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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

در كالمش هست نشان او را داشته باشد و كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه 

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

ا داشته باشد و مقصود اصلى از آن بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا ر

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

 26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 لفمؤمقدمه 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! این » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

ج گردید، به طورى كه خواننده بندى و درانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

ه های قرآن تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سور

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77ان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنو

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

خود داده همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 تحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!سال های طوالنی یار راه م
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                       کتاب هفتادم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در روش اسالم در اداره جامعه 6

 

 

 

 

 

 بخش اول

 

 

 

 

 بارهگفتارهای عالمه طباطبائی در
 

 

 روش اسالم در اداره جامعه
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 پیش گفتار

 

کسانی که با المیزان الفت دارند، می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در 

متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد، به طور جداگانه 

نیز در پایان تفسیر برخی از آیات، گفتارهای فلسفی، علمی، اخالقی، اجتماعی، قرآنی و... 

 منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند. بیان فرموده که خود 

 جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد 4عنوان در  15این گفتارها تحت 

و به منظور ارتباط گفتارها با آیات  معارف قرآن در المیزان،( 20و 19و  18و  17)جلدهای 

دمه تفسیری بر مق» مورد نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان 

اضافه گردید. گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده « موضوع، 

 آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.

در هر موضوع، آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب، بحث قابل توجهی 

نشده، در این مجموعه گنجانده شد. در به عمل آمده، ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده 

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                       کتاب هفتادم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در روش اسالم در اداره جامعه 8

 فصل اول

 

 جامعه و مدیریت آن 
 

 

 

 گفتارى پیرامون :

  جامعه، و مدیریت جامعه از نظر قرآن
 

 

 « َ  !«لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا اصبُروا َو صابُِروا َو َرابِطوا َو اتَّقُوا ّللاَّ

اى اهل ایمان در كار دین صبور باشید و یكدیگر را به صبر و مقاومت سفارش » 

كنید و مهیا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشید، باشد كه پیروز و رستگار 

 «گردید!

 آل عمران(/200)                                                                       

ها را تحمل كنند و هر عبارت است از اینكه جمعیتى به اتفاق یكدیگر اذیت مصابره

یك صبر خود را به صبر دیگرى تكیه دهد و در نتیجه بركاتى كه در صفت صبر هست 

دست به دست هم دهد و تاثیر صبر بیشتر گردد و این معنا امرى است كه هم در فرد) اگر 

در نظر گرفته شود،( محسوس است و هم در اجتماع) اگر نسبت  نسبت به حال شخصى او

شود كه تك تك افراد نیروى به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود،( چون باعث مى

 یكدیگر را به هم وصل كنند و همه نیروها یكى شود!

مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است ، چون مصابره عبارت بود از  و رابطوا

صل كردن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد و مرابطه عبارت است از همین و

شدائد ، بلكه همه نیروها و وصل كردن نیروها ، اما نه تنها نیروى مقاومت در برابر 

  ، در جمیع شؤون زندگى دینى ، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشى.كارها

این است كه جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرت خود برسد  مرابطهچون مراد از 

و اگر مرابطه نباشد گو اینكه صبر من و تو ، به تنهائى و علم من و تو به تنهائى  و هر  -

كند فضیلت دیگر افراد ، به تنهائى سعادت آور هست ، ولى بعضى از سعادت را تامین مى

اصبروا و » ه همین جهت دنبال سه جمله:ب -و بعضى از سعادت ، سعادت حقیقى نیست  

كه البته منظور از این فالح « و اتقوا هللا لعلكم تفلحون!» اضافه كرد:« صابروا و رابطوا! 

 هم فالح تام حقیقى است!
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  نسان و اجتماعا -1

 

انسان در میان تمامى جانداران موجودى است كه باید اجتماعى زندگى كند و این 

بحث زیاد ندارند ، چرا كه فطرت تمامى افراد انسان چنین است یعنى مطلب احتیاج به 

كند و تا آنجا هم كه تاریخ نشان داده هر جا بشر فطرت تمام انسانها این معنا را درك مى

بشر آثارى  ترینكرده و آثار باستانى هم) كه از زندگى قدیمىبوده اجتماعى زندگى مى

  . كندبدست آورده،( این مطلب را ثابت مى

 قرآن كریم هم با بهترین بیان در آیاتى بسیار از این حقیقت خبر داده ، از قبیل آیه:

« یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا!» 

 حجرات( و آیه:/13)

نحن قسمنا بینهم معیشتهم فى الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، » 

 زخرف(و آیه:/32!« )لیتخذ بعضهم بعضا سخریا 

 ال عمران( و آیه:/195«)بعضكم من بعض!» 

 فرقان(/54!«)و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا » 

و آیاتى دیگر كه خواننده عزیز براى درك هر یك از این آیات و نحوه داللتشان الزم 

 ان مراجعه كند . است به تفسیر یك یك آنها در تفسیر المیز

 

  او در اجتماع رشدانسان و  -2

 

اجتماع انسانى مانند سایر خواص روحى انسان و آنچه كه مربوط به او است از 

روز آغاز پیدایش بصورت كامل تكون نیافته تا كسى خیال كند كه اجتماع نمو و تكامل 

عى شدن انسان هم مانند پذیرد ، نه در كماالت مادى و نه در كماالت معنوى بلكه اجتمانمى

سایر امور روحى و ادراكیش دوش به دوش آنها تكامل پذیرفته ، هر چه كماالت مادى و 

معنویش بیشتر شده ، اجتماعش نیز سامان بیشترى به خود گرفته است و مسلما انتظار 

رود كه این یك خصوصیت از میان همه خصوصیات و خواص انسانیت مستثنا باشد ، نمى

وص اجتماعى بودنش از همان اول پیدایشش بطور كامل تحقق یافته باشد و یعنى خص

اجتماع امروزیش با اجتماع روز اول خلقتش هیچ فرق نكرده باشد ، بلكه این خصیصه 

انسان مانند سایر خصائصش كه بنحوى با نیروى علم و اراده او ارتباط دارند ، تدریجا 

  . ان تكامل یافته استبسوى كمال در حركت بوده و كم كم در انس

شود و آنچه بعد از دقت و تامل در حال این نوع از موجودات یعنى انسان روشن مى

آئى منزلى از راه ازدواج آئى كه در بشر پیدا شده گردهماین است كه اولین اجتماع و گردهم

هر است كه همان جهاز تناسلى) كه زن و مرد  بوده ، چون عامل آن یك عامل طبیعى بوده

ترین عامل است كدام جهاز تناسلى مخصوص به خود را دارند،( است ، و این خود قوى

براى اینكه بشر را به اجتماع خانوادگى وادار نماید زیرا معلوم است كه این دو دستگاه هر 
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افتد ، به خالف مثال جهاز هاضمه كه اگر فرض كنیم در محلى و یك بدون دیگرى بكار نمى

تواند با جویدن برگ و میوه درختان تغذى كند ولى نسان تك و تنها باشد ، مىزمانى یك فرد ا

هاى دیگرى كه در بدن تواند به تنهائى فرزندى از خود منشعب سازد و همچنین دستگاهنمى

انسان تعبیه شده ، براى بكار افتادنش نیازى به انسانهاى دیگر ندارد و تنها جهاز تناسلى 

و نفر مشتركا بكار بیفتد ، دو نفر از جنس مخالف) یعنى یك مرد و یك است كه باید در بین د

 « زن!

بعد از تشكیل اجتماع كوچك یعنى خانواده ، یك مشخصه دیگر بشرى خودنمائى 

كرد ، كه ما در مباحث مربوطه در تفسیر المیزان آن مشخصه را استخدام نامیدیم ، یعنى 

و یا انسانهائى دیگر حوائج خود را بر آورد و  اینكه هر انسانى بخواهد به وسیله انسانى

سلطه خود را گسترش دهد ، آنگاه برایش ممكن است كه اراده خود را بر آن انسانها تحمیل 

خواهد آنها بكنند و رفته رفته این خصیصه به صورت ریاست جلوه كرد كند تا هر چه او مى

 ریاست در امت .  ، ریاست در منزل ، ریاست در فامیل، ریاست در قبیله ،

شده كه از این هم طبیعى است كه ریاست در بین چند انسان نصیب آن كسى مى

تر بوده و همچنین مال و اوالد بیشترى داشته و همچنین نسبت به تر و شجاعسایرین قوى

پرستى هم همین جا است یعنى پرستش تر بوده و آغاز ظهور بتفنون حكومت و سیاست آگاه

ها در برابر یك انسان از همین جا شروع شد تا در آخر براى خود دینى و خضوع انسان

  مستقل گردید.

مشخصه اجتماع به تمام انواعش چه اجتماع خانوادگى و چه غیر آن ، هر چند كه 

اى از زمان هم سراغ نداریم كه هیچگاه در این ادوار بشرى از بشر جدا نبوده ، حتى برهه

اشد ، و لیكن این نیز بوده كه انسان این رقم زندگى را از انسان ، فردى زندگى كرده ب

ها و خوبیهاى آن را زندگى فردى انتخاب نكرده و براى انتخاب آن بطور تفصیل مصلحت

نسنجیده ، بلكه) همانطور كه قبال گفته شد ضرورت وجود دستگاه تناسلى ، او را براى 

اجتماع واداشته،( و قهرا مجبور شده اولین بار به ازدواج ، یعنى اولین قدم در تشكیل 

 قدمهاى دیگر را نیز بر دارد.

و اما پى بردن به خوبیهاى آن و اینكه چگونه اجتماعى بهتر است ؟ به تدریج و به 

تبع پیشرفت سایر خواص بشرى ، رشد و نمو كرده ، نظیر خصیصه استخدام و خصیصه 

كه بشر متوجه منافع اجتماع شد و بطور دفاع و ... و قرآن كریم خبر داده كه اولین بارى 

تفصیل) و نه ناخودآگاه( به مصالح آن پى برد و در صدد حفظ آن مصالح بر آمد زمانى بود 

  . كه براى اولین بار پیغمبرى در میان بشر مبعوث شد و آنان را راهنما گشت

ندگى جان كالم این است كه : انسان به وسیله مقام نبوت متوجه مصالح و منافع ز

 فرماید:كنیم كه مىاجتماعى گردید ، این مطلب را از آیات زیر استفاده مى

 فرماید:یونس(و نیز مى/19!« )و ما كان الناس اال امة واحدة فاختلفوا » 

كان الناس امة واحدة، فبعث هللا النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب » 

 بقره(/213!«)بالحق، لیحكم بین الناس فیما اختلفوا 
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ترین عهدش امتى واحده و دهد كه انسان در قدیمچون این دو آیه ، چنین خبر مى

اختالف بوده ، سپس) بخاطر همان غریزه استخدام كه گفتیم،( اختالف در بین ساده و بى

افرادش پیدا شد و اختالف هم به مشاجره و نزاع انجامید ، لذا خداى تعالى انبیا را بر 

ا آنان كتاب فرستاد ، تا به وسیله آن كتاب اختالفها را بر طرف كنند و دو باره انگیخت و ب

به وحدت اجتماعیشان برگردانند  و این وحدت را به وسیله قوانینى كه تشریع فرموده حفظ 

 كنند . 

شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحینا الیك و ما وصینا » و نیز در آیه

دهد شوری( خبر مى/13!«)ى و عیسى، ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه به ابراهیم و موس

كه: و با این كالم خود خبر داده از اینكه رفع اختالف از بین مردم و ایجاد اتحادشان در كلمه 

یابد ، پس تنها ، تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دین و اتحادشان در دین واحد ، تحقق مى

  . اجتماع صالح آنان است دین است كه ضامن

و آیه نامبرده همین دعوت را) یعنى دعوت انسانهاى اولیه را به اجتماع و اتحاد( به 

صورت دعوت به اقامه دین و متفرق نشدن مردم در آن پیشنهاد كرده ، پس تنها ضامن 

 اجتماع صالح دین است . 

نى دعوت به اجتماع و فرمائید این دعوت را ) یعبطورى كه مالحظه مى -و این آیه 

ترین انبیا صاحب كتاب و شریعت است و حكایت كرده كه قدیم السالماتحاد را،( از نوح علیه

حكایت كرده، با  السالمبعد از آن جناب از ابراهیم و آنگاه از موسى و سپس از عیسى علیه

شریع شده بود و شمارى از احكام تالسالم عدد انگشتاینكه در شریعت نوح و ابراهیم علیه

تر آورده و بطورى شریعتى وسیع السالماز این چهار پیامبر)كه نام برده شده،( موسى علیه

 السالمآید ، عیسى علیههاى مسیحیان هم بر مىدهد  و از ظاهر انجیلكه قرآن كریم خبر مى

قدغن و نیز تابع شریعت آن جناب بوده) چون شریعت آن جناب بیشتر براى برداشتن امور 

تحلیل نمودن آن امور را داشته است كه خداى تعالى به عنوان گوشمالى آنها را بر بنى 

هم بطورى كه گفته شده ، بیش از  السالماسرائیل حرام كرده بود!( و شریعت موسى علیه

  . حدود ششصد حكم نداشته

 دعوت به اجتماع دعوتى مستقل و صریح بوده كه تنها ازپس روشن گردید كه 

اند و آن را در قالب دین السالم بودهناحیه مقام نبوت شروع شده  و آغازگر آن انبیا علیهم

به شهادت اینكه هم قرآن بدان تصریح نموده و هم تاریخ آن را  اندبه بشر پیشنهاد كرده

 تصدیق كرده است! 

 
 

  اسالم و عنایتش به امر اجتماع -3

 

هیچ شكى نیست در اینكه اسالم تنها دینى است كه بنیان خود را بر اجتماع نهاده و 

ین معنا را به صراحت اعالم كرده و در هیچ شانى از شؤون بشرى مساله اجتماع را مهمل ا

 -و تو خواننده عزیز اگر بخواهى بیش از پیش نسبت به این معنا آگاه شوى  -نگذاشته 
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بندى كنى و بفهمى كه دامنه رد شوى كه نخست اعمال انسانها را دستهتوانى از این راه وامى

اعمال انسان چقدر وسیع است و اعتراف كنى كه چگونه فكر آدمى از شمردن آنها و 

شود عاجز است و گیرد به اجناس و انواع و اصنافى كه منشعب مىتقسیماتى كه به خود مى

شریعت الهیه اسالم آنها را شمرده و به همه  از سوى دیگر در این معنا بیندیشى كه چگونه

آورى بر آن اعمال ، بسط و گسترش آنها احاطه یافته و چگونه احكام خود را بطور شگفت

داده) بطورى كه هیچ عمل كوچك و بزرگ آدمى را بدون حكم نگذاشته!( آنگاه در این 

، آن وقت خواهى دید كه هاى اجتماعى ریخته بیندیشى كه چگونه همه این احكام را در قالب

 اسالم روح اجتماع را به نهایت درجه امكان در كالبد احكامش دمیده . 

سپس آنچه دستگیرت شده با آنچه از سایر شرایع حقه كه قرآن نیز به شان آنها اعتنا 

ورزیده مقایسه كنى ، یعنى با شرایع و احكامى كه نوح و ابراهیم و موسى و عیسى آورده 

آید و در نتیجه به مقام و منزلت اسالم پى سالم و آن شرایع به دستت مىبسنجى نسبت ا

  . برىمى

و اما آن شرایعى كه در سایر أدیان است و اسالم اعتنائى به آنها نكرده ، مانند 

پرستان و صائبان و پیروان مانى و مجوسیان و سایرین به آنها احكامى كه در كیش بت

  . ه قابل مقایسه با احكام اسالم نیستندترى دارد كمعتقدند وضع روشن

هاى قدیم چه متمدن و چه غیر متمدن تاریخ چیزى از وضع آنان ضبط و اما امت  

اند ، آنها ترین عهد انسانیت بودههاى قدیمدانیم كه تابع موروثىنكرده ولى این مقدار را مى

ستخدام یكدیگر پرداختند و در نیز به حكم اضطرار جامعه تشكیل داده و به حكم غریزه ، به ا

اند و آن جمع عبارت بوده از حكومتى استبدادى و آخر افراد تحت یك جمعى اجتماع كرده

سلطه پادشاهى و اجتماعشان هم عبارت بوده یا از اجتماعى قومى و نژادى و یا اجتماعى 

شاه و یا وطنى و اقلیمى كه یكى از این چند عامل ، وحدت همه را در تحت رایت و پرچم 

كرده و راهنماى زندگیشان هم همان عامل وراثت و اقلیم و غیر این دو بوده رئیسى جمع مى

، نه اینكه به اهمیت مساله اجتماع پى برده و در نتیجه نشسته باشند و پیرامون آن بحثى یا 

دت عملى كرده باشند ، حتى امتهاى بزرگ یعنى ایران و روم هم كه در قدیم بر همه دنیا سیا

و حكومت داشتند تا روزگارى هم كه آفتاب دین خدا در بشر طلوع كرد و اشعه خود را در 

پراكند ، به این فكر نیفتادند كه چرا تشكیل اجتماع دهیم و چه نظامى اطراف و اكناف مى

اجتماعى بهتر از نظام امپراطورى است ؟ بلكه به همان نظام قیصرى و كسروى خود 

شان تابع لواى سلطنت و امپراطوریشان بود ، و رشد و انحطاط جامعهدلخوش و قانع بودند 

هر زمانى كه امپراطوریشان قوى و قدرتمند بود جامعه هم نیرومند بود ، هر زمان كه رشد 

 شد . شد ، رشد جامعه نیز متوقف مىامپراطورى متوقف مى

هاى سقراط نوشتههائى كه از حكماى خود به ارث برده بودند از قبیل بله در نوشته

ها و شود و لیكن تنها نوشتههائى اجتماعى یافت مىو افالطون و ارسطو و غیر اینها ، بحث

اوراقى است كه هرگز مورد عمل واقع نشده و مثلهائى است ذهنى كه هرگز در مرحله 

پیاده نگشته است و تاریخ آن زمان كه براى ما به ارث رسیده ، بهترین شاهد بر  خارج
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  .گفتار ما استصدق 

پس درست است كه بگوئیم : اولین ندائى كه از بشر برخاست و براى اولین بار 

بشر را دعوت نمود كه به امر اجتماع اعتنا و اهتمام بورزد ، و آن را از كنج اهمال و زاویه 

تبعیت حكومتها خارج نموده و موضوعى مستقل و قابل بحث حساب كند ، ندائى بود كه 

وسلّم افضل الصلوة و السالم سر داد و مردم را وآلهعلیههللاو خاتم انبیا صلى شارع اسالم

دعوت كرد به اینكه آیاتى را كه از ناحیه پروردگارش به منظور سعادت زندگى اجتماعى و 

 فرماید: پاكى آنان نازل شده پیروى كنند ، مانند آیات زیر كه مى

 انعام(/153« )تتبعوا السبل فتفرق بكم!و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه و ال »

 ال عمران(/103!«)و اعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا » 

 فرماید:تا آنجا كه به مساله حفظ مجتمع از تفرق و انشعاب اشاره نموده و مى 

و لتكن منكم امة یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و  »

 ال عمران(/104«)اولئك هم المفلحون!

ال /105«)و ال تكونوا كالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات...!» 

 عمران(

 انعام(/159!«)ء ان الذین فرقوا دینهم و كانوا شیعا لست منهم فى شى» 

 كند. یاتى دیگر كه بطور مطلق مردم را به اصل اجتماع و اتحاد دعوت مىو آ

كند به تشكیل اجتماعى خاص ، یعنى خصوص اجتماع و در آیاتى دیگر دعوت مى

اسالمى بر اساس اتفاق و اتحاد  و به دست آوردن منافع و مزایاى معنوى و مادى آن ، مانند 

 آیه شریفه:

 حجرات( و آیه:/10« )حوا بین اخویكم!انما المؤمنون اخوة، فاصل» 

 انفال( و آیه:/46«)و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم!» 

 مائده(و آیه:/2« )و تعاونوا على البر و التقوى!» 

و لتكن منكم امة یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن » 

 ال عمران( /104«)المنكر!

  ى این مطلب خواهد آمد.كه ان شاء هللا توضیح مختصرى برا

 

 رابطه بین فرد و اجتماع در اسالم -4

 

اى كه اسالم بین فرد و اجتماع قائل است در هیچ دینى و ملتى سابقه ندارد . رابطه

كند كه خورد كه نخست اجزائى ابتدائى خلق مىاین معنا در سراپاى عالم صنع به چشم مى

را دارد و سپس چند جزء از آن اجزا را با هم آن اجزا هر یك براى خود آثار و خواص خود 

ها كه در آنها هست هماهنگ و هم آغوششان ها و جدائى) با همه تفاوت تركیب نموده

سازد و از آن هم آغوش شده فوائدى نو اضافه بر فوائدى كه در تك تك اجزا بود به دست مى

  . آوردمى
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مثال انسان كه یكى از موجودات عالم است اجزائى و اجزایش ابعاضى دارد و 

اعضائى و اعضایش قوائى دارد كه براى هر یك از آنها فوائدى مادى و روحى جداگانه 

شوند ، همانطور كه تك تك آنها است كه اگر همه دست به دست هم دهند قوى و عظیم مى

د ، آثار و فوائد تك تك و مجموعشان نیز همین وزن كمترى و رویهمشان وزن بیشترى دار

اختالف را دارد وقتى دست به دست هم دهند ، در این سو و آن سو شدن و از این سو بدان 

شوند و اگر هماهنگى نداشته باشند ، هر یك تنها كار تر مىسو برگشتن و در سایر فوائد قوى

چشد و اراده عضوى را كه قه مىبیند و ذائشنود و چشم مىكند ، گوش مىخودش را مى

آورد ، ولى رویهم آنها از جهت وحدتى كه در اندازد و به حركت در مىبخواهد بكار مى

آیند كه همان انسان است و در كنند ، تحت فرمان و سیطره یك حاكم در مىتركیب پیدا مى

ها و از اجزاى یك آید كه از تك تك آناین هنگام است كه فوائدى از آن اعضا و قوا بدست مى

آمد ، فوائد بسیار زیادى كه یا از قبیل افعالند و یا از مقوله انفعالها ) در یك آنها بدست نمى

شوند،( فوائد بسیارى كه یا گذارند و یا از آن موجودات متاثر مىموجودات خارج اثر مى

ضاء یك فایده ، روحى هستند و یا مادى و یكى از آن فوائد این است كه در اثر هماهنگى اع

شود وقتى اى كه بعدها انسان مىشود ، براى اینكه ماده انسانیت مثال نطفهچند فایده مى

تواند مقدارى از ماده خودش را از خود جدا كند و آنرا با تربیت انسان انسانى كامل شد مى

مادى و  تمام عیارى مانند خود بسازد ، انسانى كه مانند پدرش عمل كند ، هر چه از افعال

 زند از او هم سر بزند . روحى كه از پدرش سر مى

پس افراد انسان با همه كثرتى كه دارد یك انسان هستند و افعال آنها با همه كثرتى 

شود ، نظیر كه از نظر عدد دارد از نظر نوع یك عمل است كه به اعمالى متعدد تقسیم مى

شود ، شود چند آب مىرى ریخته مىهاى بسیاآب دریا كه یك آب است ولى وقتى در ظرف

ها كه از نظر عدد بسیارند از نظر نوع یك آبند و در عین اینكه یك نوعند ، آثار پس این آب

شوند قوت و عظمت پیدا و خواص بسیار دارند و این آثار بسیار ، وقتى آبها یكجا جمع مى

 كنند . مى

اش این بسوى سعادت حقیقىاسالم هم افراد نوع بشر را در تربیت و در هدایتش 

اى از اعتبارش نیست  و در این باره معناى حقیقى را در نظر گرفته ، معنائى كه چاره

 فرموده:

  فرقان(/54!«)و هو الذى خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا و صهرا » 

 و نیز فرموده:

 حجرات(و نیز فرموده:/13« )یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى!» 

  ال عمران(/195«)بعضكم من بعض!» 

و این رابطه حقیقى كه بین فرد و جامعه وجود دارد ، خواه نا خواه به وجود و 

شود، كینونتى در مجتمع و مطابق قوت و ضعف و وسعت و ضیقى كینونتى دیگر منجر مى

جود كه افراد در وجودشان و قوایشان در خواصشان و آثارشان دارند  و در نتیجه غیر از و

شود بنام مجتمع و غیر از تك تك افراد كه فرضا ده میلیون نفرند یك وجودى دیگر پیدا مى
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شود ، تر پیدا مىآثار و خواصى كه تك تك افراد دارند خواص و آثارى دیگر و از همه قوى

  . بنام آثار اجتماع

 و به همین جهت قرآن كریم غیر از آنچه كه براى افراد هست وجودى و عمرى و

 كتابى و حتى شعورى و فهمى و عملى و اطاعتى و معصیتى براى اجتماع قائل است، مثال:

 فرماید:ها مىدر باره عمر و اجل امت

« و لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم ال یستاخرون ساعة و ال یستقدمون!» 

 اعراف(/34)

 فرماید:در باره كتاب خاص بهر امتى مى

  جاثیه(/28!«)كل امة تدعى الى كتابها » 

 فرماید:در باره درك و شعور هر امتى مى

  انعم(/108!«)زینا لكل امة عملهم » 

 در باره عمل بعضى از امتها فرموده:

 مائده(/66) !«منهم امة مقتصدة » 

 در باره طاعت امت فرموده:

  ال عمران(/113!«)امة قائمة یتلون آیات هللا » 

 در باره معصیت امتها فرموده:

و همت كل امة برسولهم، لیاخذوه و جادلوا بالباطل لید حضوا به الحق فاخذتهم » 

هر امتى در صدد بر آمد تا رسول خود را دستگیر كنند و با  -فكیف كان عقاب 

باطل علیه حق مجادله كردند تا شاید به وسیله آن، حق را از بین ببرند، در  نتیجه 

 غافر(/5«)قابى بود كه بر سرشان آوردم!من آنها را به عذاب خود گرفتم و چه ع

 و نیز در باره خالف كارى امت فرموده:

  یونس(/47!«)و لكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بینهم بالقسط » 

 

بینم قرآن همان عنایتى را كه به داستان اشخاص دارد ، و از همین جا است كه مى

به تواریخ امتها بیشتر است ، براى اینكه در  به داستان و تاریخ امتها نیز دارد بلكه اعتنایش

زبانها بود تنها احوال پادشاهان و رؤساى امتها بود  عصر نزول قرآن آنچه از تاریخ بر سر

و ناقلین تاریخ هیچ در صدد ضبط احوال امتها و تواریخ جوامع نبودند ، شرح حال جوامع 

ن مانند مسعودى و ابن خلدون تنها بعد از نزول قرآن باب شد ، آن هم بعضى از مورخی

نگارى پدیدار شد  و به جاى پرداختن متعرض آن شدند ، تا آنكه تحول فكرى اخیر در تاریخ

گویند اولین كسى كه به شرح حال اشخاص ، به شرح حال امتها پرداختند  و بطورى كه مى

  . ستمیالدى بوده ا 1857این روش را باب كرد اگوست كنت فرانسوى متوفى در سال 

خالصه اینكه الزمه آنچه در این باره اشاره كردیم این است كه هر جا قوا و خواص 

اجتماعى با قوا و خواص فردى معارضه كند ، قوا و خواص اجتماعى به خاطر اینكه 

نیرومندتر است ، بر قوا و خواص فردى غلبه كند  و همینطور هم هست ، چون الزمه 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                       کتاب هفتادم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در روش اسالم در اداره جامعه 16

متضاد این است كه بر آن دیگرى غلبه كند ، عالوه بر اینكه تر بودن یكى از دو نیروى قوى

كند و بر این معنا) یعنى غلبه قوه او خواص فاعله حس و تجربه هم همین را اثبات مى

دهد ، جامعه و قوا و خواص منفعله آن ، بر قوا و خواص فاعله و منفعله فرد،( شهادت مى

آن را اراده كند  و قوا و خواص فاعله خود مثال وقتى جامعه بر امرى همت بگمارد و تحقق 

تواند با نیروى خودش به تنهائى علیه جامعه قیام كند ، مثال را به كار بگیرد ، یك فرد نمى

تواند با اراده جمعیت معارضه نماید ، در جنگها و هجومهاى دسته جمعى اراده یك فرد نمى

هر چه بر سر كل آمد بر سر آن جزء  اى جز این ندارد كه تابع جمع شود تابلكه فرد چاره

توان گفت اراده جامعه آن قدر قوى است كه از فرد سلب اراده و شعور و هم بیاید ، حتى مى

 كند . فكر مى

افتد مثال خطرى عمومى و همچنین آنجا كه قوا و خواص منفعله جامعه به كار مى

او را وادار به فرار  از قبیل شكست در جنگ یا شروع زلزله و یا وجود قحطى و وبا

شود كه از ترك عملى شرم كند و یا عادتى قومى ، سازد و یا رسوم متعارفه باعث مىمى

سازد به اینكه فرم مخصوصى از لباس بپوشد ، در همه این انفعالهاى جامعه را وادار مى

عه پیروى بیند به این كه از جامتواند منفعل نشود بلكه خود را ناچار مىعمومى یك فرد نمى

كند ، حتى در این دو حال كه گفته شد فعل و انفعال اجتماع شعور و فكر را از افراد و اجزا 

  . كندخود سلب مى

و همین معنا مالك اهتمام اسالم به شان اجتماع است ، اهتمامى كه تاكنون ندیده و 

ى متمدن یافت هاابدا نیز نخواهیم دید كه نظیرش در یكى از ادیان و در یكى از سنن ملت

 شود) هر چند كه ممكن است خواننده محترم این دعوى ما را نپذیرد!( 

علت این شدت اهتمام هم روشن است ، براى اینكه وقتى تربیت و رشد اخالق و 

شود كه جو غرائز در یك فرد انسان كه ریشه و مبدأ تشكیل اجتماع است مؤثر واقع مى

نه از آنجائى كه گفتیم قدرت نیروى جامعه ، فرد را جامعه با آن تربیت معارضه نكند و گر

كند ، اگر اخالق و غرائز جامعه با این تربیت ضدیت كند یا تربیت ما در خود مستهلك مى

شود و یا آن قدر نا چیز است كه قابل قیاس و اندازه گیرى نیست) و اصال مؤثر واقع نمى

را در آب شور تربیت كنیم كه اگر در همان آال ماند كه ما بخواهیم یك ماهى قزلمثل این مى

روزهاى اول ماهى كوچولوى ما از بین نرود ، تربیت ما آنطور كه باید و آنطور كه به 

 شود! مترجم.( زحمات ما بیارزد مؤثر واقع نمى

ترین احكام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و به همین جهت است كه اسالم مهم

تقواى دینى را بر اساس اجتماع قرار داد و عالوه بر اینكه قواى  نماز و انفاق را و خالصه

حكومت اسالمى را حافظ و مراقب تمامى شعائر دینى و حدود آن كرده و عالوه بر اینكه 

فریضه دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از تمامى منكرات را بر عموم واجب نموده 

جامعه اعالم نموده ، و معلوم است كه كل ، براى حفظ وحدت اجتماعى هدف مشتركى براى 

جامعه هیچوقت بى نیاز از هدف مشترك نیست  و آن هدف مشترك عبارت است از سعادت 

حقیقى) نه خیالى( و رسیدن به قرب و منزلت نزد خدا  و این خود یك پلیس و مراقب باطنى 
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به اعمال ظاهریش ،  كند تا چه رسدها و اسرار باطنى انسان را كنترل مىاست كه همه نیت

پس در حكومت اسالمى اگر مامورین حكومتى كه گفتیم موظف به دعوت به خیر و امر به 

ها بى پلیس و بدون معروف و نهى از منكرند اطالعى از باطن افراد نداشته باشند ، باطن

ى اند  و به همین جهت گفتیم اهتمام به امر اجتماع در حكومت و نظام اسالممراقب نمانده

 بیش از هر نظام دیگر است . 

 

 آیا سنت اجتماعى اسالم ضمانت بقا و اجرا دارد؟ -5

 

نظام  ممكن است خواننده محترم بگوید : گیرم دعوى شما حق باشد ، یعنى

ترین و اى صالح ، پیش رفتهترین نظام و نظر اسالم در پدید آوردن جامعه، عالىاجتماعى

ا باشد و حتى از نظریه جوامع پیشرفته عصر حاضر نیز هترین نظریهترین و اساسىمتقن

تر باشد ، ولى وقتى ضامن اجرا ندارد چه فایده ؟ و دلیل نداشتنش همین است كه در متقن

طول چهارده قرن به جز چند روزى در همان اوائل بعثت نتوانست خود را حفظ كند و جاى 

كومتى امپراطورى در آمد ، كسرویت داد و حكومتش به صورت ح خود را به قیصریت و

ترین وضعش  و اعمالى را مرتكب شد كه آن هم بصورت ناهنجارترین و فجیع

امپراطوریهاى قبل از او هرگز مرتكب نشده بودند ، به خالف حكومت زائیده شده از تمدن 

  . غرب ، كه همواره روى پاى خود ایستاده هیچ تغییر ماهیتى نداده است

ترین تمدن و نظام ها پیشرفتهاین است كه تمدن غربىو همین خود دلیل بر 

ترین نظام است كه سنت اجتماعى و قوانینش بر اساس ترین و مستحكماجتماعیشان متقن

كنند خواست مردم و هر پیشنهادى است كه مردم از روى طبیعت و هوا و هوسهاى خود مى

قرار داده ، چون اتحاد و اجتماع  و در این باره معیار آن را خواست اكثریت و پیشنهاد آنان

تواند آنچه را كل جامعه در یك خواست به حسب عادت محال است) و هیچ نظامى نمى

كند مطابق میل كل جامعه باشد ، از سوى دیگر تحمیل خواست اقلیت بر اكثریت هم مى

ما  معقول نیست!( و غلبه اكثر بر اقل سنتى است كه در طبیعت نیز مشهور است ، چرا كه

شوند ، نه پیوسته و على بینیم هر یك از علل مادى و اسباب طبیعى اكثرا مؤثر واقع مىمى

شود نه همه  و نه الدوام  و همچنین از میان عوامل مختلف و ناسازگار ، اكثر مؤثر واقع مى

اقل ، به همین جهت مناسب است كه هیكل اجتماع نیز هم از نظر غرض و هم به حسب 

انین جاریه در آن ، بر اساس خواست اكثر بنا شود و اما این فرضیه كه دین ها و قوسنت

دهد در دنیاى حاضر جز آرزوئى خام نیست و از مرحله فرض تجاوز پیشنهادى را كه مى

كند و تنها مثالى است كه جایش در عقل و ذهن است و نه در خارج ولى تمدن عصر نمى

تمع و سعادتش را و تهذیب و طهارت افرادش از حاضر در هر جا كه قدم نهاده نیروى مج

رذائل را ضمانت كرده است) البته منظور از رذائل هر عملى است كه جامعه آن را 

 نپسندد!( نظیر دروغ ، خیانت ، ظلم ، جفا ، خشونت ، خشكى و امثال آن . 

زدگان ما را به خود مشغول این مطالب خالصه و فشرده خیاالتى است كه دل غرب
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هاى مشرق زمین را كه به اصطالح رشته تحصیلشان بحث وده ، مخصوصا تحصیل كردهنم

در مسائل اجتماعى و روانى است ، چیزى كه هست این آقایان بحث را در غیر موردش 

 ایراد كردند در نتیجه حق مطلب بر ایشان مشتبه شده است و اینك توضیح آن . 

در دنیا و در مقابل سنن تمدن فعلى و در پندارند سنت اجتماعى اسالم اما اینكه مى

شرایط موجود در دنیا قابل اجرا نیست به این معنا كه اوضاع حاضر دنیا با احكام اسالمى 

كند ، چون ما هم سازد ، ما نیز قبول داریم ، لیكن این سخن چیزى را اثبات نمىنمى

درد سر جارى شود ، البته گوئیم با حفظ شرایط موجود در جهان احكام اسالم بدون هیچ نمى

اى جارى شده ابتدائى داشته یعنى ، قبال نبوده و بعد موجود شده است  هر سنتى در هر جامعه

خواسته موجود شود البته شرایط حاضر ، با آن ناسازگار بوده و آن را طرد و وقتى مى

دار بودن سنت كرده  و چه بسا بخاطر ریشهكرده و سنت نو هم با سنت قبلیش مبارزه مىمى

كرده ، تا پس از دو یا سه بار خورده  و دو باره قیام مىقبلى چند بارى هم شكست مى

افتاده كه در اند  و چه بسا اتفاق مىكردهیافته و سنت قبلى را ریشه كن مىشكست غلبه مى

اند ، چون عوامل و شرایط موجود هنوز با آن آوردهمقابل سنت قبلى توان مقاومت نمى

 رفتند . خورده و به كلى از بین مىساعد نبوده و در نتیجه شكست مىم

هاى ها) چه در سنتتاریخ خود شاهد بر این معنا است و از این پیروزیها و شكست

  . ها دارددینى  و چه دنیوى  و حتى در مثل نظام دموكراتیك و اشتراكى،( نمونه

ز سنت پسندیده است،( بعد از مثال نظام و سنت دموكراتیك) كه در دنیاى امرو

جنگ جهانى اول در روسیه شكل واقعى خود را از دست داد و به صورت نظامى اشتراكى 

و كمونیستى در آمد  و بعد از جنگ جهانى دوم كشورهاى اروپاى شرقى نیز به روسیه 

ملحق شدند و سپس چین به آن پیوست و نیز فرضیه دموكراتیك در بین جمعیتى قریب به 

سكنه روى زمین بى كاله ماند و تقریبا یكسال قبل بود كه ممالك كمونیستى اعالم  نصف

كردند كه رهبر فقید شوروى) استالین( در طول مدت حكومتش یعنى سى سال بعد از 

حكومت لنین ، نظام اشتراكى را به نظام فردى و استبدادى منحرف كرد  و حتى در همین 

اى دیگر از آن بر شود و طایفهاى شیفته آن مىیفهروزها هم وضع چنین است كه اگر طا

شوند و این نظام همچنان آورند جمعى دیگر مرتد مىگردند و اگر جمعى به آن ایمان مىمى

ها زیاد دارد ، قرآن كریم هم به این رود ، تاریخ از این قبیل نمونهرو به گستردگى مى

م سنن، فسیروا فى االرض فانظروا كیف قد خلت من قبلك» فرماید:حقیقت اشاره نموده مى

فهماند كه هر سنتى و نظامى كه با تكذیب آیات ال عمران( و مى/137«)كان عاقبة المكذبین!

 خدا همراه بوده به عاقبتى پسندیده منتهى نشده است . 

ها با وضع حاضر انسانها انطباق ندارد دلیل بر پس صرف اینكه سنتى از سنت

هاى طبیعى كه در د آن نظام نیست ، بلكه آن سنت نیز مانند همه سنتبطالن آن سنت و فسا

ها با عوامل مختلفى گیر شدنش به دنبال فعل و انفعالها و كشمكشعالم جریان دارد ، پاى

  . شونداست كه سد راهش مى

ها است و مستثناى اسالم هم از دیدگاه یك سنت طبیعى و اجتماعى مانند سایر سنت
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ها است كه اگر بخواهد ن كلى نیست ، وضع آن نیز مانند وضع سایر سنتاز این قانو

گیر نشدنش نیز عوامل و شرایطى گیر شود ، عوامل و شرایطى دارد ، همچنانكه پاىپاى

دارد و اوضاع امروز اسالم) با اینكه در دل بیش از چهار صد میلیون نفر از افراد بشر 

وضعى كه در زمان نوح و ابراهیم و محمد تر از براى خود جا باز كرده،( ضعیف

باشد ، در روزگار این بزرگواران ، اسالم و دعوتش قائم به داشت نمى وسلّموآلهعلیههللاصلى

شخص واحد بود و دعوتشان در جوى آغاز شد كه فساد همه جا را فرا گرفته و در همه دلها 

كیده و تا به امروز جوانه زده و باقى ها حتى یك روز هم نخشریشه دوانده بود ، و این ریشه

 مانده است . 

وقتى قیام به دعوت نمود كه به غیر از یك مرد  وسلّموآلهعلیههللاو رسول خدا صلى

و یك زن پیرو نداشت ، ولى بتدریج یكى یكى به پیروانش افزوده شد ، با اینكه آن روز 

انستند اجتماعى صالح تشكیل روزگار عسرت بود ، لیكن نصرت خدا یاریشان كرد و تو

دهند ، اجتماعى كه صالح و تقوا بر افراد آن غلبه داشت و تا آن جناب زنده بود صالح 

ها كار از دنیا رفت فتنه وسلّموآلهعلیههللااجتماعیشان نیز محفوظ بود تا آنكه رسول خدا صلى

 اسالم را بدانجا كه خواست كشانید . 

توان م اجتماعى اسالم با اینكه عمرى كوتاه داشت) و مىو همین نمونه اندك از نظا

گفت از اول تا به آخرش سیزده سال بیشتر طول نكشید،( و با اینكه عرصه حكومتش بسیار 

شد،( دیرى نپائید) تنگ بود) و تنها قسمت غربى و جنوبى شبه جزیره عربستان را شامل مى

رب عالم سیطره یافت و تحولى جوهرى یعنى در مدت كمتر از نیم قرن،( بر مشارق و مغا

دار در تاریخ بشریت پدید آورد ، تحولى كه آثار شگرفش تا به امروز باقى است و و ریشه

 از این به بعد نیز باقى خواهد ماند . 

توانند از این اعتراف خود دارى شناسان و روانكاوان در تاریخ نظرى نمىجامعه

بلكه منشا خیلى نزدیك،( تحول عصر حاضر و عامل تمام كنند كه منشا) البته نه منشا دور 

تاثیر آن همانا ظهور سنت اسالم و طلوع خورشید آن در جهان بود و بیشتر دانشمندان اروپا 

اند و به پیرامون تاثیرى كه تمدن اسالم در تمدن غرب داشت بطور كافى و الزم بحث كرده

كشى اند و یا علل سیاسى به این حقعصب بودهاى كه یا دچار تاند مگر عدهآن اعتراف نموده

وادارشان ساخته  و گرنه چگونه ممكن است كه دانشمندى خبیر و بینا با نظر انصاف به 

و آنگاه نهضت و حركت تمدن عصر جدید را نهضتى از جانب مسیحیت  -مساله نظر كند 

السالم بوده است لیهدانسته و بگوید : قائد و پرچمدار این جنبش پیشرفته ، حضرت مسیح ع

السالم در كلماتش تصریح كرده به اینكه كارى به كار مادیات و به جنبه ؟ با اینكه مسیح علیه

كند و تمام كوشش و همش اصالح جسمى بشر ندارد و در كار دولت و سیاست مداخله نمى

ؤون خواند و در تمام شجان بشر است به خالف اسالم كه بشر را به اجتماع و تالف مى

كند ، بدون اینكه شانى از آن شؤون را استثنا كرده باشد و فردى و اجتماعى بشر مداخله مى

آیا اگر دانشمندى به خود اجازه چنین بى انصافى را بدهد جز اینكه بگوئیم در صدد خاموش 

كند ، چه كردن نور اسالم است محل دیگرى دارد؟) هر چند كه خدا نور خود را تمام مى
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خواهد با خواهند و چه نخواهند!( و آیا جز این است كه به انگیزه بغى و دشمنى مىدشمنان ب

كشى خود ، اثر دین اسالم را از دلها بزداید و آنرا به عنوان یك ملیت و نژاد كه جز این حق

 انشعاب نسلى از نسلهاى دیگر اثرى ندارد معرفى كند ؟ . 

