ؟
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ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ را ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻔﺮورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ
و ﻋﺬاب اوﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ْ ُ ْ ُْ َ
ﻜ ًﺮا ﻓَﻠْﻴُ َﻐ ِّ ْ
� ُه«» .ھﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ را دﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را )ﺑﺎ
» َﻣ ْﻦ َرأى ِﻣﻨ�ﻢ ﻣﻨ

ھﺮ اﺑﺰاری ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد[ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»أﻓﻀﻞ اﺠﻟﻬﺎد ﻋﻨﺪ اﷲ ﻠﻛﻤﺔ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ إﻣﺎم ﺟﺎﺋﺮ«» .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﮫﺎد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ

ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻟﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد«.
ھﺮﮔﺎه اﻣﺮ ﻣﻨﮑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﻮدش ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻢﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺖآوردن رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد .آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اوﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
درک ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﻮر و رھﺎﯾﯽ از اﻣﯿﺎل و ﺷﮫﻮتھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺪام اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ روا ﻣﯽدارد ﮐﻪ
از اﺳﻼم ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻇﻠﻢ و ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟
آری! آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺮدم را از آرزوھﺎی ﭘﻮچ و ﺑﺪون ھﻤﺮاھﯽ
ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻧﮫﯽ و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ – ﻧﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از اﻓﺮاد آن – ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺪادی ﯾﺎ ﻣﻮھﺒﺘﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﮫﺮﺗﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮫﺮﺗﯽ ھﻤﻮاره در آﺗﺶ ﺣﺴﺮت ﻣﯽﺳﻮزد اﻣﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮھﺒﺘﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪش و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻪ و
ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ؟ آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪاد
ﯾﺎ ﻣﻮھﺒﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺮای او ﺑﺴﺎزد؟!.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زن زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎنھﺎ در اﺷﺘﯿﺎق و ﭼﺸﻢھﺎ در ﭘﯽ
او روان اﺳﺖ و زن دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ھﻤﻮاره در ﺣﺴﺮتداﺷﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮد و آرزوی ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﺗﺤﺴﯿﻦ ھﻤﮕﺎن را داﺷﺘﻪ
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ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﭼﻪ اﺑﺰاری در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺗﺎ ﺑﻪ آن زن ﻣﺤﺮوم از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻋﻄﺎ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎوات ﻣﻮرد ادﻋﺎﯾﺶ را ﺑﺪو ﺑﺒﺨﺸﺪ؟
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ زن و ﺷﻮھﺮی از داﺷﺘﻦ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ آنھﺎﺳﺖ .اﻣﺎ زوج دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدهاﻧﺪ .ھﻤﻪی ﻧﯿﺮوھﺎی زﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی اﯾﻦ زوجھﺎ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ؟
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاواناﻧﺪ و راه ﺣﻞھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ً
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺣﻞ آنھﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذاﺗﺎ ﺑﻪ
ارزشھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی و ﻓﺮا اﻗﺘﺼﺎدی ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .ﺟﺰ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ روزی ﻓﺮاوان ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎداش ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوات ﻣﻄﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؟ در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ھﻤﻪی دﺳﺖﻣﺰدھﺎ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز و ﺑﺎھﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺴﯿﺎر آرزو ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ داﺷﺘﻦ ھﻤﻪی ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ،
ﺑﮫﺮهی ھﻮﺷﯽ اﻧﺪﮐﺶ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری در
ﺟﺴﻤﺶ ﺗﻮان ﮐﺎرﮐﺮدن در ﺷﯿﻔﺖ اﺿﺎﻓﻪﮐﺎری را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖﻣﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮی
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺖﻣﺰد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از او ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺿﺎﻓﻪﮐﺎری را در
راه ﻟﺬتھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در دروﻧﺶ آﺷﻮﺑﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎوات ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو را در اﺧﺘﯿﺎر دارد؟ اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﻪ
ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﺮس داﺋﻤﯽ ،ﺣﺮص ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﮐﯿﻨﻪی ﺗﻠﺦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﻨﺪ؟ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎررﺳﯿﺪن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در
ﺳﺎﯾﻪی آن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ از ﺗﻼشھﺎی
ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ آھﻦ و آﺗﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی
دروﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎر از رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی؟

آﯾﺎ دﯾﻦ اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ؟
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آری! اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻋﻮت اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺸﺮوع و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻇﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ
از ﻣﺮدم راﺿﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم و ﺷﻮرش و درھﻢﺷﮑﺴﺘﻦ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف
آن از ﺻﺤﻨﻪی وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ َُٰ ۡ
َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ ۡ
ۡ َ ٗ
َ
يل ٱ�ِ � ُيقتل أو �غل ِب فس ۡوف نؤ� ِيهِ أج ًرا ع ِظيما﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:
﴿ومن ي�تِل ِ� سبِ ِ
.[۷۴

»ھﺮﮐﺲ در راه ﺧﺪا ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ]در ھﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ،در آﺧﺮت[ ﺑﻪ او
ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽدھﯿﻢ«.

اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن ﺟﮫﺎن ،دﯾﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را اﻓﯿﻮن ﻣﻠﺖھﺎ
ً
داﻧﺴﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ آن دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اﺳﻼم ﺑﺎ ھﻤﻪی اﺑﺰارھﺎ و روشھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﻪی اﺷﮑﺎل و اﻧﻮاع ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ در ﺟﮫﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﮐﻪ ﻇﻠﻢ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتھﺎ و ﻋﺬابھﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
دﯾﺪﮔﺎه اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﺴﺎس و
دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از ﺑﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎدت دارم ﺑﺎ ﺧﻮدم و
دﯾﮕﺮان ﺻﺮﯾﺢ و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎی ﺳﺎﮐﻦ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﻢ :درﺑﺎرهی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮان ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ھﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﻢ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺮان رﻓﺘﺎرھﺎ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺴﺘﯿﺪ؟
درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ و ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎرهی اھﻞ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َْ
َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ
و� ْ
ا�
�
م
﴿� �نها�م ا� ع ِن ا�ِين لم �قات ِل
ِين ولم �رِجو�م مِن دِيارِ�م أن
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َ ُّ ُ
س َ
ا� ُ� ُّ
وه ْم َو ُ� ْقس ُِطوا إ َ�ْه ْم إ َّن َّ َ
ط�] ﴾٨اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[۸ :
��
ِب ال ُمق ِ ِ
ِ ِ ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺨﺸﺶﮐﺮدن ﺑﻪ اﻓﺮادی از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﻨﯽ
ً
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﺷﮫﺮ و دﯾﺎرﺗﺎن ﻧﺮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را دوﺳﺖ دارد«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
ٞ
ٞ
َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ۡ َ ٰ َ ّ َّ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ
� ۡم ح ِّل ل َّ ُه ۡم َوٱل ۡ ُم ۡ
ح َص َ�ٰ ُ
ت م َِن
﴿وطعام ٱ�ِين أوتوا ٱلكِ�ب حِل ل�م وطعام
ۖ
ٱل ۡ ُم ۡؤم َِ�ٰت َوٱل ۡ ُم ۡ
ت م َِن ٱ َّ� َ ُ ُ ْ ۡ َ َ
ح َص َ�ٰ ُ
ِين أوتوا ٱلكِ�ٰب﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۵ :
ِ

»و ﻃﻌﺎم ]و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ذﺑﺢﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ[ اھﻞ ﮐﺘﺎب ]ﺟﺰ آنﭼﻪ در آﯾﺎت دﯾﮕﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ[ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل و ﺧﻮراک ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ و ازدواج ﺑﺎ

زﻧﺎن ﭘﺎکداﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ و زﻧﺎن ﭘﺎکداﻣﻦ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ«.