راى هدایت مردم بسوى سعادتشان و و كوتاه سخن اینكه : اسالم صالحیت خود را ب

چگونه ممكن است كسى آن را یك فرضیه غیر قابل  پاكى حیاتشان ، ثابت كرده و با این حال

رود روزى زمام اى حتى امید نمىانطباق بر زندگى بشر بداند و بپندارد كه چنین فرضیه

 قیقى انسان نیست.(امر دنیا را به عهده بگیرد) با اینكه هدف اسالم چیزى به جز سعادت ح

بقره( گذشت كه /213«)كان الناس امة واحدة...!» و با اینكه در سابق در تفسیر آیه:

شود كه بزودى نوع بشر هم به هدف بحث عمیق در احوال موجودات عالم به اینجا منجر مى

نهائیش) كه همان ظهور و غلبه كامل اسالم است،( خواهد رسید ، یعنى روزى خواهد آمد 

سالم زمام امور جامعه انسانى را در هر جا كه مجتمعى از انسان باشد بدست خواهد كه ا

اى داده و در گرفت و گفتیم كه خداى عز و جل هم طبق این نظریه و رهنمود عقل ، وعده

 كتاب عزیزش فرموده:

فسوف یاتى هللا بقوم یحبهم و یحبونه، اذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین و » 

 مائده(/54« )فى سبیل هللا و ال یخافون فى هللا لومة الئم! یجاهدون

و شكر خداى را كه در عصر ما چنین مردمى را آورد و دیدیم كه در راه دوستى خدا بر  (

گیرند و كار اینان به جائى رسیده است كه سر شهادت در میدان جنگ از یكدیگر پیشى مى

وقتى فرماندهى بخواهد یكى از آنان را به خاطر رعایت نكردن ضوابط، گوشمالى دهد، 

ه از فیض شهادت محرومش كند و اجازه رفتن به جبهه مقدم را بدترین گوشمالى این است ك

 به او ندهد! مترجم.( 

 و نیز فرموده:

وعد هللا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض كما استخلف » 

الذین من قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا 

 نور( /55!«)یعبدوننى، ال یشركون بى شیئا 

  كند.آیاتى دیگر كه این معنا را افاده مى و

هاى خود از آن گرى نیز هست كه دانشمندان در بحثالبته در این میان جهت دی

اند كه آن عبارت است از اینكه تنها شعار اجتماع اسالمى ، پیروى از حق غفلت ورزیده

در عمل،( ولى جوامع به اصطالح متمدن حاضر ، شعارشان  است) هم در اعتقاد و هم

و اختالف این دو  پیروى از خواست اكثریت است) چه آن خواست حق باشد و چه باطل،(

شود و هدف اجتماع اى است كه با این دو شعار تشكیل مىشعار باعث اختالف هدف جامعه

داند و یا به اسالمى سعادت حقیقى انسان است ، یعنى آنچه كه عقل سلیم آن را سعادت مى

 عبارت دیگر هدفش این است كه همه ابعاد انسان را تعدیل كند و عدالت را در تمامى قواى

هاى جسم او را به مقدارى كه از معرفت او رعایت نماید ، یعنى هم مشتهیات و خواسته

هاى مادیش را خدایش باز ندارد به او بدهد و هم جنبه معنویتش را اشباع كند و بلكه خواسته
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اى براى رسیدنش به معرفة هللا قرار دهد و این باالترین سعادت ، و وسیله و مقدمه

رسند) هر است كه تمامى قواى او به سعادت) مخصوصى كه دارند،( مىبزرگترین آرامش 

توانیم سعادت مورد نظر اسالم را آنطور كه باید چند كه امروز خود ما مسلمانان هم نمى

 درك كنیم ، براى اینكه تربیت اسالمى ، تربیت صد در صد اسالمى نبوده است!( 

مراعات جانب عقل وضع نمود ، و به همین جهت اسالم قوانین خود را بر اساس 

چون جبلت و فطرت عقل بر پیروى حق است و نیز از هر چیزى كه مایه فساد عقل است به 

شدیدترین وجه جلوگیرى نموده و ضمانت اجراى تمامى احكامش را به عهده اجتماع 

ر گذاشت) چه احكام مربوط به عقاید را و چه احكام مربوط به اخالق و اعمال را ( عالوه ب

اینكه حكومت و مقام والیت اسالمى را نیز مامور كرد تا سیاسات و حدود و امثال آن را با 

  . كمال مراقبت و تحفظ اجرا كند

و معلوم است كه چنین نظامى موافق طبع عموم مردم امروز نیست ، فرورفتگى 

هرگز  بینیمبشر در شهوات و هوا و هوسها و آرزوهائى كه در دو طبقه مرفه و فقیر مى

گذارد بشر چنین نظامى را بپذیرد ، بشرى كه بدست خود ، آزادى خود را در كام گیرى نمى

كند ، چنین نظامى آنگاه موافق طبع عموم مردم و خوشگذرانى و سبعیت و درندگى سلب مى

شود كه در نشر دعوت و گسترش تربیت اسالمى شدیدا مجاهدت شود ، همانطور كه مى

اهداف بلند دیگر برسد ، مساله را سرسرى نگرفته و تصمیم را قطعى خواهد به وقتى مى

 كوشد . آورد و بطور دائم در حفظ آن مىكند و تخصص كافى به دست مىمى

گیریهاى مادى و پر واضح است كه و اما هدف تمدن حاضر عبارت است از كام

ود یعنى تنها پیرو الزمه دنبال كردن این هدف این است كه زندگى بشر مادى و احساسى ش

و چه نداند  چیزى باشد كه طبع او متمایل بدان باشد ، چه اینكه عقل آن را موافق با حق بداند

  . و تنها در مواردى از عقل پیروى كند كه مخالف با غرض و هدفش نباشد

بینیم تمدن عصر حاضر قوانین خود را مطابق هوا و و به همین جهت است كه مى

كند و در نتیجه از میان قوانینى كه مربوط به معارف د وضع و اجرا مىهوس اكثریت افرا

كند تنها قوانین مربوط به اعمال ، ضامن اجرا دارد و اعتقادى و اخالق و اعمال وضع مى

اما آن دو دسته دیگر هیچ ضامن اجرائى ندارد و مردم در مورد اخالق و عقایدشان آزاد 

اش قرار نین را پیروى نكنند كسى نیست كه مورد مؤاخذهخواهند بود و اگر آن دو دسته قوا

دهد ، مگر آنكه آزادى در یكى از موارد اخالق و عقاید ، مزاحم قانون باشد كه در این 

 شود . صورت فقط از آن آزادى جلوگیرى مى

اى به آنچه موافق طبعشان و الزمه این آزادى این است كه مردم در چنین جامعه

نظیر شهوات رذیله و خشمهاى غیر مجاز و نتیجه این اعتیاد هم این است  باشد عادت كنند

كه كم كم هر یك از خوب و بد جاى خود را به دیگرى بدهد یعنى بسیارى از بدیها كه دین 

داند در نظر مردم خوب و بسیارى از خوبیهاى واقعى در نظر آنان خدا آن را زشت مى

ائل اخالقى و معارف عالى عقیدتى آزاد باشند و زشت شود و مردم در به بازى گرفتن فض

 اگر كسى به ایشان اعتراض كند در پاسخ ، آزادى قانونى را به رخ بكشند . 
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الزمه سخن مذكور این است كه تحولى در طرز فكر نیز پیدا شود یعنى فكر هم از 

 مجراى عقلى خارج شده و در مجراى احساس و عاطفه بیفتد و در نتیجه بسیارى از

كارهائى كه از نظر عقل فسق و فجور است ، از نظر میلها و احساسات ، تقوا و جوانمردى 

و خوش اخالقى و خوشروئى شمرده شود ، نظیر بسیارى از روابطى كه بین جوانان اروپا 

و بین مردان و زنان آنجا بر قرار است كه زنان شوهردار با مردان اجنبى  و دختران باكره 

و نیز روابطى كه  شوهر با سگها  و مردان با اوالد خویش و اقوامشانان بىبا جوانان  و زن

هائى كه اروپائیان مردان اروپا با محارم خود یعنى خواهر و مادر دارند و نیز نظیر صحنه

كنند  و فجایع دیگرى كه زبان هر انسان مؤدب به ها و مجالس رقص برپا مىنشینىدر شب

  . داردم مىآداب دینى ، از ذكر آن شر

و چه بسا كه خوى و عادات دینى در نظر آنان عجیب و غریب و مضحك بیاید و به 

عكس آنچه در طریق دینى معمول نیست به نظرشان امرى عادى باشد ، همه اینها به خاطر 

  اختالفى است كه در نوع تفكر و ادراك وجود دارد) نوع تفكر دینى و نوع تفكر مادى!(

كنند )همان طور ساسى كه صاحبان تفكر مادى براى خود باب مىهاى احو در سنت

كه گفتیم،( عقل و نیروى تعقل دخالتى ندارد مگر به مقدارى كه راه زندگى را براى 

هاى احساسى تنها هدف نهائى كه هیچ چیز كامروائى و لذت بردن هموار كند ، پس در سنت

تواند است و بس و تنها چیزى كه مى تواند معارض آن باشد ، همان لذت بردندیگرى نمى

 جلو شهوترانى و لذت بردن را بگیرد ، لذت دیگران است . 

پس در این گونه نظامها هر چیزى را كه انسان بخواهد قانونى است ، هر چند 

انتحار و دوئل و امثال آن باشد ، مگر آنكه خواست یك فرد مزاحم با خواست جامعه باشد ، 

  . قانونى نیست كه در آن صورت دیگر

و اگر خواننده محترم به دقت اختالف نامبرده را مورد نظر قرار بدهد آن وقت 

شود كه چرا نظام اجتماعى غربى با مذاق بشر سازگارتر از نظام اجتماعى كامال متوجه مى

دینى است ، چیزى كه هست این را هم باید متوجه باشد كه این سازگارتر بودن مخصوص 

دهند ، بلكه همه هاى دینى ترجیح نمىغربى نیست و مردم تنها آن را بر سنت نظام اجتماعى

هاى غیر دینى دایر در دنیا همین طور است  و از قدیم االیام نیز همین طورى بوده ، سنت

هاى دینى هاى غربى بر سنتهاى بدوى و صحرانشینى را هم مانند سنتحتى مردم سنت

كرده و اولین دین صحیح همواره به سوى حق دعوت مىدادند ، براى اینكه ترجیح مى

ترین اعصار در پیشنهادش به بشر این بوده كه در برابر حق خاضع باشند  و بدویها از قدیم

 برابر بت و لذائذ مادى خضوع داشتند . 

و اگر خواننده ، حق این تامل و دقت را ادا كند آن وقت خواهد دید كه تمدن عصر 

پرست پرستى قدیم ، با این تفاوت كه بتهاى بتاست مركب از سنت حاضر نیز معجونى

قدیم جنبه فردى داشت و در عصر حاضر به شكل اجتماعى در آمده و از مرحله سادگى به 

  . مرحله پیچیدگى فنى در آمده است

و اینكه گفتیم اساس نظام دین اسالم پیروى از حق است نه موافقت طبع ، 
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ن بیان بیانات قرآن كریم است كه اینك چند آیه از آن بیانات از نظر ترین و واضحتریروشن

 گذرد . خواننده مى

 توبه(/33«)هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق!» 

 غافر(/20« )و هللا یقضى بالحق!» 

 و در باره مؤمنین فرموده: 

 عصر(/3«)و تواصوا بالحق!» 

 زخرف(/78«)رهون!لقد جئناكم بالحق و لكن اكثركم للحق كا» 

فرمائید این اعتراف كه حق موافق میل بیشتر مردم نیست ، در این آیه مالحظه مى

و در جاى دیگر مساله پیروى از خواست اكثریت را رد نموده و فرمود : پیروى از خواست 

 آورد  و آن این آیه است كه:اكثریت ، سر از فساد در مى

كارهون!  و لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت  بل جاءهم بالحق و اكثرهم للحق» ... 

« االرض و من فیهن بل اتیناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون! السموات و

 مومنون(/71و70)

و جریان حوادث هم مضمون این آیه را تصدیق كرد و دیدیم كه چگونه فساد  

 مادیگرى روز بروز بیشتر و روى هم انباشته تر شد و در جاى دیگر فرموده:

 یونس(/3) «فما ذا بعد الحق اال الضالل فانى تصرفون! »

و آیات قرآنى در این معنا و قریب به این معنا بسیار زیاد است و اگر بخواهى به 

توانید سوره یونس را مطالعه كنید كه بیش از بیست و بیش از آنچه ما آوردیم آشنا شوید مى

  . چند بار كلمه حق در آن تكرار شده است

اینكه براى اعتبار بخشیدن به خواست اكثریت گفتند : پیروى اكثر در عالم و اما 

توان تردید كرد كه طبیعت در آثارش تابع طبیعت هم جارى است ، درست است ، و نمى

شود كه حكم عقل) وجوب پیروى از حق( باطل شود و یا با اكثر است و لیكن این باعث نمى

ى از مصادیق حق است ، آنگاه چگونه ممكن است آن معارضه كند ، چون طبیعت خودش یك

  . حق خودش را باطل كند و یا به معارضه با آن برخیزد

 توضیح این مطلب نیاز به بیان چند مطلب دارد:

: موجودات و حوادث خارجى ، كه ریشه و پایه اصول عقاید انسان در  اول اینكه 

تحوالتش تابع نظام علیت و معلولیت دو مرحله علم و عمل هستند ، در پدید آمدن و اقسام 

است كه نظامى است دائمى و ثابت ، و نظامى است كه به شهادت تمامى دانشمندان و 

هاى علوم ، و نیز به شهادت قرآن كریم به بیانى كه در متخصصین در هر رشته از رشته

 پذیرد . بحث اعجاز قرآن) در جلد اول المیزان( آمده استثنا نمى

نچه در عالم خارج جارى است ، از دوام و ثبات تخلف ندارد ، حتى پس جریان آ

مساله اكثریت هم كه در عالم طبیعت است در اكثریتش طبق قاعده است  و دائمى و ثابت 

بخشد  و نود در صد این اثر را باشد ، مثال اگر آتش در اكثر موارد گرمى و حرارت مىمى

ئمى و ثابت است  و همچنین هر چیزى كه دهد همین نود درصدش دااز خود بروز مى
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 داراى اثر است و این خود مصداقى از كلى حق است . 

: انسان به حسب فطرت تابع هر چیزى است كه به نحوى آن را داراى  دوم اینكه

داند ، پس خود انسان هم كه به حسب فطرت تابع حق است ، خودش واقعیت و خارجیت مى

گوید آن كسى هم كه وجود علم قطعى را منكر است و مى نیز مصداقى از حق است و حتى

كند چرا كه اى در عالم نداریم ) هر چند كه همین گفتارش گفته او را رد مىهیچ علم قطعى

قطعى نباشد پس مردود و غیر  -اى در عالم وجود ندارد كه هیچ علم قطعى -اگر این جمله 

ى باشد پس صاحب این گفتار یك علم قابل اعتماد است ، چون قطعى نیست  و اگر قطع

شنود با خضوع قطعى را پذیرفته است. مترجم.( وقتى از شخصى قاطع ، سخنى قاطع مى

  . پذیردهر چه بیشتر آن را مى

امرى است كه خارجیت و واقعیت  -همانطور كه توجه فرمودید  -حق  : سوم اینكه

داشته باشد ، امرى است كه انسان در مرحله اعتقاد خاضعش شود و در مرحله عمل از آن 

هاى خارجى پیروى كند و اما نظر انسان و ادراكش وسیله و عینكى است براى دیدن واقعیت

  . ه آینه با مرئى و صورت منعكس در آن داردها ، نظیر نسبتى است كو نسبت به واقعیت

حال كه این چند نكته روشن گردید ، معلوم شد كه حق بودن ، صفت موجود خارج 

گوئیم حق است كه در طبیعت وقوعش در خارج اكثرى و یا دائمى است، وقتى چیزى را مى

ت ، پس حق باشد ، كه بازگشت اكثریتش هم به بیانى كه گذشت به همان دوام و ثبات اس

به آن علم دارم و یا دركش بودن هر چیزى بدین اعتبار است ، نه به اعتبار اینكه من 

، به عبارتى دیگر ، حق بودن ، صفت آن امرى است كه معلوم به علم ما است ، نه كنممى

صفت علم ما ، پس اگر رأى و علم اكثریت افراد و اعتقادشان به فالن امر تعلق بگیرد ، 

گفت این رأى حق است و حق دائمى است باید دید این رأى اكثریت مطابق با توان نمى

شود كه مطابق با واقع است و در نتیجه حق واقعیت خارجى است یا مخالف آن ، بسا مى

شود و وقتى شود كه به خاطر مخالفتش با واقعیت خارج ، مصداق باطل مىاست و بسا مى

كرده واقعیت برابر آن خاضع شود و یا اگر خیال مىباطل شد دیگر جا ندارد كه انسان در 

شده بعد از آن هم كه فهمید باطل است باز دست از خضوع دارد و در برابرش خاضع مى

  . قبلیش بر ندارد

مثال وقتى شما خواننده عزیز یقین به امرى پیدا كنید ، بعدا تمام مردم در آن عقیده با 

ت همه مردم دست از خضوع خود در برابر آن تو مخالفت كنند ، تو به خاطر مخالف

شوى  و به فرضى هم دارى و طبیعتا خاضع تشخیص مردم نمىتشخیص كه داشتى بر نمى

كه به ظاهر پیروى از آنان كنى ، این پیرویت از رو در بایستى و یا ترس و یا عاملى دیگر 

ن بیان در اینكه صرف است ، نه اینكه تشخیص آنان را حق و واجب االتباع بدانى و بهتری

بل جاءهم » فرماید:اكثریت دلیل بر حقیت وجوب اتباع نیست ، بیان خداى تعالى است كه مى

فهمد حق بود ، دیگر مومنون( و اگر آنچه اكثریت مى/70«)بالحق و اكثرهم للحق كارهون!

 .  ممكن نبود كه اكثریت نسبت به حق كراهت داشته باشند و به معارضه با آن برخیزند

و با این بیان فساد آن گفتار روشن گردید كه گفتند بناى نظام اجتماع بر خواست 
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طبیعت است ، براى اینكه خواست و رأى جایش ذهن است و سنت تاثیر  اكثریت طبق سنت

گیرد و انسانها هم كه گفتید در اكثر جایش خارج است كه علم و اراده و رأى به آن تعلق مى

شود ، نه بع اكثریت در طبیعتند تابع آن اكثرند كه در خارج واقع مىاراده و حركاتشان تا

تابع آنچه كه اكثر به آن معتقدند و خالصه كالم اینكه هر انسانى اعمال و افعال خود را 

دهد كه اكثرا صالح و صحیح از آب در آید ، نه اینكه اكثر مردم آن را طورى انجام مى

بناى احكام خود را همین مبنى قرار داده و در این باره صحیح بدانند ، قرآن كریم هم زیر 

 فرموده:

ما یرید هللا لیجعل علیكم من حرج و لكن یرید لیطهركم و لیتم نعمته علیكم لعلكم » 

  مائده(/6«)تشكرون!

 و نیز فرموده:

  بقره(/183«)كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون!» 

دانیم آن مالك صد در صد ه در آن مالك حكم ذكر شده ، با اینكه مىو آیاتى دیگر ك

  . شود بلكه وقوعش غالبى و اكثرى استواقع نمى

و اما اینكه گفتند : تمدن غرب براى غربیها ، هم سعادت مجتمع را آورد ، و هم 

نیست مهذب سعادت افراد را ، به این معنا كه تك تك افراد را از رذائلى كه خوشایند مجتمع 

و پاك كرد ، گفتارى است نادرست و در آن مغالطه و خلط شده است ، به این معنا كه گمان 

اش در استفاده از منابع طبیعى عالم و اند پیشرفت یك جامعه در علم و صنعت و ترقىكرده

اش بر سایر جوامع ، سعادت آن جامعه است) هر چند كه منابع طلبىهمچنین تفوق و برترى

، قى آن را از ضعیف غصب كرده باشندعى نامبرده ، حق ملل ضعیف باشد ، و ملت مترطبی

 و براى غصب كردنش سلب آزادى و استقالل از او نموده باشند. مترجم.( 

اگر خواننده محترم توجه فرموده باشد ، مكرر گفتیم كه : اسالم چنین پیشرفتى را 

و مظلومیت و بدبختى سایر جوامع است  و داند) چون این پیشرفت مایه فالكت سعادت نمى

 حتى براى خود ملت پیشرفته هم سعادت نیست. مترجم.( 

كند ، براى اینكه بحث عقلى و برهانى نیز نظریه اسالم را در این زمینه تایید مى

سعادت آدمى تنها به بهتر و بیشتر خوردن و سایر لذائذ مادى نیست ، بلكه امرى است مؤلف 

و سعادت جسم و یا به عبارت دیگر سعادتش در آن است كه از یك سو از  از سعادت روح

هاى مادى برخوردار شود و از سوى دیگر جانش با فضائل اخالقى و معارف حقه نعمت

شود و اما الهیه آراسته گردد ، در این صورت است كه سعادت دنیا و آخرتش ضمانت مى

  .تواند باشدعادت روح، چیزى جز بدبختى نمىفرو رفتن در لذائذ مادى  و بكلى رها كردن س

زدگان) كه متاسفانه بیشتر فضالى ما همین ها هستند!( با و اما اینكه این غرب

شیفتگى هر چه تمامتر سخن از صدق و صفا و امانت و خوش اخالقى و خوبیهاى دیگر 

شده است ) و به غربیها و ملل راقیه داشتند ، در این سخن نیز حقیقت امر بر ایشان مشتبه 

پرست شدند!( خاطر دورى از معارف دین و ناآشنائى به دیدگاه اسالم، فردنگر و شخص

پندارند و توضیح اینكه اینان خود را یك انسان مستقل و غیر وابسته به موجودات دیگر مى
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توانند بپذیرند كه آنچنان وابسته و مرتبط به دیگرانند كه به هیچ وجه از خود هرگز نمى

ستقاللى ندارند) با اینكه مطلب همینطور است و هیچ انسانى مستقل از غیر خود نیست!( ا

ولى به خاطر داشتن چنین تفكرى در باره زندگى خود غیر از جلب منافع به سوى شخص 

اندیشند و وقتى وضع خود را با خود و دفع ضرر از شخص خود به هیچ چیز دیگر نمى

، كه او تا چه اندازه مراقب حق دیگران و خواهان آسایش كنند وضع یك فرنگى مقایسه مى

ها را مترقى دیگران است ، خود را و ملت خود را عقب مانده  و آن فرنگى و همه فرنگى

 رود . بیند  و معلوم است كه از اینگونه افراد قضاوتى غیر این ، انتظار نمىمى

را نصب العین خود كند و همواره شخص خود و اما كسى كه اجتماعى فكر مى

نگرد و منافع خود را جزئى از بیند ، بلكه خود را جزء ال ینفك و وابسته به اجتماع مىنمى

منافع اجتماع و خیر اجتماع را خیر خودش و شر اجتماع را شر خودش و همه حاالت و 

بیند ، چنین انسانى تفكرى دیگر دارد ، اوصاف اجتماع را حال و وصف خودش مى

زدگان ما است ، او در ارتباط با غیر خود هرگز به افراد یز غیر قضاوت غربقضاوتش ن

پردازد كه از مجتمع پردازد  و اهمیتى بدان نداده ، بلكه تنها به كسانى مىجامعه خود نمى

 خود خارجند . 

آوریم مطلب را روشنتر درك كند: تواند با دقت در مثالى كه مىخواننده محترم مى

اى است مركب از اعضا و قوائى چند كه همه به نوعى دست به دست هم وعهتن انسان مجم

نامیم  و این وحدت حقیقى باعث اند كه ما آنرا انسانیت مىداده و وحدتى حقیقى تشكیل داده

شود كه تك تك آن اعضا و آن قوا در تحت استقالل مجموع، استقالل خود را از دست مى

چشم و گوش و دست و پا و ... هر یك عمل خود را انجام  داده و در مجموع مستهلك شوند ،

بدهد و از عملكرد خود لذت ببرد ، اما نه بطور استقالل ، بلكه لذت بردنش در ضمن لذت 

 بردن انسان باشد . 

در این مثال هر یك از اعضا و قواى نام برده ، تمام همشان این است كه از میان 

خواهد به آن ازند كه كل انسان یعنى انسان واحد مىموجودات خارج ، به آن موجودى بپرد

 بپردازد . 

دهد كه انسان خواسته است به او كند و به او صدقه مىمثال دست به كسى احسان مى

زند كه انسان خواسته است او را آزار و اذیت كند  و اما احسان شود و به كسى سیلى مى

اینكه همه در تحت فرمان یك انسانند ، كمتر رفتار این اعضا و این قوا با یكدیگر در عین 

ممكن است رفتارى ظالمانه باشد ، مثال دست یك انسان چشم همان انسان را در آورد و یا به 

بینم دست به دست هم صورت او سیلى بزند و ... این وضع اجزاى یك انسان است كه مى

افراد یك جامعه نیز همین حال همه به یك سو در حركتند ،  كنند وداده و در اجتماع سیر مى

را دارند ، یعنى اگر تفكرشان تفكر اجتماعى باشد ، خیر و شر ، فساد و صالح ، تقوا و 

گذارد ، فجور ، نیكى كردن و بدى كردن و ... یك یك آنها در خیر و شر مجتمعشان تاثیر مى

گردند ، اگر جامعه یعنى اگر جامعه صالح شد آنان نیز صالح گشته و اگر فاسد شد ، فاسد مى

گردند و ... براى اینكه وقتى شوند و اگر فاجر شد فاجر مىبا تقوا شد آنان نیز با تقوا مى
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  . گرددافراد ، اجتماعى فكر كردند ، جامعه داراى شخصیتى واحد مى

ها و اقوامى كه تعصب مذهبى و یا قومى قرآن كریم هم در داوریهایش نسبت به امت

ه اینكه اجتماعى فكر كنند ، همین شیوه را طى كرده ، وقتى روى سخن با وادارشان كرد ب

این گونه اقوام مثال با یهود یا عرب و یا امتهائى نظیر آن دو دارد ، حاضرین را به جرم 

دهد ، با اینكه جرم را كند و مورد عتاب و توبیخ قرار مىنیاكان و گذشتگانشان مؤاخذه مى

اند و اند قرنها قبل مرده و منقرض گشتهآنها كه مرتكب شده اند وحاضرین مرتكب نشده

كنند، داورى صحیحى است و در اینگونه داورى ، در بین اقوامى كه اجتماعى تفكر مى

شود كه در اینجا قرآن كریم از این قبیل داوریها بسیار است و در آیاتى بسیار زیاد دیده مى

 احتیاجى به نقل آنها نیست . 

مقتضاى رعایت انصاف این است كه از میان فالن قوم كه مورد عتاب واقع بله 

اند استثنا شوند و حق افراد صالح پایمال نگردد ، زیرا اگر اند ، افرادى كه صالح بودهشده

اند  و لیكن دلهایشان با آنان نبوده و چه اینگونه افراد در میان آنگونه اجتماعات زندگى كرده

افكار فاسد آنان در نیامده و خالصه فساد و بیمارى جامعه در آنان افكارشان به رنگ 

اند سرایت نكرده بود و اینگونه افراد انگشت شمار در آنگونه جوامع مثل عضو زایدى بوده

كه در هیكل آن جامعه روئیده باشند  و قرآن كریم همین انصاف را نیز رعایت كرده ، در 

د صالح و ابرار را استثنا دهد افرارزنش قرار مىآیاتى كه اقوامى را مورد عتاب و س

 . كندمى

و از آنچه گفته شد روشن گردید كه در داورى نسبت به جوامع متمدن ، معیار 

هاى صالح و فساد را نباید افراد آن جامعه قرار داد و نباید افراد آن جامعه را با افراد جامعه

شور غربى در بین خود چنین و چنانند ، دیگر سنجید ، اگر دیدیم كه مثال مردم فالن ك

گویند  و مردم فالن كشور شرقى و اسالمى رفتارى مؤدبانه دارند ، به یكدیگر دروغ نمى

توانیم بگوئیم پس بطور كلى جوامع غربى از شرقیها بهترند ، بلكه باید اینطور نیستند ، نمى

ر قرار داد ، باید دید فالن رفتارشان با سایر جوامع را معیا شخصیت اجتماعى آنان را و

اند ، رفتارشان با فالن جامعه ضعیف چگونه جامعه غربى كه خود را متمدن قلمداد كرده

  . هاى اجتماعى عالم سنجیداست  و خالصه باید شخصیت اجتماعى او را با سایر شخصیت

آرى در حكم به اینكه فالن جامعه صالح است یا طالح ، ظالم است یا عادل ، 

دتمند است یا شقى  و ... باید این روش را پیش گرفت كه متاسفانه فضالى غرب زده ما سعا

اند) و اند  و در نتیجه دچار خلط و اشتباه شدههمانطور كه گفتیم از این معنا غفلت ورزیده

اند كه فالن شخص انگلیسى در لندن پولى كه در زمین افتاده بود بر نداشت و یا چون دیده

حیح را انجام داد و مردم فالن كشور شرقى اینطور نیستند ، آنچنان شیفته فالن عمل ص

غربى و منزجر از شرقى شدند كه به طور یك كاسه حكم كردند به اینكه تمدن غرب چنین و 

ها اینطور نیستند  و پا را از این هم فراتر نهاده و گفتند اسالم چنان است و در مقابل شرقى

نسانها را به صالح الیقشان هدایت كند!( در حالى كه اگر جامعه تواند ادر این عصر نمى

هاى گرفتند، آن وقت رفتار آن شخصیت را با سایر شخصیتغرب را یك شخصیت مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                       کتاب هفتادم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در روش اسالم در اداره جامعه 28

آیند و یا از ها به شگفت درمىشد كه از تمدن غربىسنجیدند ، معلوم مىدیگر جهان مى

گى اجتماعى غربیها را از روزى كه توحش آنان! و به جان خودم سوگند كه اگر تاریخ زند

دادند و رفتارى را كه با سایر نهضت اخیر آنان آغاز شد ، مورد مطالعه دقیق قرار مى

 دادند . امتهاى ضعیف و بینوا كردند مورد بررسى قرار مى

فهمیدند كه تمام ادعاهائى كردند و مىبدون كمترین درنگى ، حكم به توحش آنان مى

د را مردمى بشر دوست و خیر خواه و فداكار بشر معرفى نموده و وانمود كنند و خوكه مى

گذارند ، تا به بشر حریت كنند كه در راه خدمت به بشریت از جان و مال خود مایه مىمى

اش دروغ داده ، ستمدیدگان را از ظلم و بردگان را از بردگى و اسیرى نجات بخشند ، همه

ملل ضعیف هدفى ندارند  و تمام همشان این است كه از  و نیرنگ است و جز به بند كشیدن

كشى و مداخله نظامى ، روز هر راه كه بتوانند بر آنها حكومت كنند ، یك روز از راه قشون

دیگر از راه استعمار ، روزى با ادعاى مالكیت نسبت به سرزمین آنان ، روزى با دعوى 

ه عنوان كمك در حفظ استقالل ب قیمومت ، روزى به عنوان حفظ منافع مشترك ، روزى

، روزى تحت عنوان حفظ صلح و جلوگیرى از تجاوزات دیگران ، روزى به عنوان آنان

دفاع از حقوق طبقات محروم و بیچاره ، روزى ... و روزى ... هیچ انسانى كه سالمت 

و  دهد كه چنین جوامعى را صالح بخواندفطرتش را از دست نداده، هرگز به خود اجازه نمى

یا آن را سعادتمند بپندارد ، هر چند كه دین نداشته باشد و به حكم وحى و نبوت و بدانچه از 

  . نظر دین سعادت شمرده شده ، آشنا نباشند

چگونه ممكن است طبیعت انسانیت) كه همه افرادش ، اعم از اروپائى و آفریقائیش 

باشند،( اعضائى یكسان مىیا آسیائى و امریكائیش و ... به طور مساوى مجهز بقوا و 

رضایت دهد كه یك طایفه بنام متمدن و تافته جدا بافته ، بر سر دیگران بتازند و ما یملك 

آنان را تاراج نموده ، خونشان را مباح و عرض و مالشان را به یغما ببرند  و راه به بازى 

ا جائى كه حتى گرفتن همه شؤون وجود و حیات آنان را براى این طایفه هموار سازند ، ت

درك و شعور و فرهنگ آنان را دست بیندازند  و بالئى بر سر آنان بیاورند كه حتى 

 انسانهاى قرون اولیه نیز آن را نچشیده بودند . 

ها و مقایسه آن با جنایاتى است سند ما در همه این مطالب ، تاریخ زندگى این امت

بینند و از همه جنایاتشان دنها مىكه ملتهاى ضعیف امروز از دست این به اصطالح متم

آورتر این جنایات است كه با منطق زورگوئى و افسار گسیختگى ، جنایات خود را شرم

 دهند . اصالح نامیده ، به عنوان سعادت ! بخورد ملل ضعیف مى

 

  كند؟اجتماع اسالمى به چه چیز تكون یافته و زندگى مى -6

 

شكى نیست در اینكه تشكیل اجتماع) هر نوع كه باشد،( مولود هدف و غرضى واحد 

باشد و این هدف مشترك در حقیقت به منزله است كه مشترك بین همه افراد آن اجتماع مى

روح واحدى است كه در تمام جوانب و اطراف اجتماع دمیده شده و نوعى اتحاد به آنها داده 
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  . است

شود ، یك رك در غالب و بلكه در نوع اجتماعاتى كه تشكیل مىالبته این هدف مشت

هدف مادى و مربوط به زندگى دنیائى انسانها است، البته زندگى مشترك آنان ، نه زندگى 

  . فردیشان

و جامع همه آن هدفها این است كه اجتماع از مزایاى بیشترى برخوردار گشته و به 

 زندگى مادى بهترى برسد . 

مندى انفرادى از نظر خاصیت این است كه مندى اجتماعى با بهرهبهرهو فرق بین 

بطور انفرادى زندگى كند ، قهرا در همه  -مانند بیشتر جانداران  -توانست انسان اگر مى

هاى زندگیش مطلق العنان و آزاد بود و هیچ مخالف و لذائذ و در برخوردارى از همه بهره

شد ، بله تنها چیزى كه آزادى هیچ رقیبى مزاحمش نمىبست و معارضى راه را بر او نمى

  كرد ، نارسائى قوا و جهازات بدن خود او بود.او را محدود مى

تواند هر نوع هوائى را استنشاق كند ، ساختمان ریه او هوائى چون آدمى نمى

تواند بیرون از اندازه و گنجایش دستگاه گوارشش خواهد ، و همچنین او نمىمخصوص مى

غذا بخورد زیرا این دستگاه براى هضم كردن غذا قدرتى محدود دارد و همچنین سایر قوا و 

  . كنندجهازات او ، یكدیگر را محدود مى

این وضع انسان است نسبت به خودش و اما نسبت به انسانهاى دیگر ، آنجا كه ما 

و نه انسانهاى  زندگى او را فردى فرض كنیم ، نه او كارى به كار انسانهاى دیگر دارد

  . كنندوریهاى او مزاحم اویند ، و میدان عمل را علیه او محدود و تنگ مىدیگر در بهره

شود كه باعث تضییق میدان عمل او و چون بنابر این فرض ، هیچ علتى تصور نمى

  . محدود كردن فعلى از افعال او و عملى از اعمال او گردد

كند ، كه دیگر عرصه ود اجتماع زندگى مىو این بخالف انسانى است كه در محد

  . اى كه در فرض باال بود را نداردزندگى او آن گستردگى

، و در اعمال خود مطلق العنان باشدتواند در اراده كردن و او در ظرف اجتماع نمى

  . زیرا آزادى او مزاحم آزادى دیگران است

آید ، زندگى خود او و و معلوم است كه وقتى پاى مزاحمت و معارضه به میان 

شود و ما این معنا را در مباحث نبوت در المیزان با زندگى همه افراد اجتماع تباه مى

 ترین وجه شرح دادیم . كامل

تنها علتى كه باعث شد بشر از روز نخست تن به حكومت قانون داده و خود را 

و خطر تباهى نوع بشر محكوم به حكم قانون جارى در مجتمع بداند ، همانا مساله تزاحم 

  . بوده است

هاى وحشى اینطور نبوده كه عقال نشسته باشند و با فكر و چیزى كه هست در جامعه

، براى خود قوانینى جعل كرده باشنداندیشه به نیازمندى خود به قانون پى برده باشند و سپس 

ان پیدا شود و قهرا شده درگیریها و مشاجراتى در آنبلكه آداب و رسومى كه داشتند باعث مى

شدند كه امورى را رعایت كنند تا بدینوسیله جامعه خویش را از خطر همه ناگزیر مى
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انقراض حفظ كنند و چون پیدایش آن امور همانطور كه گفتیم بر اساس فكر و اندیشه نبوده ، 

 اساسى مستحكم نداشته و در نتیجه همواره دستخوش نقض و ابطال بوده است . 

دیدند رعایت آن دردى از كردند ، بعد مىمردم آن امور را رعایت مىچند روزى 

  . ساختندآنان دوا نكرد ، ناگزیر آن را رها نموده امور دیگرى را جایگزین آن مى

شده ، بر اساسى استوار ، جعل هاى متمدن ، اگر قوانینى تدوین مىاما در جامعه

ى برخوردار بودند ، قوانین آن نیز محكمتر شده البته هر قدر آن مجتمع از تمدن بیشترمى

آید ، توانستند تضادهائى كه در اراده و اعمال افراد پدید مىبوده و با آن قوانین بهتر مى

تعدیل و بر طرف سازند و براى خواست تك تك افراد چارچوبى و قیودى مقرر بسازند ، 

 -بنام مثال دربار  -در یك نقطه این مجتمعات بعد از تقنین قانون قدرت و نیروى اجتماع را 

دادند ، تا بر طبق آنچه كه قانون تمركز داده ، آن مقام را ضامن اجراى قانون قرار مى

 گوید ، حكومت كند . مى

 از آنچه گذشت معلوم شد كه:

: قانون حقیقى در تمدن عصر حاضر عبارت است از نظامى كه بتواند خواست اوال 

ها را از میان آنان بر طرف سازد  و طورى تعدیل كند  و مزاحمتو عمل افراد جامعه را 

  . مرزبندى كند كه اراده و عمل كسى مانع از اراده و عمل دیگرى نگردد

كند در ماوراى قانون آزاد افراد جامعه كه این قانون در بینشان حكومت مى ثانیا :

این است كه بعد از تعدیل آزاد باشند ، چون مقتضاى اینكه بشر مجهز به شعور و اراده است 

  . باشد

و به همین جهت است كه قوانین عصر حاضر متعرض معارف الهیه و مسائل 

گذارد،( و این شود) و بشر را در انتخاب هر عقیده و داشتن هر خلقى آزاد مىاخالقى نمى

دریج شود كه قانون به آن شكل تصورش كند ، ولى بتدو امر بسیار مهم به شكلى تصور مى

عقاید و اخالقش نیز با قانون سازش نموده ، خود را  و به حكم اینكه جامعه تابع قانون است

دهد و دیر یا زود صفاى معنوى خود را از دست داده و به صورت مراسمى با آن وفق مى

ها بینیم چگونه سیاستآید و باز به همین سبب است كه مىظاهرى و تشریفاتى خشك در مى

زنند و روز دیگر كنند ، یك روز تیشه به ریشه آن مىزان با دین مردم بازى مىباو سیاست

كوشند  و روز دیگر كارى به كار آن نداشته روى خوش نشان می دهند  و در ترویج آن مى

  . كنندبه حال خود واگذارش مى

 و ثالثا : معلوم شد كه این طریقه خالى از نقص نیست ، براى اینكه هر چند ضمانت

اجراى قانون به قدرت مركزى ) كه یا فردى و یا افرادى است،( واگذار شده ، لیكن در 

حقیقت و سرانجام ضمانت اجرا ندارد ، به این معنا كه آن قدرت مركزى اگر خودش از حق 

منحرف شد و مرز قانون را شكست و سلطنت جامعه را مبدل به سلطنت شخص خود كرد و 

او جاى قانون را گرفت هیچ قدرتى نیست كه او را به مرز خود در نتیجه اراده و دلخواه 

برگرداند و دوباره قانون را حاكم سازد و بر این معنا شواهد بسیارى در زمان خود ما ) كه 

به اصطالح عصر تمدن و دانش است،( وجود دارد ، تا چه رسد به شواهدى كه تاریخ از 
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یه از دانش رسیده بودند و نه به این درجه از قرون گذشته ضبط كرده كه مردم نه به این پا

 تمدن . 

عالوه بر این نقص ، نقص دیگرى نیز وجود دارد و آن نهانى بودن موارد نقض 

تواند حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و قانون است ، چون قوه مجریه تنها مى

گیرد از حیطه قدرت مى ها پنهانى صورتشكنىضمانت كند  و در مواردى كه احیانا قانون

  . گردیمو مسؤولیت مجرى ، خارج است اینك به اول گفتار بر مى

و كوتاه سخن اینكه : هدف و جهت جامعى كه) و یا نقطه ضعفى كه( در همه قوانین 

مندى از مزایاى حیات مادى و دنیائى بردارى و بهرهجاریه در دنیاى امروز هست ، بهره

در همه قوانین ، منتها درجه سعادت آدمى در نظر گرفته شده ، است و این هدف است كه 

در حالى كه اسالم آنرا قبول ندارد ، زیرا از نظر اسالم سعادت ، در برخوردارى از لذائذ 

اش همین برخوردارى از تر است ، یك ناحیهشود ، بلكه مدار آن وسیعمادى خالصه نمى

از سعادت اخروى است ، كه از نظر اسالم ،  زندگى دنیا است و ناحیه دیگرش برخوردارى

زندگى واقعى هم همان زندگى آخرت است و اسالم سعادت زندگى واقعى یعنى زندگى 

داند و اخروى بشر را جز با مكارم اخالق و طهارت نفس از همه رذائل ، تامین شدنى نمى

ر داراى زندگى بش داند كهباز به حد كمال و تمام رسیدن این مكارم را وقتى ممكن مى

اجتماعى صالح باشد  و داراى حیاتى باشد كه بر بندگى خداى سبحان و خضوع در برابر 

  . مقضیات ربوبیت خداى تعالى و بر معامله بشر بر اساس عدالت اجتماعى ، متكى باشد

اسالم بر اساس این نظریه ، براى تامین سعادت دنیا و آخرت بشر اصالحات خود 

حید شروع كرد ، تا تمامى افراد بشر یك خدا را بپرستند  و آنگاه قوانین را از دعوت به تو

ها و اعمال اكتفا نكرد ، بلكه آن خود را بر همین اساس تشریع نمود و تنها به تعدیل خواست

  . را با قوانینى عبادى تكمیل نمود و نیز معارفى حقه و اخالق فاضله را بر آن اضافه كرد

در درجه اول به عهده حكومت اسالمى و در درجه دوم به  آنگاه ضمانت اجرا را

عهده جامعه نهاد ، تا تمامى افراد جامعه با تربیت صالحه علمى و عملى و با داشتن حق امر 

 به معروف و نهى از منكر در كار حكومت نظارت كنند . 

ماع خورد ارتباط تمامى اجزاى اجتترین مزایا كه در این دین به چشم مىو از مهم

شود ، به این معنا كه روح به یكدیگر است ، ارتباطى كه باعث وحدت كامل بین آنان مى

كند سارى و روح اخالق نامبرده در توحید در فضائل اخالقى كه این آئین بدان دعوت مى

اعمالى كه مردم را بدان تكلیف فرموده جارى است ، در نتیجه تمامى اجزاى دین اسالم بعد 

گردد و توحیدش بعد از تجزیه به صورت آن اخالق و آن اعمال توحید بر مىاز تحلیل به 

شود و كند ، همان روح توحید اگر در قوس نزول قرار گیرد آن اخالق و اعمال مىجلوه مى

شود ، همچنانكه قرآن كریم اخالق و اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحید مى

 فرمود:

 فاطر(/10«)و العمل الصالح یرفعه!الیه یصعد الكلم الطیب » 

ممكن است كسى بگوید : عین همان اشكالى كه به قوانین مدنیه وارد گردید به 
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تواند آن قوانین اسالمى نیز وارد است ، یعنى همانطور كه قوه مجریه در آن قوانین نمى

قوه مجریه قوانین را حتى در خلوتها اجرا كند ، چون اطالعى از عصیانهاى پنهانى ندارد ، 

در اسالم نیز همین نارسائى را دارد ، دلیل روشنش این ضعفى است كه به چشم خود در 

بینیم كه چگونه سیطره خود بر جامعه اسالمى را از دست كنیم و مىقوانین دینى مشاهده مى

داده و این نیست مگر به خاطر همین كه كسى را ندارد كه نوامیس و قوانینش را حتى براى 

  . ز بر بشر تحمیل كندیك رو

گوئیم حقیقت قوانین عمومى چه الهى و چه بشریش ، چیزى جز در پاسخ مى

صورتهائى ذهنى در اذهان مردم نیست ، یعنى تنها معلوماتى است كه جایش ذهن و دل 

شود ، یعنى اعمالى مردم است ، بله وقتى اراده انسان به آن تعلق بگیرد مورد عمل واقع مى

دهند و قهرا اگر اراده و خواست مردم به آن تعلق نگیرد و نخواهند به ا انجام مىبر طبق آنه

 شود . آن قوانین عمل كنند چیزى در خارج به عنوان مصداق و منطبق علیه آنها یافت نمى

پس مهم این است كه كارى كنیم تا خواست مردم به وقوع آن قوانین ، تعلق بگیرد و 

انین تدوین شده در تمدن حاضر بیش از این هم و اراده ندارد كه تا قانون قانون بشود و قو

افعال مردم بر طبق خواست اكثریت انجام یابد ، به همین اندازه است و بس  و اما چه كنیم 

ها زنده و فعال اند ، هر زمانى كه ارادهاى برایش نیندیشیدهها اینطور شود ، چارهكه خواست

شده است  و هر زمان كه در اثر انحطاط طفیل آن جارى مىو عاقالنه بوده ، قانون به 

مرده و یا اگر هم زنده بوده به خاطر فرورفتگى جامعه در جامعه و ناتوانى بنیه مجتمع مى

داده و یا اگر ، ها شعور و درك خود را از دست مىشهوات و گسترش یافتن دامنه عیاشى

ومت استبدادیش جرأت حرف زدن نداشته و هم زنده بوده و هم داراى شعور ، از ناحیه حك

اراده آن حاكم مستبد ، اراده اكثریت را سركوب كرده و قانون به بوته فراموشى سپرده 

 شد . مى

تواند باید گفت كه در وضع عادى هم قانون تنها در ظاهر جامعه حكومت دارد و مى

شود ، تى كه سرى انجام مىاى خالفكاریها و تجاوزات جلوگیرى كند ، اما در جنایااز پاره

تواند دامنه حكومت خود را تا پستوها و قانون راهى براى جلوگیرى از آن ندارد و نمى

ها و نقاطى كه از منطقه نفوذش بیرون است گسترش دهد و در همه این موارد صندوق خانه

ن امت به آرزوى خود كه همان جریان قانون و صیانت جامعه از فساد و از متالشى شد

رسد  و انشعابهائى كه بعد از جنگ جهانى اول و دوم در سرزمین اروپا واقع شد است نمى

 خود از بهترین مثالها در این باب است . 

و این خطر یعنى شكسته شدن قوانین و فساد جامعه و متالشى شدن آن ، جوامع را 

در اینكه تنها  به خاطر اینكه جوامع توجه و اهتمامى نورزید دستخوش خود نكرد ، مگر

ها و در نتیجه تنها ضامن علت صیانت خواستهاى امت را پیدا كند  و تنها علت حفظ اراده

اجراى قانون همانا اخالق عالیه انسانى است ، چون اراده در بقایش و استدامه حیاتش تنها 

شده  تواند از اخالق مناسب با خود استمداد كند و این معنا در علم النفس كامال روشنمى

تر از اراده كسى است كه خلق را اش قوىاست) كسى كه داراى خلق شجاعت است ، اراده
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تر از اراده كسى است كه اش در مهر ورزیدن قوىندارد و آنكه داراى تواضع است اراده

مبتال به تكبر است ، در عكس قضیه نیز چنین است آنكه ترسوتر و یا متكبرتر است 

تر از اراده كسى است كه شجاع و متواضع است. و در ستمگرى قوىاش در قبول ظلم اراده

 مترجم.( 

پس اگر سنتى و قانونى كه در جامعه جریان دارد متكى بر اساسى قویم از اخالق 

ها در آسمان دارد و به عكس ها در زمین و شاخهماند كه ریشهعالیه باشد ، بر درختى مى

كه خیلى زود از جاى كنده شده و دستخوش بادها  مانداگر چنین نباشد به بوته خارى مى

  . شودمى

توانید این معنا را در پیدایش كمونیسم كه چیزى جز زائیده دمكراتى نیست شما مى

را مورد نظر قرار دهید ، چون این نظام در دنیا به وجود نیامد مگر به خاطر تظاهر طبقه 

جتماع و روز به روز فاصله این دو مرفه به عیاشى  و به خاطر محرومیت طبقات دیگر ا

طبقه از یكدیگر بیشتر و قساوت و از دست دادن انصاف در طبقه مرفه زیادتر و خشم و 

ورتر گردید و اگر قوانین كشورهاى متمدن كینه از آنان در دل طبقات محروم شعله

ا داشت هرگز این مولود نتوانست سعادت آدمى را تضمین كند و ضمانت اجرائى مىمى

 شد . مشروع) كمونیسم( متولد نمى

توانید صدق گفتار ما را با سیرى در جنگهاى بین المللى به دست آورید ، و نیز مى

كه نه یكبار و نه دو بار ، زمین و زندگى انسانهاى روى زمین را طعمه خود ساخت و خون 

چه ؟ تنها و تنها هزاران هزار انسان را به زمین ریخت ، حرث و نسل را نابود كرد ، براى 

 براى اینكه چند نفر خواستند حس استكبار و غریزه حرص و طمع خود را پاسخ دهند . 

اى در دل ) آیا اینك تصدیق خواهى كرد كه قوانین غربى بخاطر نداشتن پشتوانه

تواند سعادت انسان را تامین كند؟ انسانى كه این قدر خطرناك است ، چه اعتنائى انسانها نمى

  اى مسخره نیست. مترجم.(نون دارد؟ قانون در نظر چنین انسانى چیزى جز بازیچهبه قا

و لیكن اسالم سنت جاریه و قوانین موضوعه خود را بر اساس اخالق تشریع نموده 

  بر اساس آن اخالق فاضله سخت عنایت به خرج داده است. و در تربیت مردم

و بر عهده آن است و اخالق همه چون قوانین جاریه در اعمال ، در ضمانت اخالق 

دهد و بهتر از یك پلیس جا با انسان هست ، در خلوت و جلوت وظیفه خود را انجام مى

توانند در ظاهر نظم را تواند عمل كند ، چون پلیس و هر نیروى انتظامى دیگر تنها مىمى

  . بر قرار سازند

هذیب اخالق جامعه خواهى گفت : معارف عمومى در ممالك غربى نیز در مقام ت

شود تا مردم را بر هست و از ناحیه مجریان قوانین ، براى این منظور تالش بسیار مى

  . اساس اخالق پسندیده تربیت كنند

گوئیم بله همینطور است ، اما این اخالق و دستوراتش مانند قوانین آنان در نظر مى  

بینیم كه هیچ اى بیش نیست و لذا مىخواهند بند و بارى نداشته باشند مسخرهآنهائى كه مى

  . سودى به حالشان نداشته است
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 گوئیم:خواهى پرسید چرا ؟ مى

: براى اینكه تنها چیزى كه منشا همه رذائل اخالقى است ، اسراف و افراط در  اوال 

اى دیگر است  و قوانین اى و تفریط و محرومیت از آن در عدههاى مادى در عدهلذت

اى اش محرومیت عدهمرفه را در آن اسراف و افراط آزاد گذاشته و نتیجه غربیان مردم

دیگر شده ، خوب در چنین نظامى كه اقلیتى از پرخورى شكمشان به درد آمده و اكثریتى از 

نالند آیا دعوت به اخالق دعوت به دو امر متناقض و درخواست جمع بین دو گرسنگى مى

 ضد نیست ؟ ! . 

كنند و عالوه بر این همانطور كه قبال توجه فرمودید غربیها تنها اجتماعى فكر مى

هاى ضعیف و ابطال حقوق آنان پیوسته مجتمعات و نشست آنان براى به دام كشیدن جامعه

سازند ، تا آنجا كنند و حتى خود آنان را برده خویش مىاست  و با ما یملك آنان زندگى مى

گویند!  با این حال اگر كسى ادعا كند كه غربیها جامعه و ن زور مىكه بتوانند به ایشا

خوانند ، ادعائى متناقض نیست ؟ قطعا همین است و ال انسانها را به سوى صالح و تقوا مى

 گذارد . غیر و سخن اینگونه گروهها و سازمانها در كسى اثر نمى

اى ازند لیكن كمترین نتیجهپرداینكه : غربیها به اصالح اخالق نیز مى دومو دلیل 

گیرند ، این است كه اخالق فاضله اگر بخواهد مؤثر واقع شود باید در نفس ثبات و نمى

استقرار داشته باشد و ثبات و استقرارش نیازمند ضامنى است كه آنرا ضمانت كند و جز 

د ، تنها كنتوحید یعنى اعتقاد به اینكه براى عالم تنها یك معبود وجود دارد تضمین نمى

شوند كه معتقد باشند به وجود خدائى واحد و داراى اسماى كسانى پاى بند فضائل اخالقى مى

حسنا ، خدائى حكیم كه خالیق را به منظور رساندن به كمال و سعادت آفرید ، خدائى كه 

دارد و شر و فساد را دشمن ، خدائى كه بزودى خالیق اولین و خیر و صالح را دوست مى

كند تا در بین آنان داورى نموده و هر كسى را به آخرین حد ا در قیامت جمع مىآخرین ر

 جزایش برساند ، نیكوكار را به پاداشش و بدكار را به كیفرش . 

و پر واضح است كه اگر اعتقاد به معاد نباشد هیچ سبب اصیل دیگرى نیست كه 

هاى طبیعى كه از لذائذ و بهرهبشر را از پیروى هواى نفس باز بدارد  و وادار سازد به این

نفس صرفنظر كند ، چون طبع بشر چنین است كه به چیزى اشتها و میل كند و چیزى را 

دوست بدارد كه نفعش عاید خودش شود ، نه چیزى كه نفعش عاید غیر خودش شود ، مگر 

  آنكه برگشت نفع غیرهم به نفع خودش باشد) به خوبى دقت بفرمائید!(

برد و هیچ رادع ن در مواردى كه انسان از كشتن حق غیر ، لذت مىخوب ، بنابر ای

هاى نا مشروع باز بدارد و هیچ قانونى نیست كه او را و مانعى نیست كه او را از این لذت

در برابر این تجاوزها مجازات كند و حتى كسى نیست كه او را سرزنش نموده و مورد 

او را از ارتكاب اینگونه خطاها و ظلمها) هر  تواندعتاب قرار دهد ، دیگر چه مانعى مى

  قدر هم كه بزرگ باشد،( جلوگیرى نماید؟

و اما اینكه این توهم) كه اتفاقا بسیارى از اهل فضل را به اشتباه انداخته!( كه مثال 

حب وطن ، نوع دوستى ثنا و تمجید در مقابل صحت عمل و امثال اینها بتواند كسى را از 
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تجاوز به حقوق همنوع و هموطن باز بدارد) توهمى است كه جایش همان ذهن است  و در 

خارج وجود ندارد!( و خیالى است باطل چرا كه امور نامبرده ، عواطفى است درونى و 

تواند آن را حفظ كند و خالصه هائى است باطنى كه جز تعلیم و تربیت ، چیزى نمىانگیزه

رسد ، تا تخلف ناپذیر باشد ، پس و بحد سببیت و علیت نمى اثرش بیش از اقتضا نیست 

اینگونه حاالت ، اوصافى هستند اتفاقى و امورى هستند عادى كه با برخورد موانع زایل 

اند عوامل نامبرده یعنى حب وطن ، شوند و این توهم مثل توهم دیگرى است كه پنداشتهمى

كند به اینكه نه تنها ك ، اشخاصى را وادار مىعالقه به همنوع  و یا عشق به شهرت و نام نی

به حقوق دیگران تجاوز نكند بلكه خود را فداى دیگران هم بكند ، مثال خود را به كشتن دهد 

تا وطن از خطر حفظ شود و یا مردم پس از مردنش او را تعریف كنند ، آخر كدام انسان 

براى بهتر زندگى كردن دیگران و  داند حاضر استدین ، انسانى كه مردن را نابودى مىبى

یا براى اینكه دیگران او را تعریف كنند و او از تعریف دیگران لذت ببرد خود را به كشتن 

 دهد ؟ او بعد از مردنش كجا است كه تعریف دیگران را بشنود و از شنیدنش لذت ببرد ؟  

كند ن) هر چه مىكند در اینكه انساو كوتاه سخن اینكه هیچ متفكر بصیر ، تردید نمى

كند ، هر چند كه بعد كند،( و هرگز بر محرومیت خود اقدامى نمىبه منظور سعادت خود مى

دهند كه اگر مثال هائى كه در این باره به او مىاز محرومیت او را مدح و ثنا كنند و وعده

و  گردد!(ات فداكارى كنى) قبرت بنام سرباز گمنام مزار عموم مىبراى سعادت جامعه

شود و ... تمام اینها شود  و افتخارى جاودانى نصیبت مىنامت تا أبد به نیكى یاد مى

ها گول بزنند و خواهند او را با اینگونه وعدهكارانه كه مىهائى است پوچ و فریبوعده

اى اینگونه عقلش را در كوران احساسات و عواطف بدزدند و چنین شخص فریب خورده

از مردنش و به اعتقاد خودش بعد از باطل شدن ذاتش همان حال قبل از  كند كه بعدخیال مى

برد و این چیزى شنود و لذت مىكنند او مىمرگ را دارد ، مردم كه تعریف و تمجیدش مى

گساران مست در حال مستى دچار جز غلط در وهم نیست همان غلط در وهمى است كه مى

آید بنام فتوت و مردانگى از جرم مجرمین در مىشوند ، وقتى احساساتشان به هیجان آن مى

گذرند و جان و مال و ناموس و هر كرامت دیگرى را كه دارند در اختیار طرف در مى

گذارند  و این خود سفاهت و جنون است ، چون اگر عاقل بودند هرگز به چنین امورى مى

 كردند . اقدام نمى

غیر از توحیدى كه ذكر شد ، هیچ پس این لغزشها و امثال آن خطرهائى است كه 

سنگرى نیست كه انسان را از آن حفظ كند و به همین جهت است كه اسالم اخالق كریمه را 

كه جزئى از طریقه جاریه او است بر اساس توحید پى ریزى نموده است ، توحیدى كه 

انسان هر اعتقاد به توحید هم از شؤون آن است و الزمه این توحید و آن معاد این است كه 

دورى از بدیها باشد ، چه اینكه تك تك  زمان و هر جا كه باشد روحا ملتزم به احسان و

موارد را تشخیص بدهد كه خوبى است یا بدى است و یا نداند  و چه اینكه ستایشگرى ، او 

را بر این اخالق پسندیده ستایش بكند و یا نكند  و نیز چه اینكه كسى با او باشد كه بر آن 

ار و یا از آن بازش بدارد یا نه ، براى اینكه چنین كسى خدا را با خود و داناى به احوال واد
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داند و معتقد است كه خداى تعالى عمل هر انسانى را خود و حفیظ و قائم بر هر نفس مى

بیند و نیز معتقد است كه در ماوراى این عالم روزى است كه در آن روز هر انسانى مى

بیند) چه خیر و چه شر( و در آن روز هر كسى بدانچه كرده حاضر مى آنچه را كه كرده

 شود . جزا داده مى

 

 آزادی و حریت در اسالم به چه معنا است؟  -7

 

كلمه حریت به آن معنائى كه مردم از آن در ذهن دارند ، عمر و دورانش بر سر 

مدنى اروپا كه سه ، زبانها ، بیش از چند قرن نیست  و اى چه بسا این كلمه را نهضت ت

چهار قرن قبل اتفاق افتاد بر سر زبانها انداخت ، ولى عمر معناى آن بسیار طوالنى است ، 

ترین اعصارش خواهان آن بوده  و به عنوان یكى از آرزوهایش در ذهنش یعنى بشر از قدیم

  . جوالن داده

شود عب مىریشه طبیعى و تكوینى این معنا یعنى آن چیزى كه حریت از آن منش 

جهازى است كه انسان در وجودش مجهز به آن است ، یعنى جهاز حریت و آن عبارت است 

اى كه او را بر عمل وامیدارد ، چون اراده حالتى است درونى كه اگر باطل شود از اراده

شود و معلوم است كه باطل شدن حس و شعور به بطالن حس و شعور آدمى باطل مى

 د . گردانسانیت منتهى مى

چیزى كه هست انسان از آنجائى كه موجودى است اجتماعى و طبیعتش او را به 

اش دهد  و الزمه این سوق دادن این است كه یك انسان ارادهسوى زندگى گروهى سوق مى

را داخل در اراده همه و فعلش را داخل در فعل همه كند و باز الزمه آن این است كه در 

كند ، خاضع كند و براى اعمال مرز و حد درست مىرا تعدیل مىها برابر قانونى كه اراده

گردد ، لذا باید بگوئیم همان طبیعتى كه آزادى در اراده و عمل را به او داد ، دو باره همان 

اش و عملش را محدود و آن آزادى را كه در اول به او داده بود مقید نمود طبیعت بعینه اراده

 . 

ها كه از ناحیه قوانین آمد بخاطر اختالفى كه در از سوى دیگر این محدودیت

گزاران بود مختلف گردید ، در تمدن عصر حاضر از آنجا كه پایه و اساس احكام قانون

مندى از مادیات است كه شرحش گذشت نتیجه اینگونه تفكر آن شد كه مردم در قانون بهره

به چه عقایدى باشند و آیا به  امر معارف اصلى و دینى آزاد شدند ، یعنى در اینكه معتقد

اش امر اخالق و هر چیزى كه قانون در باره لوازم آن عقاید ملتزم باشند یا نه و نیز در

نظرى نداده آزاد باشند و معناى حریت و آزادى هم در تمدن عصر ما همین شده است كه 

واستند بكنند و هر اى كه خمردم در غیر آنچه از ناحیه قانون محدود شدند آزادند ، هر اراده

  . عملى كه خواستند انجام دهند

گذشت،( بر اساس توحید بنا  به خالف انسان كه چون قانونش را ) به بیانى كه

، و در مرحله بعد ، اخالق فاضله را نیز پایه قانونش قرار داده و آنگاه متعرض تمامى نهاده
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ا حكم جعل كرده و در نتیجه اعمال بشر) چه فردیش و چه اجتماعیش( شده و براى همه آنه

هیچ چیزى كه با انسان ارتباط پیدا كند و یا انسان با آن ارتباط داشته باشد نمانده ، مگر آنكه 

شرع اسالم در آن جاى پائى دارد ، در نتیجه در اسالم جائى و مجالى براى حریت به معناى 

 امروزیش نیست . 

قابل قیاس با حریت تمدن عصر  اما از سوى دیگر اسالم حریتى به بشر داده كه

حاضر نیست و آن آزادى از هر قید و بند و از هر عبودیتى به جز عبودیت براى خداى 

شود سبحان است و این هر چند در گفتن آسان است ، یعنى با یك كلمه حریت خالصه مى

تواند به وسعت معناى آن پى ببرد كه در سنت ولى معنائى بس وسیع دارد و كسى مى

خواند و آن سیره را در بین افراد جامعه و آن مى المى و سیره عملى كه مردم را بهاس

سازد دقت و تعمق كند و سپس آن سیره را با سیره ظلم و زورى كه طبقات آن بر قرار مى

تمدن عصر حاضر در بین افراد جامعه و در بین طبقات آن و سپس بین یك جامعه قوى و 

تواند به خوبى درك كند آیا اسالم مقایسه نماید ، آن وقت مى جوامع ضعیف بر قرار نموده

ها نموده و یا به طلبىبشر را آزاد كرده و تمدن غرب بشر را اسیر هوا و هوسها و جاه

عكس است و آیا آزادى واقعى و شایسته منزلت انسانى آن است كه اسالم آورده ، و یا بى 

  . آوردهبند و بارى است كه تمدن حاضر به ارمغان 

) پس احكام اسالم هر چند كه حكم است و حكم محدودیت است ، ولى در حقیقت 

ورزش و تمرین آزاد شدن از قیود ننگین حیوانیت است!( گو اینكه اسالم بشر را در 

گیرى از رزق طیب و مزایاى زندگى و در مباحات ، آزاد گذاشته ، اما این شرط را هم بهره

 افراط و یا تفریط نكنند و فرموده:كرده كه در همان طیبات 

 اعراف(/32...!«)قل من حرم زینة هللا التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق » 

 و نیز فرموده:

 بقره(/29!«)خلق لكم ما فى االرض جمیعا » 

 و نیز فرموده:

 جاثیه(/13!« )و سخر لكم ما فى السموات و ما فى االرض جمیعا منه » 

این است كه بعضى از اهل بحث و مفسرین با زور و زحمت و یكى از عجایب 

ال » یه شریفه:اند به آاند اثبات كنند كه در اسالم عقیده آزاد است ، و استدالل كردهخواسته

 و آیاتى دیگر نظیر آن .  (بقره/256«)اكراه فى الدین!

چه  در حالى كه ما در سابق در ذیل تفسیر همین آیه در المیزان گفتیم كه آیه

كنیم این است كه شما خواننده توجه فرمودید كه خواهد بفرماید ، آنچه در اینجا اضافه مىمى

گفتیم توحید اساس تمامى نوامیس و احكام اسالمى است و با این حال چطور ممكن است كه 

اسالم آزادى در عقیده را تشریع كرده باشد ؟ و اگر آیه باال بخواهد چنین چیزى را تشریع 

آیا تناقض صریح نخواهد بود ؟ قطعا تناقض است و آزادى در عقیده در اسالم مثل این كند 

ماند كه دنیاى متمدن امروز قوانین تشریع بكند و آنگاه در آخر این یك قانون را هم مى

اضافه كند كه مردم در عمل به این قوانین آزادند ، اگر خواستند ، عمل بكنند و اگر 
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 نخواستند نكنند . 

و به عبارتى دیگر ، عقیده كه عبارت است از درك تصدیقى ، اگر در ذهن انسان   

پیدا شود ، این حاصل شدنش عمل اختیارى انسان نیست ، تا بشود فالن شخص را از فالن 

شود تحت عقیده ، منع و یا در آن عقیده دیگر آزاد گذاشت بلكه آنچه در مورد عقاید مى

است ، یعنى بعضى از كارها را كه با مقتضاى فالن عقیده تكلیف در آید لوازم عملى آن 

منافات دارد منع  و بعضى دیگر را كه مطابق مقتضاى آن عقیده است تجویز كرد ، مثال 

هاى شخصى را وادار كرد به اینكه مردم را به سوى فالن عقیده دعوت كند و با آوردن دلیل

و یا آن عقیده دیگر را نپذیرند و یا وادار كرد  محكم قانعشان كند كه باید آن عقیده را بپذیرند

 اش به صورت كتابى بنویسد ، و منتشر كند . آن عقیده را با ذكر ادله

اى كه مردم داشتند باطل و فاسد سازد ، اعمالى هم كه طبق عقیده خود و فالن عقیده

  . كنند باطل و نادرست جلوه دهدمى

زم عملى به عقاید است ، نه خود عقاید  و دارد ، لواپس آنچه بكن و نكن بر مى

كه وقتى لوازم عملى نامبرده ، با مواد قانون دایر در اجتماع مخالفت داشت  و  معلوم است

یا با اصلى كه قانون متكى بر آن است نا سازگارى داشت ، حتما قانون از چنان عملى 

ا در این مقام است كه تنه« ال اكراه فى الدین!» جلوگیرى خواهد كرد ، پس آیه شریفه

تواند منظور این باشد كه اسالم كسى را مجبور به بردار نیست ، نه مىبفهماند ، اعتقاد اكراه

تواند این باشد كه مردم در اعتقاد آزادند  و اسالم در اعتقاد به معارف خود نكرده و نه مى

اش توحید صانع  گانهتشریع خود جز بر دین توحید تكیه نكرده ، دین توحیدى كه اصول سه

و نبوت انبیا  و روز رستاخیز است  و همین اصل است كه مسلمانان و یهود و نصارا و 

مجوس و باالخره اهل كتاب بر آن اتحاد و اجتماع دارند ، پس حریت هم تنها در این سه 

 تواند در غیر آن باشد ، زیرا گفتیم آزادى در غیر این اصول یعنى ویراناصل است و نمى

كردن اصل دین ، بله البته در این میان حریتى دیگر هست و آن حریت از جهت اظهار 

اش بحث عقیده در هنگام بحث است كه ان شاء هللا در فصل آخر همین فصول در باره

 خواهیم كرد . 

 

  در مجتمع اسالمى راه بسوى تحول و تكامل چیست ؟ -8

 

است جامع همه لوازم یك زندگى با  چه بسا بشود گفت كه : گیرم سنت اسالمى سنتى

سعادت  و گیرم كه مجتمع اسالمى مجتمعى است واقعا سعادت یافته و مورد رشك همه 

جوامع عالم ، لیكن این سنت به خاطر جامعیتش و به خاطر نبود حریت در عقیده در آن 

ود شود و این خباعث ركود جامعه و در جا زدن و باز ایستادنش از تحول و تكامل مى

اند یكى از عیوب مجتمع كامل است چون سیر تكاملى در هر بطورى كه دیگران هم گفته

چیز نیازمند آن است كه در آن چیز قواى متضادى باشد ، تا در اثر نبرد آن قوا با یكدیگر و 

كسر و انكسار آنها مولود جدیدى متولد شود ، خالى از نواقصى كه در آن قوا بود و باعث 
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  . ردیدگ زوال آنها

بنابر این نظریه ، اگر فرض كنیم كه اسالم اضداد و نواقص و مخصوصا عقاید 

اش توقف مجتمع از سیر تكاملى است ، البته مجتمعى كند ، الزمهمتضاده را از ریشه بر مى

  . كه خود اسالم پدید آورده

گوئیم ریشه آن جاى دیگر است و آن مكتب مادیت و لیكن در پاسخ این ایراد مى

اعتقاد به تحول ماده است و یا به عبارت دیگر : مكتب ماتریالیسم دیالكتیك است و هر چه 

باشد در آن خلط عجیبى به كار رفته است ، چون عقاید و معارف انسانیت دو نوعند ، یكى 

شود و همپاى تكامل بشر تكامل پیدا تخوش تحول و دگرگونى مىآن عقاید و معارفى كه دس

هاى زندگى مادى و رام كند و آن عبارت است از علوم صناعى كه در راه باال بردن پایهمى

شود ، از قبیل ریاضیات و كردن و به خدمت گرفتن طبیعت سركش به كار گرفته مى

كمال بر مي دارد ، باعث تكامل و  طبیعیات و امثال آن دو كه هر قدمى از نقص به سوى

 شود . تحول زندگى اجتماعى مى

شود ، هر چند كه نوعى دیگر معارف و عقایدى است كه دچار چنین تحولى نمى

اى است كه در مسائل پذیرد و آن عبارت از معارف عامه الهیهتحول به معنائى دیگر را مى

قطعى و متوقف دارد ، یعنى احكامش  مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت و امثال آن احكامى

 پذیرد . پذیرد ، هر چند كه از جهت دقت و تعمق ارتقا و كمال مىدگرگونگى و تحول نمى

گذارد مگر به نحو كلى و و این معارف و علوم و اجتماعات و سنن حیات تاثیر نمى

ملیش به همین جهت است كه توقف و یك نواختى آن باعث توقف اجتماعات از سیر تكا

بینیم نه یكى نه دو تا ...  كه در یك حال شود ، همچنانكه در وجدان خود آرائى كلى مىنمى

اند و در عین حال اجتماع ما به خاطر آن آراى متوقف و ثابت ، از سیر خود و ثابت مانده

ى گوئیم انسان براى حفظ حیاتش باید به سوتكاملش باز نایستاده ، مانند این عقیده ما كه مى

باید به منظور نفعى  كندگوئیم كارى كه انسان مىكار و كوشش انگیخته شود و این كه مى

گوئیم انسان باید به حال اجتماع زندگى كند و یا معتقدیم كه باشد كه عایدش شود  و اینكه مى

گوئیم : كنیم هست و در واقع وجود ندارد و یا مىعالم هستى حقیقتا هست نه اینكه خیال مى

سان جزئى از این عالم است و او نیز هست و یا انسان جزئى از عالم زمینى است و یا ان

انسان داراى اعضائى و ادواتى و قوائى است و از این قبیل آراء و معلوماتى كه تا انسان 

بوده آنها را داشته  و تا خواهد بود خواهد داشت و در عین حال دگرگون نشدنش باعث نشده 

  . ى از ترقى و تعالى متوقف شود و راكد گرددكه اجتماعات بشر

گوئیم عالم خودش معارف اصولى دین هم از این قبیل معلومات است مثل اینكه مى  

خود را درست نكرده ، بلكه آفریدگارى داشته و آن آفریدگار واحد است و در نتیجه اله و 

ر شرعى را تشریع فرموده گوئیم این خداى واحد براى بشمعبود عالم نیز یكى است و یا مى

كه جامع طرق سعادت است و آن شریعت را به وسیله انبیا و از طریق نبوت به بشر 

گوئیم پروردگار عالم بزودى تمامى اولین و آخرین را در یك روز زنده و رسانیده و یا مى

 دهدرسد و جزاى اعمالشان را مىكند و در آن روز به حساب اعمال یك یكشان مىجمع مى
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اى است كه اسالم جامعه خود را بر آن پى نهاده و با واحده گانه كلمهو همین اصول سه

نهایت درجه مراقبت در حفظ آن كوشیده) یعنى هر حكم دیگرى كه تشریع كرده طورى 

  تشریع نموده كه این كلمه واحده را تقویت كند.(

ش و نتیجه و معلوم است كه چنین معارفى اصطكاك و بحث بر سر بود و نبود

ایم كه بحث از اى جز انحطاط جامعه ندارد) چون كرارا گفتهگرفتن رأیى دیگر در آن ، ثمره

ماند كه بحث كند و مثل این مىاینكه چنین چیزى هست یا نیست حكایت از نادانى انسان مى

( كنیم از اینكه در جهان چیزى بنام خورشید و داراى خاصیت نور افشانى وجود دارد یا نه!

تمامى حقایق مربوط به ماوراى طبیعت از این نوع معارف است كه بحث از درستى و 

نادرستیش و یا انكارش به هر نحوى كه باشد به جز انحطاط و پستى ، ارمغانى براى جامعه 

 آورد . نمى

و حاصل كالم اینكه مجتمع بشرى در سیر تكاملیش جز به تحولهاى تدریجى و 

طریق استفاده از مزایاى زندگى ، به تحول دیگرى نیازمند نیست تكامل روز به روزى در 

گیر و تطبیق عمل بر علم) یعنى تجربه دائمى( حاصل هاى علمى پىو این تحول هم با بحث

  . شود  و اسالم هم به هیچ وجه جلو آن را نگرفتهمى

ته ، هاى اجتماعى كه روز به روز دگرگونى یافو اما طریق اداره مجتمعات و سنت

سلطنت و روز دیگر دموكراتى و روز دیگر كمونیستى و غیره شده ، این بدان  یك روز

جهت بوده كه بشر به نواقص یك یك آنها پى برده و دیده است كه فالن رژیم از اینكه انسان 

اجتماعى را به كمال مطلوبش برساند قاصر است ، دست از آن برداشته رژیم دیگرى بر 

اینكه این تغییر دادن رژیم ، یكى از واجبات حتمى بشر باشد و نظیر  سر كار آورده ، نه

 -كند ، پس فرق میان آن رژیم و این رژیم صنعت باشد كه از نقص به سوى كمال سیر مى

فرق میان غلط و صحیح) و یا  -البته اگر فرقى باشد و همه در بطالن به یك درجه نباشند 

  . قص و كاملغلط و غلطتر( است ، نه فرق میان نا

خواهیم بگوئیم اگر بشر در مساله سنت و روش اجتماعیش بر سنتى خالصه مى

اش اقتضاى آن را دارد ، سنتى كه عدالت را در استقرار بیابد كه فطرت دست نخورده

ن سنتى تحت تربیت صالح قرار اجتماع بر قرار سازد و نیز اگر بشر در زیر سایه چنی

علم نافع و عمل صالح باشد  و آنگاه شروع كند به سیر تكاملى در ، تربیتى كه دو بالش گیرد

كند و به خاطر مدارج علم و عمل و سیر به سوى سعادت واقعى خود ، البته تكامل هم مى

داشتن آن سنت عادله و آن تربیت صحیح و آن علم و عمل نافع روز به روز گامهاى 

و هیچ احتیاجى به دگرگون ساختن رژیم دارد بلندترى هم در تكامل و بسوى سعادت بر مى

كند ، پس صرف اینكه انسان از هر جهت باید تكامل یابد و تحول بپذیرد ، دلیل بر پیدا نمى

این نیست كه حتى در امورى هم كه احتیاجى به تحول ندارد و حتى هیچ عاقل و بصیرى 

 داند تحول بپذیرد . تحول در آن را صحیح نمى

آنهائى كه به عنوان مثال ذكر گردید ، نیز در معرض تحول حال اگر بگوئى همه 

تواند در معرض قرار نگیرد ، اعتقادات ، اخالقیات كلى  و امثال آن همه تحول است و نمى
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پذیرد ، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم ، زیرا خوب و بد آنها هم با تغییر اوضاع را مى

مان دگرگون گشته ، خوبش بد و بدش خوب اجتماعى و اختالفهاى محیطى و نیز با مرور ز

شود ، پس این صحیح نیست كه ما منكر شویم كه طرز فكر انسان جدید غیر طرز فكر مى

انسان قدیم است و همچنین طرز فكر انسان استوائى غیر طرز فكر انسان قطبى و انسان 

م و انسان نقاط معتدله است و یا منكر شویم كه طرز فكر انسان خادم غیر انسان مخدو

صحرانشین غیر انسان شهرنشین و انسان ثروتمند غیر انسان فقیر است ، چون افكار و 

اى و یا وضع زندگى عقاید به خاطر اختالف عوامل كه یا عامل زمانى است یا منطقه

اى كه فرض كنیم هر قدر هم بدیهى و روشن شود  و بدون شك هر عقیدهشخصى مختلف مى

 گردد . متحول مىباشد با گذشت اعصار 

گوید هیچ یك از اى است كه مىگوئیم این اشكال فرع و نتیجه نظریهدر پاسخ مى

علوم و آراى انسانى كلیت ندارد ، بلكه صحت آنها نسبى است  و الزمه این نظریه در مساله 

شود كه حق و باطل و خیر و شر هم امورى نسبى باشند و در نتیجه مورد بحث ما این مى

كلى نظرى هم كه متعلق به مبدأ و معاد است و نیز آراى كلى علمى از قبیل :  معارف

اجتماع براى انسان بهتر از انفراد است : و عدل بهتر از ظلم است حكم كلى نباشد ، بلكه 

اوضاع و  درستى آنها به خاطر انطباقش با مورد باشد  و هر جا مورد به خاطر زمان و

تغییر كند  و ما در جاى خود فساد این نظریه را روشن نموده  احوال تغییر كرد آن حكم نیز

شود ، باعث آن نیست ایم : اگر در بعضى از موارد بطالن حكمى از احكام ثابت مىو گفته

كه بطور كلى بگوئیم هیچ حكم كلى از احكام علوم و معارف كلیت ندارد ، نه این كلیت باطل 

  . است

این است كه این نظریه شامل قضایاى كلى نظرى و و حاصل بیانى كه آنجا داشتیم 

شود و گفتیم كه در باطل بودن این نظریه كافى است كه خود اى از آراى كلى عملى نمىپاره

نظریه را شاهد بیاوریم و نظریه این بود : بطور كلى هیچ حكمى از احكام علوم و عقاید 

اخل پرانتز قرار دارد آیا كلى است یا گوئیم : همین جمله كه در دكلیت ندارد ، در پاسخ مى

استثنا بردار است ، اگر كلى است پس در دنیا یك حكم كلى وجود دارد و آن حكم داخل 

پرانتز است و در نتیجه پس حكم كلى داخل پرانتز باطل است و اگر كلیت ندارد ، و استثنا 

ر دو حال حكم كلى گوئید) بطور كلى هیچ حكمى ...!( پس در هدارد ، پس چرا مىبر مى

 داخل پرانتز باطل است . 

و به عبارت دیگر اگر این حكم) كه هر رأى و اعتقادى باید روزى دگرگون بشود!( 

كلیت دارد ، باید خود این عبارت داخل پرانتز هم روزى دگرگون گردد، یعنى به این 

ود )دقت صورت در آید : بعضى از آراء و عقاید نباید در روزى از روزها دگرگون ش

 بفرمائید!(
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 تواند انسان عصر حاضر آیا احكام و شرایع اسالم مى -9

  را به سعادتش برساند ؟   

 

چه بسا كسانى كه معتقد باشند و یا بگویند : گیرم اسالم به خاطر اینكه متعرض 

توانست انسان و اجتماع تمامى شؤون انسان موجود در عصر نزول قرآن شده بود ، مى

بشرى آن عصر را به سعادت حقیقى و به تمام آرزوهاى زندگیش برساند ، اما امروز زمان 

رده زندگى بشر امروز علمى و صنعتى شده و هیچ به كلى راه زندگى بشر را عوض ك

شباهتى به زندگى ساده چهارده قرن قبل او ندارد ، آن روز زندگى منحصر بود به وسایل 

طبیعى و ابتدائى ، ولى امروز بشر در اثر مجاهدات طوالنى و كوشش جانكاهش به جائى 

ع امروز او را با وضع از ارتقا و تكامل مدنى رسیده كه اگر فى المثل كسى بخواهد وض

ماند كه دو نوع جاندار متباین و غیر مربوط به هم را با قدیمش مقایسه كند ، مثل این مى

یكدیگر مقایسه كرده باشد ، با این حال چگونه ممكن است قوانین و مقرراتى كه آنروز براى 

نظیم كند تنظیم امور زندگى ساده بشر وضع شده ، امور زندگى حیرت انگیز امروزش را ت

و چطور ممكن است آن قوانین ، سنگینى وضع امروز را تحمل كند ، وضع امروز دنیا 

 سنگینى آن قوانین را تحمل نماید ؟ 

جواب این توهم این است كه اختالف میان دو عصر از جهت صورت زندگى 

ر مربوط به كلیات شؤون زندگى نیست بلكه راجع به جزئیات و موارد است ، به عبارت دیگ

آنچه انسان در زندگیش بدان نیازمند است ، غذائى است كه سوخت بدنش را با آن تامین كند 

اى است كه در آن سكنى كند و لوازم منزل است كه حوائجش و لباسى است كه بپوشد ، خانه

اى است كه او اى است كه او را و وسایل او را جابجا كند و جامعهرا برآورد  و وسیله نقلیه

افراد آن جامعه زندگى كند و روابطى جنسى است كه نسل او را باقى بدارد ،  در بین

روابطى تجارى و یا صنعتى و عملى است كه نواقص زندگیش را تكمیل نماید ، این حوائج 

كند ، مگر در فرضى كه انسان ، انسانى داراى این فطرت و این كلى او هیچوقت تغییر نمى

نسانى نبوده باشد و در غیر این فرض انسان امروز و انسانهاى بنیه نباشد  و حیاتش حیاتى ا

  اول هیچ فرقى در این حوائج ندارد.

اختالفى كه بین این دو جور زندگى هست در مصداق وسایل آن است ، هم مصداق 

سازد  و هم مصداق حوائجى كه او را وسایلى كه با آن حوائج مادى خود را بر طرف مى

 سازد . لش مىوادار به ساختن وسای

ها و گیاهان و گوشت شكار انسان اولى مثال براى رفع حاجتش به غذا ، میوه

خورد ، اما با هزاران رنگ ترین وضعش ، امروز نیز همان را مىخورد ، آن هم با سادهمى

و سلیقه ، امروز هم در تشخیص آثار و خواص خوردنیها و نوشیدنیها استاد و صاحب 

هاى گوناگون  و نو ظهور تسلط ر ساختن غذاهاى رنگارنگ و با طعمتجربه شده  و هم د

سازد كه هم داراى خواص مختلف است و هم دیدنش لذت بخش است و یافته ، غذاهائى مى
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هم طعم و بویش براى حس شامه و كیفیتش براى حس المسه لذت آور است و هم اوضاع و 

شود كه اختالف فاحش باعث نمى یناحوالى بخود گرفته كه شمردن آنها دشوار است و ا

انسان امروز با انسان دیروز دو نوع انسان شوند ، چون غذاهاى دیروز و امروز در این 

نموده و آتش كرده و سد جوع مىاثر یكسانند كه هر دو غذا هستند و انسان از آن تغذى مى

كند و غذا مىها را از ساخته ، امروز هم همان استفادهشهوت شكم خود را خاموش مى

اى به اتحاد كلیات آن در دو همانطور كه اختالف شكل زندگى در دیروز و امروز لطمه

زند و تحول شكل زندگى در هر عصر ربطى به اصل آن كلیات ندارد ، همچنین دوره نمى

اى كه در اسالم وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضاى سعادت او هم وضع قوانین كلیه

شود و صرف پیدایش ماشین به جاى عصرى مختلف و دستخوش تحول نمىشده ، در هیچ 

 گردد . اى دیگر به جاى وسایل قدیمى ، باعث تحول آن قوانین كلیه نمىاالغ و یا وسیله

البته این تا زمانى است كه در شكل و روش زندگى مطابقت با اصل فطرت محفوظ 

با مخالفت فطرت البته سنت اسالم موافق باشد ، دچار دگرگونى و انحراف نشده باشد و اما 

  . هیچ روشى نیست ، نه روش قدیم و نه جدید

دهد و و اما احكام جزئیه كه مربوط به حوادث جاریه است و روز بروز رخ مى

یابد ، از قبیل احكام مالى ، انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و طبعا خیلى زود هم تغییر مى

تر كردن ارتباطات و مواصالت و اداره شهر و امثال اینها ، آساننیز احكام راجع به طریق 

احكامى است كه زمان آن بدست والى و متصدى امر حكومت است ، چون نسبت والى به 

تواند در قلمرو قلمرو والیتش نظیر نسبتى است كه هر مردى به خانه خود دارد ، او مى

گیرد ، همان اش مىنه در باره خانهحكومت والیتش همان تصمیمى را بگیرد كه صاحب خا

كند ، پس والى حق دارد در باره امورى از شؤون تصرفى را بكند كه او در خانه خود مى

مجتمع تصمیم بگیرد ، چه شؤون داخل مجتمع و چه شؤون خارج آن ، چه در باره جنگ 

بته همه اینها به امور مالى باشد و چه غیر مالى ، ال باشد و چه در باره صلح ، چه مربوط

گیریها به صالح حال مجتمع باشد و با اهل مملكت یعنى در صورتى است كه این تصمیم

مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند ، همچنانكه خداى تعالى در آیه 

 شریفه:

 ال عمران(/159«)و شاورهم فى االمر فاذا عزمت فتوكل على هللا!» 

بوده  وسلّموآلهعلیههللاعصر نزول آیه، رسول خدا صلىهم به والیت حاكم كه در 

  . اشاره دارد ، و هم به مساله مشورت ، همه اینها كه گفته شد در باره امور عامه بود

و در عین حال امورى بود جزئى مربوط به عموم افراد جامعه ، و امور جزئى با 

رود د و یكى دیگر از بین مىشوكه ال یزال یكى حادث مى دگرگون شدن مصالح و اسباب

شود و اینگونه امور ، غیر احكام الهیه است كه كتاب و سنت مشتمل بر آن است دگرگون مى

چون احكام الهى دائمى و به مقتضاى فطرت بشر است و نسخ راهى به آن ندارد) همچنانكه 

 حوادث راهى به نسخ بشریت ندارد!( كه بیان تفصیلى آن جائى دیگر دارد.
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  رهبریت جامعه اسالمى و روش اداره جامعه ؟  -10

 

 هللادر عصر اول اسالم والیت امر جامعه اسالمى به دست رسول خدا صلى

بود و خداى عز و جل اطاعت آن جناب را بر مسلمین و بر همه مردم واجب  وسلّموآلهعلیه

 كرده بود  و دلیل این والیت و وجوب اطاعت ، صریح قرآن است . 

 آیات زیر دقت فرمائید: به

 نسا( و آیه:/59«)و اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول!» 

 نسا(/105«)لتحكم بین الناس بما اریك هللا!» 

 احزاب(/6«)و النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم!» 

 ال عمران(/31«)و قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى یحببكم هللا!» 

بیانگر قسمتى از شؤون والیت عمومى در مجتمع و آیات بسیارى دیگر كه هر یك 

  . اسالمى و یا تمامى آن شؤون است

و بهترین راه براى دانشمندى كه بخواهد در این باب اطالعاتى كسب كند این است   

را مورد مطالعه و دقت قرار دهد ،  وسلّموآلهعلیههللاكه نخست سیره رسول خدا صلى

آن جناب از نظرش دور نماند ، آنگاه برگردد تمامى آیاتى  بطورى كه هیچ گوشه از زندگى

كه در مورد اخالق و قوانین راجع به اعمال ، یعنى احكام عبادتى و معامالتى و سیاسى و 

سایر روابط و معاشرات اجتماعى را مورد دقت قرار دهد ، چون اگر از این راه وارد شود 

جمله انتزاع خواهد كرد كه لسانى گویا و كافى دلیلى از ذوق قرآن و تنزیل الهى در یكى دو 

و بیانى روشن و وافى داشته باشد ، آنچنان گویا و روشن كه هیچ دلیلى دیگر آن هم در یك 

 جمله و دو جمله به آن گویائى و روشنى یافت نشود . 

گر باید به امر آن اعتنا كند و آن این است در همین جا نكته دیگرى است كه كاوش

ى آیاتى كه متعرض مساله اقامه عبادات و قیام به امر جهاد و اجراى حدود و كه تمام

قصاص و غیره است خطابهایش متوجه عموم مؤمنین است نه رسول خدا 

 به تنهائى ، مانند آیات زیر: وسلّموآلهعلیههللاصلى

 بقره(/43«)و اقیموا الصلوة!» 

 بقره(/195«)و انفقوا فى سبیل هللا!» 

 بقره(/183«)یكم الصیام!كتب عل» 

و لتكن منكم امة یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن » 

 ال عمران(/104«)المنكر!

 مائده(/35!«)و جاهدوا فى سبیله » 

 حج(/78«)و جاهدوا فى هللا حق جهاده!» 

 نور(/2«)الزانیة و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما!» 
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 مائده(/38«)ا ایدیهما!و السارق و السارقة فاقطعو» 

 بقره(/179«)و لكم فى القصاص حیوة!» 

 طالق(/2«)و اقیموا الشهادة هلل!» 

 ال عمران(/103«)و اعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا!» 

 شوری(/13!«)ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه » 

بتم على و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل ا فان مات او قتل انقل» 

 « اعقابكم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر هللا شیئا و سیجزى هللا الشاكرین!

 ال عمران(/144)

شود دین یك صبغة و روش و آیات بسیارى دیگر، كه از همه آنها استفاده مى

اجتماعى است كه خداى تعالى مردم را به قبول آن وادار نموده ، چون كفر را براى بندگان 

دد و اقامه دین را از عموم مردم خواسته است ، پس مجتمعى كه از مردم پسنخود نمى

یابد اختیارش هم به دست ایشان است ، بدون اینكه بعضى بر بعضى دیگر مزیت تشكیل مى

داشته باشند و یا زمام اختیار به بعضى از مردم اختصاص داشته باشد و از رسول خدا 

ئین ، همه در مسؤولیت امر جامعه برابرند و این برابرى از وسلّم گرفته تا پاوآلهعلیههللاصلى

 شود:آیه زیر به خوبى استفاده مى

 ال عمران(/195« )انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض!» 

چون اطالق آیه داللت دارد بر اینكه هر تاثیر طبیعى كه اجزاى جامعه اسالمى در 

كه تكوینا منوط به اراده خدا است ، تشریعا و قانونا نیز منوط به اجتماع دارد ، همانطور 

گذارد و در جاى اجازه او است و او هیچ عملى از اعمال فرد فرد مجتمع را بى اثر نمى

 خوانیم:دیگر قرآن مى

 اعراف(/128« )ان االرض هلل یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین!»  

با سایر افراد جامعه دارد این است  وسلّموآلهعلیههللاصلى بله تفاوتى كه رسول خدا

 كه او صاحب دعوت و هدایت و تربیت است:

 جمعه(/2!«)یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمة » 

پس آن جناب نزد خداى تعالى متعین است براى قیام بر شان امت ، والیت و امامت 

  . آخرتشان ، مادام كه در بینشان باشد و سرپرستى امور دنیا و

لیكن چیزى كه در اینجا نباید از آن غفلت ورزید ، این است كه این طریقه و رژیم 

از والیت و حكومت و یا بگو امامت بر امت غیر رژیم سلطنت است ، كه مال خدا را 

هر كارى كه دهد غنیمت صاحب تخت و تاج و بندگان خدا را بردگان او دانسته ، اجازه مى

خواست با اموال عمومى بكند و هر حكمى كه دلش خواست در بندگان خدا براند ، چون 

كشى مادى وضع شده باشد هائى نیست كه بر اساس بهرهرژیم حكومتى اسالم یكى از رژیم

و حتى دموكراسى هم نیست ، چون با دموكراسى فرقهاى بسیار روشن دارد ، كه به هیچ 

  . آن را نظیر دموكراسى بدانیم  و یا با آن مشتبه كنیمگذارد ، وجه نمى

یكى از بزرگترین تفاوتها كه میان رژیم اسالم و رژیم دموكراسى هست این است 
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گیرى مادى است ، قهرا روح كه در حكومتهاى دموكراسى از آنجا كه اساس كار بهره

ن همان استكبار بشرى است كشى از دیگران در كالبدش دمیده شده و ایاستخدام غیر  و بهره

دهد ، حتى انسانهاى دیگر را  و كه همه چیز را تحت اراده انسان حاكم و عمل او قرار مى

دهد از هر راهى كه خواست انسانهاى دیگر را تیول خود كند و بدون هیچ به او اجازه مى

باشد  و این ها و آرزوهائى كه از سایر انسانها دارد مسلط قید و شرطى بر تمامى خواسته

بعینه همان دیكتاتورى شاهى است كه در اعصار گذشته وجود داشت ، چیزى كه هست 

خوانند ، بلكه گفتند و امروز دموكراسیش مىاسمش عوض شده و آن روز استبدادش مى

استبداد و ظلم دموكراسى بسیار بیشتر است ، آن روز اسم و مسما هر دو زشت بود ولى 

ز آن در اسمى و لباسى زیبا جلوه كرده ، یعنى استبداد با لباس تر اامروز مسماى زشت

بینیم چگونه بر سر خوانیم و هم با چشم خود مىدموكراسى و تمدن كه هم در مجالت مى

 دارد . ها و اجحافات و تحكماتى را در باره آنان روا مىتازد  و چه ظلمملل ضعیف مى

كسراهاى امپراطورى فارس ، اگر فراعنه مصر و قیصرهاى امپراطورى روم  و 

گفتند ، اگر با سرنوشت مردم بازى نموده به دلخواه خود در آن كردند ، اگر زور مىظلم مى

 -گرفتند كردند و احیانا اگر مورد سؤال قرار مىكردند ، تنها در رعیت خود مىعمل مى

نت كردن و تنظیم امور آوردند كه این ظلم و زورها الزمه سلطدر پاسخ عذر مى -البته اگر 

شود براى این است كه مصلحت عموم تامین شود و اگر مملكت است ، اگر به یكى ظلم مى

گردد و شخص امپراطور معتقد بود كه نبوغ جز این باشد سیاست دولت در مملكت حاكم نمى

 و سیاست و سرورى كه او دارد ، این حق را به او داده و احیانا هم بجاى این عذرها با

گفت اگر بار دیگر این اعتراض را كرد) و حتى به فرزند خود مىشمشیر خود استدالل مى

 آورم!( از تو بشنوم شمشیر را به عضو پر مؤثرت فرو مى

هاى ضعیف برقرار است دقت ها و ملتامروز هم اگر در روابطى كه بین ابرقدرت

تكرار شده و باز هم تكرار بینیم كه تاریخ و حوادث آن درست براى عصر ما كنیم ، مى

شود ، چیزى كه هست شكل سابقش عوض شده ، چون گفتیم كه در سابق ظلم و زورها مى

شود كه در عین حال شد، ولى امروز به حق اجتماعها اعمال مىبر تك تك افراد اعمال مى

واها روح همان روح ، و هوا همان هوا است  و اما طریقه و رژیم اسالم منزه از اینگونه ه

در فتوحات و پیمانهائى است كه آن جناب با ملل  است ، دلیل روشنش سیره رسول خدا

  . مغلوب خود داشته است

هاى به اصطالح دموكراسى و بین رژیم حكومت یكى دیگر از تفاوتها كه بین رژیم

ك بینیم ، هیچ یاسالمى هست این است كه تا آنجا كه تاریخ نشان داده و خود ما به چشم مى

هاى غیر اسالمى خالى از اختالف فاحش طبقاتى نیست ، جامعه این رژیمها را از این رژیم

دهد ، یكى طبقه مرفه و ثروتمند و صاحب جاه و مقام  و طبقه دیگر ، دو طبقه تشكیل مى

گردد ، فقیر و بینوا و دور از مقام و جاه و این اختالف طبقاتى باالخره منجر به فساد مى

ه فساد الزمه اختالف طبقاتى است، اما در رژیم حكومتى و اجتماعى اسالم افراد براى اینك

باشند ، چنین نیست كه بعضى بر بعضى دیگر برترى داشته باشند  اجتماع همه نظیر هم مى
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و یا بخواهند برترى و تفاخر نمایند ، تنها تفاوتى كه بین مسلمین هست همان تفاوتى است كه 

تضاى آن را دارد و از آن ساكت نیست و آن تنها و تنها تقوا است كه قریحه و استعداد اق

 فرماید:زمام آن به دست خداى تعالى است نه به دست مردم  و این خداى تعالى است كه مى

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان » 

 فرماید:( و نیز مىحجرات/13!«)اكرمكم عند هللا اتقیكم 

 بقره(/148) «فاستبقوا الخیرات!» 