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﮐﻠﯽ در اﺳﻼم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ» :ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

دارﯾﻢ اھﻞ ﮐﺘﺎب ھﻢ از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻋﮫﺪهی اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ اﺳﻼم ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎرﮐﺮدن و
ﺑﺮاﺑﺮی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﮫﺮوﻧﺪی ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
رﻓﺖ و آﻣﺪ ،دﻋﻮت ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮای ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه و – ...ﮐﻪ ﺟﺰ
در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ – ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﮫﻢﺗﺮ از ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ،اﯾﻦ رواﺑﻂ
را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ازدواج ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪی ﮐﻼم را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺪھﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از اﺳﻼم ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮﻣﺎس وﻟﮑﺮ آرﻧﻮﻟﺪ)  (١در ﺻﻔﺤﻪی  ۴۸از ﮐﺘﺎب »دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم« ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺣﺴﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺤﺮوای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ﺗﻮﻣﺎس ووﻟﮑﺮد آرﻧﻮﻟﺪ ) ۱۸۶۴ – ۱۹۳۰) ،(Sir Thomas Walker Arnoldم( داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪی
ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را آﻣﻮﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﯽ ﮐﺮا در ھﻨﺪ رﻓﺖ و  ۱۰ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ
ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮫﻮرش )» :(The Preaching Of Islamدﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم« را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻻھﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۰۴م ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ دﻓﺘﺮ اداره ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ وزارت ﺧﺎرﺟﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد .در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۰۹م ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﻨﺪی ﻣﻘﯿﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﮫﻢ او ﻣﯽﺗﻮان
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ھﯿﺄت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭼﺎپ اول داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﯿﺪن ھﻠﻨﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﺳﺎل ۱۹۱۶
م ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﻗﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۳۰م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﮫﻤﺎن در اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺘﺎب »دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم« از او آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان »اﻟﺨﻼﻓﺔ«
و »ﺣﻮل اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ« را ﻧﺎم ﺑﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﮕﺎرش ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب »ﺗﺮاث اﻹﺳﻼم« و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ھﻨﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺴﻦ ﺷﮫﻮت آرﻧﻮﻟﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻣﯿﺎﻧﻪرو ،ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ در آﺛﺎر او اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﺑﻪ اﯾﺮاد ﻃﻌﻦ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را
زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم داده ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ در دو
ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﻼﻓﺔ« و »اﻟﺪﻋﻮة اﻟﯽ اﻹﺳﻼم« اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
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»از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن وﺟﻮد رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮب زﺑﺎن را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﻣﺮدم و اﺳﻼمآوردن آنھﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﻖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آزاداﻧﻪی
ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽﺷﺎن را اﻋﻄﺎ ﮐﺮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ در ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ
اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق و ﻧﻔﻮذ ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد«.
او در ﺻﻔﺤﻪی  ۵۱از ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﺑﺮ اﻋﺮاب ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و
اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞھﺎی ﺑﻌﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ درﯾﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردﻧﺪ ،از روی اﺧﺘﯿﺎر و آزاداﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﺮاب ﻣﺴﯿﺤﯽ
اﻣﺮوزی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪی  ۵۳ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ درهی رود اردن
رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺎه اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در ﻓﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اھﺎﻟﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ
اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در آن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﺷﻤﺎ از روﻣﯽھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺑﺮای ﻣﺎ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ
وﻓﺎدارﺗﺮ ،ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮی ھﺴﺘﯿﺪ و ﺑﯿﺶ از آنھﺎ از ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪی  ۵۴ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﺧﻼل ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺎم ﮐﻪ از
ﺳﺎل  ۶۳۳ﺗﺎ  ۶۳۹ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در آن اﻋﺮاب ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﭙﺎه روم را از اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۶۳۷ﻣﯿﻼدی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﻣﺮدم دﻣﺸﻖ ﺑﺎ اﻋﺮاب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻗﺮار
داد ،دﻣﺸﻖ از ﺗﺎراج و ﻧﺎاﻣﻨﯽ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮھﺎی ﺣﻤﺺ ،ﻣﻨﺒﺞ و ...ﺑﺎ
اﻋﺮاب ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ و ادارهی
اﻋﺮاب درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آنھﺎ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنھﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﺖ
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﺎﻟﯽ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﺰه ﻋﺰوﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺘﺎب »اﻟﺪﻋﻮة اﻟﯽ اﻹﺳﻼم« ﺗﻮﻣﺎس آرﻧﻮﻟﺪ ﻗﺮار داده و در
آن ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ و ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﻟﻤﻘﺪس را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻢ روﻣﯽھﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻠﺤﺪ روم آنھﺎ را
وادار ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮدش ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وﻋﺪهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دادن
آزادی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻧﻈﺮﺷﺎن دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽﺗﺮ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ
روم ﯾﺎ ھﺮ دوﻟﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آن ھﺮاﺳﯽ ﮐﻪ از ورود ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ]ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪهی رﻓﺘﺎر ﺧﻮب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐداری از ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺮوز و ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺮب داد«.
آری! اﯾﻦ ﮔﻮاھﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ درﺑﺎرهی اﺳﻼم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اھﻞ
ﮐﺘﺎب از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻌﻨﺎی واژهی ﺗﻌﺼﺐ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺼﺐ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ھﺪف از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ در آن زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ را ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺳﻮزاﻧﺪن اﻓﺮاد ،ﮐﻨﺪن ﻧﺎﺧﻦھﺎ ،از ﺣﺪﻗﻪ درآوردن ﭼﺸﻢھﺎ و ﺑﺮﯾﺪن ﺷﺎھﺮگ اﻓﺮاد.
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺠﺒﻮرﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖﺑﺮداﺷﺘﻦ از دﯾﻦ اﺳﻼم و
ﭘﯿﺮوی از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎھﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺎ ھﻢﮐﯿﺸﺎنﺷﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ]در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ[ در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر
اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ .از ﯾﻮﮔﺴﻼوی ،آﻟﺒﺎﻧﯽ و روﺳﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﯿﺎ ،زﻧﮕﺒﺎر ،ھﻨﺪ و ﻣﺎﻻﯾﻮ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎکﺳﺎزی
ﺻﻔﻮف اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﻠﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد!) .(١
وﻟﯽ ﻣﺎ از ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ارزﻧﺪه و
ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر اﺗﯿﻮﭘﯽ ﯾﺎ ﺣﺒﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ھﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ
اﺗﯿﻮﭘﯽ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﮐﺸﻮر را ﺣﺪاﻗﻞ
 -١ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ھﻢ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﻮق ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
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 %۵۵و ﮔﺮوھﯽ ھﻢ  %۶۵ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ
 %۵۵ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ در ﺣﺒﺸﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪی دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﯾﺎد دھﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در آن از وﺟﻮد ﻣﺪارس
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ
ھﺰﯾﻨﻪی ﺧﻮدﺷﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ادارهی آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وﺿﻊ و ﺑﺮ ﺳﺮ
راهﺷﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن آنھﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی دﯾﮕﺮان از
اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در آن ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ و ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﺗﯿﻮﭘﯽ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﺪھﮑﺎر ﻣﯽﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪھﯽاش را ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ ﺑﺮدهی آن ﻓﺮد ﺣﺒﺸﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ اﻃﻼع دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺷﮑﻨﺠﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻧﺎﻇﺮ اداره اﻣﻮر دﯾﻨﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ!.
آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
ﯾﺎ آنھﺎ راﺿﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺣﺒﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آنھﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺼﺮ ھﻢﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺒﺸﻪ
رﻓﺘﺎر ﺷﻮد؟ آﯾﺎ آنھﺎ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؟ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺗﻌﺼﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .آنھﺎ در ﻣﺼﺮ ﻧﮕﺮان ﭼﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن ھﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اوﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم از داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ و ﺟﻤﻊآوری اﻣﻮال و ﺛﺮوتھﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻠﮏ ﻓﺆاد از اﺳﺘﺎن ﺻﻌﯿﺪ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮد وارد ﺑﺎغ ُﺑﺸﺮی ﺣﻨﺎﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺼﺮی
اﺳﺖ ،ﺷﺪ .او ﺑﺮای ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺎروان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺎدل  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در دو ﻃﺮف ﺟﺎده از
درﺧﺘﺎن ﺑﺎرور ﭘﺮﺗﻘﺎل را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد! اﮔﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺛﺮوﺗﯽ روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﮐﺘﺎب ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﻖ
آﯾﺎ اﺧﺘﻼف در دﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اھﻞ
ِ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺮﻓﯿﻊ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺮﻗﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اداری ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن را ﻓﻘﻂ ﺟﺎﯾﮕﺎه و
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی او ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﺷﺨﺼﯿﺖ روﺣﯽ و
ﻣﻌﻨﻮیاش را ھﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ.
آﯾﺎ ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻋﺒﺎدی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﺮا ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﻌﺎفاﻧﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ آنھﺎ ﺳﺨﻨﯽ از ﺗﻮﻣﺎس آرﻧﻮﻟﺪ را ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .او در ﺻﻔﺤﻪی  ۵۸ﮐﺘﺎب دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻣﺮدان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ
ﺳﺮﺑﺎزی – ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎنﺑﻮدن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻮدﻧﺪ – ﺟﺰﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺮوه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ از
دادن ﺟﺰﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺟﺮاﺟﻤﮥ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .آنھﺎ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ در ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﺳﮫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮوﻧﺪ«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪی  ۵۹ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺼﺮی
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎف ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰﯾﻪای ﺷﺒﯿﻪ آنﭼﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻗﻪای ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎرغ از ھﺮ دﯾﻦ و
ﻣﺬھﺒﯽ ،در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﮐﺲ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺰﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮐﺲ از اﻧﺠﺎم آن ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد.
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮫﻪ در ﻧﮕﺮش
رﺣﯿﻤﺎﻧﻪ و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن آن را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮار
داده و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد از آن ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َ ُ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ
ََ َُّ ُ َ
ون َما َح َّر َم َّ ُ
﴿قات ِلوا ا�
ا�
ِين � يُؤم ُِنون بِا�ِ َو� بِا�َ ْو ِم ا�خ ِِر و� � ِرم
ُ
ْ َ َ
َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ
ا� ْز َ�ة � ْن
ورسو� و� يدِينون دِين ا� ِق مِن ا�ِين أوتوا الكِتاب ح� �عطوا ِ
َ
َ ُ ْ َ
ي ٍد َوهم صاغ ُِرون] ﴾٢٩اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۲۹ :