و با این حساب در رژیم اجتماعى اسالم بین حاكم و محكوم، امیر و مامور، رئیس 

و مرئوس، حر و برده، مرد و زن، غنى و فقیر، صغیر و كبیر و ... هیچ فرقى نیست، یعنى 

از جهت نبود تفاضل و فاصله از نظر جریان قانون دینى ، در حقشان برابرند و همچنین 

طبقاتى در شؤون اجتماعى در یك سطح و در یك افقند، دلیلش هم سیره نبى اكرم 

  وسلّم است كه تحیت و سالم بر صاحب آن سیره باد!وآلهعلیههللاصلى

اى خاص و ممتاز در جامعه نیست ، تفاوت دیگر اینكه قوه مجریه در اسالم طایفه

عه مسؤول اجراى قانونند ، بر همه واجب است كه دیگران را به خیر بلكه تمامى افراد جام

هاى دیگر كه به افراد جامعه دعوت و به معروف امر و از منكر نهى كنند ، به خالف رژیم

ها بسیار است كه دهد ، البته فرق بین رژیم اجتماعى اسالم، با سایر رژیمچنین حقى را نمى

  . نیست بر هیچ فاضل و اهل بحثى پوشیده

تمام آنچه گفته شد در باره رژیم اجتماعى اسالم در زمان حیات رسول خدا 

وسلّم بود و اما بعد از رحلت آن جناب مساله ، مورد اختالف واقع شد، یعنى وآلهعلیههللاصلى

و زمامدار و ولى مسلمین با  وسلّموآلهعلیههللااهل تسنن گفتند: انتخاب خلیفه رسول خدا صلى

ود مسلمین است، ولى شیعه یعنى پیروان على بن ابى طالب صلوات هللا علیه گفتند: خلیفه خ

 وسلّموآلهعلیههللااز ناحیه خدا و شخص رسول هللا صلى وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

تعیین شده و بر نام یك یك خلفا تنصیص شده است و عدد آنان دوازده امام است كه اسامیشان 

تواند در آنجا به دلیل امامتشان بطور مفصل در كتب كالم آمده است) و خواننده مىو 

 استداللهاى دو طایفه اطالع یابد!( 

و بعد  وسلّموآلهعلیههللالیكن بهر حال امر حكومت اسالمى بعد از رسول خدا صلى

ضر ، بدون از غیبت آخرین جانشین آن جناب صلوات هللا علیه یعنى در مثل همین عصر حا

هیچ اختالفى به دست مسلمین است ، اما با در نظر گرفتن معیارهائى كه قرآن كریم بیان 

 نموده و آن این است كه:

 : مسلمین باید حاكمى براى خود تعیین كنند . اوال 

 وسلّموآلهعلیه هللا: آن حاكم باید كسى باشد كه بتواند طبق سیره رسول هللا صلىثانیا

  . د و سیره آن جناب سیره رهبرى و امامت بود نه سیره سلطنت و امپراطورىحكومت نمای

   .باید احكام الهى را بدون هیچ كم و زیاد حفظ نماید ثالثا:

: در مواردى كه حكمى از احكام الهى نیست) از قبیل حوادثى كه در و رابعا

م تصمیم بگیرند كه آید،( با مشورت عقالى قوزمانهاى مختلف یا مكانهاى مختلف پیش مى
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است  وسلّموآلهعلیههللابیانش گذشت، دلیل بر همه اینها آیات راجع به والیت رسول خدا صلى

 فرماید:، به اضافه آیه شریفه زیر كه مى

 احزاب(/21!« )لقد كان لكم فى رسول هللا اسوة حسنة » 

 

 حد و مرز كشور اسالمى  -11

 

 ا نهاده!اسالم اجتماع را بر اساس عقیده بن

حد و مرز كشور اسالمى مرز جغرافیائى و طبیعى و یا اصطالحى نیست بلكه 

اعتقاد است. اسالم مساله تاثیر انشعاب قومى ، در پدید آمدن اجتماع را لغو كرده) یعنى 

دهد صرف اینكه جمعیتى در قومیت واحدند باعث آن شود كه آن قوم از سایر اجازه نمى

خود مرز و حدود جغرافیائى معین نموده و از سایرین متمایز  اقوام جدا گردند و براى

شوند،( براى اینكه عامل اصلى در مساله قومیت ، بدویت و صحرانشینى است ، كه زندگى 

اى است و یا عاملش اختالف منطقه زندگى و وطن ارضى است و اى و طایفهدر آنجا قبیله

ن) همانطور كه در محل خودش بیان شد،( این دو عامل ، یعنى بدویت و اختالف مناطق زمی

از جهت آب و هوا ، یعنى حرارت و برودت و فراوانى نعمت و نایابى آن ، دو عامل اصلى 

اند تا نوع بشر را به شعوب و قبائل منشعب گردانند ، كه در نتیجه زبانها و رنگ بوده

 پوست بدنها و ... مختلف شد . 

اى از قطعات كره زمین را بر حسب تالشى قطعههر قومى  و سپس باعث شده كه

اند به خود اختصاص دهند ، اگر زورشان بیشتر و سلحشور تر بوده كه در زندگى داشته

ترى را خاص خود كنند ، و نام وطن بر آن قطعه بزرگترى  و اگر كمتر بوده ، قطعه كوچك

  . ز آن دفاع نمودندقطعه بگذارند  و به آن سرزمین عشق بورزند  و با تمام نیرو ا

و این معنا هر چند در رابطه با حوائج طبیعى بشر پیدا شده ، یعنى حوائج او كه 

دهد ، وادارش كرده كه این مرزبندیها را بكند) و از فطرتش به سوى رفع آن سوقش مى

دیگران هم بپذیرد،( ولى امرى غیر فطرى هم در آن راه یافته است و آن این است كه 

ا دارد كه تمامى نوع بشر در یك مجتمع گرد هم آیند ، زیرا این معنا ضرورى فطرت اقتض

كند به اینكه قواى جداى از هم دست به دست هم دهند و بدیهى است ، كه طبیعت دعوت مى

و با تراكم یافتن تقویت شوند و همه یكى گردند ، تا زودتر و بهتر به هدفهاى صالح برسند و 

بینیم كه ماده اصلى ، به استدالل ندارد!( و در نظام طبیعت مىاین امرى است كه) حاجت 

دهد و سپس چند عنصر در اثر متراكم شدن عنصرى با عنصر دیگر عنصرى را تشكیل مى

در اثر یكجا جمع شدن فالن جماد را و سپس نبات و آنگاه حیوان و سر انجام در آخر انسان 

 دهد . را تشكیل مى

دهد ، یعنى اهل یك وطن حالى كه انشعابات وطنى درست عكس این را نتیجه مى در

گردند ، تر شوند ، از سایر مجتمعات بشرى بیشتر جدا مىهر قدر متحدتر و در هم فشرده

گردند كه روح و جسم آن واحد از واحدهاى وطنى دیگر جدا شوند واحدى مىاگر متحد مى
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دهد و تجمع جاى خود را به تفرقه خود را از دست مىاست  و در نتیجه انسانیت وحدت 

كرد و به خاطر نجات از شود كه از آن فرار مىدهد و بشر به تفرق و تشتتى گرفتار مىمى

كند به آن دور هم جمع شده جامعه تشكیل داد ، و واحدى كه جدیدا تشكیل یافته شروع مى

كرد ، یعنى كه با سایر موجودات عالم مى اى را بكنداینكه با سایر آحاد جدید همان معامله

كشى گیرد  و از آنها چون حیوانى شیرده بهرهسایر انسانها و اجتماعات را به خدمت مى

دهد و تجربه دائمى از روز اول دنیا تا به امروز) كند و چه كارهائى دیگر كه انجام نمىمى

هاى كه در خالل بحثكه عصر ما است،( شاهد بر صدق گفتار ما است و آیاتى هم 

گانه قبل آوردیم كافى است كه از آنها همین معنا را بفهمیم و بتوانیم به قرآن كریم دوازده

  . نسبت دهیم

ها و و همین معنا باعث شده كه اسالم اعتبار اینگونه انشعابها و چند دستگى

پایه جنسیت ، قومیت ، امتیازات را لغو اعالم نموده، اجتماع را بر پایه عقیده بنا نهد نه بر 

وطن و امثال آن و حتى در مثل پیوند زوجیت و خویشاوندى كه اولى مجوز تمتعات جنسى 

و دومى وسیله میراث خوارى است نیز مدار و معیار را توحید قرار داده نه منزل و وطن و 

خارج است امثال آن را ) به این معنا كه فالن فرزند از پدر و مادر مسلمان كه از دین توحید 

برد ، با اینكه از پشت پدرش و رحم مادرش متولد شده ، به خاطر كفرش از آن دو ارث نمى

  تواند از جامعه مسلمین باشد!(، و همسرش نیز نمى

اى است كه هنگام بررسى شرایع این دین به و از بهترین شواهد بر این معنا نكته

توحید را در هیچ حالى از احوال مهمل بینیم مساله خورد  و آن این است كه مىچشم مى

نگذاشته و بر مجتمع اسالمى واجب كرده كه حتى در اوج عظمت و اهتزاز بیرق پیروزیش 

دین را بپا بدارد  و در دین متفرق نشود و نیز در هنگام شكست خوردن از دشمن و ضعف 

شد  و بر این قیاس تواند در احیاى دین و اعالى كلمه توحید بكوو ناتوانیش تا آنجا كه مى

مساله توحید و اقامه دین را در همه احوال الزم شمرده، حتى بر یك فرد مسلمان نیز واجب 

كرده كه دین خدا را محكم بگیرد و به قدر توانائیش به آن عمل كند ، هر چند كه به عقد قلبى 

ه عقاید حقه دهد در باطن دلش بباشد  و اگر سختگیرى دشمن اجازه تظاهر به دین دارى نمى

 دین معتقد باشد ، و اعمال ظاهرى را از ترس دشمن با اشاره انجام دهد . 

شود كه مجتمع اسالمى طورى تاسیس شده كه در تمامى احوال از اینجا روشن مى

تواند زنده بماند ، چه در آن حال كه خودش حاكم باشد و چه در آن حال كه محكوم دشمن مى

ر دشمن غالب باشد ، و چه در آن حال كه مغلوب باشد ، چه در باشد ، چه در آن حال كه ب

آن حال كه مقدم باشد و چه در حالى كه مؤخر و عقب افتاده باشد ، چه در حال ظهور و چه 

در حال خفا چه در قوت و چه در حال ضعف و ... دلیل بر این معنا آیاتى است كه در قرآن 

 د آیات زیر:كریم در باره خصوص تقیه نازل شده ، مانن

 نحل(/106«)من كفر باهلل من بعد ایمانه اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان!» 

 ال عمران(/28!«)إاِلَّ أَْن تَتَّقُوا ِمْنُهْم تُقاةً  » 

 تغابن(/16«)فاتقوا هللا ما استطعتم!» 
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  «یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاته و ال تموتن اال و انتم مسلمون!» 

 ال عمران(/102)

 

 ! اسالم تمامى شؤونش اجتماعى است -12

 

 خوانیم:در قرآن كریم مى

 ال عمران(/200«)و صابروا و رابطوا و اتقوا هللا لعلكم تفلحون!» 

 رسانداین آیه و آیات بسیارى دیگر هست كه اجتماعى بودن همه شؤون اسالم را مى

.  

به صفت اجتماع صورت  صفت اجتماعى بودن در تمامى آنچه كه ممكن است

بگیرد) چه در نوامیس و چه احكام( رعایت شده ، البته در هر یك از موارد آن نوع 

اجتماعیت رعایت شده كه متناسب با آن مورد باشد و نیز آن نوع اجتماعیت لحاظ شده كه 

امر به آن و دستور انجامش ممكن و تشویق مردم به سوى آن موصل به غرض باشد  و بنا 

ن یك دانشمند متفكر باید هر دو جهت را مورد نظر داشته باشد ، آنگاه به بحث بپردازد بر ای

 ، پس هم نوع اجتماعى بودن احكام و قوانین مختلف است و هم نوع دستورها مختلف است : 

: كه گفتیم اجتماعى بودن احكام در موارد مختلف ، انواع مختلفى دارد ،  جهت اول

بینیم شارع مقدس اسالم در مساله جهاد اجتماعى بودن را بطور دلیلش این است كه مى

مستقیم تشریع كرده و دستور داده حضور در جهاد و دفاع به آن مقدارى كه دشمن دفع شود 

، نوع دیگر نظیر وجوب روزه و حج است ، كه بر هر واجب است ، این یك نوع اجتماعیت 

كسى كه مستطیع و قادر به انجام آندو باشد و عذرى نداشته باشد واجب است ، اجتماعیت ، 

 در این دو واجب بطور مستقیم نیست، بلكه الزمه آن دو است.

دار روزه گرفت قهرا در طول رمضان در مساجد رفت و آمد چون وقتى روزه

رسد و نیز وقتى و در آخر در روز عید فطر ، این اجتماع به حد كامل مى  خواهد كرد

شود  و در روز عید مكلف به زیارت خانه خدا گردید قهرا با سایر مسلمانان یك جا جمع مى

 رسد . قربان این اجتماع به حد كامل مى

ن و نیز نمازهاى پنجگانه یومیه را بر هر مكلفى واجب كرده و جماعت را در آ

واجب نساخته ، ولى این رخصت را در روز جمعه تدارك و تالفى كرده و اجتماع براى 

نماز جمعه را بر همه واجب ساخته ، البته براى هر كسى كه از محل اقامه جمعه بیش از 

  . چهار فرسخ فاصله نداشته باشد ، این هم یك نوع دیگر اجتماعیت است

بینیم وصف است كه مى دلیلش این : یعنى اختالف در دستور جهت دومو در 

اجتماعیت را در بعضى از موارد بطور وجوب تشریع كرده كه مثالش در جهت اول گذشت  

و بعضى را بطور استحباب چون گفتیم بطور وجوب ممكن نبوده) و اى بسا واجب كردنش 

شده و اسالم آمده تا حرج و عسر را از هر جهت برطرف سازد!( باعث عسر و حرج مى

مثال آن باز همان استحباب به جماعت خواندن نمازهاى یومیه است كه مستقیما واجبش 
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نكرده و لیكن آنقدر سفارش بدان نموده و از ترك آن مذمت كرده كه بجاى آوردنش سنت 

شده  و بر مردم الزم كرده كه بطور كلى سنت را اقامه كنند ، مرحوم شیخ حر عاملى در 

 ارد به عنوان باب كراهت ترك حضور جماعت . وسائل كتاب الصلوة بابى د

اى كه حضور در جماعت وسلّم هم خودش در باره عدهوآلهعلیههللارسول خدا صلى

را ترك كرده بودند فرمود : چیزى نمانده كه در باره آن عده كه نماز در مسجد را رها 

هایشان بسوزد و بزنند تا خانههایشان بریزند  و آتش اند ، دستور دهم هیزم به در خانهكرده

اى بینیم رویهمى وسلّموآلهعلیه هللااین رویه كه در باره نماز در مسجد از رسول خدا صلى

اى كه هاى خود معمول داشته ، پس حفظ سنت آن جناب به هر وسیلهاست كه در تمامى سنت

  . تممكن باشد و به هر قیمتى كه تمام شود ، بر مسلمین واجب شده اس

اینها امورى است كه راه بحث در آنها راه استنباط فقهى است ، نه راه تفسیر، بر 

فقیه است كه با استفاده از كتاب و سنت پیرامون آن بحث كند ، آنچه از هر چیز در اینجا 

تر است این است كه رشته بحث را به سوى دیگرى بكشیم ، یعنى به سوى اجتماعى مهم

  . اساسیش بودن اسالم در معارف

و اما اجتماعى بودنش در تمامى قوانین عملى ، یعنى دستورات عبادى و معاملى و 

  . سیاسى و اخالقى و معارف اصولى كم و بیش براى خواننده روشن است

كند  بینیم كه مردم را به سوى دین فطرت دعوت مىو در معارف اساسى اسالم مى

وشن است  و هیچ تردیدى در آن نیست  و آیات ر كند كه این دعوت حق صریح وو ادعا مى

قرآنى كه بیانگر این معنا است آن قدر زیاد است كه حاجتى به ایراد آنها نیست  و همین 

اولین قدم است به سوى ایجاد الفت و انس در بین مردم ، مردمى كه درجات فهمشان مختلف 

ها و تقیدش به قیود اخالق و است ، چون همه آنها را به چیزى دعوت نموده كه اختالف فهم

غرائز در آن اثر ندارد ، بلكه همه بر درستى آن اتفاق دارند  و آن این است كه حق باید 

  . پیروى شود

بینیم كسانى را كه جاهل قاصر هستند ، یعنى حق برایشان و از سوى دیگر مى

حجت  چند كه روشن نشده و راه حق برایشان مشخص نگشته ، معذور دانسته ، هر

 بگوششان خورده باشد ، و فرموده:

  انفال(/42!«)لیهلك من هلك عن بینة و یحیى من حى عن بینة » 

 و نیز فرموده:

اال المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، ال یستطیعون حیلة و ال یهتدون » 

 نسا(/75) «سبیال، فاولئك عسى هللا ان یعفو عنهم و كان هللا عفوا غفورا!

اى دارند و خواننده عزیز توجه دارد كه آیه شریفه اطالق دارد و اگر جمله : نه چاره

شود كه كنند را نیز بدقت مورد نظر قرار دهد ، آن وقت متوجه مىنه راه حق را پیدا مى

و مستعد براى  اسالم تا چه حد آزادى در تفكر داده ، البته به كسى كه خود را شایسته تفكر

اى كه مربوط به اسالم به چنین كسى اجازه داده تا با كمال آزادى در هر مسالهبحث بداند ، 

معارف دین است تفكر نموده ، در فهم آن تعمق كند ، و نظر بدهد ، عالوه بر اینكه قرآن 
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  . كندكریم پر است از آیاتى كه مردم را تشویق و ترغیب به تفكر و تعقل و تذكر مى

شود تا ى این آزادى در تفكر كه از آیه فوق استفاده مى) در اینجا ممكن است بگوئ

ها و بینیم كه فهمچه اندازه است ، آیا حد و مرزى هم دارد یا نه ؟ و با اینكه ما به وجدان مى

تواند حد و مرز داشته باشد؟ مترجم،( در پاسخ استعدادها در درك حقایق مختلفند چگونه مى

ها مختلفند ، زیرا عوامل ذهنى و خارجى در اختالف گوئیم بله ، معلوم است كه فهممى

ها اثر به سزائى دارد ، هر كسى یك جور تصور و تصدیق دارد ، یك جور برداشت و فهم

شود تا مردم در درك آن ها باعث مىكند و این را هم قبول داریم كه اختالف فهمداورى مى

ه مختلف شوند ، این معنا را قبال هم اصولى كه اسالم اساس خود را بر پایه آنها بنا نهاد

 اعتراف كرده بودیم . 

لیكن اختالف در فهم دو انسان) بطورى كه در علم معرفة النفس و در فن اخالق و 

هاى شود به چند امر ، یا به اختالف در خلقدر علم األجتماع آمده،( باألخره منتهى مى

ملكات زشت كه البته این صفات  نفسانى و صفات باطنى كه یا ملكات فاضله است و یا

درونى تاثیر بسیارى در درك علوم و معارف بشرى دارند ، چون استعدادهائى را كه ودیعه 

سازند ، یك انسانى كه داراى صفت حمیده انصاف است داورى در ذهن است مختلف مى

ذهنیش و درك مطلبش نظیر یك انسان دیگر كه متصف به چموشى و سركشى است 

كند و یك انسان ، یك انسان معتدل و باوقار و سكینت ، معارف را طورى درك مى باشدنمى

گوید عجول و یا متعصب و یا هواپرست و یا هر هرى مزاج) كه هر كس هر چه بگوید مى

شعورى كه اصال نماید و یك انسان ابله و بىگوئى!( طورى دیگر درك مىتو درست مى

 خواهند طورى دیگر . دیگران از او چه مىخواهد و یا فهمد چه مىخودش نمى

و لیكن تربیت دینى بخوبى از عهده حل این اختالف بر آمده ، براى اینكه دستور 

هاى اسالم در عین اینكه دستور عمل است ، ولى طورى صادر شده كه اخالق را هم العمل

ق اسالمى كند) در حقیقت ورزش و تمرین براى اخالق اسالمى است!( و اخالاصالح مى

آورد،( حداقل مالیم و سازگار با اصول هم) اگر نگوئیم اصول عقاید اسالمى را در پى مى

  . دینى و معارف و علوم اسالمى است

 به آیات زیر توجه فرمائید:

كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بین یدیه یهدى الى الحق و الى طریق » 

 احقاف(و نیز فرموده:/30!« )مستقیم 

هدى به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ی» 

  مائده(/16«)و یهدیهم الى صراط مستقیم!

 عنکبوت(/69«)و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان هللا لمع المحسنین!» 

  . و انطباق این آیات بر مورد بحث ما روشن است

الف در عمل است ، چون عمل آن كسى كه مخالف و یا برگشت اختالف ، به اخت

گذارد ، زیرا عمل ما یا معصیت است و یا اقسام حق است بتدریج در فهم و ذهنش اثر مى

ها كه همه اینها افكار هوسرانیهاى انسانى است كه از این قبیل است اقسام اغواها و وسوسه
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كند و ذهن او را وح تلقین مىفاسدى را در ذهن همه انسانها و مخصوصا انسانهاى ساده ل

سازد براى اینكه آرام آرام شبهات در آن رخنه كند و آراى باطل در آن راه یابد  و آماده مى

پذیرند و افكارى دیگر از گردد ، افكارى حق را مىها مختلف مىآن وقت است كه باز فهم

 زنند . پذیرفتن آن سرباز مى

 ع اختالف هم بر آمده، براى اینكه:اسالم از عهده برطرف كردن این نو  

جامعه را وادار به اقامه دعوت دینى و پند و تذكر دائمى و بدون تعطیل نموده)  اوال

اى عموم مردم به سخن دسترسى دارند  و هر جا بروند و معلوم است كه در چنین جامعه

 بگذارد!( ها اثر كند ، تا در فهمشنوند و در نتیجه گناه گسترش پیدا نمىآنرا مى

جامعه را به امر به معروف و نهى از منكر واداشته) در نتیجه اگر كسى  و ثانیا

اى چون سگ گیرد  و گناه در چنین جامعهمرتكب گناهى شود مورد مالمت همه قرار مى

 برد!( دهد و از بینش مىماهى در آب شیرین است ، كه محیط اجازه رشد به او نمى

ن الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و لتكن منكم امة یدعو» 

 ال عمران(/104...!« )

پس دعوت به خیر با تلقین و تذكرش باعث ثبات و استقرار عقاید حقه در دلها 

گذارد عقاید حقه در دلها كه نمى شود  و امر به معروف و نهى از منكر موانعى رامى

 فرماید:عالى در این باره مىدارد  و خداى ترسوخ كند از سر راه بر مى

و اذا رایت الذین یخوضون فى آیاتنا، فاعرض عنهم حتى یخوضوا فى حدیث » 

غیره و اما ینسینك الشیطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمین!  و ما على 

ء و لكن ذكرى لعلهم یتقون! و ذر الذین اتخذوا الذین یتقون من حسابهم من شى

لهوا و غرتهم الحیوة الدنیا و ذكر به، ان تبسل نفس بما كسبت . . . دینهم لعبا و 

 انعام(/70تا68) !«

كند از شركت در بحث و بگومگوئى كه خداى تعالى در این آیه شریفه نهى مى

خوض و خرده گیرى در معارف الهیه و حقایق دینیه باشد  و اهل بحث بخواهند در مسائل 

و یا استهزا كنند ، هر چند الزمه گفتارشان اشاره به این دینى القاى شبهه و یا اعتراض 

داند از اینكه در معانى باشد و علت اینگونه بحث كردن و اعتراض و استهزا را عبارت مى

اینگونه افراد جد و باورى نسبت به معارف دینى نیست ، یعنى معارف دینى را جدى و 

پندارند و منشا این و سرگرمى مى دانند ، بلكه آنرا شوخى و بازىامورى واقعى نمى

پندارشان هم غرور و فریفته شدن به حیات دنیا است ، كه عالجش تربیت صالح و درست و 

یادآورى مقام پروردگار است ، كه گفتیم اسالم بطور كامل مؤنه این تذكر دادن را كفایت 

  . كرده

و در نتیجه  و یا برگشت آن به اختالف عوامل خارجى است ، مثل دورى از شهر

از مسجد و منبر  و دست نیافتن به معارف دینى ، كه اینگونه افراد از معارف دین یا هیچ 

دانند بسیار ناچیز و اندك است و یا تحریف شده است  و یا فهم دانند  و یا آنچه را كه مىنمى

و اند خود آنان قاصر است  و به خاطر خصوصیت مزاجشان دچار بالهت و كند ذهنى شده
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عالج آن عمومیت دادن به مساله تبلیغ و مدارا كردن در دعوت و تربیت است ، كه هر دوى 

 بینیم فرموده:اینها از خصایص روش تبلیغى اسالم است چنانچه مى

 یوسف(/108) «قل هذه سبیلى، ادعوا الى هللا على بصیرة، انا و من اتبعنى!» 

داند و عوت خود در دلها را مىو معلوم است كه شخص با بصیرت ، مقدار تاثیر د

گذارد ، در شنوند تا چه حد تاثیر مىداند كه در اشخاص مختلف كه دعوت او را مىمى

كند تا در دل كند ، بلكه با زبان خود او دعوت مىنتیجه همه مردم را به یك زبان دعوت نمى

  . او اثر بگذارد

روایتى كه شیعه و سنى آن را نقل وسلّم در وآلهعلیههللاهمچنان كه رسول خدا صلى

 اند فرموده:كرده

 «انا معاشر االنبیاء نكلم الناس على قدر عقولهم!» 

 در قرآن كریم هم فرموده:

فلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا » 

 توبه(/122«)الیهم لعلهم یحذرون!

م و در عقاید ، این سه جهت بود كه گفتیم: اسالم از پس منشا بروز اختالف در فه

گذارد در جامعه پدید آید و بعضى دیگر را بعد بروز بعضى از آنها جلوگیرى نموده و نمى

 از پدید آمدن عالج فرموده است . 

اى در جامعه خود از همه اینها گذشته و فوق همه اینها ، اسالم دستورات اجتماعى

روز اختالفهاى شدید)اختالفى كه مایه تباهى و ویرانى بناى جامعه مقرر فرموده كه از ب

ترین راه هم هست!( كند و آن این است كه راهى مستقیم) كه البته كوتاهاست،( جلوگیرى مى

 پیش پاى جامعه گشوده و شدیدا از قدم نهادن در راههاى مختلف جلوگیرى نموده  و فرموده:

وه و ال تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبیله ، و ان هذا صراطى مستقیما فاتبع» 

 انعام(/153) «ذلكم وصیكم به لعلكم تتقون!

 آنگاه فرموده:

یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاته و ال تموتن اال و انتم مسلمون و اعتصموا » 

 ال عمران(/103و102«)بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا!

تیم منظور از ریسمان خدا همان قرآن كریم است و در تفسیر همین آیه گذشت كه گف

آید رسول خدا كند  و یا بطورى كه از دو آیه قبل بر مىكه حقایق معارف دین را بیان مى

 فرماید:وسلّم است ، چون در آن آیه مىوآلهعلیههللاصلى

نكم یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوكم بعد ایما» 

كافرین! و كیف تكفرون و انتم تتلى علیكم آیات هللا و فیكم رسوله، و من یعتصم 

 ال عمران(/101و100« )باهلل فقد هدى الى صراط مستقیم!

كند بر اینكه جامعه مسلمین باید بر سر معارف دین ، اجتماع این آیات داللت مى

نند و در تعلیم و تعلم به هم درآمیزند داشته باشند  و افكار خود را به هم پیوند داده و محكم ك

شود بوسیله آیاتى كه اى كه از ناحیه دشمن القا مى، تا از خطر هر حادثه فكرى و هر شبهه
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شود راحت گردند ، كه تدبر در آن آیات ریشه هر شبهه و هر مایه برایشان تالوت مى

 فرماید:خشكاند ، همچنانكه باز قرآن كریم مىاختالفى را مى

« ا فال یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا!» 

 فرماید:نسا( و نیز مى/82)

عنکبوت( و باز /43«)و تلك االمثال نضربها للناس و ما یعقلها اال العالمون!» 

 فرماید:مى

 نحل(/43!«)فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون » 

ر در قرآن و یا مراجعه به كسانى كه داراى چنین تدبرى رساند تدبكه این آیات مى

  . داردهستند اختالف را از میان بر مى

وسلّم وآله علیههللادانند به رسول خدا صلىكند بر اینكه در امورى كه نمىو داللت مى

اهل » چون كلمه -رجوع كنند) كه حامل سنگینى دین است!( خود رافع اختالفات است  

و آن  -شود ، كه قرآن بر وجود شریفش نازل شده قبل از هر كس شامل آن جناب مى« الذكر

كند ، همچنانكه در جاى جناب هر حقى را كه پیرویش بر امت اسالم واجب است بیان مى

 دیگر فرموده:

 نحل(/44«)و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفكرون!» 

 فرماید:آیه زیر است كه مىو قریب به مضمون آن 

و لو ردوه الى الرسول و الى اولى االمر منهم، لعلمه الذین یستنبطونه منهم! » ... 

 نسا(/83«)

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم، فان تنازعتم فى » 

االخر، ذلك خیر و احسن  ء فردوه الى هللا و الرسول، ان كنتم تؤمنون باهلل و الیومشى

 نسا(/59«)تاویال!

پس ، از تدبر در این آیات ، شكل و طریقه تفكر اسالمى براى خواننده محترم 

 روشن شد . 

آید كه این دین همانطور كه اساس خود را بر تحفظ نسبت به معارف و چنین بر مى

ده است و برگشت این اش تكیه داده ، همچنین مردم را در طرز تفكر ، آزادى كامل داالهى

 دو روش به این است كه:

بر مسلمانان واجب است كه در حقایق دین تفكر و در معارفش اجتهاد كنند ،  اوال :

اى دست تفكرى و اجتهادى دسته جمعى و به كمك یكدیگر و اگر احیانا براى همه آنان شبهه

چیزى بر خوردند كه با داد و مثال در حقایق و معارف دین به اشكالى برخوردند و یا به 

 حقایق و معارف دین سازگار نبود ، هیچ عیبى ندارد . 

صاحب شبهه و یا صاحب نظریه مخالف ، الزم است شبهه و نظریه خود را بر 

شود كتاب خدا عرضه كند ، یعنى در آنجا كه مباحث براى عموم دانشمندان مطرح مى

شد آن را بر جناب رسول عرضه بدارد مطرح كند ، اگر دردش دوا نمود كه هیچ ، و اگر ن

اش حل و یا و اگر به آن جناب دسترسى نداشت به یكى از جانشینانش عرضه كند ، تا شبهه
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 فرماید:اش) البته اگر باطل باشد،( روشن گردد و قرآن كریم در این مقام مىبطالن نظریه

و اولئك هم اولوا  الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اولئك الذین هدیهم هللا،» 

 زمر(/18!« )االلباب 

در طرز تفكر خود آزادند ، به همان معنائى كه براى آزادى كردیم و این  و ثانیا :

اى را كه داریم قبل دهد كه نظریه شخصى خود را و یا شبههقسم از آزادى به ما اجازه نمى

پیشوایان هدایت ، در بین  وسلّم و بهوآلهعلیههللااز عرضه به قرآن و به رسول خدا صلى

مردم منتشر كنیم براى اینكه انتشار دادنش در چنین زمانى ، در حقیقت دعوت به باطل و 

 كشاند . ایجاد اختالف بین مردم است ، آن هم اختالفى كه كار جامعه را به فساد مى

 توان بوسیله آن امر جامعه را تدبیر واى است كه مىو این طریقه بهترین طریقه

گذارد  و هم شخصیت اداره كرد ، چون هم در تكامل فكرى را بر روى جامعه باز مى

  . كندجامعه و حیات او را از خطر اختالف و فساد حفظ مى

ها ، زورمندان عقیده و فكر خود را بر نفوس بینیم در سایر رژیمو اما اینكه مى

چماق تكفیر و یا قهر كردن و كنند  و با زور و توسل به شالق و شمشیر و یا تحمیل مى

میرانند ، ساحت مقدس روى گرداندن و ترك آمیزش و ... غریزه تفكر را در انسانها مى

اسالم و یا به عبارت دیگر ساحت حق و دین قویم منزه از آن است  و حتى منزه از تشریع 

ه حكمى است كه این روش را تایید كند ، این روش از خصایص كیش نصرانیت است ، ك

هاى آن بسیار دارد) و مخصوصا در فاصله بین قرن پانزدهم و قرن تاریخ كلیسا از نمونه

هائى از ها بود،( و نمونهها و زور و ضربشانزدهم میالدى كه ایام بحران این تحمیل

تر و رسواتر از جنایاتى است كه به دست جنایت و ظلم را ضبط كرده كه بسیار شنیع

 ها صورت گرفته است . پیشهترین جنایتا و به دست قسى القلبهدیكتاتورها و طاغوت

و لیكن با كمال تاسف ما مسلمانان این نعمت بزرگ و لوازمى كه این آزادى ) یعنى 

آزادى عقیده توأم با تفكر اجتماعى،( در بر دارد را از دست دادیم ، همانطور كه بسیارى از 

ه اسالم بما ارزانى داشته بود از كف نهادیم  و هاى بزرگى را كه خداى سبحان در ساینعمت

 بدین جهت از كف نهادیم كه در باره وظایفى كه نسبت به خداى تعالى داشتیم كوتاهى كردیم

.  

رعد( و نتیجه این /11«)ان هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا مابانفسهم!» آرى   

ا حاكم گشت و به دنبالش دلهایمان كوتاهى در باره خداى تعالى این شد كه سیره كلیسا بر م

ها گوناگون شد ها مختلف و مسلكاز هم جدا شد و ضعف و سستى عارضمان گردید ، مذهب

، خدا از تقصیراتمان در گذرد و ما را به تحصیل مرضاتش موفق فرموده به سوى صراط 

 مستقیم هدایتمان فرماید . 

 

 د!سرانجام دین حق بر همه دنیا غالب خواهد ش  -13

سرانجام ، دنیا تسلیم دین حق خواهد گشت ، چون این وعده خداوند است كه و 

اند طالب العاقبة للتقوى ، عالوه بر اینكه نوع انسانى به آن فطرتى كه در او به ودیعه سپرده
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سعادت حقیقى خویش است و سعادت حقیقى او این است كه بر كرسى فرماندهى بر جسم و 

زمام حیات اجتماعیش را به دست خویش بگیرد ، حظى كه جان خویش مسلط شود ، 

تواند از سلوك خود در دنیا و آخرت بگیرد به دست آورد و این همانطور كه توجه مى

  . فرمودید همان اسالم و دین توحید است

رساند ، چرا تاكنون اش مىخواهید گفت: اگر فطرت بشر او را به سعادت حقیقى

یر انسانیتش به سوى آن سعادت و به سوى ارتقایش در اوج كمال نرسانده و چرا بشر در س

دچار این همه انحراف گردیده ؟ و بجاى رسیدنش به آن هدف روز به روز از آن هدف 

 دورتر شده است ؟

گوئیم : این انحراف به خاطر بطالن حكم فطرت نیست بلكه حكم در جواب مى

اش دچار خطا گردیده و قعىفطرت درست است لیكن بشریت در تشخیص سعادت وا

اش تطبیق دهد ، كه در نتیجه مصداق موهوم نتوانسته است حكم فطرت را بر مصداق واقعى

 را مصداق واقعى پنداشته است . 

كند ، و آن سعادت واقعى كه صنع و ایجاد براى بشر در نظر گرفته و تعقیبش مى

  . باالخره دیر یا زود محقق خواهد شد

 شود:ور از آیات زیر به خوبى استفاده مىتمام مطالب مذك

فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین » 

 روم(/30«)القیم و لكن اكثر الناس ال یعلمون!

دانند ، هر چند كه فطرتشان دانند این است كه بطور تفصیل نمىو منظورش از نمى

 فرماید:دارد.  سپس بعد از سه آیه مى علم اجمالى به آن

 روم(/34«)لیكفروا بما آتینا هم فتمتعوا فسوف تعلمون!» 

 فرماید:و بعد از شش آیه مى

ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ایدى الناس لیذیقهم بعض الذى عملوا لعلهم » 

 فرماید:روم( و نیز مى/41!« )یرجعون 

یحبهم و یحبونه، اذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین ، فسوف یاتى هللا بقوم » 

 فرماید:مائده( و نیز مى/54«)یجاهدون فى سبیل هللا و ال یخافون لومة الئم!

« و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان االرض یرثها عبادى الصالحون!» 

 انبیا(/105)

 طه(/132«)و العاقبة للتقوى!» و نیز فرموده:  

 دهد كه:ن آیات و امثال آن به ما خبر مىپس ای

 : اسالم دین فطرت است! اوال

 در تطبیق با مصداق خطا رفته! بشر به حكم فطرتش حركت كرده، ولى ثانیا:

اسالم به زودى بطور كامل غلبه خواهد كرد و بر سراسر گیتى حكومت  و ثالثا:

 !خواهد نمود!

بنا بر این، دیگر جا ندارد كه خواننده عزیز به این گفتار گوش دهد كه بعضى 
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هاى اند : هر چند كه اسالم چند صباحى بر دنیاى آن روز چیره گشت  و یكى از حلقهگفته

هاى دیگر بعد از خودش اثرها نهاد  و حتى تمدن عصر امروز زنجیره تاریخ شد و در حلقه

اش تام و كامل نبود ، ه بر آن تكیه داشت ، لیكن این چیرگى و غلبههم چه دانسته و چه ندانست

یعنى آن حكومتى كه در فرضیه دین با همه موارد و صورتها و نتایجش فرض شده، تحقق 

نیافت چون چنین حكومتى قابل قبول طبع نوع انسانى نیست  و تا ابد هم نخواهد بود  و چنین 

تمامى نوع بشر تحقق نیافت ، تا تجربه شود  و بشر به اى براى نمونه هم كه شده در فرضیه

  . صحت و امكان وقوع آن وثوق و خوشبینى ، پیدا كند

دلیل اینكه گفتیم نباید به این سخنان گوش فرا داد همان است كه توجه كردید ، گفتیم 

اسالم به آن معنائى كه مورد بحث است هدف نهائى نوع بشر و كمالى است كه بشر با 

رود ، چه اینكه به طور تفصیل توجه به این سیر خود داشته زه خود رو به سویش مىغری

هاى پى در پى كه در سایر انواع موجودات شده نیز این معنا باشد و یا نداشته باشد ، تجربه

را به طور قطع ثابت كرده كه هر نوع از انواع موجودات در سیر تكاملى خود متوجه به 

متناسب با خلقت و وجود او است و نظام خلقت او را به سوى آن  سوى آن هدفى است كه

دهد ، انسان هم یك نوع از انواع موجودات است و از این قانون كلى مستثنا هدف سوق مى

 نیست . 

اى از زمان تحقق نیافت و و اما اینكه گفتند فرضیه اسالم بطور كامل حتى در برهه

ها و بشود جوابش این است كه كدامیك از ادیان و سنت تجربه نشد تا الگو براى سایر زمانها

هاى جارى در مجتمعات انسانى در پیدایش و بقایش و در حكومت یافتنش متكى به مسلك

تجربه قبلى بوده ، تا حكومت یافتن اسالم محتاج به تجربه قبلى باشد ؟ این شرایع و 

بدون سابقه و تجربه قبلى ظهور بینیم هاى نوح و ابراهیم و موسى و عیسى است كه مىسنت

كرد و سپس در بین مردم جریان یافت و همچنین روشهاى دیگر ، چون كیش برهما و بودا 

هاى مادى هم بعد از تجربه پیدا نشدند ، هاى تازه در آمد و سنتو مانى و غیره و حتى رژیم

ى پیدا شدند و در هاى دیگر است كه بدون تجربه قبلاین سنن دموكراتیك و كمونیست و رژیم

 جوامع مختلف انسانى به شكلهاى مختلف جریان یافتند . 

هاى اجتماعى بدان نیازمند است ، عزم آرى تنها عاملى كه ظهور و رسوخ سنت

قاطع آورنده و همت بلند و قلبى آن است قوى ، كه در راه رسیدن به هدفش دچار سستى و 

وقات با رسیدن اشخاص به هدفشان خستگى نگردد و صرف اینكه روزگار گاهى از ا

كند ، او را از تعقیب هدف باز ندارد ، حال چه اینكه آورنده آن سنت پیامبر و مساعدت نمى

از ناحیه خدا باشد و چه اینكه فردى معمولى باشد چه اینكه آن هدف هدفى خدائى باشد و یا 

 هدفى شیطانى . 

  143ص :    4المیزان ج : 
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 فصل دوم

 

 و ایمان اجتماع
 

 

 
 گفتارى در معناى تاثیر ایمان در اجتماع

 

ِحیِم!  قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   ...!«بِسِم ّللاَّ

 «به نام خداى بخشنده مهربان! همانا اهل ایمان پیروز و رستگار شدند!» 

 مومنون(/11تا 1....!« )مؤمنین همانهایند كه » 

  

اش بر طبق آن سیر سنتى اجتماعى است كه انسان در زندگى اجتماعىدین به معناى 

كند و سنتهاى اجتماعى متعلق به عمل است و زیر بناى آن اعتقاد به حقیقت هستى عالم و مى

بینیم باشد و به همین جهت است كه مىهستى خود انسان، كه یكى از اجزاى عالم است، مى

  . شودقت هستى، سنتهاى اجتماعى نیز مختلف مىدر اثر اختالف اعتقادات درباره حقی

اجتماعى كه معتقد است عالم ، رب و خالقى دارد كه هستى عالم از او و برگشتش 

نیز به او است و نیز معتقد است كه انسان فنا ناپذیر است و حیات ابدى دارد كه با مرگ 

سعادت حیات ابدى و تنعم پذیرد ، چنین اجتماعى در زندگى روشى دارد كه در آن پایان نمى

  . شوددر دار جاودان آخرت ، تامین مى

اى است كه عالم را به دلخواه و اجتماعى كه معتقد است براى عالم ، اله و یا آلهه

گرداند ، كند ، كه اگر راضى باشد به نفع انسانها و گرنه به ضرر آنها مىخود اداره مى

جتماعى ، زندگى خود را بر اساس تقرب به آلهه و بدون اینكه معادى در كار باشد ، چنین ا

اش موفق و از كند ، تا آن آلهه ، آن اجتماع را در زندگىراضى نمودن آنها تنظیم مى

 مندشان سازد . متاعهاى حیات بهره

و اجتماعى كه نه به مساله ربوبیت براى عالم اعتقاد دارد و نه براى انسانها زندگى 

لكه چنین اجتماعى مانند مادیین هیچ گونه اعتقادى به ماوراى جاویدى را معتقد است ب

مندى از زندگى دنیا ، طبیعت ندارد ، سنت حیات و قوانین اجتماعى خود را بر اساس بهره

 كند . پذیرد ، وضع و بنا مىكه با مرگ پایان مى
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پس دین عبارت است از سنتى عملى ، كه بر اساس مساله جهان بینى و 

ى بنیان گرفته و این اعتقاد ، با علم استداللى و یا تجربى كه پیرامون عالم و آدم شناسهستى

كند تفاوت دارد ، زیرا علم نظرى به خودى خود مستلزم هیچ عملى نیست ، اگر بحث مى

چه عمل كردن احتیاج به علم نظرى دارد ، به خالف اعتقاد كه عمل را به گردن انسان 

  . كند كه بایستى بر طبق آن عمل كندىگذارد  و او را ملزم ممى

به عبارت دیگر : علم نظرى و استداللى آدمى را به وجود مبدأ و معاد رهنمون 

كند كه از آن معلوم نظرى پیروى نموده عمال هم به آن شود  و اعتقاد آدمى را وادار مىمى

 ملتزم شود . 

ر انسان واجب است كه گوییم بر هپس اعتقاد ، علم عملى است ، مثل این كه مى

مبدأ این عالم یعنى خداى تعالى را بپرستد و در اعمالش سعادت دنیا و آخرت خود را مد 

  . نظر قرار دهد

و معلوم است كه دعوت دینى ، متعلق به دینى است كه عبارت است از : سنت 

  . عملى بر خاسته از اعتقاد

كند عبارت است از التزام به آنچه كه اعتقاد پس ایمانى هم كه دین به آن دعوت مى

اند اقتضا دارد كه حق درباره خدا و رسوالنش و روز جزاء  و احكامى كه پیغمبران آورده

 شود . در جمله علم عملى خالصه مى

ما  كند ، چونها شدت و ضعف پیدا مىو علوم عملى بر حسب قوت و ضعف انگیزه

دهیم مگر به طمع خیر و یا نفع  و یا به خاطر ترس از شر و یا هیچ عملى را انجام نمى

  . ضرر

دانیم ، ولى ها آن را واجب مىو چه بسیار فعلهایى كه ما به خاطر بعضى از انگیزه

كنیم ، آید كه در نتیجه از آن واجب صرفنظر مىانگیزه دیگرى قویتر از انگیزه قبل پدید مى

فهمیم كه این دانیم ، ولى وقتى مىنان كه خوردن غذا را به انگیزه سد جوع ، واجب مىهمچ

 كنیم . غذا مضر است ، و منافى با صحت و سالمت ما است ، از حكم قبلى صرف نظر مى

پس در حقیقت علم به انگیزه دومى كه مانع انگیزه اول شد ، اطالق علم به اول را 

فت درست است كه خوردن غذا براى سد جوع واجب است ، اما مقید كرد  و گویا به ما گ

این حكم به طور مطلق نیست ، بلكه تا زمانى معتبر است كه غذا مضر به بدن  و یا منافى با 

  . صحت آن نباشد

بخشد و آدمى را به شود كه ایمان به خدا هم وقتى اثر خود را مىاز اینجا روشن مى

فسانى از قبیل خشیت و خشوع و اخالص و امثال آن اعمال صالح و صفات پسندیده ن

 هاى باطل و مكرهاى شیطانى بر آن غلبه نكند . كشاند كه انگیزهمى

و یا به عبارت دیگر ، ایمان ما مقید به یك حال معین نباشد ، همچنانكه خداى تعالى 

 بدان اشاره فرموده است:

 حج(/11«)و من الناس من یعبد هللا على حرف!» 

كند مبتنى بر اساسى حقیقى پس ، مؤمن وقتى على االطالق مؤمن است كه آنچه مى
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كند خشوع و واقعى و مقتضاى ایمان باشد چون ایمان اقتضا دارد كه اگر انسان عبادت مى

 كند خالى از لغو و امثال آن باشد!!داشته باشد  و هر كارى كه مى

  7ص :    15المیزان ج : 
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 فصل سوم

 

 خطرات جامعه اسالمی
 

 

 

 تهدید ها و خطرات جامعه اسالمی 

 

یَاُء بَْعٍض  َو َمن یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَتَِّخذُوا اْلیُهوَد َو النَّصَرى أَْوِلیَاَء  بَْعضُهْم أَْولِ »

َ ال یَْهِدى یَتََولهُ  نُكْم فَِإنَّهُ ِمنُهْم  إِنَّ ّللاَّ  !«اْلقَْوَم الظِلِمینَ م م ِ

هان اى كسانى كه ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خود مگیرید كه آنان » 

دوست یكدیگرند و كسى كه از شما آنان را دوست بدارد خود او نیز از ایشان 

  مائده(/51«       )كند!است، چون خدا مردم ستمكار را به سوى حق هدایت نمى

 

 موضوعتوضیحی در اهمیت 

 

هاى قرآنى كه قرآن كریم به امر آن اهتمام دارد و در تاكید و تشدید آن مبالغه خطاب

دارد لحن سخن در آنها خالى از داللت بر این معنا نیست كه عوامل و اسباب موجود ، همه 

اند كه آینده مسلمین را به تباهى و سقوط و درك هالكت و ابتالء به دست به دست هم داده

اى كه از آیات ربا و آیات مودت ذى القربى و غیر ى بكشانند ، مانند تاكید و مبالغهخشم اله

 خورد . آنها به چشم مى

و اصوال طبع خطاب این داللت را دارد ، براى اینكه اگر متكلم حكیم مامورین خود 

لغه را به یك مساله بى اهمیت و حقیرى امر كند و دنبالش در تاكید و اصرار بر آن امر مبا

خواهد ، پس حتما كند كه این امر بى اهمیت این همه تاكید نمىنماید ، شنونده احساس مى

اى زیر نیم كاسه هست و همچنین اگر فردى از مامورین را مخاطب قرار دهد كه شان كاسه

آن مخاطب این نباشد كه مخاطب به مثل چنین خطابى شود ، مثال یك عالم ربانى و صاحب 

د و عبادت را از ارتكاب رسواترین فجور آن هم در انظار هزاران بیننده قدم صدق در زه

فهمد كه قضیه خالى از مطلب نیست و حتما مطلب مهمى و اى مىنهى كند ، هر شنونده

 گوید . مهلكه عظیمى در شرف تكوین است كه این گوینده حكیم اینطور سخن مى

كند آن خطاب حوادثى را ذكر مىهاى قرآنى كه چنین لحنى را دارد ، دنبال خطاب

شد را تایید و تصدیق كند و بلكه بر آن داللت نماید هر چند كه آنچه از لحن كالم فهمیده مى

شنوند یعنى در همان روز نزول اى كه خطاب را مىكه شنوندگان چه بسا در اولین لحظه
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 متوجه اشارات و دالالت آن خطاب نشوند . 

و در آن  وسلّموآلهعلیههللابه مودت قرباى رسول خدا صلىمثال قرآن كریم امر كرده 

مبالغه كرده ، حتى آن را پاداش و اجر رسالت و راه به سوى خداى سبحان شمرده ، چیزى 

دارند كه بینیم امت اسالم در اهل بیت آن جناب فجایعى و مظالمى را روا مىگذرد كه مىنمى

دستور اكید به آنان داده بود به اینكه قرباى مرا به  موسلّ وآلهعلیههللااگر رسول خدا صلى

 كرد . ترین وجهى از بین ببرید ، بیشتر از آنچه كرد ، نمىسخت

اى كرده كه بینیم كه قرآن كریم از اختالف نهى نموده و سپس در آن مبالغهو نیز مى

دستخوش انشعاب و بینیم كه امت اسالم آنچنان متفرق و بیش از آن تصور ندارد ، بعد مى

شود كه حتى از انشعاب واقع در یهود و نصارا گذرانید یعنى به هفتاد و سه فرقه اختالف مى

ها اختالف در مذهب و معارف علمى دین است ، اما منشعب گشت ، تازه این اختالف

ها و غیر این مسائل بپا كردند قابل هاى اجتماعى و تاسیس حكومتاختالفى كه در سنت

  . و حصر نیست تحدید

نهى كرده و از القاى !« غیر ما انزل هللا » و نیز قرآن كریم از حكم كردن به 

طغیان و از پیروى هواى نفس و امورى غیر از اینها نهى نموده و  اختالف بین طبقات و از

  . شودبینیم كه در اثر ارتكاب این امور چه حوادثى واقع مىدر آنها تشدید كرده ، بعدا مى

 

 خطرات دوستی با دشمنان دین

 

مساله نهى از والیت كفار و دوستى با یهود و نصارا از همین قسم دستورات است ، 

اى است كه در قرآن كریم آمده بلكه بعید نیست كه كسى ادعا كند تشدیدى كه از نواهى مؤكده

نواهى  در نهى از والیت كفار و اهل كتاب شده آنقدر شدید است كه هیچ تشدید در سایر

  . رسدفرعى به پایه آن نمى

تشدید در آن به حدى رسیده كه خداى سبحان دوستداران اهل كتاب و كفار را از 

 اسالم بیرون و در زمره خود كفار دانسته و فرموده:

 مائده(/51«)و من یتولهم منكم فانه منهم!» 

 و نیز خداى تعالى آنان را از خود نفى كرده و فرموده:

 ال عمران(/28!« )ء ذلك فلیس من هللا فى شى و من یفعل» 

 و نیز نه یك بار و دو بار بلكه به نهایت درجه تحذیرشان كرده و فرموده:

 ال عمران(/28!«)و یحذركم هللا نفسه » 

شد و به هیچ وجه تبدیل پذیر  محذورى كه از آن تحذیر كرده حتما واقع خواهد

 ت.نیس

روشن شود باید در سوره هود به این آیات توجه و اگر بخواهى مطلب بیش از این 

 هود(/111«)و ان كال لما لیوفینهم ربك اعمالهم!» فرماید: كنى كه مى

هاى نوح و هود و صالح و غیر آن را در آیات زیادى و قبل از این آیه داستان امت
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لون خبیر انه بما تعم» و سپس اختالف یهود در باره كتابشان را ذكر كرده آنگاه فرموده: 

 هود(/111!«)

 فرماید:و سپس خطاب را متوجه رسول گرامى خود نموده مى

 !«فاستقم كما امرت و من تاب معك و ال تطغوا انه بما تعملون بصیر » 

 هود(/112)

انه » كنید كه در آخر همین آیه خطاب را اجتماعى كرد و دنبالش فرمود:مالحظه مى

 فرماید:در آیه بعدش كه مىآنگاه دقت كن «  بما تعملون بصیر!

و ال تركنوا الى الذین ظلموا فتمسكم النار و ما لكم من دون هللا من اولیاء ثم ال » 

 هود(/113«)تنصرون!

تنها سزاى آخرتى اعمال « لیوفینهم» شود منظور از كه از جمله اول فهمیده مى 

هاى گذشته آمده بر سر امتهائى است كه در دنیا نیست چون گفتیم این آیه بعد از نقل عذاب

گیرد كه پس شما امت اسالم و بعد از نقل اختالف یهود و بیان توفیه اعمال ، نتیجه مى

استقامت كنید و از طغیان بپرهیزید و به ستمكاران دل نبندید كه اگر چنین كنید هیچیك از 

 تش خواهید شد . كنند و گرفتار آآنها كه مورد اعتماد و ركون شما باشند شما را یارى نمى

ها و مطلق است هم آتش دنیا را كه همان بدبختى« فتمسكم النار!» و چون جمله:  

آتش آخرت را و این آتش كه مكرر مسلمانان را از آن  شود و همها باشد شامل مىذلت

ال عمران( همان است كه در آیه /28!«)و یحذركم هللا نفسه » تحذیر كرده و فرموده بود:

 ماید:فرزیر مى

خطر آن آتش از  -البته اگر به آن عمل كنید  -با نازل شدن حكم والیت معصومین  

 شود و آن آیه این است:شما بر طرف مى

  مائده(/3«)الیوم یئس الذین كفروا من دینكم فال تخشوهم و اخشون!» 

پس دگرگون شدن این نعمت به دست خود آنان و تجاوز از والیت خداى تعالى و 

طه با آن مقام و ركون به ظالمین و والیت كفار و دوستى با اهل كتاب چیزى بوده قطع راب

رفته و بر آنان واجب بوده كه از این انحرافها بر جان خود كه توقع آن از آن مردم مى

تواند از آن جلوگیرى كند بهراسند آن هم با آن تهدیدى بترسند و از سخط الهى كه كسى نمى

و من یتولهم منكم فانه منهم ان هللا » ان كرده و در چند آیه قبل فرموده:كه خداى تعالى به آن

مائده(و در آخر آن خبر داده كه ایشان را به سعادتشان هدایت /51« )ال یهدى القوم الظالمین!

كند ، پس آن چیزى كه هدایت متعلق بدان است سعادت است و سعادت مسلمین در دنیا نمى

ان زندگى و عیشى بر طبق سنت دین و سیره عامه اسالمى به این است كه در مجتمعش

 داشته باشند . 

و اگر بنیه و اسكلت این سیره منهدم گردد مظاهر آن كه حافظ معناى آن است نیز 

شود كار نیك و ستوده كدام است كه شود آن وقت در جو جامعه معلوم نمىدر هم و بر هم مى

ار زشت كدام است تا یكدیگر را از آن نهى نمایند) امر به معروف( و ك )تا به آن امر كنند

نهى از منكر( و آن وقت است كه شعائر عامه سقوط نموده و به جایش شعائر كفر رواج 
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گردد تا برسد به آنجا تر مىهایش محكمشود و پایهدارتر مىیابد و این وضع پیوسته ریشهمى

 .  -ه امروز نمانده همچنانك -كه از اسالم به غیر از اسم چیزى نماند 

و اگر خواننده عزیز در سیره عمومى اسالمى كه كتاب و سنت آن را تنظیم و 

سپس در بین مسلمین اجرا نموده دقت كند و سپس در سیره فاسدى كه امروز بر مسلمین 

 تحمیل شده به دقت بنگرد آن وقت آیه شریفه:

نین اعزة على الكافرین فسوف یاتى هللا بقوم یحبهم و یحبونه اذلة على المؤم» 

 مائده(/54«)یجاهدون فى سبیل هللا و ال یخافون لومة الئم!

یابد كه تمامى رذائل كه جامعه ما مسلمانان را پر را به دقت مطالعه نماید ، در مى

ایم و به تدریج كه ما از كفار اقتباس كرده -كند و همه آنها كرده و امروز بر ما حكومت مى

ضد آن اوصافى است كه خداى تعالى براى  -گشته و استقرار یافته است  در بین ما منتشر

عملى در یك كلمه  مردمى ذكر كرده كه در آیه وعده آمدنشان را داده ، چون تمامى رذائل

شود و آن این است كه جامعه ما خدا را دوست ندارد و خداى تعالى نیز این خالصه مى

در برابر كفار و ستمگر نسبت به مؤمنین است و در  جامعه را دوست ندارد ، جامعه ما ذلیل

  . هراسدگرى مىكند و از مالمت هر مالمتراه خدا جهاد نمى

این همان معنائى است كه قرآن كریم از چهره مسلمانان آن روز خوانده بود و اگر 

و اى را براى امت اسالم از غیب خبر داده بود خواستى بگو خداى علیم خبیر چنین آینده

شود ، البته منظور از این پیش بینى كرده بود كه به زودى امت اسالم از دین مرتد مى

، ارتداد اصطالحى) یعنى برگشتن به كفر صریح و اعالم بیزارى از اسالم،( نیست ارتداد

و من یتولهم منكم فانه منهم ان هللا ال یهدى القوم » بلكه منظور ارتداد تنزیلى است كه جمله

و لو كانوا یؤمنون باهلل و » كند و همچنین آیه شریفه:مائده( آن را بیان مى/51«)الظالمین!

مائده( به آن اشاره /81«)النبى و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء و لكن كثیرا منهم فاسقون!

 دارد . 

شان داده بود كه اگر او را یارى كنند او نیز یاریشان با اینكه خداى تعالى وعده

تایید نكنند!( تضعیف خواهد د و دشمنانشان را) البته اگر خود آنان تقویت و خواهد كر

 ، توجه فرمائید:فرمود

 محمد(/7«)ان تنصروا هللا ینصركم!» 

لهم منهم المؤمنون و اكثرهم الفاسقون! لن  و لو آمن اهل الكتاب لكان خیرا» 

ضربت علیهم الذلة یضروكم اال اذى و ان یقاتلوكم یولوكم االدبار ثم ال ینصرون! 

 آل عمران(/112تا110« )اینما ثقفوا اال بحبل من هللا و حبل من الناس..!

استفاده شود كه « اال بحبل من هللا و حبل من الناس!» و هیچ بعید نیست كه از جمله:

اهل كتاب در صورتى كه مسلمانان با آنها دوستى كنند خداى تعالى براى سركوب و تنبیه 

  . از ذلت نجات داده بر آنان مسلط سازدآنان ایشان را 

 -كه چنین وصفى به خود خواهند گرفت  -آنگاه خداى سبحان جامعه اسالمى را 

دارد و آن قوم نیز خدا را دوست دارند ،  وعده داده كه قومى را خواهد آورد كه دوستشان
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در راه خدا  ناپذیرند مردمى كهمردمى كه در برابر مؤمنین ذلیل و در مقابل كفار شكست

كنند و این اوصافى كه براى آن قوم بر گرى پروا نمىجهاد نموده ، از مالمت هیچ مالمت

اوصاف جامعى است كه جامعه اسالمى امروز ما  -همانطور كه قبال توجه كردید  -شمرده 

فاقد آن است و با دقت و باریك بینى در هر یك از آن اوصاف كه متقابال ضد آن اوصاف 

شود ، رذائلى كه فعال جامعه اف جامعى است كه رذائلى بسیار از آنها منشعب مىنیز اوص

  . اسالمى ما گرفتار آن است و خداى تعالى در صدر اسالم از وضع امروز ما خبر داده

و اگر ما آن رذائل را آمارگیرى كنیم خواهیم دید كه همان رذائلى است كه اخبار 

اند و آن گوئیهایشان از آخر الزمان از آن رذائل خبر دادهو پیش السالمغیبى امامان علیهم

السالم نقل شده ، روایات و ائمه اهل بیت علیهم وسلّموآلهعلیههللاروایات از رسول خدا صلى

بسیارى است كه هر چند مجموع آنها از آفت دسیسه و تحریف سالم نمانده  و اما در بین آنها 

هارده قرن گذشته و وقایعى كه تاكنون رخ داده ، آن اخبار اخبارى است كه جریان حوادث چ

را تصدیق كرده است ، اخبارى است كه از منابع هزار و چند سال قبل گرفته شده ، منابعى 

اند و نسبت زیستهكه نویسندگان آنها بیش از هزار سال قبل و یا نزدیك به هزار سال قبل مى

 چون در هر قرن از آن منابع روایت نقل شده . آن منابع به آن نویسندگان مسلم است ، 

دهد كه هنوز واقع نشده و عالوه بر اینكه آن اخبار از حوادث و وقایعى خبر مى

اى جز اند پس چارهانسانهاى قرون گذشته هم انتظار زنده بودن و دیدن آن وقایع را نداشته

  كنیم. این نداریم كه به صحت آن اخبار و صدورش از منبع وحى اعتراف

نظیر روایتى كه قمى آن را در تفسیر خود از پدرش از سلیمان بن مسلم خشاب از 

عبد هللا بن جریح مكى از عطاء بن ابى ریاح از عبد هللا بن عباس نقل كرده كه گفت : با 

 وسلّموآلهعلیههللارسول خدا به زیارت حج رفتیم ، همان حجى كه بعد از آن رسول خدا صلى

وسلّم در كعبه را وآلهعلیههللارسول خدا صلى -رفت و یا به عبارت دیگر حجة الوداع از دنیا 

خواهید شما را خبر دهم گرفت و سپس روى نازنین خود را به طرف ما كرد و فرمود : مى

از عالمات قیامت؟ و در آن روز سلمان رضى هللا عنه از هر كس دیگر به آن جناب 

عرضه داشت : بله یا رسول  وسلّموآلهعلیههللاپاسخ رسول خدا صلى تر بود ، لذا او درنزدیك

یعنى  -شود هاى قیامت این است كه نماز ضایع مىهللا ، حضرت فرمود : یكى از  عالمت

كنند ، شود و مردم به سوى هواها میل مىرود و از شهوات پیروى مىاز میان مسلمین مى

شود ، در كنند ، دین به دنیا فروخته مىم آن را تعظیم مىكند و مردمال مقامى عظیم پیدا مى

بینند و آن زمان است كه دل افراد با ایمان در جوفشان ، براى منكرات بسیارى كه مى

 گردد . شود آن چنانكه نمك در آب حل مىتوانند آن را تغییر دهند آب مىنمى

نین روزى خواهد رسید سلمان با تعجب عرضه داشت : یا رسول هللا : به راستى چ

سرپرستى  ؟ فرمود : آرى ، به آن خدائى كه جانم به دست او است ، اى سلمان در آن هنگام

گیرند امرائى كه وزرائى فاسق و سرشناسانى و والیت مسلمانان را امراى جور به دست مى

  . ستمگر و امنائى خائن دارند

ا رسول هللا ؟ فرمود : آرى به سلمان پرسید : براستى چنین وضعى پیش خواهد آمد ی
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آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان در این موقع منكر ، معروف  و معروف ، 

شود كند ، دروغگو تصدیق مىگردد و امین خیانت مىشود ، خائن امین قلمداد مىمنكر مى

 گردد...!و راستگو تكذیب مى

 رد بحث آمده است.( )تفصیل این مطالب در المیزان در تفسیر آیه مو

  644ص :    5المیزان ج : 

 

 

 

 خطرات اجتماعی ناشی از اختالط روحی با دشمنان دین  

 

َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكِفِریَن أَْوِلیَاَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِیَن  َو َمن یَْفعَْل ذَِلك فَلَْیس ِمَن »  ال یَت

ِ فى شىْ  ِ اْلَمِصیُر!ٍء إاِل أَن تَتَّقُوا ّللاَّ ُ نَْفسهُ  َو إِلى ّللاَّ ُركُم ّللاَّ  «ِمْنُهْم تُقَاةً  َو یَُحذ ِ

  

اى نباید كفار را ولى و سرپرست خود بگیرند با اینكه در مؤمنین به هیچ بهانه» 

بین خود كسانى را دارند كه سرپرست شوند و هر كس چنین كند دیگر نزد خدا 

ر تقیه، سرپرستى كفار را قبول كرده باشند و هیچ حرمتى ندارد، مگر اینكه از د

نكنند كه در بین كسانى كه ترس آورند خدا نیز هست و بازگشت همه به  فراموش

  آل عمران(/28«)سوى خدا است!

 

مراد از كافرین در این آیات اعم از اهل كتاب و مشركین است ، و اگر از دوستى و 

كند  و اگر مراد از كفار تنها ایفه نهى مىكند ، از دو طاختالط روحى با كفار نهى مى

كند به اینكه مشركین باشند ، باید گفت آیات متعرض حال آنان است و مردم را دعوت مى

مشركین را رها نموده به حزب خدا متصل شوند  و خدا را دوست بدارند  و رسول او را 

  . اطاعت كنند

ت است و والیت در اصل به معناى كلمه اولیا جمع كلمه ولى است ، كه از ماده والی

مالكیت تدبیر امر است ، مثال ولى صغیر یا مجنون یا سفیه ، كسى است كه مالك تدبیر امور 

و اموال آنان باشد ، كه خود آنان مالك اموال خویشند ، ولى تدبیر امر اموالشان به دست 

 ولیشان است . 

نیز استعمال شده  و به این معناى اصلى كلمه والیت است ، ولى در مورد حب 

تدریج استعمالش زیاد شد و این بدان مناسبت بود كه غالبا والیت مستلزم تصرف یك دوست 

یعنى كسى كه تحت سرپرستى او (در امور دوست دیگر است ، یك ولى در امور مولى علیه

كند ، تا پاسخگوى عالقه او نسبت به خودش باشد ، یك مولى علیه اجازه است،( دخالت مى

دهد چون دهد ، تا بیشتر به او تقرب جوید ، اجازه مىدخالت در امور خود را به ولیش مى

،  متاثر از خواست و سایر شؤون روحى او است ، پس تصرف محبوب در زندگى محب



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                       کتاب هفتادم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در روش اسالم در اداره جامعه 68

 هیچگاه خالى از حب نیست . 

در نتیجه اگر ما كفار را اولیاى خود بگیریم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحى پیدا 

كشاند به اینكه رام آنان شویم و از اخالق و سایر ایم ، امتزاج روحى هم ما را مىكرده

توانند در ان مىشؤون حیاتى آنان متاثر گردیم) زیرا كه نفس انسانى خو پذیر است!( و آن

من دون » اخالق و رفتار ما دست بیندازند دلیل بر این معنا آیه مورد بحث است ، كه جمله

فرماید مؤمنین كفار را اولیاى خود نگیرند در حالى را قید نهى قرار داده  و مى« المؤمنین،

كه منظور آیه شود ورزند ، كه از این قید به خوبى فهمیده مىكه با سایر مؤمنین دوستى نمى

این است كه بفرماید اگر تو مسلمان اجتماعى و به اصطالح نوع دوست هستى ، باید حداقل 

مؤمن و كافر را به اندازه هم دوست بدارى و اما اینكه كافر را دوست بدارى  و زمام امور 

شى ، اى نداشته باجامعه و زندگى جامعه را به او بسپارى و با مؤمنین هیچ ارتباطى و عالقه

اى و این صحیح این بهترین دلیل است كه تو با كفار سنخیت دارى و از مؤمنین جدا و بریده

 نیست پس زنهار باید از دوستى با كفار اجتناب كنى . 

در آیات كریمه قرآن هم نهى از دوستى با كفار و یهود و نصارا مكرر آمده و لیكن 

كند و كیفیت والیتى را كه هى را تفسیر مىموارد نهى مشتمل بر بیانى است كه معناى این ن

من :» كند ، مانند آیه مورد بحث كه گفتیم مشتمل بر جمله از آن نهى فرموده تعریف مى

  . كندرا تفسیر مى!«ال یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء » است ، كه جمله« دون المؤمنین

لیهود و النصارى یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا ا:» و همچنین آیه شریفه 

مائده( و آیه /51«)بعضهم اولیاء بعض،» مائده( كه مشتمل است بر جمله : /51«)اولیاء!

ممتحنه( كه دنبالش آیه /1!«)یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوى و عدوكم اولیاء :» شریفه 

 كند . تفسیر مىممتحنه(آمده آن را /8...!« )ال ینهیكم هللا عن الذین لم یقاتلوكم فى الدین :» 

و بنا بر این آوردن این اوصاف براى تفسیر فرمان مؤمنین نباید كافران را اولیاى 

خود بگیرند  و به مؤمنین دیگر اعتنا نكنند در حقیقت سبب حكم و علت آن را بیان نموده 

بفهماند دو صفت كفر و ایمان به خاطر تضاد و بینونتى است كه بین آن دو هست ، قهرا 

كند ، بینونت و فاصله و تضاد به دارندگان صفت كفر با صفت ایمان نیز سرایت مىهمان 

كند ، دیگر راه سلوك به از هم جدا مى در نتیجه آن دو را از نظر معارف و عقائد و اخالق

سوى خداى تعالى و سایر شؤون حیاتى آن دو یكى نخواهد بود ، نتیجه این جدائى هم این 

بین آن دو والیت و پیوستگى برقرار باشد ، چون والیت موجب شود كه ممكن نیست مى

اتحاد و امتزاج است ، و این دو صفت كه در این دو طایفه وجود دارد موجب تفرقه و 

بینونت است  و وقتى یك فرد مؤمن نسبت به كفار والیت داشته باشد  و این والیت قوى هم 

گشته  و بتدریج اصل ایمانش هم تباه  باشد ، خود به خود خواص ایمانش و آثار آن فاسد

  . شودمى

و من یفعل ذلك :» و به همین جهت است كه در دنبال آیه مورد بحث اضافه كرد 

اال ان تتقوا منهم » ال عمران( و سپس اضافه كرد:/28«)ء!فلیس من هللا فى شى

حزب خدا ال عمران( در جمله اول فرمود كسى كه چنین كند هیچ ارتباطى با /28«)تقیة!
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ندارد  و در جمله دوم ، مورد تقیه را استثنا كرد ، چون تقیه معنایش این است كه مؤمن از 

 كند و حقیقت والیت را ندارد . ترس كافر اظهار والیت براى او مى

چیزى شبیه ظرف است ، كه معناى نزد « من دون المؤمنین:» كلمه دون در جمله 

فرومایگى و قصور در آن هست و معنایش این است كه  دهد البته بوئى هم از معناىرا مى

كه جایگاه و موقعیت آنان  مؤمنین به جاى مردم با ایمان مردم كفر پیشه را ولى خود نگیرند،

مایه است ، چون جاه و مقام مؤمنین نسبت به مقام و موقعیت مردم با ایمان ، پست و بى

  . بلندتر از مكان كفار است

ناى كلمه دون همین باشد كه خاطر نشان نموده و گفتیم: دو و ظاهرا اصل در مع

  . چیز در معناى آن هست ، یكى نزدیكى  و دیگرى پستى

 ال عمران(/28!«)ء و من یفعل ذلك فلیس من هللا فى شى» 

فرماید : هر كس چنین كند این است كه هر كس كفار را به جاى منظور از اینكه مى

شود  و اگر نام عمل را نبرد و به جاى آن لفظى عام و چنان مى مؤمنین اولیا بگیرد ، چنین

آورد ، براى اشاره به این نكته بوده ، كه گوینده آنقدر از پذیرفتن والیت كفار نفرت دارد كه 

كنیم  و خواهد حتى نام آنرا ببرد ، همانطور كه خود ما از هر قبیحى ، با كنایه تعبیر مىنمى

و هر كس از مؤمنین  -و من یفعل ذلك من المؤمنین :» ه نفرمود باز به همین جهت است ك

تر از آن بداند ، كه مثل چنین عملى را به چون خواست ساحت مؤمنین را پاك« چنین كند!

 آنان نسبت دهد . 

و كسى كه چنین كند هیچ ارتباطى با حزب خدا ندارد ، همچنانكه در جاى دیگر 

 مائده(/56!« )ه و الذین آمنوا ، فان حزب هللا هم الغالبون و من یتول هللا و رسول:» فرموده 

مگر اینكه از در تقیه، سرپرستى كفار را قبول كرده  -اال  ان تتقوا منهم تقیة » 

 ال عمران(/28!«)باشند 

اظهار محبت دروغى و از ترس ، محبت واقعى نیست  و همچنین اظهار سایر آثار  

والیت واقعى نیست ، چون خوف و محبت كه مربوط به والیت اگر دروغى و از ترس باشد 

قلب است ، دو صفت متضادند ، كه دو اثر متقابل در قلب دارند ، چگونه ممكن است در یك 

و هر كس چنین كند از حزب خدا نیست :» قلب متحد شوند  و در نتیجه استثناى در جمله 

 « مگر آنكه تولیش از ترس باشد!

هم  السالمروشن بر جواز تقیه دارد ، از ائمه اهل بیت علیهم و این آیه شریفه داللتى

اى كه در باره داستان عمار و پدرش یاسر و این استفاده روایت شده ، همچنان كه آیه

من كفر باهلل من :» فرماید مادرش سمیه نازل شده این داللت را دارد  و آیه این است كه مى

ئن باالیمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعلیهم غضب بعد ایمانه، اال من اكره و قلبه مطم

  نحل(/106«)من هللا و لهم عذاب عظیم!

كتاب و سنت هر دو بر جواز تقیه بطور اجمال داللت دارند ، اعتبار عقلى هم مؤید 

خواهد و شارع دین هم جز این هدفى ندارد كه حق را این حكم است ، چون دین جز این نمى

شود كه تقیه كردن و بر حسب ظاهر طبق دلخواه اى بخشد و بسیار مىزهزنده كند و جان تا
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كند كه ترك دشمن و مخالفین حق عمل كردن مصلحت دین و حیات آن را چنان تامین مى

 تقیه آن طور تامین نكند  و این قابل انكار نیست! 

 ال عمران(/28!«)المصیر  و یحذركم هللا نفسه و الى هللا» 

لمانان دوستدار كفار را از خودش برحذر ساخته  و وجه آن تنها این در این آیه، مس

است كه بفهماند خداى سبحان خودش مخوف و واجب االحتراز است  و از نافرمانیش باید 

دورى كرد  و خالصه بفهماند بین این مجرم و بین خداى تعالى چیز مخوفى غیر خود خدا 

اى متحصن كند بلكه از خطر او در حصن و قلعه نیست ، تا از آن احتراز جوید ، یا خود را

مخوف خود خدا است ، كه هیچ چیزى كه مانع او شود وجود ندارد و نیز بین مجرم و خدا 

هیچ مایه امیدى كه بتواند شرى از او دفع كند وجود ندارد ، نه هیچ صاحب والیتى  و نه 

تكرار آن در یك مقام این تهدید شدید شفیعى ، بنا بر این در آیه شریفه شدیدترین تهدید آمده و 

گرداند ، و باز با تعقیب جمله مورد بحث با دو جمله دیگر یعنى را زیادتر و شدیدتر مى

ال عمران( /30«)و هللا رؤف بالعباد!» ال عمران( و جمله /28!«)و الى هللا المصیر » جمله

 افزاید. كه بیانش خواهد آمد این شدت را مى

توان فهمید كه چرا خداى تعالى دوستدار كفار را از خودش برحذر ىبا بیانى دیگر م

داشته  و آن این است كه از البالى این آیه و سایر آیاتى كه از دوستى با غیر مؤمنین نهى 

آید كه این قسم دوستى خارج شدن از زى بندگى است  و مستقیما ترك گفتن فرموده ، برمى

هاى آنان براى حزب دشمنان او و شركت در توطئهوالیت خداى سبحان و داخل شدن در 

 افساد امر دین او است . 

و كوتاه سخن اینكه دوستى با كفار طغیان و افساد نظام دین است ، كه بدترین و 

خطرناكترین ضرر را براى دین دارد ، حتى ضررش از ضرر كفر كفار و شرك مشركین 

ت ، دشمنیش براى دین آشكار است  و به نیز بیشتر است ، زیرا آنكس كه كافر و مشرك اس

توان خطرش را از حومه دین دفع نموده و از خطرش برحذر بود  و اما سهولت مى

كند  و در دل دوستدار دشمنان دین است  و مسلمانى كه دعوى صداقت و دوستى با دین مى

سانى قهرا این دوستى اخالق و سنن كفر را در دلش رخنه داده ، چنین كسى و چنین ك

سازند كه برند و خود را به هالكتى دچار مىندانسته حرمت دین و اهل دین را از بین مى

 گذارد . دیگر امید حیات و بقائى باقى نمى

و سخن كوتاه اینكه این قسم دوستى طغیان است و امر طاغى به دست خود خداى 

سوره فجر چه استفاده  سبحان است ، این نكته را در اینجا داشته باش تا ببینیم از آیات

 كنیم :مى

 ا لم تر كیف فعل ربك بعاد!» 

 ارم ذات العماد، التى لم یخلق مثلها فى البالد!

 و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذى االوتاد،

 الذین طغوا فى البالد، فاكثروا فیها الفساد،

 فصب علیهم ربك سوط عذاب!



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                       کتاب هفتادم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در روش اسالم در اداره جامعه 71

 فجر(/14تا6) «ان ربك لبالمرصاد!

كشاند ، گاه خدا  مىاز این آیات استفاده كردیم كه طغیان طاغى ، وى را به كمین

آورد  و كسى گاهى كه غیر از خدا در آن نیست  و تازیانه عذاب را بر سرش فرود مىكمین

  . نیست كه مانع او شود

و یحذركم هللا :» شود تهدید به تحذیر از خود خدا در جمله از اینجا معلوم مى

ال عمران(براى آن است كه دوستى با كفار ، از مصادیق طغیان بر خدا به /28« )ه!نفس

  . ابطال دین او و افساد شرعیت او است

ال عمران( و آیات /28«)ال یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء!» این آیات یعنى آیه:

آمده  بعدش از خبرهاى غیبى قرآن كریم است كه توضیح آن در المیزان در سوره مائده

  است.

 از سخنانى كه پیرامون این آیات كریمه به میان آمد ، چند نكته به دست آمد :

  . اول اینكه : تقیه به طور اجمال و سربسته امرى است مشروع 

دوم اینكه : مؤاخذه و عذاب كسى كه كفار را دوست بدارد و نهى خدا از آن را اعتنا 

پذیرد  و جزء قضاهاى حتمى خدا تخلف نمىنكند ، حتمى و قطعى است  و به هیچ وجه 

 است . 

سوم اینكه : شریعت الهى دستوراتى عملى و اخالقى و عقیدتى است كه در حقیقت 

سازد ، همچنان كه اخالص هلل مجسم شده حب هلل  و اخالص هلل را تبلور داده و مجسم مى

  . دوستى او است

و دستورات اخالقى و احكام  و به عبارتى دیگر دین خدا كه مجموع معارف الهى

شود ، یعنى اگر آنرا عملى است ، با همه عرض عریضش جز به اخالص فقط ، تحلیل نمى

شود  و اخالص همین است كه بینیم كه تنها و تنها به اخالص منتهى مىموشكافى كنیم ، مى

به غیر  انسان براى خود و صفاتش) یعنى اخالقش( و اعمال ذاتش  و افعال خود زیر بنائى

از خداى واحد قهار سراغ نداشته باشد و این اخالص نامبرده را اگر تحلیل و موشكافى كنیم 

شود ، این از جهت تحلیل و اما از جهت تركیب ، حب نامبرده به جز به حب منتهى نمى

شود و اخالص به مجموع احكام شریعت ، همچنان كه دین به یك نظر اخالص منتهى مى

 گردد . و تسلیم به توحید منتهى مىدیگر به تسلیم 

چهارم اینكه : دوستى كفار كفر است  و مراد از این كفر ، كفر در فروع دین است ، 

نه در اصول دین ، نظیر كفر مانع زكات و تارك صالت و ممكن است كفر چنین افراد ، 

را به كفر عاقبت كار آنان باشد ، از این نظر باشد كه دوستى كفار سرانجام كار انسان 

 كشاند . مى

  235ص :    3المیزان ج : 

 

 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                       کتاب هفتادم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در روش اسالم در اداره جامعه 72

 فصل چهارم

 

 آزادی و حدود آن

 

 

 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

 

 آزادی های انسان و محدودیت های اجتماعی 

 

ما قالُوا یا ُشعَْیُب أَ َصالتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَتُْرَك ما یَْعبُُد آباُؤنا أَْو أَْن نَْفعََل ِفي أَْمواِلنا »

ِشیُد...!  «نَشُؤا إِنََّك ََلَْنَت اْلَحِلیُم الرَّ

دهد كه ما آنچه را پدرانمان گفتند: اى شعیب آیا نمازت به تو دستور مى» 

خواهیم، در اموالمان انجام ندهیم؟ كه همانا پرستیدند ترك گوییم و آنچه را مىمى

 «تو مرد بردبار و رشیدى هستى!

اه من دلیل آشكارى از پروردگارم داشته و رزق شعیب گفت: اى قوم من! هر گ» 

توانم بر خالف فرمان او رفتار كنم؟( من هرگز خوبى به من داده باشد )آیا مى

دارم خودم مرتكب شوم، من جز اصالح خواهم چیزى كه شما را از آن باز مىنمى

كل خواهم، و توفیق من جز به خدا نیست، بر او توتا آنجا كه توانایى دارم نمى

 هود(/88و87« )كردم و به سوى او بازگشت!

 

اى است كه این جمله حكایت گفتار مردم مدین در رد حجت شعیب )ع( است، جمله

ترین تركیب كالمى را دارد و هدف نهایى آن مردم این بوده كه بگویند: ما اختیار خود لطیف

ر اموال خود تصرف در زندگى خویش و اینكه چه دینى براى خود انتخاب كنیم و چگونه د

دهیم، ما آزادیم و مال خود را در هر راهى كه بخواهیم خرج نماییم را به دست كسى نمى

كنیم و تو حق ندارى به ما امر و نهى كنى و خواسته و میل خود را بر ما تحمیل نمایى و مى

دارى و آید ما را به ترك آن وا بدارى، و اگر بخاطر نماز و عبادتى كه از هر چه بدت مى

خواهى به درگاه پروردگارت تقرب جویى در دایره اراده و كراهت خود بخاطر اینكه مى

بجوى و از دایره وجود خود تجاوز مكن، براى اینكه تو مالك غیر مصالح شخصى خود 

 .نیستى

اند، در عبارتى كه چیزى كه هست این منظور خود را در صورتى جالب بیان كرده
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وأم با مالمت آمیخته است عبارتى كه آن دو نكته را در قالب استفهام با نوعى قدرت نمایى ت

ها را ترك نموده و خواهى كه پرستش بتكند، یعنى گفتند: آنچه تو از ما مىانكارى افاده مى

نیز به دلخواه خود در اموالمان تصرف نكنیم چیزى است كه نمازت تو را بر آن وادار كرده 

وه جلوه داده پس در واقع نماز تو اختیاردار تو شده و تو را و آن را در نظرت زشت و مش

خواهى چنان بكنیم و اى خودت هستى كه از ما مىكند و اینكه تو خیال كردهامر و نهى مى

خواهد ما چنین و چنان كنیم در حالى كه نه چنین نكنیم، اشتباه است، این نماز تو است كه مى

زیرا ما در اراده و شعور خود آزادیم، هر دینى را كه  تو مالك سرنوشت مایى و نه نمازت،

كنیم بدون اینكه كنیم و هر جور كه بخواهیم در اموال خود تصرف مىبخواهیم اختیار مى

چیزى و كسى جلوگیر ما باشد و حال كه ما آزادیم غیر آن دینى كه دین پدرانمان بود انتخاب 

كنیم و كسى هم حق ه خود ما است تصرف نمىكنیم و در اموال خود به غیر آنچه دلخوانمى

 .ندارد از تصرف صاحب مال در مال خودش جلوگیرى كند

پس چه معنا دارد كه نمازت تو را امر به چیزى كند و ما مجبور باشیم امرى را كه 

به تو شده امتثال كنیم؟ و به عبارتى دیگر اصال چه معنا دارد كه نماز تو، تو را به عمل 

ر نكند بلكه تو را به عملى كه قائم به ما است و ما باید انجامش دهیم امر شخص خودت ام

توان نام نهاد، از سوى دیگر ما كند؟ آیا اینگونه امر كردن را چیزى جز سفاهت در رأى مى

شناسیم و كسى كه به راستى حلیم و رشید است در جلوگیرى و تو را مردى حلیم و رشید مى

كند عجله نموده و در انتقام از كسى كه رسد كار بدى مىش مىنهى از هر كسى كه به نظر

كند تا حقیقت امر برایش روشن نماید بلكه صبر مىرسد مجرم است شتاب نمىبه نظرش مى

گردد، این است معناى حلم و این است طرز رفتار شخص حلیم و همچنین كسى كه به 

كند و تو كه گمى است اقدام نمىراستى رشید است در هیچ كارى كه در آن ضاللت و سردر

اى كه صورتى جز جهالت و گمراهى مردى رشید هستى چگونه به مثل چنین عمل سفیهانه

 اى؟! ندارد اقدام كرده

 گردد:پس با این بیان چند نكته روشن مى

نكته اول اینكه: اهل مدین دعوت شعیب را مستند به نماز او كردند، چون در نماز 

 فروشى آنها. ارضه با آن قوم است در پرستش بتها و كمدعوت و بعث به مع

اینكه ما  -نكته دوم اینكه: مردم مدین در كالم خود گفتند:" أَْن نَتُْرَك ما یَْعبُدُ آباُؤنا

هود( خواستند با این تعبیر خود اشاره /87پرستیدند؟")ترك كنیم آنچه را كه پدران ما مى

ها را خود ما درست نكرده و كنند به دلیلى كه در این باره دارند و آن این است كه این بت

پرستیدند پس پرستش آنها یك سنت ایم بلكه پدران ما آنها را مىپرستش آن را آغاز ننموده

ها از سلف ملى و قومى است و چه عیبى دارد كه انسان سنت ملى و دیرینه خود را كه خلف

اند محترم اند و نسلها یكى پس از دیگرى بر طبق آن سنت نشو و نما نمودهخود ارث برده

پرستیم و به دین خود كه دین بق آن عمل كند، ما نیز هم چنان آلهه خود را مىشمرده و بر ط

بندیم و رسم ملى خود را از اینكه به بوته فراموشى سپرده شود حفظ آباء ما است پاى

 كنیم.                        مى
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ه نكته سوم اینكه: مردم مدین در كالم خود گفتند:" اموالنا" تا به حجت دیگرى ك 

علیه شعیب )ع( داشتند اشاره نموده، بگویند: وقتى چیزى مال كسى شد دیگر هیچ عاقلى 

تواند در مال خود تصرف كند و دیگران با اعتراف به كند در اینكه آن شخص مىشك نمى

اینكه مال، مال او است حق ندارند با او در باره آن مال معارضه كنند و نیز هیچ عاقلى شك 

كه صاحب مال طبق روش و كیفیتى كه سلیقه و هوش و ذكاوتش او را هدایت كند در ایننمى

كند مال خود را در مسیر زندگیش خرج نموده و با آن، امر معیشت خود را تدبیر كند و مى

 .دیگران در این باره نیز حق مداخله در كار او را ندارند

ِشیدُ" نكته چهارم اینكه: آن قسمت جمله" أَ َصالتَُك تَأُْمُرَك . .. إِنََّك أَلَْنَت اْلَحِلیُم الرَّ

هود(كه دعوت شعیب را زیر سر نماز او دانسته و اینكه نسبت امر و نهى را تنها به /87)

نماز دادند و نه به كسى دیگر اساسش بر استهزاء و تمسخر بود اما آن قسمتش كه او را 

رشد را براى آن جناب اثبات  ترى حلم ومردى حلیم و رشید خواندند، خواستند به وجه قوى

كنند تا مالمت و انكار عمل او و یا به عبارتى دیگر زشتى عمل او نمودارتر گردد زیرا 

عمل سفیهانه از هر كسى بد است ولى از كسى كه حلیم و رشید است بدتر است و شخصى 

مل كه داراى حلم و رشد است و هیچ شكى در حلم و رشد او نیست هرگز نباید به چنین ع

 .اى دست بزند و علیه حریت و استقالل فكرى و عقیدتى مردم قیام نمایدسفیهانه

بَیِّنٍَة ِمْن َربِّي َو َرَزقَنِي ِمْنهُ  یا قَْوِم أَ َرأَْیتُْم إِْن ُكْنُت َعلى» شعیب)ع( در جواب فرمود:

ً َحَسناً...! دگارم هستم" این اى از پرورهود( مراد از اینكه فرمود:" من بر بینه/88«)ِرْزقا

اى دارم كه داللت بر صدق من بر ادعاى نبوتم دارد، و مراد از است كه من آیت و معجزه

اینكه گفت:" خداى تعالى از ناحیه خود رزق نیكویى به من داده" این است كه به من وحى 

نبوت داده كه مشتمل است بر اصول معارف و فروع شرایع، و ما در المیزان توضیح این 

 .كلمه را دادیمدو 

اى از ناحیه و معناى آیه این است كه شما مردم به من خبر دهید كه اگر من فرستاده

خداى تعالى بسوى شما باشم و مرا به وحى معارف و شرایع اختصاص داده باشد و با آیتى 

كند تایید كرده باشد باز هم من در رأى و روشم روشن كه داللت بر صدق من در ادعایم مى

خوانم سفاهت و دعوت من، اى آنچه من شما را بدان مىهستم؟ و آیا در چنین زمینه سفیه

دعوتى سفیهانه است؟ و آیا در این دعوت من زورگویى و تحكمى است از من بر شما و یا 

دعوت من سلب آزادى شما است؟ این من نیستم كه از شما سلب آزادى كرده باشم، این 

و مالك هر چیز است و شما به همین جهت كه مملوك خدا خداى سبحان است كه مالك شما 

توانید آزاد باشید بلكه به حكم عقل و به مقتضاى بندگیتان هستید نسبت به ذات مقدس او نمى

باید امر او را اطاعت نموده، حكمش را گردن نهید و او به مقتضاى ربوبیتش شما را به هر 

 گردید!است و شما بسوى او باز مى كند كه حكم تنها براى اوچه بخواهد امر مى

 547، ص: 10المیزان، ج
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 گفتاری در:

 آزادی های انسان و محدودیت های اجتماعی

 

 كند!هاى فردى را محدود مىحیات اجتماعى انسان، آزادى

توضیح اینكه هر چند صنع الهى انسان را مختار در كار خود آفریده و به او آزادى 

هنگام انجام هر عملى بتواند به طرف فعل و ترك آن متمایل شود، عمل داده بطورى كه در 

اگر خواست آن را انجام بدهد و اگر نخواست ندهد و خالصه كالم اینكه انسان هر چند به 

حسب این نشئه یعنى نشئه خلقت، نسبت به بنى نوع خودش كه آنها نیز مثل وى هستند و در 

بنى نوعش نیز همین آزادى را دارند هر چه این باشند آزادى تام دارد خلقت شبیه وى مى

دارد آنها نیز دارند و هر چه كه این از آن محروم است آنان نیز محرومند و احدى حق ندارد 

 .به هواى دل خود بر دیگران تحكم كند

اال اینكه صنع الهى انسان را مفطور كرد بر اینكه بطور دسته جمعى زندگى كند و 

گردد مگر در مجتمعى از افراد نوعش، ى او تمام و كامل نمىبه حكم این فطرت زندگ

مجتمعى كه همه افراد در رفع حوایج همه تعاون داشته باشند و در عین حال هر فردى از 

آن مجتمع در یك مقدار مال كه معادل با وزن اجتماعى او است اختصاص داشته باشد و این 

گردد مگر بوسیله سنن و خود استوار نمى یابد و بر پاىبدیهى است كه اجتماع قوام نمى

اى از افراد مجتمع تشكیل قوانینى كه در آن جریان داشته باشد و حكومتى كه به دست عده

دار شده، قوانین را در آن جارى بسازد و همه اینها بر حسب شود و نظم اجتماع را عهده

 مصالح اجتماعى صورت گرفته باشد.

جز این نیست كه تك تك افراد اجتماع قسمتى از حریت اى پس بنا بر این هیچ چاره

و آزادى خود را فداى قانون و سنت جارى در اجتماع كند و از آزادى مطلق و بى قید و 

اى مشتهیات شرط خود چشم بپوشد تا به خاطر این فداكارى و در مقابل این گذشت، از پاره

ى از آزادى خود برسند )و اگر غیر این مند گردد و بقیه افراد اجتماع نیز به قسمتخود بهره

تواند از تمامى افراد اجتماع سلب آزادى كند هم چنان كه دیدیم باشد آزادى مطلق یك نفر مى

خواست آزاد بى قید و شرط باشد و تاریخ نشان داد كه یك فرد از انسان به خاطر اینكه مى

 ع سلب آزادى نمود.(هم سنن و قوانین را پایمال كرد و هم از همه افراد اجتما

) پس انسان هر چند كه به حسب خلقتش آزاد است اما( انسان اجتماعى در مقابل 

كند آزاد نیست و اگر مسایل زندگى كه مصالح اجتماع و منافع آن، آن مسایل را ایجاب مى

كند معنایش برده كند و امر و نهى صادر مىحكومت بر سر این مصالح و منافع تحكم مى

راند كه انسان اجتماعى ردم و استكبار بر آنان نیست براى اینكه در مسایلى حكم مىگرفتن م

در آن مسایل آزاد نیست تا حكومت سلب آزادیش كرده باشد ) بلكه زندگى اجتماعى، این 

آزادى را از او سلب كرده است،( و همچنین یك فرد از مجتمع اگر ببیند كه اعمال برادران 

مع ضرر دارد و یا حد اقل نفعى به حال مجتمع ندارد زیرا ركنى از اجتماعیش به حال مجت
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سازد و مشاهده اینگونه اعمال از بعضى افراد اركان مصالح اساسى را مختل و باطل مى

مجتمع )و دلسوزیش به حال مجتمع( وادارش كند به اینكه آن افراد را نصیحت و موعظه 

ى امرشان كند كه بر آنان واجب است و از كند و به راه رشد، ارشادشان نموده، به عمل

گویند تو، به افراد مجتمع تحكم عملى نهیشان كند كه باید از آن اجتناب كنند، به این فرد نمى

اى، براى اینكه گفتیم افراد مجتمع در قبال مصالح عالیه اى و حریت آنها را سلب نمودهكرده

مجتمع الزم است آزادى ندارند تا كسى  و احكام الزم االجراء و مصالحى كه رعایتش براى

كند امر و نهى واقعى نیست آن را سلب كند و در حقیقت امر و نهیى كه این فرد دلسوز مى

بلكه امر و نهى مصالح مذكور است، مصالحى كه قائم به مجتمع" من حیث هو مجتمع" 

رد دلسوز است مصالحى كه قائم به شخصیتى وسیع به مقدار وسعت مجتمع است و این ف

 زبان ناطق آن مصالح است و ال غیر و چیزى از خود ندارد.

تواند انسان به حسب خلقتش موجودى است داراى شعور و اراده تنها او است كه مى

خواهد اختیار كند، و به عبارتى دیگر او در هر فعلى كه به براى خود هر كارى را كه مى

تواند طرف انجام دادن آن فعل را انتخاب كند آن برخورد نموده و از آن مطلع شود )هم( مى

تواند طرف ترك آن را برگزیند، پس هر فعلى از افعال كه آوردنش براى آدمى و )هم( مى

ایستد ممكن باشد وقتى به انسان پیشنهاد شود انسان به حسب طبعش در سر یك دو راهى مى

اما در اصل این اختیار مجبور و به  اندیشد كه آیا این فعل را انجام دهم و یا ترك كنم وو مى

تر مضطر و ناچار است هر چند كه در انجام و ترك افعال مختار است و به عبارتى صحیح

دهیم چون انسان به حكم فطرتش نسبت به فعل و ترك همین جهت فعل را به او نسبت مى

هیچ قیدى و مطلق العنان است و این انتخابش نه در طرف فعل و نه در طرف ترك مقید به 

گوییم انسان معلول هیچ علتى غیر از انتخاب خودش نیست و این است معناى اینكه مى

 .تكوینا و به حسب خلقتش موجودى است آزاد

و الزمه این آزادى تكوینى یك آزادى دیگر است و آن آزادى تشریعى )قانونى( است 

ت كه از میان انواع طرقى كند و آن این اسكه در زندگى اجتماعیش به آن آزادى تمسك مى

كه براى زندگى اجتماعى هست طریق دلخواه خود را انتخاب كند و هر جور كه دلش 

خواهد عمل كند و احدى از بنى نوع او حق ندارد بر او استعالء یافته و او را برده و بنده مى

خالف مطیع خود كند و اراده و عمل او را مالك گشته هواى دل خود و خواست خود را بر 

میل او بر او تحمیل كند براى اینكه افراد این نوع، همه مثل هم هستند هر حق و مزیت و ... 