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

٢٣٣

»ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺧﺪا و روز آﺧﺮت ]ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ[ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﯿﺰی
را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ]در ﻗﺮآن[ و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ]در ﺳﻨﺖ ﺧﻮد[ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺮام ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
و آﯾﯿﻦ ﺣﻖ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ]اﺳﻼم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ[ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ«.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ آن ﮔﺮوه از اھﻞ ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﮔﺮوھﯽ اﻣﺮی را وﻋﺪه ﻣﯽدھﻨﺪ .آنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﮔﺮ از
ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ در آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ را ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن آن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« .ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان وﻋﺪه ﻣﯽدھﻨﺪ» :در ﺻﻮرت اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽدھﯿﻢ« .آنھﺎ در ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﮑﺎر داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺪارس ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ را در ﮐﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺗﺎن اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺮوم از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :اﮔﺮ از
ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی آزادی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ در آن ھﺮﮐﺲ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ آداب و رﺳﻮم ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ آنھﺎ وﻋﺪه ﻣﯽدھﻨﺪ» :از ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
اﺳﻼم را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ«.
آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دھﺎنﺷﺎن ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺟﺰ دروغ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم
و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺣﻘﻮق ھﻤﻪی آنھﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺎن آنھﺎ دوﺳﺘﯽ و اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آنھﺎ را در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪهی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن آزاد ﻣﯽﮔﺬارد و اﺳﻼم از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ و آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد.
ﺑﻨﺪه ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪی دوﺳﺘﺎﻧﻪی
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ دورغھﺎ و
دﺳﯿﺴﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا و ﻧﺎﺟﻮانﻣﺮداﻧﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.

) (١

آﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ؟

ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! آن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﺎ از ﻧﻈﺎم اﯾﺪهآل و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن آنھﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺰ دورهی ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪی اول و دوم ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻼم را در ﺷﺨﺼﯿﺖ
او ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﺸﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی آن
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﮑﯽ – از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻇﻠﻢ ،اﺳﺘﺒﺪاد،
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ارﺗﺠﺎع – در آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
 -١اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﻗﯽھﺎ واژهای زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ھﻨﮕﺎم ﻣﺪح و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آنھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﯾﺪهآل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ھﻤﻪی ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻣﺎ
ﮐﻪ در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم ھﺴﺘﯿﻢ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ھﻤﺎن ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﯽھﺎﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮواز در دﻧﯿﺎی
رؤﯾﺎھﺎ و آرﻣﺎنھﺎ و ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻟﺨﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻇﻠﻢ
ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﺑﺰارھﺎی واﻗﻌﯽ اﺻﻼح را در اﺧﺘﯿﺎر
آنھﺎ ﺑﮕﺬارد .اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽھﺎ از آن ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ – و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﻖ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻮد – ﻣﺮدم
را در ﻋﺬاب و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﮫﻨﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺮﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺮهای از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﻮﭼﯽ و ﺑﯿﮫﻮدﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ
ﻋﻘﻞ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﻧﺰﺟﺎر از اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢاﻃﻼﻋﯽﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ﭘﻮﭼﯽ ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﻨﻨﺪ.

٢٣٦

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ –
ﻏﯿﺮ از دورهی ﮐﻮﺗﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ – اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎنﺷﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
در ﭼﻪ دورهای – ﺣﺘﯽ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ – ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی وﻇﯿﻔﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ھﻤﻪی ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﮔﻨﺎه ھﺰاران و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﮔﺪاﯾﯽ و
دﺳﺖدرازﮐﺮدن ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮان و ﮔﺎھﯽ ھﻢ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ً
ﺷﻤﺎ ھﻤﻮاره از ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .در ﮐﺪام دوره ،زﻧﺎن ﻋﻤﻼ اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آداب و رﺳﻮم ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزهی اﺳﺘﻔﺎده از آن را داده اﺳﺖ؟
ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ روحھﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن ﺑﺬر ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری
ﻣﯽﮐﺎرد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺣﮑﺎم و ﻣﺮدم و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﮑﺎری در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ در
دورهھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ و در ﮐﺪام دوره،
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻓﻘﺮا و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺪه ،دﺳﺖھﺎی ﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻢ را از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ،ﻣﺤﺪودﮐﺮدن آزادیھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﮫﺮهای از واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺟﺰ آن دورهھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب واﺿﺢ و
آﺷﮑﺎری را ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی
ﺗﮑﺮارﻧﺸﺪﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳﺖ!.
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪی ادﻋﺎھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و اﻣﺜﺎل آنھﺎﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﻪای
ﻓﻮق در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﻓﻘﻂ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺖﺑﻮدن اﺻﻞ ﻧﻈﺎم و اﯾﺪهآﻟﯽﺑﻮدن اﺟﺮای
ً
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺖ.

آﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ؟

٢٣٧

آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ و اﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن ﻧﺪارد؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻋﻤﻠﯽﺳﺖ اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺿﻌﯿﺖ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺪهآلﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ اﻣﯿﺪی
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻗﻊﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﻊ
اﺟﺮای آن ﺷﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن آن وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺲ درﺑﺎرهی اﺳﻼم ﮐﺪامﯾﮏ از دو اﻣﺮ ﻓﻮق ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ درﺑﺎرهی آن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ .زﯾﺮا ﯾﮏﺑﺎر ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن اﺳﻼم در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر روی داده اﻣﮑﺎن
دارد ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ درﺟﻪای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪان
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه آنھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ!.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺮاﯾﻂ دوران ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،ﺟﺰ در دورهھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ھﻢﭼﻮن دوران ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺳﺆال ﻣﻘﻌﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن را
ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﻢ از ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺮ دوره ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
ً
اوﻻ :ﺟﮫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﺸﺮﯾﺖ را از اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ در دوران ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ رﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﮫﺶ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺎدی
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺠﺰات اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در زﻣﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻓﺮاوان و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻌﺠﺰه در ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
اﻣﺎ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و از آن ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ھﺮﮔﺰ ﺗﮑﺮار
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺠﺰات اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺎدی ﯾﺎ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎن و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آن ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮوﯾﺪن ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ رو ح آن
آﯾﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در وﺟﻮدﺷﺎن رﺳﻮخ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﯿﻪ
در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ
اﺳﻼمآوردن اﯾﻦ اﻗﻮام و ﮔﺮوهھﺎ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آنھﺎ در ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو و
ﺟﻤﯿﻌﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ .اﻣﺎ اﺻﻮل و ارﮐﺎن آن در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻘﺶ
ﻧﺒﺴﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﮑﺎم ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ،ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ،ﺗﺮکھﺎ ،ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺪون درک ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
از اﺻﻮل اﺳﻼم ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و اﺣﮑﺎم آن را ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ً
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏﺑﺎره اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ
و
ﺟﮫﺶ
اﯾﻦ
ﺑﺸﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺳﯿﺮ
ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
در
:
ﺛﺎﻧﯿﺎ
ِ
ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدم از ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮزھﻢ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪی ﻧﻈﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﮫﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺴﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻏﺮقﺷﺪن در ﺷﮫﻮتھﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻪای
رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ھﻤﻪی دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ھﻢﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽدرﺧﺸﺪ.
در آن زﻣﺎن ،ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاوان ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﯾﮏﺑﺎره
ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﻗﺪرت روﺣﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎراﻧﺶ ھﻢﭼﻮن ﻣﻌﺠﺰهای،
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ واﻻﺗﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽاش ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ﻣﻌﺠﺰهوار اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﺑﺎ وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ،
ﻧﺎﮔﮫﺎن آن ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ از آن ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﻌﺎدتآﻣﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻨﺰل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺴﺘﮕﺎن ﺳﻔﺮ ،ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ – ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد – ھﻢﭼﻨﺎن ﭘﺮﺗﻮی ﻧﻮراﻧﯽ
ِ
از روح اﺳﻼم در آنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ درﺑﺎرهی آﺛﺎر ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺸﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻋﺪهای ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ھﻤﻮاره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ و ﺣﻀﻮر آنھﺎ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ
ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺪر اﺳﻼم در ﺟﻨﺒﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
زﯾﺮا آنﭼﻪ  ۱۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در زﻣﯿﻨﻪی ادارهی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮنھﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ

آﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ؟

٢٣٩

ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد – و در ﺻﺪر آنھﺎ ،دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ – اﻣﺮوزه
ﻋﻤﻠﯽﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ و
ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﻣﺮوزه ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻟﮕﻮھﺎی اﺧﻼﻗﯽ واﻻ)  ،(١اﺳﻼم را
در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻌﺠﺰه و دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺗﺠﺎرب
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻗﻠﻪی واﻻ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راهرﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﺪان آﺳﺎنﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺣﺎﮐﻤﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﯾﺎ
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪهی اﻧﺤﺮاف در آنھﺎ ،اﯾﺸﺎن را ﻋﺰل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎری ﺟﺰ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯽ
ﺷﮑﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺻﺪر اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ]ﺟﮫﺎن[ در دوران اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ ﯾﮏ اﻣﺮ دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ و اﻋﺠﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻠﺖھﺎ ﺷﻌﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﺮا در ﺻﻮرت
رﺧﻮاﺳﺖ آن ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
د
ِ

در اﺳﻼم وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﻪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ – و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ را دارﻧﺪ – ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﻼم
اﺳﺖ و در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن،

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﭘﯽ رﺳﯿﺪن
ﺑﺪان ﺑﺪون اﯾﺠﺎد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ در دﺳﺘﺮس
ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﻣﺎ در ﻃﻠﺐ آن از اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؟ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﺻﻮل ﯾﺎ ﻧﻈﺎمھﺎی اﺳﻼم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﻠﺐ آن
دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﻣﮑﺎﺗﺐ و اﻓﮑﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺗﺠﺎرب اﻣﺮوزی ﺑﺸﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻼم ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ را
ﺑﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﺻﺪد دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن آنھﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮی ﺧﯿﺎﻟﯽ و اﯾﺪهآلﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ؟
 -١ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن اﯾﻦ اﻟﮕﻮھﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای دارد و ﻣﯿﺎن
آنھﺎ و ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن ﮐﻞ دﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

٢٤٠

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد:

آﯾﺎ آن ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ھﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻣﺮ در ﭼﻪ ﻣﮑﺎن و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎ و ﻧﻈﺎمھﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ آن را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ؟
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ درﺑﺎرهی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎمھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻮرد ادﻋﺎی اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻃﻒ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ اھﻤﯿﺖ
داد .زﯾﺮا ﺟﻨﺒﻪی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ در ھﻨﮕﺎم ﻣﺸﻮرت درﺑﺎرهی اﺟﺮای آن و ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻓﻘﮫﯽ،
ﺧﯿﺎلﭘﺮداز ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ ﻧﯿﮏﻧﻈﺮی ﻣﺮدم ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن
وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ و ﺗﺮﺑﯿﺖ روح آدﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و آن را ﺑﻪ
ﺣﺪی ﭘﺎک و ﻣﻄﮫﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﻓﺮاﺗﺮ از وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﺎم دھﺪ و در ھﻨﮕﺎم
اﺟﺮا ،آن را ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهای دروﻧﯽ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﻢ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺠﺎم دھﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﻮاره زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ﻧﯿﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﺮدم اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺳﻮم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻳﺰع اﷲ ﺑﺎلﺴﻠﻄﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰع ﺑﺎﻟﻘﺮآن«» .ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮآنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻧﺘﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺪرت ،اﺟﺮا و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ُ
َ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ،
زﯾﺮا او ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ« .ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران دﻋﻮت
اﺳﻼﻣﯽ ،آنھﺎ را در ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ و
ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮ)  (١اﺳﺘﻨﺎد
 -١اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ )اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی
ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮی و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در دورهی ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪاص اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻗﻀﺎوتھﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻮﻟﯽ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪی
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل و اﮔﻠﻮی ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ
ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و اﻓﮑﺎر واﻻی اﯾﺸﺎن ھﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺖ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﻋﺠﺎب ھﻤﮕﺎن را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

آﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ؟

٢٤١

ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ُﻋ َﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻓﺮادی
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽاش اھﻤﯿﺖ دارد .ﭘﺲ
ً
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎرق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از اﺟﺮای ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮ او ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪی او ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺮ آن را از
اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ در اﺳﻼم اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
»در ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺷﺒﮫﻪای ]درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم[ از اﺟﺮای ﺣﺪ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻣﺮوزه ،اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻇﺎھﺮی ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد و از ﻣﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ُﻋ َﻤﺮ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ!؟ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﻣﻮال ﻓﺮاوان و اﺿﺎﻓﯽ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺮار داد و آن را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ – ھﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻣﺮوزه
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی ﺗﺼﺎﻋﺪی وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ – اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام او ﺑﻪ دﯾﺪهی
ﯾﮏ اﺟﺘﮫﺎد ﻓﻘﮫﯽ و ﻧﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻤﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را از اﺻﻞ
ﺛﺎﺑﺘﯽ در اﺳﻼم اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َۡ َ َ ُ َ ُ َ ََۡ َۡۡ ٓ
ُ
� ٱ�غن َِياءِ مِن� ۡم﴾]اﻟﺤﺸﺮ.[۷ :
﴿� � ي�ون دول� �
»ﺗﺎ ﺛﺮوت ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪانﺗﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺸﻮد«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺪون
وﺟﻮد او ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ! ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺻﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ واﻟﯿﺎن و ﺣﮑﺎم را وﺿﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ درﺑﺎرهی ﺷﯿﻮهی ﺑﻪ دﺳﺖآوردن اﻣﻮالﺷﺎن از
آنھﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﻮال ،ﺣﻼل و ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام او
ﯾﮏ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ در ﻏﯿﺎب او ھﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﺮ دﺳﺘﻮر
داد ﺗﺎ ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺳﺮراھﯽ)  (١ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .زﯾﺮا او
در ﮔﻨﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رھﺎﮐﺮدن او و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺶ ھﯿﭻ ﻧﻘﺶ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺮنھﺎ ﭘﺲ از ﻇﮫﻮر اﺳﻼم در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺻﻞ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ.
 -١آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دوران زﻣﺎمداری ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺻﺪر اﺳﻼم و ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان در رﻓﺘﺎرش
روح واﻻی اﺳﻼم را ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد؛ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ و
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻨﺎد و اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﺠﺪد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎ و آرای ﻋﻤﺮ و ﺣﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺪهآﻟﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻗﺪرت ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن زاﻧﻮ ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی واﻻﯾﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ از اﻣﺜﺎل او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
و ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻی آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻤﻪی ﺑﺸﺮﯾﺖ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﺮ در ﻏﺮﺑﯽھﺎ و ﯾﺎریﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽﺷﺎن و ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،
اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎی ﻋﻤﻠﯽ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
***
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎهی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﺳﻼم ﻓﻘﻂ در دورهی ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ! اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ ﺣﺘﯽ در ذھﻦ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ و واﻗﻌﯽ اﺳﻼم ،ﻓﻘﻂ در دورهی ﮐﻮﺗﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ دﭼﺎر ﻓﺴﺎد ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﺳﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم ھﻤﻪی
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﻠﺘﺰم و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
روح اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ھﻢﮐﺎری و ھﻢدردی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﺎن و
ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن را ﺑﻪ ارﺑﺎب و ﺑﺮده ﯾﺎ ﺧﺎن و رﻋﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ از آنھﺎ ﺑﺮادراﻧﯽ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش و ﭘﺎداش ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢﭼﻨﺎن در ھﻤﻪی ﺑﺨﺶھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽﺷﺪ و ھﺮﮔﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎی آن دوره دادﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻓﺌﻮدالھﺎ و زﯾﺮ
ﻧﻔﻮذ ﯾﺎ ادارهی آنھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﺣﮑﺎم و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ھﻢﭼﻨﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد

آﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ؟
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ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ھﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ – ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ –
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﻨﻮزھﻢ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن زﺑﺎنزد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد.
ﻋﻠﻢﻣﺪاری و ﻓﺮھﻨﮓدوﺳﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﻋﻢ از اﻧﺪﻟﺲ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪی آرزوھﺎی داﻧﺶﭘﮋوھﺎن ﻋﻠﻮم و داﻧﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ]ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن[
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪی ﻓﺮوزاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اروﭘﺎ از آن
درس ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﺶ را از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻼش
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻ ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺴﺖﻓﻄﺮﺗﯽ و ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدی در
وﺟﻮدﺷﺎن ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ و اﺧﺘﺮ ﻓﺮوزان اﺳﻼم را در اﻧﺪﻟﺲ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن در دورهی رﻧﺴﺎﻧﺲ از اﺳﻼم ﺑﮫﺮهھﺎ ﺑﺮده ﺑﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و ﺑﺪﻧﺎمﮐﺮدن
آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺪهآ ل ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر آن را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی اﺟﺮا درآورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از آن دوره ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن آن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯽاش اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻼم
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ! زﯾﺮا آنھﺎ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ واﻗﻌﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻢﭼﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺳﺪ و ﺟﮫﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﻤﻪی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮﭘﺎ
واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ِ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺟﮫﺎن و ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺗﺎ اﺑﺪ از ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺤﺮانھﺎی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪی اﻣﺮوز ﮐﻪ
ھﻤﻮاره ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺴﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﺪ داد!.
آری! ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮﻟﯽ
ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزی ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪه
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ! اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﻪی ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ آنھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ اﻓﺘﺎد! اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ – در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ – ﺑﺎﻋﺚ از ﻣﯿﺎنرﻓﺘﻦ ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و

٢٤٤

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد! اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ!.
آری! اﯾﻦ ھﻤﺎن اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻠﺐ ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ
واﻗﻊﮔﺮا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽاش ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ!.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد؟
در ﻓﺼﻞھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ھﻤﻪی اﺻﻮل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،رو ﺑﻪ رﮐﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎل ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﺮای ﺗﮫﺬﯾﺐ ﺟﺎنھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻟﺼﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ
اﺧﻼق ،آداب و رﺳﻮم و ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﺮﯾﻨﻪﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ادارهی
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﯾﻢ.
***
اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪی ﭘﻠﯿﺪیﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ در
ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺷﺒﮫﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آنھﺎ ،ﭘﺎیﺑﻨﺪیﺷﺎن ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه روی آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﺳﻼم
ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪارد .زﯾﺮا از ﺟﻤﻠﻪی ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ آﯾﺎ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ھﻤﺎن روﺷﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﻼم آن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .آنھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل اﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ و
ارادهی آنھﺎ ،آ ﮔﺎه و ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی دﯾﮕﺮی روی آوردﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻏﺮب ﺗﮫﺎ در ﺻﺪد ﺻﺎدرﮐﺮدن ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺷﺮق اﺳﺖ .آﯾﺎ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺧﻮد
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪهی ﺗﻤﺪن اﺳﺖ از آن ﺑﯿﺰار اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻘﺖھﺎی ﺻﻮﻓﯽﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

و در ھﻤﺎن ﺣﺎل از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .آنھﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
از اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ،
ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺮده و ﺑﻨﺪهی اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آری! ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد و ﻧﺴﻞھﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﻋﻠﻢ و اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه از آن ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ھﻤﺎن ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن!
اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻘﺖھﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی ھﺪف ﻣﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻠﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ!.
آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ آنھﺎ را درھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻮردﯾﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه از دﯾﻦ ﺧﺎرج و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﺎھﺮاﻧﻪ را ﺧﻮردهاﻧﺪ .زﯾﺮا از دﯾﺪ
آنھﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و راه ﺧﻼﺻﯽ از ﺗﻼش ،ﺟﺴﺘﺠﻮ
و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و آنھﺎ ھﻢﭼﻮن ﻣﻌﺘﺎدان ﺳﺮﺧﻮش از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
رؤﯾﺎ و ﺧﯿﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اﺳﻼم اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ھﺮ
ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط
ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻧﻌﻤﺖداﺷﺘﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن رویﮔﺮدان ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻧﻈﺎمھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ...روی آورد؛ اﮔﺮﭼﻪ
ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎمھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َّ ُ َ ْ ٰٓ َ ُ
��ِك ه ُم ٱل�ٰفِ ُرون﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۴ :
﴿ومن لم ��م بِما أنزل ٱ� فأو

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد؟
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»و ھﺮﮐﺲ ﺑﺮاﺳﺎس آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ]و ﻗﻀﺎوت
ﻧﮑﻨﺪ[ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﺮﮐﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آنﭼﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺣﮑﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ!.
ً
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد و ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟
ً
ھﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ادﻋﺎی آنھﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض آن ﺑﺎ ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد ﻧﺪارد.
درﺑﺎرهی ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ وﺟﻮد دارد:

ً
اوﻻ :اﺻﻮل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻣﺎدی ﻣﺤﺾ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ،اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد .از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺧﺮاﻓﻪ و ﺧﺎرج از ﻋﺮﺻﻪی وﺟﻮد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﮫﺎن ﻓﻘﻂ در اﻣﻮر ﻣﺎدی آن ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ:
»ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﺧﺎرج را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ» :آنﭼﻪ روح ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻮھﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎده
اﺳﺖ« .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﺧﻮاھﺪ آورد! اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺎدی
ﻣﺤﺪود ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺰل ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد و او را از
ﻣﻮﺟﻮدی واﻻﻣﻘﺎم – ﮐﻪ ﺟﺴﻤﺶ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ روح و ﻓﮑﺮش در
آﺳﻤﺎنھﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻧﮕﺮاﻧﯽاش ﺗﺄﻣﯿﻦ
»ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ آنھﺎ را در ﻏﺬا ،ﻣﺴﮑﻦ و اﺷﺒﺎع ﻏﺮﯾﺰهی
ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ھﯿﭻ ﺗﻌﮫﺪی اﻟﺘﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ،ﻣﺎ ھﻢﭼﻨﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورھﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﯽﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎلﺑﻮدن اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﻓﮑﺎر و ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪی
ﻣﺤﮑﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ھﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ،
اﻓﮑﺎر و ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪی
ﻣﺎدیﮔﺮای ﻣﺤﺾ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ ﺑﺎ
آن ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ)  (١اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﮫﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺮﻗﯽ اﻧﺴﺎن از ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﺲ از آن در
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﻣﯿﺎن آن دو ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
 -١ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ :ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدهﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﻔﯽ اﻣﻮر ﻣﺎوراﯾﯽ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻌﺪد دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ،
ً
ﻋﺎﻣﻞ آن ھﻢ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﻣﺜﻼ اﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺿﺪﯾﻦ اﺳﺖ )ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ
ﭘﺮوﺗﻮن و ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮑﺘﺮون(.
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻄﻖ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺛﺒﺎت ھﺪف از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻒ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﻀﺎدھﺎ و ﺗﻨﺎﻗﺾھﺎ در ﻓﮑﺮ و ﮔﻔﺘﺎر.
ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻋﻤﺪهای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ،
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﮫﻨﻪ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪی اﻧﻮاع
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ھﻤﻪی آنھﺎ را ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪﻣﺖ ﺟﮫﺎن و ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﺗﻀﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن
ھﻤﻮاره در ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،دﮔﻤﺎﺗﯿﮏ )ﺟﺰم و ﺛﺒﻮت( ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺗﻔﮑﺮات اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﻗﯽ در ﺑﺎرهی اﺻﻞ ﺟﮫﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی وﺟﻮد اﻣﻮری
ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی )و در اﺻﻞ( ﺧﺪا اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ادﻋﺎی اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻔﻪی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﯾﮏﺑﺎره و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﻼ ﺷﺮط و ﻣﻘﺪس وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﻧﻔﯽ ﻣﺬھﺐ و ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ،
ﻣﺬھﺐ ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪا ،رو ح ،ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺒﯽ و ﺟﮫﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﺑﻘﺎی
روح را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺟﮫﺎن را ﻣﻮﺟﻮدی ازﻟﯽ و ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ذات ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﮫﺎن را در داﺧﻞ آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد؟
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ﻧﺒﻮت در ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺑﺸﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﺑﻪ زﻋﻢ آنھﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﯾﻦ ادﯾﺎن ﭘﯿﺶ از
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزش
ھﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽﺷﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯿﺸﯽﮔﺮﻓﺘﻦ از روزﮔﺎر
ﻇﮫﻮرﺷﺎن اﺳﺖ ،از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ھﻤﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺑﺸﺮ را در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺑﺮاز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺪ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ﺧﺎرج از دورهی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﻮر
اﺳﻼم در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو را ﺑﻪ ھﻢ رﺑﻂ داد ﯾﺎ در ﺗﻔﮑﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮔﺮد ھﻢ
آورد و ھﻢزﻣﺎن آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ادارهی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه از ﺳﻮی او و
ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدیﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ھﻤﻪی ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ
و ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺟﺪال ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ – ﺣﺘﯽ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ – در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن – ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ – ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر درﺑﺎرهی ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮد؟!.
ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎده
و اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎﻗﺪ اراده و اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﺮوھﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد رواﺑﻂ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎرج از ارادهی آنھﺎﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮدآوردن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
وﺟﻮد آنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪﺷﺎن اﺳﺖ«.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺴﺎن از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻮﺟﻮدی دارای اﺧﺘﯿﺎر و اراده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ ارادهاش ﺗﺎﺑﻌﯽ از ارادهی ذات اﻟﮫﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َّ َ َ ُ
�م َّما � ٱ َّ َ َ
ت َو َما � ٱ ۡ�َ ِ َ ٗ ّ ۡ ُ
�ض �ِيعا مِنه﴾ ]اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ.[۱۳ :
﴿وسخر ل
لس� ٰ� ٰ ِ
ِ
ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪی آنﭼﻪ را ﮐﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار و ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده

اﺳﺖ و ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ،ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از آﯾﻪی ﻓﻮق درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ھﻤﻪی
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺑﻊ و در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺗﺎﺑﻊ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار آنھﺎ
ای
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد اﺳﻼم اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ِ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺻﺪر اﺳﻼم ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ھﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺟﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ آنھﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ – ﺧﺎرج از ارادهی آنھﺎﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ھﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻗﺘﺼﺎد را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد اﺟﺒﺎر
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮدﮔﺎن را آزاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن در اروﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﮫﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ھﺮﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻣﺎدی آن ھﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ارادهی ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ارادهی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ِ
ً
ﺗﺤﻮل ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪان ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ!.
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﻮم ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ »دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی« ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ،
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ورای آن را از ھﻢ
ﺟﺪا داﻧﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه آن
ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را ھﻢ – ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺻﻞ ﻗﺮار داده و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺟﺰ در داﺧﻞ
ً
ً
ﮔﺮوه ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ – ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌﺎرض دارد؛
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽدھﺪ و ﭘﺲ از ﺗﮫﺬﯾﺐ دروﻧﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدش واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او ﻋﻀﻮی ﭘﻮﯾﺎ ،زﻧﺪه و
دارای اراده و اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻖ
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ آنھﺎ در ﺻﻮرت ﺧﺮوﺟﺸﺎن از دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ او داده
ﻓﺮدی ﻋﺎﻟﯽ و وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺮﯾﻢ
اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ِ
اﺧﻼق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را رﻋﺎﯾﺖ و از وﻗﻮع ﻣﻨﮑﺮ و زﺷﺘﯽ در آن
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد را ﻋﻀﻮی ﺑﯿﮫﻮده از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آورﯾﻢ ﮐﻪ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﻮرش ﺗﺎﺑﻊ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ آن از ﻧﻈﺮ
روﺣﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد؟
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ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ادارهی اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
اﻋﻀﺎی آن ،اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﮔﺰ اھﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل
اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﯿﺢ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ وﺟﻮدآوردن ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽ را اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ راه
ﺣﻞھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ھﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ دو ﺟﻮان را ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮدو از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﺮﺷﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻏﺮق در ﺷﮫﻮتھﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ھﻢ دﺳﺖ از آنھﺎ ﺑﺮﻧﺪارد و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ دوﻣﯽ اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﮏﻧﻔﺲ و دارای ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﻌﻘﻮل از ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﮫﺮه
ﮔﯿﺮد و ﺑﻘﯿﻪی ﻧﯿﺮو و ﺗﻮاﻧﺶ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻢ ،ھﻨﺮ ﯾﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ھﺮدو در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺻﻼح
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ؟
ﺑﺎزھﻢ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮدی دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﻮی و ﻣﺘﻨﻔﺬیﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎﯾﺶ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﮫﺰای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ او را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ آن دو ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ زن زﯾﺒﺎ و ﯾﮏ زن زﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ
ﮐﻤﺒﻮدھﺎی آن زن زﺷﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ھﺮدو از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻟﺬت ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد؟
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ارزشھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺧﻼق
ﻧﯿﺎز دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺋﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن
ﺷﺄن اﻧﺴﺎن از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ﮐﯿﻨﻪھﺎ و دﺷﻤﻨﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ آزاد اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی روح اﻧﺴﺎن ،ارزﺷﻤﻨﺪ و
در زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ھﺮﮔﺎه ﺑﺪان ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ آن
ﺗﻼش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺑﻮﺑﮑﺮ درﺑﺎرهی
ﻣﺮﺗﺪان ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ او را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ؟ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی؟ اﻗﺘﺼﺎد؟ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ؟ او از ﻧﻈﺮ ھﻤﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ در ﻣﻀﯿﻘﻪ و ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی روﺣﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ روﺣﺶ را ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮده و ﮐﻤﮏ و ﻧﯿﺮوی اراده را ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺴﺘﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮﺷﻮر و ّ
ﻣﺼﻤﻢ و ﻧﯿﺮوی روح و اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد! ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ اﻣﺮ
را در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ درﺑﺎرهی ﻇﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ
آﻏﺎزﮔﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ – ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .او ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ اﯾﺴﺘﺎد و اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻄﻠﻮب و اوﻟﯿﻪاش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در دورهاش ﻣﻌﺠﺰهی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺬف
ﻓﻘﺮ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺪون وﺟﻮد اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت روﺣﯽ ﻓﺮد اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽدھﺪ .زﯾﺮا
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ و ﻓﺮﺻﺖھﺎی
اﻧﺪوﺧﺘﻪاش ﺑﻪ ھﺪر ﺑﺮود .اﮔﺮﭼﻪ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪی آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﺗﻼش در ﺣﺪ ﺗﻮان
واﻗﻌﯽاش ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﻌﺎرش اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻗﺮآن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن ھﺮﮔﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدیاش ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روی
آورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪاری ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .زﯾﺮا ﺗﻮرم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرم اﻋﻀﺎی
ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ھﻢﭼﻮن ﻗﻠﺐ و ﮐﺒﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻮرم وﻇﯿﻔﻪاش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
***
ﺑﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻢ ﻋﺪهای از ﻣﺜﺎلھﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺳﻼم ﺑﺎ
ً
ﯾﮏدﯾﮕﺮآزرده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﺎن اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و آن را ﺷﻮﺧﯽ
ﺑﯿﮫﻮدهای ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ارزش ﺗﻮﺟﻪ را دارﻧﺪ و
ھﻤﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﻮاره در

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد؟
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آرزوی ﻣﺸﺎھﺪهی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎدر ﮐﻢاھﻤﯿﺖداﻧﺴﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪی ﻧﻈﺮی دﯾﻦ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻣﮑﺘﺐ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ً
اوﻻ :اﺳﻼم وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ زن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﺮوج او از ﺧﺎﻧﻪ و اﺷﺘﻐﺎل
در ﺧﺎرج از آن را ﺟﺰ در ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮورت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮورت ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ زن
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ً
اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮلﺑﻮدن ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦﺑﺎره و اﻧﮑﺎر ﺗﻔﺎوت وﻇﺎﯾﻒ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ زن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ و ﻣﺰارع و ﮐﺎرﮐﺮدن زن
ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺮدان ﺟﺰ در ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن
ﻣﮫﺪ ﮐﻮدکھﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرگ)  (١ﻋﮫﺪهدار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد) .(٢
ﭼﻨﺂنﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ھﻤﻪی زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎرج ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی
ﻧﻈﺎمھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدیاش را ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﺼﺎص زن ﺑﻪ اﻣﻮر داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪ و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮد ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرج از آن ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺺ
اﻓﺮاد ،ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ) .(٣
ﭼﻨﺂنﭼﻪ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﺮوج زن از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮐﺮدن او در ﺑﯿﺮون ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی از اﺻﻮل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ادﻋﺎﯾﯽﺷﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض ِ
زﯾﺮا ھﺪف آنھﺎ ﻓﻘﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﺧﻮد
ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را از اروﭘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)  .(٤ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ
Mass Production -١