كه این دارد غیر این نیز دارد از آن جمله طبیعت حر و آزاد است كه اگر این دارد همه نیز 

ق دارند و نباید یكى آقاباالسر دیگران باشد هم چنان كه قرآن كریم )كه همه دستوراتش مطاب

 فرماید:با فطرت است در اینجا نیز به همین حكم فطرى و طبیعى تصریح نموده( مى

( "!ِ  ال عمران( و نیز فرموده:/64" َو ال یَتَِّخذَ بَْعُضنا بَْعضاً أَْرباباً ِمْن ُدوِن ّللاَّ

ِ!" )" ما كاَن ِلبََشٍر ... ثُمَّ یَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعباداً ِلي ِمْن ُدوِن   ال عمران(/79ّللاَّ

این وضع انسان است نسبت به مثل خود و بنى نوع خود و اما نسبت به علل و 

ها را به انسان داده هیچ حریت و آزادى در قبال آن اسبابى كه این طبیعت و سایر طبیعت
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 ندارد زیرا آن علل و اسباب، مالك و محیط به انسان از جمیع جهاتند و انسانها چون موم در

دست آن علل و اسبابند، این علل و اسباب همانهایند كه با انشاء و نفوذ امر خود، انسان را 

اند و انسان را بر اساس آنچه از ساختمان و آثار و خواص اند پدید آوردهآن طور كه خواسته

تواند در كار آن علل مداخله كند،( بله او در كار اند )او چگونه مىدر او بوده درست كرده

تواند قبول كند و هر چه خودش مختار هست به این معنا كه هر چه را كه دوست بدارد مى

تر باید گفت: هر چه را كه از او تواند رد كند بلكه به یك معنایى دقیقرا كه كراهت دارد مى

پذیرد حتى اعمال اختیارش هم كه دارد و مىاند دوست بدارد و بپذیرد دوست مىخواسته

نگاه حریت آدمى است انسان در آن اعمال نیز آزاد آزاد نیست بلكه آزادى خود میدان و جوال

اند، پس اینطور نیست كه انسان كند كه آن علل و اسباب از او خواستهرا طورى اعمال مى

هر چه را كه دوست بدارد و اراده كند واقع بشود و هر چه را كه براى خود بپسندد و اختیار 

و این بسیار روشن است )و هر كسى آن را بارها در زندگیش تجربه  كند موفق به آن بشود

 كرده است.(

اند، جهازاتى كه و این علل و اسباب همانهایند كه انسان را به جهازاتى مجهز كرده

كنند كه آن كارها آورند و به كارهایى وادار مىحوایج و نواقص وجود او را به یادش مى

دش را برطرف سازد، دستگاه گوارشش با غش و ضعف سعادتش را تامین و نواقص وجو

خواهد، برخیز و غذایى برایش فراهم آور و یا كند كه بدنت سوخت مىكردن به او اعالم مى

آورد كه بدنت بدنت به آب احتیاج دارد برخیز برایش آب تهیه كن، و نه تنها به یاد او مى

با ساختمان بدنى او سازگار است  خواهد بلكه او را به غذایى هم كهسوخت و یا آب مى

زند و با زبان بى زبانى كند اگر گوشت خام به این دستگاه عرضه شود پس مىهدایت مى

گذارد تا وقتى كه خواهم و او را آرام نمىخواهم و یا گوشت پخته مىگوید من نان مىمى

ساختمان بشر سیر و سیراب شود و همچنین دستگاههاى دیگرى كه علل و اسباب عالیه در 

اندازد و راه جبران آن قرار داده هر یك انسان را به یاد نواقص و كمبودهایى كه دارد مى

 .دهدكمبود را نیز به او نشان مى

این علل و اسبابى كه گفتیم آن بعثها و آن هدایتها را دارد با حكمى تشریعى و قانونى 

الحى واقعى است، مصالحى كه امورى را بر فرد فرد انسانها واجب كرده كه داراى مص

تواند از امتثال حكم تشریعى علل سرپیچى نموده، تواند منكر آن شود و نه مىانسان، نه مى

خواهم غذا بخورم و یا آب بنوشم و یا براى خواهم، مثال من نمىبگوید: من فالن چیز را نمى

اهم در مقام دفاع از خوخود سكنایى بگیرم و از سرما و گرما خود را حفظ كنم، و من نمى

 .كند از خود دور سازمخود بر آمده، هر چیزى كه وجود و منافع مرا تهدید مى

علل و اسباب مذكور عالوه بر آن هدایت و بعث تكوینى و عالوه بر آن گونه احكام 

اى را نیز در فطرت بشر نهاده و آن این است كه باید زندگى تشریعى، درك یك مساله

تواند ادامه حیات دهد و انسان نیز این مساله را هد و خود به تنهایى نمىاجتماعى تشكیل د

اذعان كرده كه آرى واجب است من نخست اجتماعى منزلى و سپس اجتماعى مدنى تشكیل 

توانم به سعادت برسم، باید با دهم و جز زندگى اجتماعى و جز در مسیر تعاون و تعامل نمى
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ها هر یك گوشه كارى از كارها را بگیرند من نیز گوشه سایر افراد تعاون داشته باشم آن

ام هر كارى دیگر را و نیز باید با سایر افراد تعامل داشته باشم یعنى از آنچه تولید كرده

مقدار كه مورد حاجت خودم است بردارم و ما زاد آن را با ما زاد تولید دیگران معامله كنم 

شود كه به حكم جا است كه ناگهان متوجه مىتا همه افراد همه چیز را دارا شویم این

 اضطرار باید از دو جهت از موهبت حریت و آزادیش چشم بپوشد:

یابد كه یك فرد به سایر افرادى كه جهت اول اینكه: اجتماع وقتى از افراد تشكیل مى

حترم اند و حقوق آنان را مبا او تعاون دارند حقوقى را بدهد كه آنها آن حقوق را به وى داده

شود كه بشمارد تا آنها نیز حقوق وى را محترم بشمارند و این حقوق متقابل اینطور تادیه مى

دهند و همان مقدار این فرد براى مردم همان عملى را انجام دهد كه مردم براى او انجام مى

برد و همان مقدار مردم را محروم از آزادى براى مردم سودمند باشد كه از مردم سود مى

داند، نه اینكه مردم را محروم بداند ولى خود را آزاد و افسار اند كه خود را محروم مىبد

خواهد بكند و هر گسیخته بپندارد، پس یك فرد از مجتمع حق ندارد هر كارى كه دلش مى

حكمى كه دوست دارد براند، بلكه او در موردى حر و آزاد است كه به حریت دیگران تنه 

دیگران نباشد، پس در حقیقت این محرومیت از آزادى، محرومیت از  نزند و مزاحم آزادى

 .هایى دیگربعضى آزادیها است براى رسیدن به آزادى

یابد مگر وقتى كه سنن و قوانینى شود و دوام نمىجهت دوم اینكه: مجتمع تشكیل نمى

اگر همه آنان در آن جارى باشد، قوانینى كه مردم دور هم جمع شده، آن را پذیرفته باشند و 

آن را نپذیرفته باشند حد اقل اكثر مردم آن را قبول كرده و خود را تسلیم در برابر آن دانسته 

باشند، قوانینى كه منافع عامه مردم را به حسب آن حیاتى كه اجتماع دارد ضمانت كند، چه 

 .یدحیات متمدن و پیشرفته، و چه منحط و پست و مصالح عالى اجتماع مردم را حفظ نما

و پر واضح است كه احترام به این قوانین )وقتى كاربرد دارد و آن مصالح را تامین 

كند كه افراد به آن عمل كنند و به آن احترام بگذارند و عمل به آن قوانین خواه ناخواه، ( مى

كند و یا سنت كند، پس كسى كه قانون را جعل مىآزادى افراد را در مورد خودش سلب مى

كند حال چه اینكه سازنده قانون عامه اهل اجتماع باشد و چه برگزیدگان آنان و را باب مى

چه پادشاهشان و چه اینكه خداى تعالى و رسول او باشد تا ببینى سنت و قانون چه باشد، به 

كند، خداى عز و اى دیگر سلب مىاى از آزادیهاى مردم را به منظور حفظ پارههر حال پاره

 فرماید:به این حقیقت اشاره نموده، مى جل در كالم مجیدش

قصص( و نیز /68" َو َربَُّك یَْخلُُق ما یَشاُء َو یَْختاُر ما كاَن لَُهُم اْلِخیََرةُ !")

 فرماید:مى

ُ َو َرُسولُهُ أَْمراً أَْن یَُكوَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ِمْن  " َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمنٍَة إِذا قََضى ّللاَّ

َ َو َرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضالاًل ُمبِیناً !")أَ   احزاب(/36ْمِرِهْم َو َمْن یَْعِص ّللاَّ

پس خالصه كالم ما این شد كه انسان در مقایسه با همنوعانش در مواردى آزاد است 

كه مربوط به شخص خودش باشد و اما در مواردى كه پاى مصلحت ملزمه خود او و 

اع و عامه مردم در كار باشد و علل و اسباب او را به باالخص مصلحت ملزمه اجتم
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مصالحى و به مقتضیات آن مصالح هدایت كند در آنجا دیگر به هیچ وجه آزادى اراده و 

عمل ندارد و در چنین مواردى اگر كسى و یا كسانى او را به سوى سنت و یا هر عملى كه 

موافق با مصالح انسانیت تشخیص  قانون و یا مجرى قانون و یا فردى ناصح و متبرع آن را

داده دعوت كند و به اصطالح امر به معروف و نهى از منكر نماید و براى دعوت خود 

حجت و دلیلى روشن بیاورد نباید او را به زورگویى و سلب حریت مشروع افراد متهم 

 .نمود

و و اما آن علل و اسبابى كه گفتیم دست در كار تجهیز انسان به جهازات مختلف 

هادى و یادآور انسان به تكمیل نواقص و حوایج خویش و به زندگى اجتماعى و به تسلیم در 

كنند از نظر تعلیم توحیدى اسالم مصادیقى هستند برابر قانون و ... است هر حكمى كه مى

 .براى اراده خداى سبحان و یا اذن او

تبارك و تعالى مالك على كند خداى آرى بنا بر آنچه تعلیم الهى ما را به آن هدایت مى

االطالق است و غیر او جز مملوكیت از هر جهت، چیزى ندارد و انسان جز عبودیت 

محض، مالك چیزى نیست و همین مالكیت على االطالق خداى سبحان هر گونه حریتى را 

نماید هم چنان كه همین مالكیت على االطالق كند سلب مىكه انسان براى خود توهم مى

ن بود كه انسانها را از قید بردگى و بندگى انسانهاى دیگر آزاد نموده و او را خداى سبحا

نسبت به سایر همنوعانش آزادى بخشید و ربوبیت و مولویت هر انسانى نسبت به انسانهاى 

 دیگر را ممنوع اعالم نموده، فرمود:

ً َو ال یَ  َ َو ال نُْشِرَك بِِه َشْیئا ِ " أاَلَّ نَْعبُدَ إِالَّ َّللاَّ ً ِمْن دُوِن َّللاَّ ً أَْربابا تَِّخذَ بَْعُضنا بَْعضا

 ال عمران(/64!")

پس خداى سبحان حاكم على االطالق و مطاع بدون قید و شرط است هم چنان كه 

( "ِ انعام( و اگر رسوالن اولى االمر و بعضى از افراد /57خودش فرمود:" إِِن اْلُحْكُم ِإالَّ ّلِِلَّ

روف و نهى از منكر دارند و امت، مامور به اطاعت از آنان امت اسالمى حق امر به مع

هستند این حق را خداى عز و جل به آنان داده و به همین جهت امت اسالم در قبال كلمه 

كند هیچگونه شود و مردم را به سوى آن دعوت مىحقى كه از آن حضرات صادر مى

ى االمر و مثال فقهاء آن حریت را اند ولى رسول و اولحریتى ندارند )نه اینكه حریت داشته

 از مردم سلب كرده باشند،( هم چنان كه خداى تعالى فرموده:

" َو اْلُمْؤِمنُوَن َو اْلُمْؤِمناُت بَْعُضُهْم أَْوِلیاُء بَْعٍض یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن 

  توبه(/71اْلُمْنَكِر !")

  550ص :    10المیزان ج : 
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 فصل پنجم

 

 مستضعفین جامعه
 

 

 مقدمه تفسیری بر:

 

 وظیفه مسلمین در نجات مستضعفین جامعه

 

َجاِل َو الن ِساِء َو اْلِوْلَدِن »  ِ َو اْلُمستَضعَِفیَن ِمَن الر ِ َو َما لَكْم ال تُقَتِلُوَن فى سبِیِل ّللاَّ

اْلقَْریَِة الظاِلِم أَْهلَُها َو اْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنك َوِلیًّا َو الَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه 

 «اْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنك نَِصیراً!

كنند؟ چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و كودكان پیكار نمى» 

گویند بار الها ما را از این سرزمین كه مردمش همه ستمگرند بیچارگانى كه مى

یرون كن و نجات بده و از ناحیه خود سرپرستى برایمان بفرست و یا از جانب ب

 «خود یار و مدد كارى برایمان روانه كن!

  نساء(/75)                                             

 

 جنگید!رزمید و چرا در راه نجات مستضعفین نمىچرا در راه خدا نمى
 

این آیه شریفه تحریكى است بر قتال، كه با تعبیر استفهام انجام شده، استفهامى كه به 

آورد كه قتالشان قتال در راه خدا است و فراموش نكنند ، كه در چنین قتالى یاد شنونده مى

شود ، چون در زندگى سعیده هیچ آرزو و هدفى جز هدف زندگى سعیدشان تامین مى

ى پرمحتواتر از قرب به خدا نیست و به یاد داشته باشند كه رضوان خدا و هیچ سعادت

قتالشان قتال در راه مردم و زنان و كودكانى است كه به دست غداران روزگار به 

 اند . استضعاف كشیده شده

بنا بر این در این آیه شریفه تحریك و تهییجى است براى تمامى مؤمنین ، چه آنهایى 

آنهایى كه ایمانشان ضعیف و ناخالص است، اما آنهایى كه كه ایمانشان خالص است و چه 

ایمانشان خالص و دلهایشان پاك است ، براى به حركت در آمدنشان به سوى قتال همان یاد 

خداى عز و جل كافى است ، تا براى اقامه حق ، و لبیك گفتن به نداى پروردگارشان و 

ه ایمانشان ناخالص است ، اگر یاد خدا اجابت دعوت داعى او ، به پا خیزند و اما آنهایى ك
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دهد كه اوال این قتالشان تكانشان داد كه هیچ ، و اگر یاد خدا كافى نبود این معنا تكانشان مى

قتال در راه خدا است و ثانیا قتال در راه نجات مشتى مردم ناتوان است ، كه به دست كفار 

فرماید اگر ایمان این دسته از مردم مى اند و خالصه كالم این كه آیه شریفه بهاستضعاف شده

به خدایتان ضعیف است ، حداقل غیرت و تعصب كه دارید و همین غیرت و تعصب اقتضا 

كند از جاى برخیزید و شر دشمن را از سر یك مشت زن و بچه و مردان ضعیف كوتاه مى

 كنید! 

دانسته، لیكن  آرى اسالم هر چند كه هر سبب و نسبى را در برابر ایمان هیچ و پوچ

در عین حال همین هیچ و پوچ را در ظرف ایمان معتبر شمرده ، بنا بر این بر هر فرد 

مسلمان واجب است كه به خاطر برادران مسلمانش كه سبب ایمان بین وى و آنان برادرى 

 -برقرار ساخته و نیز به خاطر برادران تنى و سایر خویشاوندانش از زن و مرد و ذرارى 

فداكارى كند و غیرت به خرج دهد ، كه اگر چین كند  -كه مسلمان باشند  در صورتى

، نیز باالخره سبیل هللا خواهد شد مستضعفین از خویشاوندان خود را نجات دهد ، همین عمل

  نه این كه در مقابل سبیل هللا عنوانى دیگر داشته باشد.

اند ، چون رض شدهاى از آنها فدر آیه این مستضعفین بعضى از مؤمنین و پاره

همان طور كه قبال خاطرنشان ساختیم كسانى هستند كه هللا و ربوبیت او را قبول دارند و 

نسا( و عالوه بر این كه مؤمنند مظلوم و /75...!«)ربنا اخرجنا من هذه القریة » گویند:مى

وردگارا ما پر» كنند ، كه دهند استغاثه و التماس مىبیچاره و معذبند و داد مظلومى سر مى

 ...!« را از این شهرى كه اهلش ستمكارند نجات بده 

 672ص :    4المیزان ج : 

 

 

 گفتارى كوتاه پیرامون مساله:

 

  استضعاف و مسئله غیرت و تعصب

 

اى كه گذشت همان طور كه اشاره كردیم همه مؤمنین یعنى آنهایى كه واقعا در آیه

كرد براى قتال با دشمنان  و غیرت و را تحریك مى مؤمنند و آنهایى كه ایمانى مستعار دارند

آورد  و این كارى است كه هر مربى و رهبرى با مردم خود تعصب آنان را به هیجان مى

و آنگاه رفتارى كه  كند  و لیكن خواننده محترم اگر آیه شریفه را به دقت در نظر بگیردمى

كنیم كند عمل مىیعت اقتضا مىخود ما به عنوان یك موجود طبیعى و به حكم آن چه طب

  . آور استبیند كه به راستى شگفتمقایسه كند ، آن وقت ادبى از قرآن مى

توضیح این كه جاى هیچ تردیدى نیست كه در ساختمان بدنى و روحى انسان چیزى 

كنند ، و به كار رفته ، كه آدمى را در مواقعى كه احساس كند دیگران به منافع او تجاوز مى

كنند و یا در صددند آبروى او را یت احترام مقدسات) مثال اطفال و ناموس( او را نمىرعا
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سازد بریزند و خاندان او را هتك نمایند و یا كارى دیگر از این قبیل بكنند وادار به دفاع مى

و این لزوم دفاع از خود و از متعلقات خود حكمى است كه فطرت به گردن بشر انداخته و 

م كرده ، چیزى كه هست بكار بردن این نیرو و یا بگو اطاعت از این حكم فطرت به وى الها

شود ، یكى به نحو شایسته و آن این است كه هم بكاربستنش به نحو شایسته دو جور انجام مى

و حق باشد و هم براى حفظ حق خود باشد ، نه حفظ باطل  و دیگرى بنحو ناشایست و 

ربستنش به نحو باطل باشد  و هم براى حفظ باطل شد ، كه مذموم و آن این است كه هم بكا

معلوم است در این صورت چه فساد و شقاوتى در پى دارد  و چقدر نظام امور زندگى را به 

 زند . هم مى

اسالم مساله غیرت و تعصب را باطل معرفى نكرده بلكه اصل آن را حفظ نموده ، 

م هم دین فطرت است ، ولى در جزئیات آن زیرا غیرت ریشه در فطرت انسان دارد  و اسال

دخالت كرده است  و فرموده آن قدر از غیرت و تعصب كه مطابق با فطرت است ، حق 

اند ، باطل است ، این اوال  و در ثانى همین ودیعه است  و شاخ و برگى كه اقوام به آن داده

گردانیده  و سپس فطرى را یعنى غیرت و تعصب را از هر سویى به سوى خداى تعالى بر

موارد بسیارى كه دارد همه را در یك قالب ریخت ، و آن قالب عبارت است از توحید ، مثال 

یكى از موارد تعصب ، تعصب در باره مردان است ، كه زنان در باره آنان تعصب 

ورزند ، یكى دیگر در باره زنان است ، كه مردان نسبت به آنان غیرت و تعصب به مى

، یكى دیگر در باره اطفال و كودكان  و به طور كلى فرزندان است ، كه  دهندخرج مى

ورزند ، همه اینها را رنگ توحید داد ، به این معنا پدران و مادران در باره آنان تعصب مى

كه هر جا تعصب ورزیدن ، خداپسند باشد ، باید تعصب ورزید ، هر جا نباشد نباید اعمال 

كند ، ولى در عین غیرت را كه حكمى است فطرى تایید مى كرد ، پس اسالم اصل تعصب و

ها  و اهداف فاسد و شیطانى پاك  و در همه موارد صاف حال آن را از شوائب هوا و هوس

ها هم راه فطرتشان آورد ، تا انسانكند  و همه را به صورت یك شریعت انسانى در مىمى

و دو هوایى نگشته مواردش با یكدیگر  را رفته باشند  و هم دچار ظلمت تناقض و یك بام

خواند  و آن را مشروع توافق و تسالم داشته باشند ، پس آنچه اسالم بشر را به سوى آن مى

داند ، در بین موارد و اطرافش تناقض و تضادى نیست ، بلكه همه در این جهت مى

ن را دارند ، كه روند  و همه مواردش این عنوامشتركند ، كه از شؤون توحید به شمار مى

اند) پیروى حق و متابعت از آنند ، در نتیجه همه احكام آن قوانینى كلى و دائمى و ثابت شده

به طورى كه از هر مسلمان آگاه بپرسى تعصب ورزیدن نسبت به خویشاوندان كافر و 

دشمن دین چطور است ؟ جوابش منفى  و از هر كس بپرسى تعصب ورزیدن نسبت به 

نه ولى پیرو حق چگونه است ؟ جوابش مثبت است ، از هر مسلمانى بپرسى مسلمانى بیگا

غیرت ورزیدن نسبت به رفتار داماد با دخترت  و نسبت به رفتار پسرت با همسرش چطور 

دهد در هر دو مورد اگر غیرت ورزیدن مایه خشنودى خدا است صحیح است ، جواب مى

  است  و اگر پیروى هواى نفس است باطل است!(

  673ص :    4المیزان ج : 
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  گفتاری در معناى مستضعف

 

إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاُهُم اْلَملَئَكةُ ظاِلِمى أَنفُِسِهْم قَالُوا فِیَم ُكنتُْم  قَالُوا ُكنَّا ُمستَضعَِفیَن فى » 

ِ َوِسعَةً فَتَهاِجُروا ِفیَها   فَأُولَئك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم  َو اَلَْرِض  قَالُوا أَ لَْم تَُكْن أَْرض ّللاَّ

 «ساَءت َمِصیراً!

َجاِل َو الن ِساِء َو اْلِوْلَدِن ال یَستَِطیعُوَن ِحیلَةً َو ال یْهتَُدوَن »  إاِل اْلُمستَضعَِفیَن ِمَن الر ِ

 «سبِیالً!

ُ َعفُواًّ َغفُوراً »  ُ أَن یَْعفَُو َعنُهْم  َو كاَن ّللاَّ  !«فَأُولَئك َعسى ّللاَّ

گیرند كه ستمگر كسانى كه فرشتگان قابض ارواح در حالى جانشان را مى» 

خویشند از ایشان مى پرسند: مگر چه وضعى داشتید كه این چنین به خود ستم 

كردیم، اقویا ما را به استضعاف گویند: در سرزمینى كه زندگى مىكردید مى

سرزمینى دیگر  شد بهپرسند: مگر زمین خدا وسیع نبود و نمىكشیدند، مى

مهاجرت كنید؟ و چون پاسخ و حجتى ندارند منزلگاهشان جهنم است كه چه بد سر 

 « انجامى است!

توانند استضعاف كفار مگر آن مستضعفینى از مردان و زنان و كودكان كه نه مى» 

توانند از آن سرزمین به جائى دیگر مهاجرت را از خود دور سازند و نه مى

 « كنند!

كردند درگذرد، كه عفو و مغفرت كار ن امید هست خدا از آنچه نباید مىكه اینا» 

  نساء(/99تا97« )خدا است!

 

سازد كه جهل به معارف دین در صورتى كه آیه مورد بحث این معنا را روشن مى

ناشى از قصور و ضعف باشد و خود انسان جاهل هیچ دخالتى در آن قصور و در آن 

 خداى عز و جل معذور است .  ضعف نداشته باشد در درگاه

توضیح اینكه خداى سبحان جهل به دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دینى را ظلم 

شود ، آنگاه از این قانون كلى مستضعفین را داند ، ظلمى كه عفو الهى شامل آن نمىمى

  . استثناء نموده ، عذر آنان را كه همان استضعاف باشد پذیرفته است

آنگاه با بیانى كلى كه هم شامل آنان شود و هم شامل غیر آنان معرفیشان نموده و آن 

بیان كلى عبارت است از اینكه كسى نتواند محذورى را كه مبتالى بدان است دفع كند و این 

اند كه شود كه در سرزمینى قرار گرفتهمعنا همانطور كه شامل مستضعفین مورد بحث مى

نجا به دست كفار است و چون عالمى دینى نیست كه معارف دین را از اكثریت و قدرت در آ

دهد به آن فرساى كفار اجازه نمىهاى طاقتاو بیاموزند و یا محیط كفر و ترس از شكنجه

معارف عمل كنند و از سوى دیگر قدرت بیرون آمدن از آنجا و رفتن به محیط اسالم را هم 
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وتاه است و یا گرفتار بیمارى و یا نقص بدنى و یا فقر ندارند ، یا به خاطر اینكه فكرشان ك

شود كه اصال ذهنش منتقل به این معنا مالى و یا موانع دیگرند ، همچنین شامل كسى هم مى

كه دینى هست و معارف دینى ثابتى وجود دارد و باید آن معارف را آموخته مورد عملش 

حق ندارد و اگر حق به گوشش بخورد شود ، هر چند كه این شخص عنادى با قرار داد نمى

ورزد ، بلكه اگر حقانیت مطلبى برایش روشن شود آن به هیچ وجه از قبول آن استكبار نمى

كند ، لیكن حق برایش روشن نشده و عوامل مختلفى دست به دست هم داده و را پیروى مى

 نگذاشته كه این شخص به دین حق بگراید . 

مصداق استثناى در آیه است ، چیزى كه هست چنین كسى نیز مستضعف است و 

اى بیندیشد و نه راه به جائى ببرد ، از این جهت نیست كه راه تواند حیلهاگر این شخص نمى

را تشخیص داده ولى قدرت رفتن ندارد ، چون دشمن به او احاطه دارد و شمشیر و شالق 

ت است كه عاملى دیگر او را دهد بلكه از این جهدشمنان حق و دین اجازه رفتن به او نمى

به استضعاف كشانیده و آن عبارت است از غفلت  و معلوم است كه با وجود غفلت دیگر 

 شود . قدرت معنا ندارد و با وجود جهل دیگر راه هدایت تصور نمى

شود ، به خاطر اطالقى و اینكه گفتیم آیه شریفه شامل هر دو نوع مستضعف مى

رساند و همین ه است و این اطالق ، عمومیت علت را مىاست كه در بیان آیه شریف

 شود ، مانند آیه شریفه:عمومیت علت از آیات دیگر نیز استفاده مى

 بقره(/286«)ال یكلف هللا نفسا اال وسعها لها ما كسبت و علیها ما اكتسبت!» 

پس مطلب حق  و دین حق و هر حق دیگرى كه انسان از آن غافل است ، در وسع 

كند ، همچنانكه مطلب حق و ن نیست و خداى تعالى هم كسى را از آن باز خواست نمىانسا

دین حق و هر حق دیگر اگر مورد توجه آدمى باشد ولى از ناحیه دشمن قدرت بر انجام آن 

  . را نداشته باشد آن نیز در وسع آدمى نیست و خداى تعالى در مورد آن بازخواستى ندارد

آیه سوره بقره همانطور كه تكلیف را در جائى كه خارج از  و این آیه شریفه یعنى

فهماند دهد و مىاى كلى در تشخیص مورد دست مىدارد ، همچنین ضابطهوسع باشد بر مى

كجااست كه اگر تكلیف را انجام ندهى معذورى و كجا است كه معذور نیستى ، و آن ضابطه 

تساب و اختیار خود آدمى نباشد و خودش در كلى این است كه انجام ندادن تكلیف مستند به اك

 این ترك وظیفه هیچ دخالتى نداشته باشد . 

بنا بر این پس كسى هم كه یا به كلى از دین غافل است و یا به بعضى از معارف 

حقه آن جاهل است ، اگر غفلت و جهلش را علت یابى كنیم معلوم شود خودش یا به خاطر 

اش مستند به لش دخالت داشته ، چنین كسى ترك وظیفهكوتاهى و یا سوء اختیار در جه

یابى معلوم شد كه جهل و غفلتش خودش است و گنه كار و مسؤول است و اگر بعد از ریشه

به هیچ مقدارى مستند به خود او نیست ، در نتیجه ترك وظیفه را مستند  اش،و یا ترك وظیفه

ه به علت استكبار از حق و یا انكار حق در شناسیم كدانیم و او را گناه كارى نمىبه او نمى

كند به سود مخالفت و گناه تعمد ورزیده باشد ، پس هر انسانى آنچه از كارهاى خوب كه مى

كند به كند  و اما اگر آنچه را كه مىكند علیه خود مىكند و آنچه از كارهاى بد مىخود مى
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ن جاهل و یا غافل است ، آن عمل نه كند و از خوبى و بدى آعنوان كار خوب و كار بد نمى

  . بسود او است و نه علیه او

شود كه مستضعف تهى دست است و چیزى از خوبى و بدى در از اینجا روشن مى

كرده ، در نتیجه امر كرده به عنوان كار خوب و یا كار بد نمىدست ندارد ، چون آنچه مى

ه معامله كند ؟ و این معنا از ظاهر آیه او محول به خداى تعالى است تا پروردگارش با او چ

نسا( كه بعد از آیه /99«)فاولئك عسى هللا ان یعفو عنهم و كان هللا عفوا غفورا!» شریفه:

و آخرون مرجون المر هللا اما یعذبهم و اما یتوب » مورد بحث است و نیز از آیه شریفه:

ته با در نظر گرفتن اینكه رحمتش شود ، البتوبه( استفاده مى/106«)علیهم و هللا علیم حكیم!

 بر غضبش پیشى دارد ، امید عفو در آنان بیشتر است . 

این طائفه هر چند كه گناهى عمدى مرتكب ...!« فاولئك عسى هللا ان یعفو عنهم » 

اند معذورند و لیكن در سابق اند ، چون به علت جهلى كه دچار آن هستند در آنچه كردهنشده

زند و در شقاوتش همین ه همواره در بین سعادت و شقاوت خود دور مىهم گفتیم آدمى زاد

نیاز از عفو بس كه در صدد تحصیل سعادت خود برنیاید ، در نتیجه هیچ انسانى فى نفسه بى

الهى نیست ، او نیازمند به این است كه خداى عز و جل با عفو خود اثر شقاء را از دل او 

صالح باشد و یا طالح و یا هیچكدام  و به همین جهت است بزداید ، حال چه اینكه او فردى 

  . كه خداى تعالى در جمله مورد بحث امید عفو از آنان را ذكر كرده

عسى هللا » در این آیه شریفه سؤالى است و آن این است كه چرا از یك سو فرموده:

» فرماید:ىكه ظاهر آن در خطر بودن مستضعفین است  و از سوى دیگر م« ان یعفو عنهم!

شود ، كه ظاهرش این است كه عفو الهى شامل مستضعفین مى!« و كان هللا عفوا غفورا 

جوابش این است كه همانطور كه گفتیم صرف تهى دست بودن نیز شقاوت است ، پس جا 

دارد بفرماید : امید است خدا از آنان عفو كند و از سوى دیگر چون این طائفه را در 

المینى نام برد كه مورد تهدید به ماواهم جهنم و ساءت مصیرا ، قرار صورت استثناء از ظ

شوند ، لذا با گرفتند و ظاهر این استثناء این است كه این طائفه استثناء داخل جهنم نمى

فهماند كه آرى این طائفه مشمول عفو و مغفرت خداى !« و كان هللا عفوا غفورا » جمله:

 تعالى هستند .

  80ص :    5المیزان ج : 
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 فصل ششم

 

 برادری در جامعه اسالمی 

 
 

 گفتارى در معناى:

 

  اخوت و برادری در جامعه اسالمی

 

َ لَعَلَّكْم تُْرَحُمونَ »   !« إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَصِلُحوا بَیَن أََخَوْیكْم  َو اتَّقُوا ّللاَّ

یكدیگرند پس بین برادران خود اصالح كنید و از خدا پروا تنها مؤمنین برادر » 

  حجرات(/10« )كنید ، شاید مورد رحمش قرار گیرید!

كند و قانونى را در بین مسلمانان مؤمن تشریع مى« انما المؤمنون اخوة!» جمله:

سازد كه قبال برقرار نبود و آن نسبت برادرى است كه آثارى شرعى و نسبتى را برقرار مى

  . قوقى قانونى نیز داردح

ما در بعضى از مباحث المیزان پیرامون مساله ابوت ، بنوت و اخوت و سایر انواع 

ها دو قسمند : یكى حقیقى و طبیعى كه عبارت از قرابت و خویشاوندى گفتیم كه این نسبت

ه پشت این است كه دو فرد از بشر یا بدون واسطه و یا با یك یا چند واسطه باالخره منتهى ب

هاى اعتبارى و یك پدر و یا رحم یك مادر  و یا منتهى به هر دو شوند. یكى هم نسبت

قراردادى است ، براى اینكه آثارى خاص بر آنها مترتب شود، مثال از یكدیگر ارث ببرند و 

یا نفقه یكى بر دیگرى واجب باشد  و یا اینكه ازدواج آن دو با یكدیگر حرام باشد  و یا 

  . گراحكامى دی

پس معلوم شد كه قرابت و نسبت اعتبارى ، غیر از قرابت طبیعى است ، البته گاهى 

شوند ، مثل قرابتى كه بین دو برادر و یا یك زن و شوهر شود كه هر دو با هم جمع مىمى

مشروع هست كه قرابتشان هم طبیعى است و هم اینكه قانون و اعتبار این قرابت را قرابت 

  . كندى بر آن مترتب مىداند  و آثارمى

و گاهى طبیعى هست ولى اعتبارى نیست ، مانند فرزند متولد شده از زنا كه از نظر 

طبیعت ، این فرزند ، فرزند پدر و مادر زناكار خود هست  و اما از نظر قانون و اعتبار 

برند  و برد  و نه آن دو از وى ارث مىهیچ ارتباطى با آن دو ندارد ، نه از آن دو ارث مى

شود قرابت اعتبارى هست ولى طبیعى نیست ، مانند پسر خوانده كه در بعضى از گاه هم مى

 شد ، ولى پسر طبیعى نبود . قوانین) مانند قانون جاهلیت عرب( پسر شمرده مى
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و معتبر شمردن امور اعتبارى هر چند همانطور كه گفتیم به منظور این است كه 

بارى مترتب كنیم ، مثال یك فرد از جامعه را سر جامعه فرض آثار حقیقى بر آن امر اعت

كنیم تا نسبت او به جامعه نسبت سر به بدن باشد ، همان طور كه سر امور بدن را تدبیر 

امور جامعه را تدبیر كند  و در بین جامعه حكم براند ، همانطور كه سر در  كند ، او هممى

نست كه عقل آدمى بدون جهت و بیهوده چیزى را كه راند  و لیكن این را هم باید دابدن مى

كند  و اگر فرض كند ، حتما به خاطر فاقد حقیقتى است ، داراى آن حقیقت فرض نمى

  . مصلحتى است كه وادارش كرده چنین فرضى بكند

این را بدان جهت خاطرنشان كردیم كه بگوییم : وقتى به خاطر مصلحتى قرار شد 

جد آن حقیقت فرض كنیم و آثار آن حقیقت را بر این امر فرضى هم چیز فاقد حقیقتى را وا

  كنیم.مترتب سازیم، از آثار حقیقت آنچه كه مصلحت اقتضا كند مترتب مى

كنیم  و اگر اقتضا كرد اگر مصلحت اقتضا كرد همه آنها را مترتب كنیم ، مى

  بعضى از آن آثار را مترتب كنیم همان بعض را مترتب خواهیم كرد .

مثل یك معجون كه مركب حقیقى از چند جزء است ، اگر یك جزء آن نباشد معجون 

، دیگر آن معجون نخواهد بود ، ولى در یك معجون اعتبارى به نام نماز كه مركب از چند 

چه  -جزء است ، هم ممكن است بگوییم اگر خواندن حمد در آن نباشد نماز خوانده نشده 

توانیم بگوییم اگر عمدا ترك شود نماز و هم مى -چه سهوا اینكه سوره عمال ترك شود و 

 باطل است ، چون نماز انجام نشده ، ولى اگر سهوا ترك شود عیب ندارد . 

و شارع اسالم شق دوم را اعتبار كرده  و فرموده من نماز بى سوره را با اینكه بى 

راى سوره فرض سوره است ، در صورتى كه سوره آن سهوا فراموش شده باشد نماز دا

  . دانمكنم  و آن را صحیح مىمى

بینیم آثار معنا به حسب اختالف موارد ، مختلف و باز به همین جهت است كه مى

شود ، مثال اگر در نماز ركوع دو بار بیاید و یا اصال ترك شود ، چه عمدا و چه سهوا مى

پس  -شرحش گذشت  كه -شود ، ولى قرائت حمد و سوره این طور نیست نماز باطل مى

جائز و ممكن است كه آثار مترتبه بر یك معناى اعتبارى به حسب اختالف مواردش مختلف 

  . شود

لیكن این را هم باید در نظر داشت كه آثار اعتبارى تنها بر موضوعات اعتبارى 

شود ، نه بر موضوعات طبیعى هر چند كه اعتبار نداشته باشد ، مثال اثر مالكیت مترتب مى

اش ، این است كه بتواند در آن تصرف كند ، اما این اثر بدین جهت نسان نسبت به خانها

مترتب است كه صاحب خانه مالك اعتبارى آن است ، یعنى در عالم اعتبار و در قانون ، 

  . مالك شناخته شده ، نه بدین جهت كه انسان است

برد ، نه بدین جهت مى و همچنین برادر در عالم اعتبار اسالمى از برادر خود ارث

كه برادر طبیعى او ، یعنى متولد از پدر یا از مادر و یا از پدر و مادر او است تا برادر ولد 

برد كه زنا هم از پدرش ارث ببرد ، چون برادر طبیعى او است بلكه از این جهت ارث مى

  . در عالم اعتبار اسالمى برادر شناخته شده است
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  تواند طبیعى باشد و هم اعتبارى.ت كه هم مىاخوت نیز یك معنایى اس

و اخوت طبیعى در شرایع و قوانین هیچ اثرى ندارد و قوانین به صرف اینكه دو 

انسان داراى یك پدر و یا یك مادر و یا یك پدر و مادر باشند ارتباطى بین این دو از نظر 

  . ردبیند ، ولى اخوت اعتبارى در اسالم آثارى اعتبارى داقانون نمى

و اخوت در اسالم عبارت است از نسبتى كه بین دو نفر برقرار است و در نكاح و 

ارث آثارى دارد ، حال چه اینكه اخوت طبیعى باشد و چه رضاعى كه البته اخوت رضاعى 

و چه اخوت دینى كه آثارى اجتماعى  -آثارى در مساله ازدواج دارد ولى در ارث ندارد 

 ثر ندارد . دارد  و در نكاح و ارث ا

در باره حقوق اخوت دینى خواهد آمد  السالمو به زودى كالمى از امام صادق علیه

كند  و ستم مؤمن برادر مؤمن و چشم او و راهنماى او است ، به او خیانت نمى» كه فرموده:

  «كند!اى به او داد خلف وعده نمىدهد  و اگر وعدهدارد و او را فریب نمىبر او روا نمى

و این معنا بر بعضى از مفسرین مخفى مانده و اطالق اخوت در آیه را در باره 

اند : شركت دو نفر در داشتن مؤمنین، اطالقى مجازى و از باب استعاره گرفته و گفته

ایمان، شبیه است به شركت آن دو در اصل تولد، براى اینكه هم تولد، اصلى است براى 

 ایمان منشاى است براى بقاء ابدى در بهشت. بقاء، چون منشا حیات است  و هم 

اند : این اخوت از باب تشبیه بلیغ است ، از این حیث كه مؤمنین همه بعضى هم گفته

  . به یك ریشه منسوبند آن هم ایمان است ، كه باعث بقاء ابدى است

  470ص :    18المیزان ج : 
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 فصل هفتم

 

 نفاق در جامعه اسالمی 

 

 
 گفتارى پیرامون:

 

  مساله نفاق در جامعه اسالمی

 

ُ یَشَهدُ »  ُ یَْعلَُم إِنَّك لََرسولُهُ َو ّللاَّ ِ  َو ّللاَّ  إِذَا َجاَءك اْلُمنَِفقُوَن قَالُوا نَشَهُد إِنَّك لََرسوُل ّللاَّ

 «إِنَّ اْلُمنَِفِقیَن لََكِذبُوَن...!

آمده گفتند كه ما به یقین و حقیقت اى رسول ما چون منافقان) ریاكار( نزد تو » 

داند كه تو رسول دهیم كه تو رسول خدایى! ) فریب مخور!( خدا مىگواهى مى

دهد كه منافقان) سخن به مكر و خدعه و( دروغ اویى و خدا گواهى مى

  منافقون(/1« )گویند...!مى

مورد حمله قرار قرآن كریم در باره منافقین اهتمام شدیدى ورزیده  و مكرر آنان را 

هایشان را به رخشان ها  و فتنهها ، دسیسههاى اخالقى ، دروغها ، خدعهداده و زشتى

  . كشدمى

و مسلمانان بپا كردند  و در  وسلّموآلهعلیههللاهایى كه علیه رسول خدا صلىفتنه

، توبه ، ، مائده ، انفال هاى قرآن كریم از قبیل سوره بقره ، آل عمران ، نساء سوره

  ، احزاب ، فتح ، حدید ، حشر ، منافقین و تحریم سخن از آن را تكرار نموده است.عنكبوت

و نیز در مواردى از كالم مجیدش ایشان را به شدیدترین وجه تهدید نموده به اینكه 

افكند  و نورشان را از ایشان در دنیا مهر بر دلهایشان زده  و بر گوش و چشمشان پرده مى

كند ، به طورى كه دیگر راه سعادت خود را نبینند  و در د  و در ظلمتها رهایشان مىگیرمى

 دهد . آخرت در درك اسفل و آخرین طبقات آتش جایشان مى

و این نیست مگر به خاطر مصائبى كه این منافقین بر سر اسالم و مسلمین آوردند: 

ا كه علیه اسالم طرح ننمودند  و هها و دسیسهچه كیدها و مكرها كه نكردند ؟ و چه توطئه

  . هایى كه حتى مشركین و یهود و نصارى به اسالم وارد نیاوردندچه ضربه

و براى پى بردن به خطرى كه منافقین براى اسالم داشتند ، همین كافى است كه 

كند كه از این منافقین برحذر باش  و مراقب باش تا خداى تعالى به پیامبرش خطاب مى
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 سازند:چه راههاى پنهانى ضربات خود را بر اسالم وارد مى بفهمى از

 منافقون(/4« )هم العدو فاحذرهم!» 

ها و به مدینه، آثار دسیسه وسلّموآلهعلیههللااز همان اوائل هجرت رسول خدا صلى

 -اند به طورى كه گفته -بینیم كه سوره بقره هاى منافقین ظاهر شد ، و بدین جهت مىتوطئه

ماه بعد از هجرت نازل شده و در آن به شرح اوصاف آنان پرداخته و بعد از آن در شش 

گیریشان از لشكر ها و انواع كیدهایشان اشاره شده ، نظیر كنارههاى دیگر به دسیسهسوره

اسالم در جنگ احد ، كه عده آنان تقریبا ثلث لشكریان بود و پیمان بستن با یهود و تشویق 

علیه مسلمین و ساختن مسجد ضرار و منتشر كردن داستان افك )تهمت  آنان به  لشكركشى

به عایشه( و فتنه به پا كردنشان در داستان سقایت و داستان عقبه و امثال آن تا آنكه كارشان 

به جایى رسید كه خداى  وسلّموآلهعلیههللادر افساد و وارونه كردن امور بر رسول خدا صلى

 تهدیدشان نموده فرمود:تعالى به مثل آیه زیر 

لئن لم ینته المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض و المرجفون فى المدینة لنغرینك » 

 !«بهم ثم ال یجاورونك فیها اال قلیال ملعونین این ما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیال 

 احزاب(/61و60)

همفكران  روایات هم از بسیارى به حد استفاضه رسیده كه عبد هللا بن ابى سلول و

واژگونه  وسلّموآلهعلیههللامنافقش، همانهایى بودند كه امور را علیه رسول خدا صلى

شناختند كردند و همواره در انتظار بالیى براى مسلمانان بودند و مؤمنین همه آنها را مىمى

شان یك سوم مسلمانان بود و همانهایى بودند كه در جنگ احد از یارى مسلمانان و عده

» گفتند:ضایقه كردند  و خود را كنار كشیده ، در آخر به مدینه برگشتند ، در حالى كه مىم

ال /67« )آمدیم!شود با شما مىدانستیم قتالى واقع مىاگر مى -لو نعلم قتاال التبعناكم 

 عمران(

اند حركت نفاق از بدو وارد شدن اسالم به و از همین جا است كه بعضى نوشته

  . ادامه داشت وسلّموآلهعلیههللاتا نزدیكى وفات رسول خدا صلى مدینه شروع و

اند و لیكن با تدبر و موشكافى حوادثى كه این سخنى است كه جمعى از مفسرین گفته

هاى بعد از رحلت آن جناب و در رخ داد و فتنه وسلّموآلهعلیههللادر زمان رسول خدا صلى

 كند، براى اینكه:روز ، علیه این نظریه حكم مى نظر گرفتن طبیعت اجتماع فعال آن

اى در دست نیست كه داللت كند بر اینكه نفاق منافقین در : هیچ دلیل قانع كننده اوال 

و حتى آنهایى كه قبل از هجرت ایمان آورده  وسلّموآلهعلیههللامیان پیروان رسول خدا صلى

  . هیچ داللتى ندارد در این باره اقامه شودبودند رخنه نكرده باشد و دلیلى كه ممكن است 

و آن دلیل این است كه منشا نفاق ترس از اظهار باطن و یا طمع خیر است  و پیامبر 

و مسلمانان آن روز كه در مكه بودند  و هنوز هجرت نكرده بودند ، قوت و نفوذ كلمه و 

دخل و تصرف آن چنانى نداشتند كه كسى از آنان بترسد و یا طمع خیرى از آنان داشته باشد  

ظاهر مطابق میل آنان اظهار ایمان كنند و كفر خود را پنهان بدارند ، و به این منظور در 

 چون خود مسلمانان در آن روز توسرى خور و زیر دست صنادید قریش بودند . 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                       کتاب هفتادم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در روش اسالم در اداره جامعه 91

مشركین مكه یعنى دشمنان سرسخت آنان و معاندین حق هر روز یك فتنه و عذابى 

شود،  به خالف بعد صور نمىاى براى نفاق تكردند ، در چنین جوى هیچ انگیزهدرست مى

و مسلمانان یاورانى از اوس و خزرج پیدا  وسلّموآلهعلیههللااز هجرت كه رسول خدا صلى

كردند  و بزرگان و نیرومندان این دو قبیله پشتیبان آنان شده و از رسول خدا 

اده خود دفاع نمودند ، همان طور كه از جان و مال و خانودفاع مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

هایشان نفوذ كرده بود  و به وجود همین دو قبیله علیه كردند  و اسالم به داخل تمامى خانهمى

كرد و مشركین جرأت علنى نمایى مىعده قلیلى كه هنوز به شرك خود باقى بودند قدرت

به  كردن مخالفت خود را نداشتند ، به همین جهت براى اینكه از شر مسلمانان ایمن بمانند

كردند ، در حالى كه در باطن كافر بودند  و هر وقت فرصت دروغ اظهار اسالم مى

 بردند . یافتند علیه اسالم دسیسه و نیرنگ به كار مىمى

وجه اینكه گفتیم: این دلیل درست نیست ، این است كه علت و منشا نفاق منحصر در 

د شدند و یا زمام خیرات به دست ترس و طمع نیست تا بگوییم هر جا مخالفین انسان نیرومن

ورزد آنان افتاد ، از ترس نیروى آنان و به امید خیرى كه از ایشان به انسان برسد نفاق مى

شد ، اى براى نفاق پیدا نمىو اگر گروه مخالف چنان قدرتى و چنین خیرى نداشت ، انگیزه

روند و دور هر دعوتى مى بینیم كه در مجتمعات بشرى دنبالبلكه بسیارى از منافقین را مى

گیرند ، بدون اینكه از مخالف خود هر قدر هم نیرومند باشد هر ناحق و صدایى را مى

 پروایى بكنند . 

آیند  و عمرى برمى بینیم كه در مقام مخالفت با مخالفین خودو نیز اشخاصى را مى

ورزند تا ر هم مىگذرانند  و به امید رسیدن به هدف بر مخالفت خود اصرارا با خطر مى

شاید هدف خود را كه رسیدن به حكومت است به دست آورده ، نظام جامعه را در دست 

   .بگیرند ، و مستقل در اداره آن باشند  و در زمین غلو كنند

هم از همان اوائل دعوت فرموده بود كه اگر به  وسلّموآلهعلیههللاو رسول خدا صلى

  . رید ، ملوك و سالطین زمین خواهید شدخدا و دعوت اسالم ایمان بیاو

با مسلم بودن این دو مطلب چرا عقال جائز نباشد كه احتمال دهیم : بعضى از 

یعنى به ظاهر اظهار اسالم  همین منظور مسلمان شده باشند ؟ مسلمانان قبل از هجرت به

علوم است كرده باشند تا روزى به آرزوى خود كه همان ریاست و استعالء است برسند و م

كه اثر نفاق در همه جا واژگون كردن امور و انتظار بال براى مسلمانان و اسالم و افساد 

مجتمع دینى نیست ، این آثار ، آثار نفاقى است كه از ترس و طمع منشا گرفته باشد  و اما 

تنور نفاقى كه ما احتمالش را دادیم اثرش این است كه تا بتوانند اسالم را تقویت نموده ، به 

تر كردن آن ، داغى كه اسالم برایشان داغ كرده نان بچسبانند  و به همین منظور و براى داغ

مال و جاه خود را فداى آن كنند تا به این وسیله امور نظم یافته و آسیاى مسلمین به نفع 

 شخصى آنان بچرخش در آید . 

زنند كه ببینند مى بله این گونه منافقین وقتى دست به كارشكنى و نیرنگ و مخالفت

گیرد كه در دین جلو رسیدن به آرزوها را كه همان پیشرفت و تسلط بیشتر بر مردم است مى
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  . كنندچنین موقعى دین خدا را به نفع اغراض فاسد خود تفسیر مى

اند ، و نیز ممكن است بعضى از آنها كه در آغاز بدون هدفى شیطانى مسلمان شده

باره حقانیت دین به شك بیفتند و در آخر از دین مرتد بشوند و ارتداد در اثر پیشامدهایى در 

ذلك بانهم امنوا ثم كفروا »خود را از دیگران پنهان بدارند ، همچنان كه در ذیل جمله: 

یا » منافقون( در المیزان بدان اشاره نمودیم و همچنان كه از لحن آیاتى نظیر آیه:/3...!«)

مائده(نیز امكان چنین /54« )منكم عن دینه فسوف یاتى هللا بقوم...!ایها الذین امنوا من یرتد 

  . شودارتداد و چنین نفاقى استفاده مى

و نیز آن افراد از مشركین مكه كه در روز فتح ایمان آوردند ، چگونه ممكن است 

اطمینانى به ایمان صادق و خالصشان داشت ؟ با اینكه بدیهى است همه كسانى كه حوادث 

دانند كه كفار مكه و اطرافیان مكه و اند ، مىسالهاى دعوت را مورد دقت قرار داده

مخصوصا صنادید قریش هرگز حاضر نبودند به پیامبر ایمان بیاورند  و اگر آوردند به 

آن لشكر عظیمى بود كه در اطراف مكه اطراق كرده بود  و از ترس شمشیرهاى  خاطر

گونه ممكن است بگوییم در چنین جوى نور ایمان در كشیده بر باالى سرشان بود و چ

دلهایشان تابیده و نفوسشان داراى اخالص و یقین گشته و از صمیم دل و با طوع و رغبت 

  اى نفاق در دلهایشان راه نیافت!ایمان آوردند و ذره

 هللااستمرار نفاق تنها تا نزدیكى رحلت رسول خدا صلىو ثانیا اینكه : 

نبود و چنان نبوده كه در نزدیكیهاى رحلت نفاق منافقین از دلهایشان پریده  ل موسوآلهعلیه

وسل م در وضع منافقین داشت ، وآلهعلیههللاباشد ، بله تنها اثرى كه رحلت رسول خدا صلى

 این بود كه دیگر وحیى نبود تا از نفاق آنان پرده بردارد . 

اى براى اظهار نفاق باقى نماند ، دیگر یزهعالوه بر این ، با انعقاد خالفت دیگر انگ

خواستند دسیسه و توطئه كنند ؟ آیا این متوقف شدن آثار نفاق براى این براى چه كسى مى

تمامى منافقین موفق به اسالم واقعى  وسلّموآلهعلیههللابوده كه بعد از رحلت رسول خدا صلى

تند كه در زندگیشان آن چنان متاثر و خلوص ایمان شدند و از مرگ آن جناب تاثیرى یاف

بودند و یا براى این بوده كه بعد از رحلت یا قبل از آن با اولیاى حكومت اسالمى نشده 

 زدوبندى سرى كردند!

ها كه قبل از رحلت چیزى دادند و چیزى گرفتند ، این را دادند كه دیگر آن دسیسه

را برآورد و یا آنكه بعد از رحلت  داشتند نكنند و این را گرفتند كه حكومت آرزوهایشان

اى تصادفى بین منافقین و مسلمین واقع شد و همه آن دو دسته یك راه را برگزیدند و مصالحه

در نتیجه دیگر تصادم و برخوردى پیش نیامد ؟ شاید اگر بقدر كافى پیرامون حوادث اواخر 

اى بعد از رحلت آن جناب را هدقت كنیم ، و فتنه وسلّموآلهعلیههللاعمر رسول خدا صلى

منظور از ایراد این سؤالها درست بررسى نماییم ، به جوانب كافى این چند سؤال برسیم ، 

  تنها این بود كه به طور اجمال راه بحث را نشان داده باشیم!

  483ص :    19المیزان ج :  
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 نمونه ای از خیزش و حرکت نفاق

 در جامعه اولیه اسالم

 

 مدثر(/31...!« )الذین فى قلوبهم مرض و لیقول » 

اند سوره مورد بحث در مكه نازل شده و منافقین و بعضى از مفسرین كه پذیرفته

اند كه: یك پیشگویى غیبى است از اینكه بیماردالن در مدینه پیدا شدند ، در باره آیه فوق گفته

 بعد از هجرت جمعى منافق پیدا خواهند شد . 

اش در مكه نازل شده باشد مطلبى است كه سوره مورد بحث همهگوییم: اینو ما مى

اند و اینكه از كه از نظر روایات متعین است و بعضى از مفسرین ادعاى اجماع بر آن كرده

مدثر(در مدینه /31...!« )و ما جعلنا أصحاب النار اال ملئكة » اند كه آیه: مقاتل نقل كرده

به راستى او چنین چیزى گفته باشد و بر فرض هم كه  نازل شده از طریق نقل ثابت نشده كه

ثابت باشد ، یك نظریه شخصى از مقاتل است كه فكر كرده نفاق در مدینه پیدا شده و آیه از 

 دهد . آن خبر مى

و اما اینكه نفاق در مدینه پیدا شد ، بعضى از مفسرین بر آن اصرار ورزیده و 

وسلّم و مسلمانان قبل از هجرت آنقدر وآلهعلیههللالىاند به اینكه رسول خدا صاستدالل كرده

نیرومند نبودند ، و امرشان نافذ و دستشان باز نبوده كه مردم از هیبت آنان حساب ببرند  و 

كفر باطنى خود را پنهان كنند  و یا به امید خیرشان دم از اسالم بزنند ، به خالف حالى كه 

  . تندمسلمانان بعد از هجرت در مدینه داش

لیكن این استدالل تمام نیست ، زیرا همانطور كه در سوره منافقون در بحثى كه 

پیرامون نفاق )در مطلب باال( داشتیم به ناتمامى آن اشاره نمودیم و حاصلش این است كه : 

انگیزه و علت نفاق منحصر در ترس و پروا داشتن  و یا به دست آوردن خیر عاجل نیست ، 

ى به امید نفع و خیر مؤجل و دراز مدت نفاق بورزد  و ممكن است چون ممكن است كس

اش این باشد كه نسبت به كفر قبلى كسى به انگیزه تعصب و حمیت نفاق بورزد  و یا انگیزه

خود عادت داشته ، دست برداشتن از عادت برایش مشكل باشد و همچنین ممكن است 

ر دست نیست كه داللت كند بر اینكه پاى هایى دیگر باعث نفاق شود و هیچ دلیلى دانگیزه

ها در مورد هیچ یك از مسلمانان مكه در كار نبوده ، بلكه از بعضى از همان این انگیزه

مسلمانان نقل شده كه در مكه ایمان آورده و سپس برگشته و یا با شك و تردید ایمان آورده و 

 موده:سپس ثابت قدم شده است. عالوه بر این خداى تعالى خودش فر

و من الناس من یقول امنا باهلل فاذا اوذى فى هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا و » 

لئن جاء نصر من ربك لیقولن انا كنا معكم أو لیس هللا باعلم بما فى صدور 

  عنکبوت(/11و10«)العالمین!  و لیعلمن هللا الذین امنوا و لیعلمن المنافقین!

بینید كه از وجود و این دو آیه در سوره عنكبوت است كه در مكه نازل شده و مى
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دهد و بر فرض كه از همه ادله مكى بودن این سوره صرفنظر كنیم ، نفاق در مكه خبر مى

بینیم مشتمل بر مساله فتنه و اذیت شدن در راه خداست ، باید بفهمیم كه حداقل همین كه مى

 زل شده ، چون در مدینه فتنه و اذیت دیدن در راه خدا رخ نداد . این دو آیه در مكه نا

گوییم : صرف این و اگر بگویى آخر در آیه اول مساله نصرت خدایى ذكر شد. مى

شود بر اینكه آیه در مدینه نازل شده ، چون نصرت مصادیق دیگرى هم غیر از دلیل نمى

  . دفتح و پیروزى در جنگ كه فتحى فورى و نقد است دار

اى باشد كه بعد از هجرت در مكه رخ داد به و احتمال اینكه مراد از فتنه ، واقعه

زند ، براى اینكه منافقین مفتون كه بعد از هجرت و در مكه مفتون مطلب ما ضررى نمى

شدند و دچار نفاق گردیدند از همانهایى بودند كه قبل از هجرت ایمان آورده بودند ، هر چند 

 رت مورد اذیت واقع شدند . كه بعد از هج

 و جا دارد كه آیه:

و من الناس من یعبد هللا على حرف فان أصابه خیر اطمان به و ان أصابته فتنة » 

 حج(/11«)انقلب على وجهه!

را هم به مثل همین بیانى كه ما كردیم حمل نموده بگوییم : در صورتى كه منظور 

شود، هر چند كه كه در مكه اسالم آوردند مىاز فتنه عذاب باشد شامل بعضى از مسلمانانى 

  سوره حج در مدینه نازل شده باشد!

  141ص :    20المیزان ج : 
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 فصل هشتم

 

 حقوق زن در اسالم

 
 

 مقدمه تفسیری بر :

 

 موقعیت اجتماعی و حقوق زن در اسالم

 

ُ َعِزیٌز ْعُروِف  ثُْل الَِّذى َعلَیِهنَّ بِالمَ َو لَُهنَّ مِ   » ... َجاِل َعلَیِهنَّ َدَرَجةٌ  َو ّللاَّ َو ِللر ِ

 !«َحِكیمٌ 

زنان را نیز مانند وظائفشان حقوق شایسته است و مردان را بر آنان مرتبتى و  »

 بقره(/228!«)برترى هست و خدا عزیز و حكیم است

...  

 

ًّ َعلى اْلُمتَِّقینَ »   !«َو ِلْلُمطلَّقَِت َمتَُع بِاْلَمْعُروِف  َحقا

 !«اى به شایستگى در خور پرهیزكاران دارندزنان طالق گرفته بهره» 

 بقره(/241) 

 

به معناى هر عملى است كه افكار عمومى آن را عملى شناخته شده  «معروف» 

اى كه اهل هر اجتماعى از نوع زندگى اجتماعى خود به بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقه

 .باشد و به ذوق نزندد سازگار ندست مى آور

در دوازده مورد آمده است و این سوره بقره  241تا228در آیات  «معروف» كلمه 

بدان جهت است كه خداى تعالى اهتمام دارد به اینكه عمل طالق و ملحقات آن بر وفق سنن 

هم متضمن هدایت عقل  «معروف»فطرى انجام شود و عملى سالم باشد، بنابر این كلمه 

آن عملى معروف  )هاى أدبى و انسانىاست و هم حكم شرع و هم فضیلت اخالقى و هم سنت

است كه هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حكم شرع و یا قانون جارى در 

هاى أدبى آنرا خالف ادب جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخالقى منافى نباشد و هم سنت

  !(اندند

و چون اسالم شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده، معروف از نظر 

اسالم همان چیزى است كه مردم آن را معروف بدانند، البته مردمى كه از راه فطرت به یك 
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سو نشده و از حد نظام خلقت منحرف نگردیده باشند و یكى از احكام چنین اجتماعى این 

جزاى اجتماع در هر حكمى برابر و مساوى باشند و در نتیجه است كه تمامى افراد و ا

احكامى كه علیه آنان است برابر باشد با احكامى كه به نفع ایشان است، البته این تساوى را 

باید با حفظ وزنى كه افراد در اجتماع دارند رعایت كرد، آن فردى كه تاثیر در كمال و رشد 

دارد، باید با فردى كه آن مقدار تاثیر را ندارد، فرق اجتماع در شؤون مختلف حیات اجتماع 

داشته باشد، مثال باید براى شخصى كه حاكم بر اجتماع است حكومتش محفوظ شود و براى 

اش و براى ضعیف، عالم، علمش و براى جاهل جهلش و براى كارگر نیرومند، نیرومندى

مال كرد و حق هر صاحب حقى ضعفش در نظر گرفته شود، آنگاه تساوى را در بین آنان اع

 .را به او داد

اسالم بنابر همین اساس احكام له و علیه زن را جعل كرده، آنچه از احكام كه له و 

به نفع او است با آنچه كه علیه و بر ضد او است مساوى ساخته و در عین حال وزنى را هم 

قاى نسل دارد در نظر كه زن در زندگى اجتماعى دارد و تاثیرى كه در زندگى زناشوئى و ب

گرفته است و معتقد است كه مردان در این زندگى زناشوئى یك درجه عالى بر زنان برترى 

 دارند و منظور از درجه، همان برترى و منزلت است. 

خداى تعالى میان زنان مطلقه با مردانشان رعایت مساوات را كرده، در عین حال 

دارند، منظور داشته است، پس آن مقدار كه له درجه و منزلتى را هم كه مردان بر زنان 

در یك بحث  ذیالً زنان حكم كرده، همان مقدار علیه آنان حكم نموده نه بیشتر و ما انشاء هللا 

  .گردیمعلمى جداگانه به تحقیق این مساله بر مى

 

 بقره(/229!«)تلك حدود هللا فال تعتدوها و من یتعد حدود هللا ... » 

همان معارفى است كه در دو آیه مورد  «اینها حدود خدایند...! »منظور از بیان 

ذكر شد و آن عبارت بود از احكام فقهى آمیخته با مسائل اخالقى و یك قسمت دیگر  بحث

 .مسائل علمى بر اساس معارف اصولى

بوئى از عدم  «از حدود خدا تجاوز نکنید! –ال تعتدوها » فرمان و چه بسا بتوان از 

توان گفت كه آیه، میان احكام فقهى و معارف اخالقى استشمام نمود و مىجواز تفرقه 

اشعارى هم به این معنا دارد كه صرف عمل به احكام فقهى و جمود به خرج دادن بر 

براى اینكه احكام فقهى دین مانند اسكلت ساختمان است، اسكلتى كه  )ظواهر دین كافى نیست

كشى یست و احكام اخالقى به منزله سفید كارى و سیمبه هیچ وجه زندگى در آن قابل تحمل ن

و دكوربندى آن ساختمان است، مثال احكام فقهى و قانونى زناشوئى، احكامى است خشن، كه 

نه شوهر حق دارد به زن خود فرمانى دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در آید، 

قى كه اسالم در باب زناشوئى داده آنوقت ولى همین قوانین فقهى وقتى توأم شد با احكام اخال

 .شودقانونى بسیار گوارا و قابل عمل مى

احكام فقهى راجع به عبادت و دعا و ذكر، اسكلتى است كه مجرد آن انسان را به 

رساند، ولى وقتى این جسد توأم با روح و فرض دین كه همان سعادت بشریت است نمى
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ناپذیرى روح است، آن وقت قوانینى خواهد زلزلمعناى عبادت شد كه همان ورزیدگى و ت

  ( مترجم !شودشد كه بشریت بى نیاز از آن نخواهد بود و هیچ قانونى جایگزین آن نمى

پس اكتفا نمودن بر عمل به ظواهر دین و رعایت نكردن روح آن، باطل كردن 

ایم دین تهمصالح تشریع و از بین بردن غرض دین است، چون اسالم همانطور كه مكرر گف

عمل است، نه دین حرف و شریعت كوشش است نه فرض و مسلمانان به این درجه از 

انحطاط و سقوط اخالقى و فرهنگى نرسیدند مگر به خاطر همین كه به انجام تشریفات 

 خبر ماندند . ظاهرى اكتفا نموده و از روح دین و باطن امر آن بى

و من » فرماید: كه مىبقره  سوره 231آیه دلیل این معنا بیانى است كه در تفسیر 

  در المیزان آمده است. !«یفعل ذلك فقد ظلم نفسه

خداى سبحان احكامى را كه تشریع كرده به منظور مصالح بشر تشریع نموده است، 

نه اینكه اگر به كارهائى امر و از كارهائى نهى كرده، خواهان نفس آن كارها و متنفر از 

است و در مورد بحث با نفس امساك و تسریح و اخذ و اعطا كار دارد،  نفس این كارها بوده

نه، بلكه بناى شارع همه بر این بوده است كه مصالح عمومى بشر را تامین نموده و مفاسدى 

شود اصالح كند و به این وسیله سعادت حیات بشر را تمام كند را كه در اجتماع بشر پیدا مى

رات عملى را با دستوراتى اخالقى مخلوط كرده، تا نفوس را و لذا به همین منظور آن دستو

تربیت و ارواح را تطهیر نموده، معارف عالیه، یعنى توحید و والیت و سایر اعتقادات پاك 

را صفایى دیگر دهد، پس كسى كه در دین خود به ظواهر احكام اكتفا نموده و به غیر آن 

  !كرده است زند، در حقیقت آیات خدا را مسخره پشت پا مي

  348ص :    2المیزان ج : 

 

 

 درباره: بحث علمى

 

 موقعیت اجتماعی و حقوق زن در اسالم و سایر جوامع

   

 )دانیم كه اساس قوانینشاز آنجائى كه قانونگذار قوانین اسالم، خداى تعالى است همه مى

بر پایه تجارب نیست، كه قانونى را وضع كند و بعد از مدتى به نواقص  (مانند قوانین بشرى

آن پى برده ناگزیر لغوش كند، بلكه اساس آن مصالح و مفاسد واقعى بشر است، چون خدا به 

آن مصالح و مفاسد آگاه است، لیكن به حكم تعرف االشیاء باضدادها، ما براى درك ارزش 

م به اینكه در احكام و قوانین و رسوم دائر در میان امتهاى قوانین الهى چه بسا نیازمند باشی

 گذشته و حاضر تامل و دقت كنیم . 

از سوى دیگر پیرامون سعادت انسانى بحث كنیم و به دست آوریم كه به راستى 

سعادت واقعى بشر در چیست؟ و آنگاه نتیجه این دو بررسى را با یكدیگر تطبیق كنیم تا 

هاى اقوام و ملتهاى دیگر را به دست آوریم و روح ارزش قوانین اسالم و مذاهب و مسلك
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انین متمایز ببینیم و اصال مراجعه به تواریخ ملل و سیر در زنده آن را در بین ارواح آن قو

آنها و بررسى خصائل و مذاهب ملل عصر حاضر براى همین است كه به قدر و منزلت 

دهیم در اقوال گذشته و معاصر، قانون بهتر و كاملترى اسالم پى ببریم، نه اینكه احتمال مى

 خواهیم به جستجوى آن برخیزیم . هست و مى

  :دهیمهمین منظور مساله را از چند نقطه نظر مورد بحث قرار مىبه 

  .اینكه زن در اسالم چه هویتى دارد و هویت زن را با هویت مرد مقایسه كنیم -1

زن در نظر اسالم چه ارزش و موقعیتى در اجتماع دارد، تا معلوم كنیم تاثیر  -2

  زن در زندگى بشریت تا چه حد است؟

  اسالم چه حقوق و احكامى براى زن تشریع شده است؟اینكه در  -3

  ؟اى بوده استتشریع آن احكام و قوانین بر چه پایه -4

 

تر شدن بحث ناگزیریم آنچه را كه تاریخ از زندگى و همانطور كه گفتیم براى روشن

م زن در قبل از اسالم ضبط كرده پیش بكشیم و در آن نظرى بكنیم، ببینیم اقوام قبل از اسال

و اقوام غیر مسلمان بعد از اسالم تا عصر حاضر چه اقوام متمدن و چه عقب افتاده، با زن 

كردند؟ و معلوم است كه بررسى تاریخى این مساله بطور كامل از گنجایش اى مىچه معامله

  :گذریمگذرانیم و مىاى از تاریخ را از نظر مىاین كتاب بیرون است، ناگزیر شمه

 

  هاى عقب مانده در ملتزندگى زن  -1

زندگى زن در امتها و قبائل وحشى ، از قبیل ساكنین افریقا و استرالیا و جزائر 

اینها نسبت به زندگى مردان نظیر زندگى  مسكون در اقیانوسیه و امریكاى قدیم و غیر

حیوانات اهلى بود ، آن نظرى كه مردان نسبت به حیوانات اهلى داشتند همان نظر را نسبت 

  . نگریستنده زن داشتند  و به زنان با همان دید مىب

به این معنا كه انسان به خاطر طبع استخدامى كه در او هست همانطور كه این معنا 

شمرد ، كه مالك گاو و گوسفند و شتر و سایر حیوانات اهلى خود باشد  و در را حق خود مى

آید به حاجتى كه برایش پیش مى خواهد بكند  و در هرآن حیوانات هر نوع تصرفى كه مى

كار ببندد ، از مو و كرك و گوشت و استخوان و خون و پوست و شیر آن استفاده كند  و به 

كرد و نر و ماده آنها را به هم ساخت و حفظش مىهمین منظور براى حیوان طویله مى

گذاشت و در كار شخم كشانید تا از نتائج آنها هم استفاده كند ، بار خود را به پشت آنها مىمى

گرفت  و به طرق مختلف براى كارهاى زمین و كوبیدن خرمن و شكار ، آنها را به كار مى

 كرد . توان شمرد ، حیوانات را استخدام مىدیگر ، كه نمى

كرد از هاى زندگى و آنچه كه دلهایشان آرزو مىو این حیوانات بى زبان از بهره

گیرى و استراحت آن مقدار را دارا بودند كه مالكش در تخوردنى و نوشیدنى و مسكن و جف

گذاشت كه مزاحم و منافى با اختیارش بگذارد و انسان هم آن مقدار در اختیار حیوانات مى

اغراضش نباشد ، او این حیوانات را تسخیر كرد ، تا به زندگى او سود رساند ، نه اینكه 
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  . مزاحم زندگى او باشد

ها ، مستلزم رفتارى بستهكشى از آن زبانشد كه بهرهر مىو به همین جهت بسیا

داشت و خودش شد كه از نظر خود آن حیوانات بسیار ظالمانه بود و اگر حیوان زبان مىمى

شد ، چه بسیار هاى عجیب بلند مىناظر در سرنوشت خود بود فریادش از این زورگوئى

كشى كه از شد و چه بسیار حیوان ستمحیوانى كه بدون داشتن هیچ جرمى مظلوم واقع مى

آید و كسى نیست كه به دادش برسد  آمد و امروز هم در مىظلم صاحبش به استغاثه در مى

دهد ، چه بسیار حیواناتى كه و چه بسیار ستمكارى كه بدون هیچ مانعى به ظلم خود ادامه مى

ه خاطر اینكه سگ خوش بخشى دارند و تنها ببدون داشتن هیچگونه استحقاق ، زندگى لذت

ها و بهترین غذاها برخوردار باشند و فالن اسب ها و بهترین ماشیناى است از كاخقواره

گیرى از او فقط به خاطر اینكه نژاد خوبى دارد در ناز و نعمت بسر برده و در مساله تخم

 استفاده كنند . 

رین شرایط تو بر عكس چه بسیار حیواناتى كه بدون هیچ تقصیرى ، در سخت

 زندگى كنند و مانند االغ باربر و اسب عصارى ، دائما در زحمت و سختى باشند . 

حیوان براى خودش هیچ حقى از حقوق زندگى ندارد و در سایه حقوقى كه صاحبش 

كند ، اگر كسى پاى سگى و یا اسبى را بشكند از این نظر براى خودش قائل است زندگى مى

وان بى زبان را آزردى و حق او را پایمال ساختى ؟  بلكه از این شود كه چرا حیتعقیب نمى

شود كه چرا به صاحب حیوان ضرر رساندى  و حیوان قیمتى او را از قیمت نظر تعقیب مى

رو زندگى انداختى ، همه اینها براى این است كه انسان ، زندگى و هستى حیوانات را دنباله

جایگاه آنها را طفیلى ارزش وجودى خود داند و ارزش خود و فرع هستى خود مى

  . شماردمى

یى بود ، یعنى و قبائل زندگى زنان نیز در نظر مردان چنین زندگى هادر این امت

دانستند  و معتقد بودند كه زنان براى خاطر مردان زندگى زنان را پیرو زندگى خود مى

گفتند گویند ، مىفكر كنند چه مىاند  و بطور اجمال و سربسته و بدون اینكه مردان خلق شده

: هستى و وجود زنان و زندگیشان تابع هستى و زندگى مردان است  و عینا مانند حیوانات 

هیچ استقاللى در زندگى و هیچ حقى ندارند و زن ، مادام كه شوهر نكرده تحت سرپرستى و 

دون قید و شرط والیت پدر است و بعد از ازدواج تحت والیت شوهر است ، آن هم والیت ب

  . و بدون حد و مرز

توانست زن خود را به هر كس كه بخواهد بفروشد و یا ببخشد در این امتها مرد مى

دار شوند ، یا به خدمت بگیرند و یا او را مانند یك كاال قرض دهد تا از او كام بگیرند ، بچه

كند، كتك بزند ، زندان هائى دیگر بكشند و مرد حق داشت او را تنبیه و مجازات و یا بهره

كند و حتى به قتل برساند و یا او را گرسنه و تشنه رها كند ، حال او بمیرد یا زنده بماند و 

ها مانند گوسفند چاق بكشد  و نیز حق داشت او را مخصوصا در مواقع قحطى و یا جشن

، حق دانست گوشتش را بخورد  و آنچه را كه از مال مربوط به زن بود، مال خودش مى

شمرد ، مخصوصا از جهت دادوستد و سایر معامالتى كه پیش زن را هم ، حق خود مى
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 دانست . آمد خود را صاحب اختیار مىمى

در آنچه امر و دستور  (پدرش باشد یا شوهرش )و بر زن الزم بود كه از مرد

د كه امور دادند كوركورانه اطاعت كند ، چه بخواهد و چه نخواهد و باز به عهده زن بومى

خانه و اوالد و تمامى ما یحتاج زندگى مرد را در خانه فراهم نماید و باز به عهده او بود كه 

ترین كارها را تحمل كند ، بارهاى سنگین را به دوش بكشد ، گل كارى و امثال حتى سخت

  . ترین حرفه را بپذیرداین كارها را بكند  و در قسمت حرفه و صنعت پست

عجیب ، در بین بعضى از قبائل به حدى رسیده بود كه وقتى یك زن  و این رفتار

آورد بال فاصله باید دامن به كمر بزند و به كارهاى خانه حامله بچه خود را به دنیا مى

  . بپردازد

در حالیكه شوهرش با نداشتن هیچ كسالتى خود را به بیمارى بزند و در رختخواب 

بپردازد ، اینها كلیاتى بود از حقوقى كه زن در جامعه  بخوابد و زن بدبختش به پرستارى او

برد ، كه البته اهل هر قرن از قرنها اش مىهائى كه از زندگىعقب مانده داشت و از بهره

ها و ها و خصوصیتهاى مخصوص به خود داشته ، سنتبربریت و وحشیگرى و خصلت

ندگى و جوى كه بر آن زندگى آداب قومى با اختالف عادات موروثیشان و اختالف مناطق ز

شد كه هر كس به كتب تالیف شده در این باب مراجعه كند ، از آن احاطه داشت ، مختلف مى

 شود . عادات و رسوم آگاه مى

 

  قبل از اسالم متمدن ملت هایزندگى زن در  -2

 

هائى است كه تحت رسوم منظور ما از امتهاى متمدن و پیشرفته آن روز ، آن امت

اند بدون اینكه رسوم و عاداتشان مستند به كردهو عادات محفوظ و موروثى زندگى مىملى 

  . كتابى یا مجلس قانونى باشد ، مانند مردم چین و هند و مصر قدیم و ایران و نظائر اینها

آنچه در این باب در بین تمامى این امتها مشترك بوده ، این بود كه زن در نظر این 

اش و نه در اعمالش ، بلكه در قالل و حریت و آزادى نداشته ، نه در ارادهاقوام هیچگونه است

اش تحت قیمومت و سرپرستى و والیت بوده ، هیچ كارى را از پیش خود همه شؤون زندگى

نه  )كرده و حق مداخله در هیچ شانى از شؤون اجتماعى را نداشته استمنجز و قطعى نمى

  !(یچ شانى دیگردر حكومت، نه در قضاوت و نه در ه

حال ببینیم با نداشتن هیچ حقى از حقوق ، چه وظائفى به عهده داشته است ؟ اوال   

تمامى آن وظائفى كه به عهده مرد بوده به عهده او نیز بوده است ، حتى كسب كردن و 

شكنى و غیر آن و ثانیا عالوه بر آن كارها ، اداره امور خانه و فرزند هم به زراعت و هیزم

 خواهد اطاعت كند . گوید و مىده او بوده و نیز موظف بود كه از مرد در آنچه مىعه

، بت به اقوام غیر متمدن داشته استترى نسالبته زن در اینگونه اقوام ، زندگى مرفه

دادند زنى را بكشند ، و گوشتشان را چون اینان دیگر مانند آن اقوام به خود اجازه نمى

توانست دانستند ، بلكه زن فى الجمله مىز مالكیت محرومشان نمىبخورند ، و بطور كلى ا
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مالك باشد ، مثال ارث ببرد و اختیار ازدواج داشته باشد ، گو اینكه ملكیت و اختیاراتش در 

  . اینگونه موارد هم ، به استقالل خود او نبود

داشته باشد توانست زنان متعدد بگیرد ، بدون اینكه حد معینى در این جوامع مرد مى

توانست هر یك از آنان را كه دلش خواست طالق دهد و شوهر بعد از مرگ زنش و مى

توانست شوهر توانست بدون فاصله ، زن بگیرد ، ولى زن بعد از مرگ شوهرش نمىمى

 كند  و از معاشرت با دیگران در خارج منزل ، غالبا ممنوع بود . 

ضاى مناطق و اوضاع خاص به خود، ها بر حسب اقتو براى هر یك از این امت

احكام و رسوم خاصى بود ، مثال امتیاز طبقاتى كه در ایران وجود داشت چه بسا باعث 

شد زنان از طبقه باال حق مداخله در ملك و حكومت و حتى رسیدن به سلطنت و امثال آن مى

كنند، ولى دیگران را داشته باشند و یا مثال بتوانند با محرم خود چون پسر و برادر ازدواج 

 كه در طبقه پائین اجتماع بودند چنین حقى را نداشته باشند . 

و مثال در چین از آنجا كه ازدواج نوعى خودفروشى و مملوكیت بود و زن در این 

فروخت ، قهرا دیگر معقول نبود كه اختیارات یك زن ایرانى را معامله خود را یكباره مى

یك زن چینى از ارث محروم بود و حق آن را نداشت كه با داشته باشد و همینطور هم بود 

توانستند دو نفرى و یا چند مردان و حتى با پسران خود سر یك سفره بنشیند و مردان مى

گیرى از او  و استفاده از كار او با هم شریك باشند ، آن وقت نفرى یك زن بگیرند و در بهره

 ى بود كه كودك به او بیشتر شباهت داشت . شد غالبا فرزند از آن مرددار مىاگر بچه

و مثال در هند ، از آنجائى كه معتقد بودند زن پیرو مرد و مانند یكى از اعضاى بدن 

او است دیگر معقول نبود كه بعد از شوهر ، ازدواج براى او حالل و مشروع باشد ، بلكه تا 

، چون گفتیم زن را به منزله  ابد باید بى شوهر زندگى كند و بلكه اصال نباید زنده بماند

دانستند و در نتیجه همانطور كه بر حسب رسوم خود مردگان را عضوى از شوهر مى

زدند ، و یا اگر زمانى زنده اش آتش مىبا شوهر مرده سوزاندند ، زن زنده را هممى

 كردند . ماندند ، در كمال ذلت و خوارى زندگى مىمى

نجس و پلید بودند  و دورى كردن از آنان الزم بود  زنان هند قدیم در ایام حیض ، 

گرفت ، نجس و و حتى لباسهایشان و هر چیزى كه با دست یا جاى دیگر بدنشان تماس مى

  . خبیث بود

توان وضع زنان در این امتها را اینطور خالصه كرد كه : نه انسان بودند و نه و مى

آمدند ، به این معنا كه از زن، به ب مىحیوان ، بلكه برزخى بین این دو موجود به حسا

كردند ، انسانى كه هیچگونه حقى ندارد ، مگر عنوان یك انسان متوسط و ضعیف استفاده مى

اینكه به انسانهاى دیگر در امور زندگى كمك كند ، مثل فرزند صغیر كه حد وسطى است 

دش مستقال حقى ندارد و كند ، اما خوبین حیوان و انسان كامل ، به سایر انسانها كمك مى

تحت سرپرستى و والیت پدر یا سایر اولیاى خویش است ، بله بین فرزند صغیر و زن ، این 

شد ، ولى زن تا ابد تحت فرق بود كه فرزند بعد از بلوغش از تحت سرپرستى خارج مى

 سرپرستى دیگران بود . 
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  مزن در میان كلدانیان، آشوریان، رومیان و یونانیان قدی -3

 

شان بر اساس هایى بودند كه بیشتر آداب و رسومهائى كه تاكنون نام بردیم، امتامت

اقتضاء منطقه و عادات موروثى و امثال آن بود و ظاهرا به هیچ كتاب و قانونى تكیه نداشت 

هائى از قبیل كلدانیان و رومیان و یونانیان هستند كه تحت سیطره قانون ، در این میان امت

 هستند . و یا كتاب 

كرد ، به حكم آن قوانین ، اما كلده و آشور ، كه قوانین حامورابى در آن حكومت مى

  . دانستندزن را تابع همسرش دانسته و او را از استقالل محروم مى

اش استقالل داشت و نه در عمل ، حتى و نیز به حكم آن شریعت ، زن نه در اراده

داد ، كرد و یا عملى را مستقال انجام مىعت نمىاگر زن از شوهرش در امور معاشرت اطا

توانست او را از خانه بیرون كرده و یا زنى دیگر بگیرد و بعد از آن حق داشت با مرد مى

كرد ، نمود مثال اسراف مىاو معامله یك برده را بكند و اگر در تدبیر امور خانه اشتباهى مى

بعد از آنكه جرم او اثبات شد ، او را در آب توانست شكایتش را نزد قاضى ببرد و شوهر مى

 غرق كند . 

ترین امتهائى است كه قوانین مدنى وضع كرده است ، و اما روم ، كه از قدیمى

اولین بارى كه دست به وضع قانون زد ، حدود چهار صد سال قبل از میالد بود كه به 

به خانه داده ، كه در آن چهار تدریج ، درصدد تكمیل آن برآمد و این قانون ، نوعى استقالل 

دیوارى دستورات سرپرست خانه واجب االجراء است و این سرپرست یا شوهر است و یا 

پدر فرزندان كه نوعى ربوبیت و سرپرستى نسبت به اهل خانه دارد و اهل خانه باید او را 

یس خانواده بپرستند ، همانطور كه خود او در كودكى پدران گذشته خود را كه قبل از او تاس

خواهد و پرستید و این سرپرست اختیار تام دارد و اراده او در تمامى آنچه كه مىكردند مى

اش یعنى زنان و فرزندان نافذ و معتبر است ، حتى اگر كند نسبت به اهل خانهبه آن امر مى

عتش صالح بداند كه فالن زن و یا فالن فرزند باید كشته شود ، باید بدون چون و چرا اطا

 كردند و كسى نبود كه با وى مخالفت كند . مى

و زنان خانه یعنى همسر و دختر و خواهر وضع بدترى نسبت به مردان و حتى 

پسران داشتند ، با اینكه مردان و پسران هم تابع محض سرپرست خانه بودند ، ولى زنان 

اى از هیچ معامله دادند واصوال جزء جامعه نبودند و در نتیجه به شكایت آنها گوش نمى

شد و مداخله در امور اجتماعى به هیچ وجه از آنان صحیح نبود ، ایشان معتبر و نافذ نمى

چون در  )ها ولى مردان خانه ، یعنى اوالد ذكور و برادران سرپرست و حتى پسر خوانده

 آن روزها پسرخواندگى در میان رومیان و همچنین یونانیان و ایرانیان و اعراب معمول

 توانستند با اجازه سرپرست مستقل شوند و همه امور زندگى خود را اداره كنند . مى ،(بوده

زنان در روم قدیم جزء اعضاى اصلى خانه و خانواده نبودند ، خانواده را تنها 
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دادند ، زنان تابع خانواده بودند ، در نتیجه قرابت اجتماعى رسمى كه مؤثر مردان تشكیل مى

مردان بودند كه از یكدیگر  )و امثال آنست ، مختص در بین مردان بود در مساله توارث

و اما زنان نه در  ،(شدبردند و یا مثال شجره دودمانشان به وسیله ایشان حفظ مىارث مى

داشتند و نه در بین خود و مردان ،  (خواهرى و دختر عموئى و غیره )بین خود خویشاوندى

 ود ، بین پسر با مادرش و بین خواهر و برادرش و بینحتى بین زن و شوهر خویشاوندى نب

  . دختر و پدرش ارتباط خویشاوندى كه باعث توارث شود نبود

كه باعث اتصال زن و مردى به هم و تولد فرزندى از آن  )بلكه تنها قرابت طبیعى

شد كه با شد كه همین نبودن قرابت رسمى مجوز آن مىوجود داشت و بسا مى ،(دومى شد

محارم یكدیگر ازدواج كنند و سرپرست خانه ، كه ولى همه دختران و زنان خانه بود ، با 

  . دختر خود ازدواج كند ، چون ولى دختر و سرپرست او بود همه رقم اختیارى در او داشت

خانواده ، وجود زن در نظر رومیان وجودى طفیلى  و سخن كوتاه اینكه در اجتماع

اش به دست سرپرست خانه بود ، و زندگیش تابع زندگى مردان بود ، زمام زندگى و اراده

كه یا پدرش باشد اگر پدرى در خانه بود و یا همسرش اگر در خانه كسى به نام همسر باشد 

كرد و هر واست با او مىخو یا مردى دیگر غیر آن دو و سرپرست خانه هر كارى مى

  . راندخواست مىحكمى كه دلش مى

گیرى به بخشید و یا براى كامفروخت و یا به دیگران مىشد كه او را مىچه بسا مى

خواهر  (مثال قرض یا مالیات )داد و چه بسا به جاى حقى كه باید بپردازددیگران قرض مى

بسا او را با كتك و حتى كشتن  گذاشت و چهیا دخترش را در اختیار صاحب حق مى

اى باشد كرد ، تدبیر مال زنان نیز بدست مردان بود ، هر چند كه آن مال مهریهمجازات مى

كه با ازدواج بدست آورده و یا با اذن ولى خود كسب كرده باشد ، ارث را كه گفتیم نداشت و 

یا یكى از بزرگان قوم از آن محروم بود و اختیار ازدواج كردن دختر و زن به دست پدر و 

 خود بود ، طالقش هم كه به دست شوهر بود و ... آرى این بود وضع زن در روم . 

و اما یونان ، وضع زن در آنجا و اصوال وضع به وجود آمدن خانواده و ربوبیت و 

  . سر پرستى خانواده ، نزدیك همان وضع روم بود

خانوادگى نزد آنان ، مردان بودند یعنى قوام و ركن اجتماع مدنى و همچنین اجتماع 

آمدند و به همین جهت زن در اراده و در افعال و زنان تابع و طفیلى مردان به حساب مى

 خود استقالل نداشت ، بلكه تحت والیت و سرپرستى مرد بود . 

لیكن همه این اقوام ، در حقیقت قوانین خود را ، خودشان نقض كردند ، براى اینكه 

استقاللى قائل نبودند ، باید همه جا قائل نباشند ، یعنى همانطورى كه یك كودك اگر براى زن 

كردند نه در منافعش مستقل است و نه در جرائمش ، باید در مورد زنان نیز اینطور حكم مى

خواهند چیزى بخرند و یا بفروشند مستقل كه اگر در اراده و اعمالشان آنجا كه مثال مى

هم مستقل نباشند ، یعنى اگر كار خالفى كردند، نباید خودشان جریمه  نیستند ، در جرائمشان

  . شوند و یا شكنجه گردند، بلكه باید ولى و سرپرستشان جریمه بپردازد

ولى همانطور كه گفتیم ، این اقوام ، طفیلى بودن زن را فقط در طرف منافعشان 
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رفت و اما ه سرپرست آنها مىكردند پاداش آنها به كیسكردند ، اگر كار نیكى مىحكم مى

  . شدندكردند ، خودشان شكنجه مىاگر كار بدى مى

كند بر اینكه در و این خود عینا یكى از شواهد و بلكه از دالیلى است كه داللت مى

تمامى این قوانین زن را به این نظر كه موجودى است ضعیف و جزئى است از اجتماع ، 

م ، مورد توجه قرار ندادند ، بلكه به این دید به او نگاه اما جزئى ناتوان و محتاج به قی

كند و اند كه موجودى است مضر و مانند میكروبى است كه مزاج اجتماع را تباه مىكرده

دیدند كه اجتماع حاجت حیاتى و ضرورى نماید ، چیزى كه هست مىصحت آن را سلب مى

اى گفتند : چارهماند ، لذا مىباقى نمىبه این میكروب دارد ، زیرا اگر زن نباشد نسل بشر 

  . نیست جز اینكه باید به شان وى اعتنا كنیم و وبال امر او را به عهده بگیریم

پس اگر جرمى و خیانتى كرد باید خودش عذاب آن را بچشد و اما اگر كار نیكى 

مند شوند و براى ایمنى از شرش نباید هیچگاه كرد و سودى رسانید مردان از آن بهره

آزادش گذاشت، كه هر كارى خواست بكند، عینا مانند یك دشمن نیرومندى كه در جنگ 

باشند ، مادام كه زنده است باید مقهور و زیر دست شكست خورده باشد و او را اسیر گرفته 

شود و اگر كار نیكى كند تشكر و تقدیر از او به عمل باشد ، اگر كار بدى كند شكنجه مى

 آید . نمى

گفتند كه قوام اجتماع به وجود مردان است ، باعث شد كه معتقد و همینكه دیدید مى

  باشند و بقاى نسل به بقاى پسران استپسر مى شوند به اینكه اوالد حقیقى انسان ، فرزندان

و اگر كسى فرزند پسر نداشته باشد و همه فرزندانش دختر باشند ، در حقیقت بال عقب و  )

شد ، یعنى باعث آن  (فرزندگیرى )و همین اعتقاد منشا پیدایش عمل تبنى ،(اجاق كور است

و ملحق به خود كنند ، و  شد كه اشخاص بى پسر ، پسر دیگرى را فرزند خود بخوانند

اى كه گفتند خانهتمامى آثار فرزند واقعى را در مورد او هم مترتب سازند ، براى اینكه مى

در آن فرزند پسر نیست محكوم به ویرانى و نسل صاحب خانه محكوم به انقراض است ، لذا 

ودشان نسلشان هاى پسر دیگران را فرزند خود بخوانند ، تا به خیال خشدند بچهناچار مى

دانستند این فرزند خوانده ، فرزند دیگران است و از نسل منقرض نشود و با اینكه مى

دادند و از او آوردند و به او ارث مىدیگران آمده ، مع ذلك فرزند قانونى خود به حساب مى

 كردند . بردند و تمامى آثار فرزند صلبى را در مورد او مترتب و جارى مىارث مى

شود ، دار نمىكرد كه عقیم است و هرگز بچهتى مردى از این اقوام یقین مىو وق

شد و او را به بستر دست به دامن یكى از نزدیكان خود از قبیل : برادر و برادر زاده مى

همسر خود مى برد تا با او جماع كند و از این جماع فرزندى حاصل شده و او آن فرزند را 

  . ان او باقى بماندفرزند خود بخواند و خاند

مساله ازدواج و طالق نیز در یونان و روم نزدیك به هم بود ، در هر دو قوم تعدد 

شد یكى از آن زنان ، زن قانونى زوجات جائز بود، اما در یونان اگر زن از یكى بیشتر مى

 و رسمى بود و بقیه غیر رسمى.
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 قرآن(نزول  محیط )محیط زندگى عرب   -  وضع زن در عرب  -4

 

كرد ، سرزمینى عرب از همان زمانهاى قدیم در شبه جزیره عربستان زندگى مى

آب و علف و خشك و سوزان و بیشتر سكنه این سرزمین، از قبائل صحرانشین و دور از بى

شد، عرب از یك سو ، یعنى از طرف تمدن بودند و زندگیشان با غارت و شبیخون، اداره مى

ز طرف شمال به روم و از ناحیه جنوب به شهرهاى حبشه و از شمال شرقى به ایران و ا

طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند و به همین جهت عمده رسومشان رسوم توحش 

بود، كه در بین آن رسوم ، احیانا اثرى از عادات روم و ایران و هند و مصر قدیم هم دیده 

 شد . مى

ود و نه حرمت و شرافتى ، بله حرمتى عرب براى زن نه استقاللى در زندگى قائل ب

بردند و تعدد زوجات آن هم كه قائل بود براى بیت و خاندان بود ، زنان در عرب ارث نمى

بدون حدى معین، جائز بود ، همچنانكه در یهود نیز چنین است و همچنین در مساله طالق 

اى كه دست به ین قبیلهكرد ، اولبراى زن اختیارى قائل نبود و دختران را زنده به گور مى

چنین جنایتى زد ، قبیله بنو تمیم بود و به خاطر پیشامدى بود كه در آن قبیله رخ داد و آن 

اى از دخترانشان اسیر شدند كه داستانشان این بود كه با نعمان بن منذر جنگ كردند و عده

ند و زنده معروف است و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسان

دفن كنند و این رسم ناپسند به تدریج در قبائل دیگر عرب نیز معمول گردید و عرب هر گاه 

دانست شد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندى را ننگ مىدخترى برایش متولد مى

نحل( یعنى پدر /59«)یتوارى من القوم من سوء ما بشر به!» فرماید:بطورى كه قرآن مى

كرد و بر عكس هر چه بیشتر یدن خبر والدت دخترش خود را از مردم پنهان مىدختر از شن

گردید و حتى بچه زن شوهردارى تر مىخوشحال (هر چند پسر خوانده )شدداراى پسر مى

افتاد كه سران قوم و كرد و چه بسا اتفاق مىرا كه با او زنا كرده بود ، به خود ملحق مى

كردند و هر یك آن پسر ه با مادرش زنا كرده بودند نزاع مىزورمندان ، بر سر یك پسرى ك

 نمودند . را براى خود ادعا مى

هاى عرب این رفتار هم سرزده ، كه به زنان و مخصوصا البته از بعضى خانواده

خود در امر ازدواج استقالل داده و رعایت رضایت و انتخاب خود او را كرده  دختران

باشند ، كه این رفتار از عرب ، شبیه همان عادتى است كه گفتیم در اشراف ایرانیان معمول 

 بود و خود یكى از آثار امتیاز طبقاتى در جامعه است . 