 -٢در ﻓﺼﻞ »زن در اﺳﻼم« در ﺑﺎرهی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﮫﺪ ﮐﻮدکھﺎ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ.
 -٣اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻀﺎدی ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﺼﺺھﺎ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ
وﺟﻮد ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎورز ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﮫﻨﺪس ،ﭘﺰﺷﮏ و ...ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -٤روﺳﯿﻪ در آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﻪی
اﺑﺰارھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی را از اروﭘﺎ ﺑﻪ ارث ﺑﺮد.
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اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ ﺟﮫﺖ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﻧﺪارد.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺤﻞﮐﺎر –
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر دلﺧﻮاه – و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻋﻼﻗﻪی آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﯾﺎ ِ
در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ اﺟﺮای آنھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ھﻤﻪی اﻣﻮر ،اﻓﮑﺎر ،ﮔﻔﺘﻪھﺎ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ
ً
ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری آزادی داده ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ آزادی اﻧﺘﻘﺎد از
ﻧﻈﺎم و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ھﺮﮔﺰ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮدی ﻣﺘﻮاﺿﻊ و دارای ﺳﻌﻪی ﺻﺪر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ادارهی ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی زور ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد
ً
و اﯾﻦ اﻣﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آن در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽاش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و
آن را دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢﭼﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪی آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .در اﺑﺘﺪا ھﻤﻪی اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻐﻮ و دﺳﺖﻣﺰد ھﻤﻪی
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺴﺎوی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯿﺖھﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
اﺟﺎزهی داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪودی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﻓﺮاد داده ﺷﻮد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن
دﺳﺖﻣﺰدھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻼش ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺣﺪودی از
دو ﻣﻮرد از اﺻﻮل وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪﻧﺪ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺑﺸﺮﯾﺖ ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﺎری ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺞدار در ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؟
ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ دارای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﮏ
ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دروﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل و ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ
ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
راه ﺗﺤﻘﻖ و ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ راهرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺰت ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺎ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﺳﺎﯾﻪی ﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آنھﺎ در داﺧﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،راه ﺗﺤﻘﻖ
اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺗﻨﮫﺎ راھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ دﻋﻮﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﻣﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼحﮐﻨﻨﺪهی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .(١
ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ھﻤﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ روﺑﻪرو ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم در آن ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮریھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم در ﺷﻤﺎل و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺷﺮق ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮان
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻋﻢ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﮫﯿﺰات ،اﻣﻮال ،ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﺠﺰهای روی داد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰهی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد.
آری! اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻧﺪک از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و روم ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد و در ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ھﺮدو را از ﺻﺤﻨﻪی وﺟﻮد ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
آنھﺎ را ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮد و داﻣﻨﻪی ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﭘﮫﻨﺎوری از اﻗﯿﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
 -١اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ )ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﻓﻘﮫﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ( ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؟
ھﯿﭻﮐﺪام از ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
وﻗﻮع اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آن اﻓﺮاد را واﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ :آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺑﮫﺸﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺟﺰ اﯾﻦ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد ]ﮐﺎﻓﺮ[ را ﺑﮑﺸﻢ ﯾﺎ او ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ؛ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻓﺮﺟﺎم ﻧﯿﮏ )ﺷﮫﺎدت ﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی( اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ؟«)  (١ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .آری!
اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ راه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﺶ و دﻋﻮﺗﯽ ،راھﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد.
***
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺨﻠﺺ از روی دلﺳﻮزی و ﮔﺮوھﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖﭘﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ
روﺣﯿﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﻮاره ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺮ ﮐﺎری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺳﻼح و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ!.
آری! ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪی
ﻣﺎ ﺳﻼح ﻧﯿﺴﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽھﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮگﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ھﺮﮔﺰ روی ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه و در ھﯿﭻ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪاری
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ در ﻓﺮار از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺗﺮس
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪنﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﯿﺮ از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ،اﺳﻠﺤﻪھﺎﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ! آنھﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﻗﺪ
اﯾﻤﺎن و روﺣﯿﻪی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻓﺪاﯾﯽ در ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﺐ ﻓﻘﻂ
 ۵ﯾﺎ  ۶ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽرﻓﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﯿﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده و
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺸﺎن را وادار ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ ﺳﻼحھﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر و ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺗﺎﻧﮏ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ،ﺗﻔﻨﮓ و ﺗﻮپھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪای ھﻢﭼﻮن آن ﮔﺮوه اﻧﺪک از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﯿﻪی ﻣﺼﺪر
 -١ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪی آﯾﻪی  ۵۲ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﻪ.

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
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اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ در اﯾﻦ راه
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﯿﺮ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راه اداﻣﻪی ﺣﺮﮐﺖ و دﻋﻮت ﺑﺎ ﻓﺮﺷﯽ از ﮔﻞ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ راه ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف،
اﺷﮏﭼﺸﻢ ﻻزم اﺳﺖ .ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺪاﮐﺎری دارد و ﺑﺪون
ﺧﻮندل و ِ
ِ
ﻋﺮقﺟﺒﯿﻦِ ،
وﺟﻮد آن ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰت ،ﮐﺮاﻣﺖ
ً
و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺪاﮐﺎری دارد.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل اﮐﻨﻮن در راه ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ
ً
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯿﺰان آن ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪاری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮاری ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و
ﭘﺬﯾﺮش ذﻟﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ از اﯾﻦﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ)  (١ﭼﻘﺪر ﮐﺸﺘﻪ دادﯾﻢ؟ و ﭼﻨﺪ ھﺰار
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﭼﺮخھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﭼﻨﺪ
اﻧﺴﺎن ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از اﻣﻮال و داراﯾﯽھﺎﯾﻤﺎن ﻏﺎرت ﺷﺪ؟ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻓﺮاوان و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪی آن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ«.
ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻏﺮب ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را وارد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮک دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼحھﺎی
ﻣﺮﮔﺒﺎرش را ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ روی آﻧﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ﺟﻨﺎزهھﺎﯾﻤﺎن را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﻨﺪ.
آری! ﺣﺎل ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﭼﺮا در راه ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرد؟ ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺪای اھﺪاف ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راه اﺳﻼم
ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻃﺎﻏﻮت ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺻﻠﯿﺒﯽ از ﺻﺤﻨﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آری! اﯾﻤﺎن راه واﻗﻌﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف اﺳﺖ.
***

 -١ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

٢٥٨

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم

ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از اﺳﻼم ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎاﻣﯿﺪی آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺳﺎﺑﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﺳﻼم دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﻮروی ﮐﻪ اﻣﺮوزه رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در آن ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﮐﺸﻮریﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در آن ،ﻗﺒﺎﯾﻞ و اﻗﻠﯿﺖھﺎ را ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ در آنھﺎ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ھﯿﮫﺎت! وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارد.
اﻣﺮوزه ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ھﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ھﻤﻪی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺘﻢﮔﺮ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮدی و زوال اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﻣﻠﮏ ﻓﺎروق از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ آورده
ﺷﻮد؟
اﻣﺮی ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ را – ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼم و ﻧﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ و ﻧﻮﮐﺮی ﻏﺮب و ﺷﺮق
در ﭘﯽ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ – دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ!.
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ آن وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در ھﻤﻪ ﺟﺎ در ﺣﺎل ﻧﯿﺮوﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺷﺪن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﺪ
دوﺑﺎرهی اﺳﻼم را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدھﺪ .زﯾﺮا اﻣﺮوزه اﺳﻼم در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﯿﺮوی آن ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻘﺶ آن در آﻏﺎز ﻇﮫﻮر آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﻧﻈﺎم و دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎدی ﯾﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ در آن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه و روح ﺗﺸﻨﻪاش ھﺮﮔﺰ ﺳﯿﺮاب ﻧﺸﺪه و
آراﻣﺶ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺪال ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی روﺣﯽ و
ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ داد .آری! ﺟﮫﺎن ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ راهرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ ھﻤﻮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺪاﮐﺎریھﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوردﮔﺎر
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ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ن�هُ ۚ ٓۥ إ َّن ٱ َّ َ
ن� َّن ٱ َّ ُ
﴿ َو َ�َ ُ َ
� ل َقو ٌّي َعز ٌ
� َمن يَ ُ ُ
�ز﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۴۰ :
ِ
ِ
ِ

ً
»ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ«.
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
 ۲ﺷﮫﺮﯾﻮر ۱۳۷۸
ﺗﮫﺮان

دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ھﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای
رﺳﺘﮕﺎری و ﺳﻌﺎدتﻣﻨﺪی اﻧﺴﺎنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﮫﺬﯾﺐ روح و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﮑﯽھﺎ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺎدل،
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ھﺴﺖ.
دﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎی دور و ﮐﮫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮزه اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ،ﻧﻈﺎمھﺎ و
ﺑﺎورھﺎ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت در ھﻤﻪ
زﻣﺎنھﺎ را دارد ،اﻣﺎ داﻧﺶﻣﻨﺪان اﺳﻼم ﺑﺎ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺷﺒﮫﻪھﺎ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺘﻨﻪ
ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﮔﺎمھﺎﯾﺸﺎن را در ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺷﻮم ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺛﺮوت ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺎس
دﯾﻦ ،از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﻗﺪاﺳﺖ آن از دل ﭘﯿﺮواﻧﺶ و زﺷﺖ ﺟﻠﻮهدادن آن در اﻓﮑﺎر و
درونﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺮدم از آن دل ﺑﺮﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و آداب آن ﺑﯿﺰار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺤﺘﺮم در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺒﮫﻪھﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه درﺑﺎرهی اﺳﻼم را ذﮐﺮ و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ
روﺷﻦ آنھﺎ را رد ﮐﺮده و ﺑﻪ دور از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻮﯾﺰ اذھﺎن ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