از رفتار اقوام متمدن و و به هر حال رفتارى كه عرب با زنان داشت ، تركیبى بود 

رفتار اقوام متوحش ، ندادن استقالل به زنان در حقوق و شركت ندادن آنان در امور 

اجتماعى از قبیل حكومت و جنگ و مساله ازدواج و اختیار دادن امر ازدواج به زنان 

ا اشراف را از ایران و روم گرفته بودند و كشتن آنان و زنده به گور كردن و شكنجه دادن ر

از اقوام بربرى و وحشى اقتباس كرده بودند، پس محرومیت زنان عرب از مزایاى زندگى 

 مستند به تقدیس و پرستش رئیس خانه نبود ، بلكه از باب غلبه قوى و استخدام ضعیف بود . 
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و اما مساله پرستش در بین عرب اینچنین بود كه همه اقوام عرب ( چه مردان و چه 

د ، و عقائدى كه در باره بت داشتند شبیه همان عقائدى است كه پرستیدنزنان ) بت مى

هاى عرب بر حسب صابئین در باره ستاره و ارباب انواع داشتند ، چیزى كه هست بت

كه به  )شد، ستارگان و مالئكهها داشتند مختلف مىاختالفى كه قبائل در هواها و خواسته

هایى در ذهن د و از مالئكه و ستاره صورتپرستیدنرا مى ،(زعم ایشان دختران خدا هستند

ساختند ، كه یا از سنگ بود و یا از هائى مىترسیم نموده و بر طبق آن صورتها ، مجسمه

چوب و هواها و افكار مختلفشان به آنجا رسید كه قبیله بنى حنیفه بطورى كه از ایشان نقل 

پرستیدند و آنگاه الها آن را مىشده بتى از خرما ، كشك، روغن ، آرد و ... درست كرده و س

 دچار قحطى شده و خداى خود را خوردند ! . 

شاعرى در این زمینه چنین گفت : أكلت حنیفة ربها زمن التقحم و المجاعة لم 

قبیله بنى حنیفه در قحطى و از گرسنگى  -یحذروا من ربهم سوء العواقب و التباعة 

خود حذر كردند و نه از سوء عاقبت این كار پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار 

 پروا نمودند ! !

پرستیدند ، اما آنگاه كه به سنگ زیبائى سنگى را مى شد كه مدتىو بسا مى

گزیدند و اگر چیزى پیدا رسیدند سنگ اول را دور انداخته و دومى را براى خدائى بر مىمى

آوردند و شیرش را ند شیردهى مىكردند براى پرستش مقدارى خاك جمع نموده و گوسفنمى

ساختند و بال فاصله به دور همان بت ، طواف دوشیدند و از آن گل بتى مىروى آن خاك مى

هائى كه در این جوامع داشتند در دل و فكر آنان بختىكردند! و زنان محرومیت و تیرهمى

رد حوادث و ایجاد كرد و این ضعف فكرى أوهام و خرافات عجیب و غریبى در مو ضعفى

 . خرافات و اوهام را ضبط كرده است وقایع مختلف در آنان پدید آورد ، كه كتب تاریخى این

اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف قبل از اسالم و این بود خالصه

  . و در عصر ظهور اسالم

ار گوئى همانطور كه در اول بحث وعده داده بودیم ، تمامى سعى خود را در اختص

 آید:بكار بردیم و از همه آنچه كه گفتیم ، چند نتیجه به دست مى

اینكه : بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفكر داشت ، یكى اینكه زن را  اول

دانست و دیگر اینكه او را انسانى پست و ضعیف در زبان مىانسانى در سطح حیوانات بى

در صورت آزادى او از شر  هاى كامل، یعنى انسان پنداشت، انسانى كه مردانانسانیت مى

و فسادش ایمن نیستند و به همین جهت باید همیشه در قید تبعیت مردان بماند و مردان اجازه 

ندهند كه زنان آزادى و حریتى در زندگى خود كسب كنند ، نظریه اول با سیره اقوام وحشى 

  . ر استتو نظریه دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب

اینكه : بشر قبل از اسالم نسبت به زن از نظر وضع اجتماعى نیز دو نوع طرز  دوم

دانستند و معتقد تفكر داشت ، بعضى از جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انسانى مى

بودند زن جزء این هیكل تركیب یافته از افراد نیست ، بلكه از شرایط زندگى او است ، 

اى باشد ، مانند خانه كه از داشتن و پناه بردن در آن چارهنیاز از آن نمىىشرایطى كه بشر ب
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شود و از ندارد و بعضى دیگر معتقد بودند زن مانند اسیرى است كه به بردگى گرفته مى

پیروان اجتماع غالب است و اجتماعى كه او را اسیر كرده ، از نیروى كار او استفاده 

 نماید . لوگیرى مىكند و از ضربه زدنش هم جمى

اینكه : محرومیت زن در این جوامع همه جانبه بود و زن را از تمامى حقوقى  سوم

مندى زن دانستند ، مگر به آن مقدارى كه بهرهمند شود ، محروم مىكه ممكن بود از آن بهره

  . در حقیقت به سود مردان بود ، كه قیم زنان بودند

زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعیف و به  اینكه : اساس رفتار مردان با چهارم

كشى بود ، كردند بر اساس قریحه استخدام و بهرهاى كه با زنان مىعبارت دیگر هر معامله

هاى متمدن عالوه بر آنچه كه گفته شد این هاى غیر متمدن بود و اما امتاین روش امت

زن انسانى است ضعیف الخلقه ، كه توانائى آن را ندارد كه در طرز تفكر را هم داشتند كه 

امور خود مستقل باشد و نیز موجودى است خطرناك كه بشر از شر و فساد او ایمن نیست و 

 .ها در یكدیگر اثر گذاشته باشندها و زمانچه بسا كه این طرز تفكرها در اثر اختالط امت

 

 اسالم چه تحولى در امر زن پدید آورد ؟  -5

 

سراسر دنیا عقائدى را كه شرح دادیم ، همچنان در باره زن داشت و رفتارهائى كه 

گاه ذلت و پستى زندانى كرده بود ، بطورى كه داشت و زن را در شكنجهگفتیم معمول مى

ن طبیعت ضعف و ذلت، یك طبیعت ثانوى براى زن شده و گوشت و استخوانش با ای

مرد و كلمات زن و ضعف و خوارى و پستى آمد و مىروئید و با این طبیعت به دنیا مىمى

هاى مترادف و چون انسان و نه تنها در نظر مردان ، بلكه در نظر خود زنان نیز مثل واژه

بشر شده بود ، با اینكه در معانى متفاوتى وضع شده بودند و این خود امرى عجیب است ، 

گردد و تو نه در اثر تلقین و شستشوى مغزى فهم آدمى واژگونه و معكوس مىكه چگو

ها مراجعه كنى ، هیچ امتى را نخواهى یافت ، نه خواننده عزیز اگر به فرهنگ محلى امت

هائى سارى و جارى در باره ضعف زنان و امتهاى وحشى و نه امتهاى متمدن كه مثل

ها مراجعه ه باشد ، بلكه به هر یك از این فرهنگخوارى آنان ، در آن فرهنگ وجود نداشت

هاى آن هست ، ها و لحنكنى ، خواهى دید كه با همه اختالفاتى كه در اصل زبان و سیاق

انواعى از استفاده و كنایه و تشبیه مربوط به كلمه زن خواهى یافت و خواهى دید كه مرد 

لت پذیر و یا تن به ذلت ده را زن ترسو و یا ضعیف و یا بى عرضه و یا خوارى طلب و یا ذ

گوید: و ما أدرى و لیت اخال أدرى أقوم آل حصن ام نامند ، مثل این شعر عرب كه مىمى

دانستم كه آل حصن مردانند و یا زنان ، و صدها هزار از اینگونه دانم و ایكاش مىنساء نمى

 مثلهاى شعرى و نثرى را در هر لغتى خواهى یافت . 

ائى براى اهل تحقیق كافى است كه بفهمد جامعه بشرى قبل از اسالم چه و این به تنه

نویسان و كتب طرز تفكرى در باره زن داشته است و دیگر حاجت ندارد به اینكه سیره

تاریخى فصل جداگانه و یا كتابى مختص به دادن آمارى از عقائد امتها و ملتها در مورد 
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وحى و جهات وجودى هر امت و ملتى در لغت و زنان نوشته باشند ، براى اینكه خصال ر

 كند . آداب آن امت و ملت تجلى مى

ت از احترام و اعتنا بشان زن اى قدیمى چیزى كه حكایو در هیچ تاریخ و نوشته

 ، نخواهى یافت ، مگر مختصرى در تورات و در وصایاى عیسى بن مریم علیهماالسالمكند

  . یالتى براى آنان فراهم نمودكه باید به زنان مهربانى كرد و تسه

و اما اسالم یعنى آن دینى كه قرآن براى تاسیس آن نازل گردیده ، در حق زن 

ابداع كرده كه از روزى كه جنس بشر پا به عرضه دنیا گذاشت تا آن روز چنین  اىنظریه

تاد و طرز تفكرى در مورد زن نداشت ، اسالم در این نظریه خود ، با تمام مردم جهان در اف

زن را آنطور كه هست و بر آن اساسى كه آفریده شده ، به جهان معرفى كرد ، اساسى كه به 

 دست بشر منهدم شده و آثارش نیز محو گشته بود . 

كردند اسالم عقائد و آرائى كه مردم در باره زن داشتند و رفتارى كه عمال با زن مى

 !را بى اعتبار نموده و خط بطالن بر آنها كشید

 

 هویت زن در اسالم -6

 

كند كه زن نیز مانند مرد انسان است ، و هر انسانى چه مرد و چه اسالم بیان مى

زن فردى است از انسان كه در ماده و عنصر پیدایش او دو نفر انسان نر و ماده شركت و 

كه اند و هیچ یك از این دو نفر بر دیگرى برترى ندارد ، مگر به تقوا ، همچناندخالت داشته

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و  »فرماید:كتاب آسمانى خود مى

 حجرات(/13!«)قبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند هللا اتقیكم

كنید قرآن كریم هر انسانى را موجودى گرفته شده و تالیف بطورى كه مالحظه مى

كه هر دو بطور متساوى ماده وجود و تكون او  داند ،یافته از دو نفر انسان نر و ماده مى

اى است كه از آن دو فرد مجموع ماده (چه مرد باشد و چه زن )هستند و انسان پدید آمده

  . گرفته شده است

و  !«و انما امهات الناس اوعیة »قرآن كریم در معرفى زن مانند آن شاعر نفرمود:

بلكه هر  !«و بناتنا بنوهن ابناء الرجال االباعدبنونا بنوا ابناءنا  »مانند آن دیگرى نفرمود:

را مخلوقى تالیف یافته از زن و مرد معرفى كرد، در  (چه دختر و چه پسر )فرد از انسان 

تر و رساتر از این بیان نیست و بعد از نتیجه تمامى افراد بشر امثال یكدیگرند و بیانى تمام

 وا قرار داد . بیان این عدم تفاوت ، تنها مالك برترى را تق

 و نیز در جاى دیگر فرمود:

 ...!«انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض »

 ال عمران(/195)

این  شود ودر این آیه تصریح فرموده كه كوشش و عمل هیچكس نزد خدا ضایع نمى

معنا را تعلیل كرده به اینكه چون بعضى از بعض دیگر هستید و صریحا نتیجه آیه قبلى كه 
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كند و آن این است كه حجرات( را بیان مى/13...!«)انا خلقناكم من ذكر و انثى :» فرمود مى

  . مرد و زن هر دو از یك نوع هستند و هیچ فرقى در اصل خلقت و بنیاد وجود ندارند

دهد به اینكه عمل هیچ یك از این دو صنف نزد ن معنا را هم توضیح مىآنگاه همی

گردد ، مگر اینكه خود شخص شود و عمل كسى به دیگرى عاید نمىخدا ضایع و باطل نمى

  . عمل خود را باطل كند

 دارد:و به بانگ بلند اعالم مى

 مدثر(/38!«)كل نفس بما كسبت رهینة  » 

گناه زنان به عهده خود آنان و عمل  »گفتند:كه مىنه مثل مردم قبل از اسالم 

  !«شان و منافع وجودشان مال مردان استنیك

چه خوبش و چه  )پس وقتى به حكم این آیات ، عمل هر یك از دو جنس مرد و زن 

شود و هیچ مزیتى جز با تقوا براى كسى نیست و با در به حساب خود او نوشته مى (بدش

چون ایمان با درجات مختلفش و چون  )از مراحل تقوا ، اخالق فاضلهنظر داشتن اینكه یكى 

است ، پس یك زنى كه  (عمل نافع و عقل محكم و پخته و اخالق خوب و صبر و حلم

اى از درجات باالى ایمان را دارد و یا سرشار از علم است و یا عقلى پخته و وزین درجه

باشد ، چنین زنى در اسالم ذاتا ا مىدارد و یا سهم بیشترى از فضائل اخالقى را دار

تر و از حیث درجه بلندتر از مردى است كه هم طراز او نیست ، حال آن مرد هر كه گرامى

 خواهد باشد ، پس هیچ كرامت و مزیتى نیست ، مگر تنها به تقوا و فضیلت . مى

 فرماید:تر از آن آیه زیر است ، كه مىو در معناى آیه قبلى بلكه روشن

من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة ، و لنجزینهم  »

  نحل(/97!«)اجرهم باحسن ما كانوا یعملون

 فرماید:و نیز آیه زیر است كه مى

یرزقون  و من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فاولئك یدخلون الجنة» 

  غافر(/40!«)فیها بغیر حساب

 فرماید:كه مى و نیز آیه زیر است  

و من یعمل من الصالحات من ذكر او انثى و هو مؤمن فاولئك یدخلون الجنة ، و » 

 نسا(/124!«)ال یظلمون نقیرا

كند ، آیات دیگرى عالوه بر این آیات كه صریحا تساوى بین زن و مرد را اعالم مى

 فرماید:اعتنائى به امر زنان را نكوهش نموده ، از آن جمله مىهست كه صریحا بى

و اذا بشر احدهم باالنثى ظل وجهه مسودا و هو كظیم، یتوارى من القوم من  »

 !«سوء ما بشر به، ایمسكه على هون ام یدسه فى التراب، اال ساء ما یحكمون

 نحل(/59و58) 

كند ، براى این است كه فرماید خود را از شرمسارى از مردم پنهان مىو اینكه مى

دانستند و منشا عمده این طرز تفكر این بود كه مردان در والدت دختر را براى پدر ننگ مى

كردند كه این دختر به زودى بزرگ خواهد شد و ملعبه و بازیچه چنین مواقعى تصور مى
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ت و این خود نوعى غلبه مرد بر زن است ، آن هم در یك امر جوانان قرار خواهد گرف

جنسى كه به زبان آوردن آن مستهجن و زشت است ، در نتیجه ، ننگ زبانزد شدنش به 

 ریش پدر و خاندان او مى چسبد . 

همین طرز تفكر ، عرب جاهلیت را واداشت تا دختران بى گناه خود را زنده زنده 

  . دفن كنند

را كه علت اولى این انحراف فكرى بود در گذشته خواندید و  سبب دیگر قضیه

 خداى تعالى در نكوهش از این عمل نكوهیده ، تاكید كرده و فرمود:

 تکویر(/9و8«)؟و اذا الموؤدة سئلت، باى ذنب قتلت  »

از بقایاى اینگونه خرافات بعد از ظهور اسالم نیز در بین مسلمانان ماند و نسل به 

اند لكه ننگ این خرافات را از صفحه دل ارث بردند و تاكنون نتوانستهنسل از یكدیگر 

بینیم اگر زن و مردى با یكدیگر زنا كنند ، ننگ زنا در دامن بشویند ، به شهادت اینكه مى

شود ، هر چند ماند ، هر چند كه توبه هم كرده باشد ، ولى دامن مرد ننگین نمىزن تا ابد مى

داند و نكرده باشد ، با این كه اسالم این عمل نكوهیده را هم براى زن ننگ مى كه توبه هم

داند و هم این را ، هم به او صد تازیانه هم براى مرد ، هم او را مستحق حد و عقوبت مى

 زند و هم به این . مى

 

  اجتماعى زن در اسالمو ارزش موقعیت  -7

 

اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در اسالم بین زن و مرد از نظر تدبیر شؤون 

خواهد بخورد این تدبیر ، تساوى برقرار كرده ، علتش هم این است كه همانطور كه مرد مى

و بنوشد و بپوشد و سایر حوائجى كه در زنده ماندن خود به آنها محتاج است به دست آورد ، 

 فرماید:زن نیز همینطور است و لذا قرآن كریم مى

 ال عمران(/195) !«بعض بعضكم من »

تواند خودش در سرنوشت خویش تصمیم بگیرد و خودش پس همانطور كه مرد مى

مستقال عمل كند و نتیجه عمل خود را مالك شود ، همچنین زن چنین حقى را دارد بدون هیچ 

 تفاوت:

  بقره(/286!«)لها ما كسبت و علیها ما اكتسبت »

و یحق  »:داند برابرند و به حكم آیهحق مىپس زن و مرد در آنچه كه اسالم آن را 

چیزى كه هست خداى تعالى در آفرینش زن دو خصلت قرار داده  یونس(/82!«)هللا الحق

  . كندكه به آن دو خصلت ، زن از مرد امتیاز پیدا مى

اینكه : زن را در مثل به منزله كشتزارى براى تكون و پیدایش نوع بشر قرار  اول

ر در داخل این صدف تكون یافته و نمو كند ، تا به حد والدت برسد ، پس داده ، تا نوع بش

بقاى نوع بشر بستگى به وجود زن دارد و به همین جهت كه او كشتزار است مانند 

 شود . كشتزارهاى دیگر احكامى مخصوص به خود دارد و با همان احكام از مرد ممتاز مى
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جنس مخالف خود یعنى مرد را مجذوب  اینكه : از آنجا كه باید این موجود ، دوم

خود كند ، و مرد براى این كه نسل بشر باقى بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل 

هاى خانه و خانواده جذب شود ، خداوند در آفرینش ، خلقت زن را لطیف قرار داد و مشقت

و احساس او را دارى و رنج اداره منزل را تحمل كند ، شعور براى اینكه زن مشقت بچه

رقیق كرد و همین دو خصوصیت ، كه یكى در جسم او است و دیگرى در روح او  لطیف و

  . اجتماعى محول به او دارد ، تاثیرى در وظائف

این بود مقام و موقعیت اجتماعى زن و با این بیان موقعیت اجتماعى مرد نیز معلوم 

بین آن دو و احكام مخصوص به هر  مى شود و نیز پیچیدگى و اشكالى كه در احكام مشترك

 فرماید : گردد ، همچنانكه قرآن كریم مىیك از آن دو ، در اسالم هست حل مى

و ال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض ، للرجال نصیب مما اكتسبوا  و » 

ء علیما للنساء نصیب مما اكتسبن  و اسئلوا هللا من فضله ، ان هللا كان بكل شى

 نسا(/32!«)

و منظورش از این گفتار آنست كه اعمالى كه هر یك از زن و مرد به اجتماع خود 

هاى شود كه به فضلى از خدا اختصاص یابد ، بعضى از فضلدهد باعث آن مىهدیه مى

خداى تعالى فضل اختصاصى به یكى از این دو طائفه است ، بعضى مختص به مردان و 

 بعضى دیگر مختص به زنان است . 

ثال مرد را از این نظر بر زن فضیلت و برترى داده كه سهم ارث او دو برابر زن م

است و زن را از این نظر بر مرد فضیلت داده كه خرج خانه را از گردن زن ساقط كرده 

ام نبود و نه زن آرزو كند است ، پس نه مرد باید آرزو كند كه اى كاش خرج خانه به عهده

بر برادرم بود ، بعضى دیگر برترى را مربوط به عمل عامل كه اى كاش سهم ارث من برا

كرده ، نه اختصاص به زن دارد و نه به مرد ، بلكه هر كس فالن قسم اعمال را كرد ، به آن 

و  (باز چه مرد و چه زن )رسدو هر كس نكرد نمى (چه مرد و چه زن )ها مى رسدفضیلت

داشتم ، مانند فضیلت ایمان و تواند آرزو كند كه اى كاش من هم فالن برترى را مىكسى نمى

 داند . علم و عقل و سائر فضائلى كه دین آن را فضیلت مى

دهد ، و لذا در آخر این قسم فضیلت فضلى است از خدا كه به هر كس بخواهد مى

» :دلیل بر آنچه ذكر كردیم آیه شریفه نسا(/32!«)و اسئلوا هللا من فضله » فرماید:آیه مى

 .است نسا(/34!«)الرجال قوامون ...

و اما احكام مشترك بین زن و مرد و احكامى كه مختص به هر یك از این دو طائفه 

است : در اسالم زن در تمامى احكام عبادى و حقوق اجتماعى شریك مرد است ، او نیز 

نه در ارث و نه در كسب و  )هیچ فرقى با مردان نداردتواند مستقل باشد و مردان مى مانند

انجام معامالت و نه در تعلیم و تعلم و نه در به دست آوردن حقى كه از او سلب شده و نه در 

مگر تنها در مواردى كه طبیعت خود زن اقتضا دارد  ،(دفاع از حق خود و نه احكامى دیگر

 كه با مرد فرق داشته باشد . 

 )دارى حكومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن استد مساله عهدهو عمده آن موار
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و اما از صرف حضور در جهاد و كمك كردن به مردان در امورى چون مداواى آسیب 

برد و یكى و نیز مساله ارث است كه نصف سهم مردان ارث مى ،(دیدگان محروم نیست

ت كردن از شوهر در دیگر حجاب و پوشاندن مواضع زینت بدن خویش است و یكى اطاع

  .اى است كه مربوط به تمتع و بهره بردن باشدهر خواسته

ها را از این راه تالفى كرد كه نفقه را یعنى هزینه و در مقابل ، این محرومیت

زندگى را به گردن پدر و یا شوهرش انداخته و بر شوهر واجب كرده كه نهایت درجه 

ار ببرد و حق تربیت فرزند و پرستارى او را توانائى خود را در حمایت از همسرش به ك

 نیز به زن داده است . 

 و این تسهیالت را هم براى او فراهم كرده كه : جان و ناموسش و حتى آبرویش را

تحت حمایت قرار داده و در ایام عادت حیض و ایام  ،(از اینكه دنبال سرش حرف بزنند )

  . در همه حاالت ، ارفاق الزم دانسته است نفاس ، عبادت را از او ساقط كرده و براى او

پس ، از همه مطالب گذشته ، این معنا بدست آمد كه زن از جهت كسب علم، بیش 

 (یعنى احكام عبادات و قوانین جاریه در اجتماع )از علم به اصول معارف و فروع دین

وظیفه وجوبى دیگر ندارد و از ناحیه عمل هم همان احكامى را دارد كه مردان دارند ، به 

اضافه اینكه اطاعت از شوهرش نیز واجب است ، البته نه در هر چیزى كه او بگوید و 

هاى جنسى و اما تنظیم امور زندگى فردى یعنى بخواهد ، بلكه تنها در مساله مربوط به بهره

كار و كاسبى و صنعت و نیز در تنظیم امور خانه و نیز مداخله در مصالح رفتن به دنبال 

هاى مفید براى اجتماعى و عمومى ، از قبیل دانشگاه رفتن و یا اشتغال به صنایع و حرفه

عموم و نافع در اجتماعات ، با حفظ حدودى كه برایش معین شده ، هیچ یك بر زن واجب 

 نیست . 

هاى این است كه وارد شدنش در هر یك از رشته ارهاو الزمه واجب نبودن این ك

اش تفضل كرده و علمى و كسبى و تربیتى و امثال آن ، فضلى است كه خود نسبت به جامعه

افتخارى است كه براى خود كسب نموده و اسالم هم این تفاخر را در بین زنان جایز دانسته 

  . اندفاخر كنند و از آن نهى شدهتوانند تاست، بر خالف مردان كه جز در حال جنگ نمى

آمد كه سنت نبوى هم مؤید آن است این بود آنچه كه از بیانات گذشته ما به دست مى  

خدا  هائى از رفتار رسولكشید ، نمونهو اگر بحث ما بیش از حوصله این مقام طول نمى

علیهاالسالم و سایر  علیهاالسالم و دخترش فاطمه با همسرش خدیجه وسلّموآلهعلیههللاصلى

اى از طریقه ائمه زنانش و زنان امت خود و آنچه در باره زنان سفارش كرده و نیز شمه

السالم و فاطمه و سكینه دختر و زنانشان مانند زینب دختر على علیه السالماهل بیت علیهم

ارش در باره اى از كلماتى كه در مورد سفكردیم و نیز پارهحسین ع و غیر ایشان را نقل مى

هاى روایتى مربوط به آیات سوره نساء در بحث. البته آوردیمزنان ، از ایشان رسیده مى

 در تفسیرالمیزان آورده ایمبعضى از آن روایات را 

و اما آن اساسى كه اسالم احكام نامبرده را بر آن اساس تشریع كرده ، همانا فطرت 

نجا كه در باره مقام اجتماعى زن بحث گذارى در آو آفرینش است و كیفیت این پایه
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كردیم، روشن شد ، ولى در اینجا نیز توضیح بیشترى داده و میگوئیم : براى مى

شناسى دارد ، جاى هیچ شكى شناس و اهل بحث ، در مباحثى كه ارتباط با جامعهجامعه

نجام شود، سرانیست كه وظائف اجتماعى و تكالیف اعتباریى كه منشعب از آن وظائف مى

باید منتهى به طبیعت شود ، چون این خصوصیت توان طبیعى انسان بود كه از همان آغاز 

بینیم هیچ زمانى نبوده خلقتش او را به تشكیل اجتماع نوعى هدایت كرد ، به شهادت اینكه مى

خواهیم بگوئیم اجتماعى كه كه نوع بشر ، داراى چنین اجتماعى نوعى نبوده باشد ، البته نمى

داده ، همواره سالم هم بوده ، نه ، ممكن است عواملى طبق مقتضاى طبیعتش تشكیل مى بشر

آن اجتماع را از مجراى صحت و سالمت به سوى مجراى فساد كشانده باشد ، همانطور كه 

ممكن است عواملى بدن طبیعى و سالم آدمى را از تمامیت طبیعى آن خارج نموده و به نقص 

یا آن را از صحت طبیعى به در آورده و مبتال به بیمارى و آفتش  در خلقت گرفتارش كند و

 سازد . 

پس اجتماع با تمامى شؤون و جهاتش چه اینكه اجتماعى صالح و فاضل باشد و چه 

شود ، چیزى كه هست آن اجتماعى كه فاسد شده ، در فاسد ، باالخره منتهى به طبیعت مى

فاسدش كرده و نگذاشته به آثار خوب اجتماع مسیر زندگیش به عاملى برخورده است كه 

  !(به خالف اجتماع فاضل )برسد

پس این یك حقیقت است كه دانشمندان در مباحث اجتماعى خود یا تصریحا و یا 

ترین و اند و قبل از همه آنان كتاب خداى عزوجل با روشنبطور كنایه به آن اشاره كرده

 رموده:ترین بیان ، به آن اشاره كرده و فواضح

 و نیز فرموده: طه(/50!«)ء خلقه ثم هدىالذى اعطى كل شى »

 :و نیز فرمودهاعلی( /3و2!« )الذى خلق فسوى!  و الذى قدر فهدى »

  شمس(/8و7!«)و نفس و ما سویها!  فالهمها فجورها و تقویها» 

  . و آیات دیگر كه متعرض مساله قدر است

وجودش و در زندگیش به سوى آن  پس تمامى موجودات و از آن جمله انسان در

هدفى كه براى آن آفریده شده ، هدایت شده است و در خلقتش به هر جهاز و ابزارى هم كه 

در رسیدن به آن هدف به آن جهاز و آالت نیازمند است مجهز گشته و زندگى با قوام و 

فطرت باشد ،  اى است كه اعمال حیاتى آن منطبق با خلقت واش ، آن قسم زندگىسعادتمندانه

و انطباق كامل و تمام داشته باشد و وظائف و تكالیفش در آخر منتهى به طبیعت شود ، 

 فرماید:انتهائى درست و صحیح و این همان حقیقتى است كه آیه زیر بدان اشاره نموده و مى

فاقم وجهك للدین حنیفا ، فطرت هللا التى فطر الناس علیها ، ال تبدیل لخلق هللا ،  »

 روم(/30!«)ك الدین القیمذل

رو به سوى دینى بیاور كه افراط و تفریطى از هیچ جهت ندارد، دینى كه بر  »

طبق آفرینش تشریع شده، آفرینشى كه انسان هم یك نوع از موجودات آن است ، 

انسانى كه خلقت او و فطرتش تبدیل پذیر نیست ، دین استوار هم ، چنین دینى 

 !«است 
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در وظائف و حقوق اجتماعى بین افراد چه میگوید و چه اقتضائى حال ببینیم فطرت 

دارد ؟ با در نظر داشتن این معنا كه تمامى افراد انسان داراى فطرت بشرى هستند ، 

ها و  میگوئیم : آنچه فطرت اقتضاء دارد این است كه باید حقوق و وظائف یعنى گرفتنى

دهد یك طائفه از حقوق بیشترى نمى ها بین افراد انسان مساوى باشد و اجازهدادنى

اى دیگر از حقوق اولیه خود محروم باشد ، لیكن مقتضاى این تساوى در برخوردار و طائفه

كند ، این نیست كه تمامى مقامهاى اجتماعى متعلق حقوق ، كه عدل اجتماعى به آن حكم مى

چگونه ممكن است مثال  ،(و اصال چنین چیزى امكان هم ندارد )به تمامى افراد جامعه شود

دار كار كسى یك بچه ، در عین كودكیش و یك مرد سفیه نادان در عین نادانى خود ، عهده

ها در آن كار دارد و یا مثال یك فرد عاجز و شود كه هم در كمال عقل است و هم تجربه

شد ، آید كه قوى و مقتدر بااش بر مىدار كار كسى شود كه تنها كسى از عهدهضعیف عهده

حال این كار مربوط به هر كسى كه مى خواهد باشد ، براى اینكه تساوى بین صالح و غیر 

  .كند و هم غیر صالح راصالح ، افساد حال هر دو است ، هم صالح را تباه مى

كند این است كه بلكه آنچه عدالت اجتماعى اقتضا دارد و معناى تساوى را تفسیر مى

ه حق خود برسد و هر كس به قدر وسعش پیش برود ، نه در اجتماع ، هر صاحب حقى ب

بیش از آن ، پس تساوى بین افراد و بین طبقات تنها براى همین است كه هر صاحب حقى ، 

به حق خاص خود برسد ، بدون اینكه حقى مزاحم حق دیگرى شود و یا به انگیزه دشمنى و 

ا معلوم گذاشته شود و یا صریحا یا تحكم و زورگوئى یا هر انگیزه دیگر به كلى مهمل و ن

باطل شود و این همان است كه جمله : و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن 

كند ، چون جمله نامبرده در عین اینكه درجة ...، به آن بیانى كه گذشت ، به آن اشاره مى

 كند . نیز تصریح مىپذیرد ، به تساوى حقوق آن دو اختالف طبیعى بین زنان و مردان را مى

از سوى دیگر مشترك بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودى ، یعنى 

كند كه زن نیز در داشتن اندیشه و اراده ، كه این دو ، خود مولد اختیار هستند ، اقتضا مى

 در آزادى فكر و اراده و در نتیجه در داشتن اختیار ، شریك با مرد باشد ، همانطور كه مرد

ود به جز آن مواردى كه ممنوع در تصرف در جمیع شؤون حیات فردى و اجتماعى خ

، استقالل دارد ، زن نیز باید استقالل داشته باشد ، اسالم هم كه دین فطرى است این است

 استقالل و آزادى را به كاملترین وجه به زن داده ، همچنانكه در بیانات سابق گذشت . 

مستقل به نفس و متكى بر خویش گشت ، اراده و عمل او آرى ، زن از بركت اسالم 

كه تا ظهور اسالم گره خورده به اراده مرد بود ، از اراده و عمل مرد جدا شد ، و از تحت 

والیت و قیمومت مرد در آمد و به مقامى رسید كه دنیاى قبل از اسالم با همه قدمت خود و 

، مقامى به زن داد كه در هیچ گوشه از هیچ  در همه ادوارش ، چنین مقامى به زن نداده بود

اى در حقوق زن صفحه تاریخ گذشته بشر چنین مقامى براى زن نخواهید یافت و اعالمیه

 !«فال جناح علیكم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف ...  »فرماید:همانند اعالمیه قرآن كه مى

 نخواهید جست .  بقره(/234)

اند از او هم خواسته باشند ، در ه هر چه از مرد خواستهلیكن این به آن معنا نیست ك
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نیز هست ، زنان از جهتى دیگر با مردان  عین اینكه در زنان عواملى هست كه در مردان

 .اختالف دارند

گوئیم جهت نوعى است نه شخصى ، به این معنا كه متوسط  البته این جهت كه مي) 

 .(تر از متوسط مردان هستندبدنى عقباز زنان در خصوصیات كمالى و ابزار تكامل 

تر اینكه : هر چند ممكن است ، یك یا دو نفر زن فوق العاده و همچنین یك سخن ساده

یا دو نفر مرد عقب افتاده پیدا شود ، ولى به شهادت علم فیزیولژى ، زنان متوسط از نظر 

ردان متوسط الحال و قلب و شریانها و اعصاب و عضالت بدنى و وزن ، با م (مغز  ) دماغ

  . تفاوت دارند ، یعنى ضعیفتر هستند

تر  و جسم مرد خشن تر و تر و نرمو همین باعث شده است كه جسم زن لطیف

تر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستى و رقت قلب و میل به جمال و زینت بر زن محكم

تر از زن باشد ، پس ، غالب تر و بیشتر از مرد باشد و در مقابل ، نیروى تعقل بر مردغالب

  . حیات زن ، حیاتى احساسى است ، همچنانكه حیات مرد ، حیاتى تعقلى است

و به خاطر همین اختالفى كه در زن و مرد هست ، اسالم در وظائف و تكالیف 

عمومى و اجتماعى كه قوامش با یكى از این دو چیز یعنى تعقل و احساس است ، بین زن و 

قبیل والیت و قضا و  از ) ، آنچه ارتباطش به تعقل بیشتر از احساس است مرد فرق گذاشته

را مختص به مردان كرد و آنچه از وظائف كه ارتباطش بیشتر با احساس است تا  (جنگ

تعقل مختص به زنان كرد ، مانند پرورش اوالد و تربیت او و تدبیر منزل و امثال آن ، آنگاه 

ن راه جبران كرده كه: سهم ارث او را دو برابر سهم ارث مشقت بیشتر وظائف مرد را از ای

معناى این در حقیقت آن است كه نخست سهم ارث هر دو را مساوى قرار  )زن قرار داد

  .(دهداى كه مرد به زن مىداده باشد، بعدا ثلث سهم زن را به مرد داده باشد ، در مقابل نفقه

ده تومان فرض كنیم ، به هر دو نه و به عبارتى دیگر اگر ارث مرد و زن را هیج

از او گرفته و به مرد  ،(كه ثلث سهم زن است) تومان داده و سپس سه تومان از آن را 

شود ، براى این كه زن از نصف این دوازده تومان هم بدهیم ، سهم مرد دوازده تومان مى

 برد . سود مى

در دنیا هست دو ثلثش از  شود كه آنچه مالدر نتیجه ، برگشت این تقسیم به این مى

آن مردان است ، هم ملكیت و هم عین آن و دو ثلث هم از آن زنان است ، كه یك ثلث آن را 

  . برندمالك هستند و از یك ثلث دیگر كه گفتیم در دست مرد است ، سود مى

در امر تدبیر قوى  (نه كل آنان )پس ، از آنچه كه گذشت روشن شد كه غالب مردان

نتیجه ، بیشتر تدبیر دنیا و یا به عبارت دیگر ، تولید به دست مردان است و  ترند و در

گیرى و یا مصرف ، از آن زنان است ، چون احساس زنان بر تعقل بیشتر سودها و بهره

 داده شده است.(توضیح بیشترى در این باره در المیزان  در ذیل آیات ارث ) آنان غلبه دارد

هائى نسبت به زنان رعایت نموده ، كه ذشت تسهیالت و تخفیفاسالم عالوه بر آنچه كه گ

 بیان آن نیز گذشت . 

حال اگر بگوئى این همه ارفاق كه اسالم نسبت به زن كرده ، كار خوبى نبوده   
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آورد ، درست است كه است، براى اینكه همین ارفاقها زن را مفت خور و مصرفى بار مى

ز لوازم حیات بشر است ، ولى براى رفع این به زن دارد و زن ا مرد حاجت ضرورى

حاجت الزم نیست كه زن ، یعنى نیمى از جمعیت بشر تخدیر شود و هزینه زندگیش به 

گردن نیمى دیگر بیفتد ، چون چنین روشى همانطور كه گفتیم زن را انگل و كسل بار 

وجودى پست آورد و دیگر حاضر نیست سنگینى اعمال شاقه را تحمل كند و در نتیجه ممى

  . خوردآید و چنین موجودى به شهادت تجربه ، به درد تكامل اجتماعى نمىو خوار بار مى

در پاسخ میگوئیم : این اشكال ناشى از این است كه بین مسئله قانونگذارى و اجراى 

اى است و اجراء قانون ، خلط شده است ، وضع قوانینى كه اصالحگر حال بشر باشد مسئله

ى درست و صالح و بار آمدن مردم با تربیت شایسته ، امرى دیگر ، اسالم قانون آن به روش

یعنى چهارده  )اش صحیح و درستى در این باره وضع كرده بود و لیكن در مدت سیر گذشته

گرفتار مجریان غیر صالح بود ، اولیائى صالح و مجاهد نبود تا قوانین اسالم را بطور  (قرن

اش هم این شد كه احكام اسالم تاثیر خود را از دست داد و تربیت جهصحیح اجراى كنند ، نتی

متوقف شد ، و بلكه  ،(كه در صدر اسالم ، مردان و زنان نمونه و الگوئى بار آورد )اسالمى

 به عقب برگشت . 

این تجربه قطعى ، بهترین شاهد و روشنگر گفتار ما است ، كه قانون هر قدر هم 

صحیح باشد ، ما دام كه در اثر تبلیغ عملى و تربیت صالح در نفس مستقر نگردد و مردم با 

بخشد و مسلمین غیر از زمان كوتاه رسول خدا آن تربیت خوى نگیرند اثر خود را نمى

از حكومتها و اولیاى خود كه دعوى دار  السالمحكومت على علیه وسلّم ووآلهعلیههللاصلى

والیت و سرپرستى امور آنان بودند ، هیچ تربیت صالحى كه علم و عمل در آن توأم باشد 

اى ندیدند این معاویه است كه بعد از استقرار یافتن بر اریكه خالفت در منبر عراق ، خطابه

من با شما نمى جنگیدم كه نماز بخوانید یا روزه  كند كه حاصلش این است كهایراد مى

خواهید نگیرید ، بلكه براى این با شما خواهید بگیرید و مىبگیرید ، خودتان میدانید ، مى

 جنگیدم كه بر شما حكومت كنم و به این هدف رسیدم . مى

ه و نیز سایر خلفاى بنى امیه و بنى عباس و سایر زمامداران كه دست كمى از معاوی

نداشتند و بطور قطع اگر نورانیت خود این دین نبود و اگر نبود كه این دین به نور خدائى 

ها قبل از این شود ، هر چند كه كفار نخواهند ، قرنروشن شده ، كه هرگز خاموش نمى

  . اسالم از بین رفته بود

اى از دورهگیرد ، باید مترجم: كسى كه به قوانین اسالم در مورد زنان خرده مى) 

ادوار گذشته اسالم را نشان دهد كه در آن دوره تمامى قوانین اسالمى اجرا شده باشد و مردم 

با خوى اسالم بار آمده باشند و این قوانین زنان را تخدیر كرده باشد و مهمل و مصرفى بار 

  .(استاى در تمامى چهارده قرن گذشته ، براى اسالم پیش نیامده آورده باشد و چنین دوره
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  آزادى زن در تمدن غرب -8

 

هیچ شكى نیست كه پیشگام در آزاد ساختن زن از قید اسارت و تامین استقالل او ، در اراده 

قدمى در این باره براى زنان  (در دوران اخیر )هاو عمل اسالم بوده است و اگر غربى

و علت  ،(اندو با آن روبرو شدهو چه تقلید بدى كرده  )انداند ، از اسالم تقلید كردهبرداشته

هاى یك زنجیر به اینكه نتوانستند بطور كامل تقلید كنند ، این است كه احكام اسالم چون حلقه

و روش اسالم كه در این  ،(و همچون چشم و خط و خال و ابرو است )هم پیوسته است

در آن سلسله  سلسله حلقه اى بارز و مؤثرى تام التاثیر است ، براى همین مؤثر است كه

اند ، تنها از صورت زلیخاى ها از خصوص این روش كردهقرار دارد ، و تقلیدى كه غربى

 اند كه معلوم است خال به تنهائى چقدر زشت و بدقواره است . اسالم نقطه خال را گرفته

ها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه جانبه زن با و سخن كوتاه اینكه ، غربى

اند و در این باره وضع خلقت اند و سالها در این باره كوشش نمودهقوق قرار دادهمرد در ح

 اند . در نظر نگرفته ،(كه بیان آن بطور اجمال گذشت )زن و تاخر كمالى او را 

و رأى عمومى آنان تقریبا این است كه تاخر زن در كمال و فضیلت ، مستند به 

ها با آن تربیت مربى شده و از تربیتى است كه قرنخلقت او نیست ، بلكه مستند به سوء 

آغاز خلقت دنیا تاكنون ، در محدودیت مصنوعى به سر برده است و گرنه طبیعت و خلقت 

  . زن با مرد فرقى ندارد

ایراد و اشكالى كه به این سخن متوجه است این است كه همانطور كه خود غربیها 

روز شكل گرفتنش بطور اجمال و سربسته حكم به  نتریاند ، اجتماع از قدیماعتراف كرده

تاخر كمال زن از مرد كرده و اگر طبیعت زن و مرد یك نوع بود ، قطعا و قهرا خالف آن 

شد و نیز خلقت اعضاى رئیسه و غیر رئیسه زن، در حكم هر چند در زمانى كوتاه ظاهر مى

 شد.داد و مانند خلقت مرد، مىطول تاریخ تغییر وضع مى

ها است كوشیده و نهایت ها است كه با اینكه سالید این سخن روش خود غربىمؤ

اند تا زن را از عقب ماندگى نجات بخشیده و تقدم و ارتقاى درجه عنایت خود را به كار برده

اند بین زن و مرد تساوى برقرار سازند و پیوسته او را فراهم كنند ، تاكنون نتوانسته

دهد كه در این كشورها در مشاغلى كه اسالم زن نتیجه را ارائه مىهاى جهان این آمارگیرى

را از آن محروم كرده ، یعنى قضا و والیت و جنگ ، اكثریت و تقدم براى مردان بوده و 

  اند.دار اینگونه مشاغل شدهاى كمتر از زنان عهدههمواره عده

و مرد كردند و از ها از این تبلیغاتى كه در تساوى حقوق زن و اما اینكه غربى

احتیاج به بحث جداگانه ای  اند، چه نتائجى عایدشان شدتالشهائى كه در این مسیر نموده

 دارد!

  393ص :    2المیزان ج : 
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 تحلیل روایتی درباره:

 

 نقش زن در جامعه اسالمی 

 

در الدرالمنثور است كه بیهقى از اسما بنت یزید انصارى روایت كرده كه نزد 

شده در حالى كه آن جناب در بین اصحابش قرار داشت،  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلىرسول 

ام، یا رسول اسما عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت باد، من از طرف زنان خدمت شما آمده

هللا جانم به فدایت بدان كه هیچ زنى در شرق و غرب از آمدن من به نزد تو خبردار نشده، 

  كنم!اى است كه من عرض مىاش مثل همین نظریهمگر آن كه نظریه

خداى تعالى تو را به حق مبعوث كرد به سوى مردان و زنان ) عالم( و ما به تو 

ایمان آوردیم و به معبود تو كه تو را فرستاده نیز ایمان آوردیم و ما طایفه زنان محصور در 

ال پایه و اساس خانه و ها و تحت سیطره مردان هستیم و در عین حچهار دیوارى خانه

آوریم و به فرزندان شما حامله زندگى شما مردانیم این مائیم كه شهوات شما را بر مى

اید، شما به نمازهاى جمعه و هایى بر ما یافتهشویم و اما شما مردان در دین اسالم برترىمى

د پشت سر هم به توانیساله مىروید، همهجماعت و به عیادت بیماران و به تشییع جنازه مى

توانید در راه خدا جهاد كنید و تر این كه شما مردان مىحج بروید و از همه اینها ارزنده

كنیم و روید اموال شما را حفظ مىچون شما به سوى حج و یا عمره و یا به سوى جهاد مى

یم) در كنبافیم، تا لباس برایتان بدوزیم و اموال شما را تر و خشك مىبراى شما پارچه مى

كنیم!( پس آیا در اجر و ثواب با شما شریك اى دیگر آمده: اوالدتان را تربیت مىنسخه

 نیستیم؟

 حضرت با همه رخسارش روى به اصحاب خود كرد و سپس فرمود:

اید؟ عرضه آیا سخن هیچ زنى بهتر از سؤال این زن در باره امر دینیش شنیده -

 داشتند:

 دادیم زنى به چنین مطالبى راه پیدا كند!مىیا رسول هللا! هیچ احتمال ن -

 وسلّم متوجه آن زن شد و سپس به وى فرمود:وآلهعلیههللاآنگاه رسول خدا صلى

اى زن برگرد و به همه زنانى كه این سؤال را دارند، اعالم كن كه همین كه شما  -

باشید، اجر همه  به خوبى شوهردارى كنید، خشنودى او را به دست آورید و تابع موافقت او

 اینها معادل است با اجر همه آنهایى كه براى مردان شمردى!

 گفت:زن برگشت در حالى كه از شدت خوشحالى مكرر مى

 ال اله اال هللا!  هللا اكبر ! -

 

 تحلیل روایت: 

 در تحلیل این روایت می فرماید: )قدس سره(عالمه طباطبائی 

روایات در این معنا در جوامع حدیث از طرق شیعه و اهل سنت بسیار وارد شده  -
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و از میان همه آن روایات زیباتر روایتى است كه مرحوم كلینى در كافى از ابى ابراهیم 

 السالم نقل كرده كه فرمود:موسى بن جعفر علیه

 جهاد زن این است كه نیكو شوهردارى كند! -

در این باره سخنى است كه در نهج البالغه آمده، سخنى كه  ترین كلماتو از جامع

عالوه بر جامعیت مشتمل است بر اَس اساس تشریع احكام راجع به زنان، و این سخن را 

از على بن ابى طالب  السالمكافى نیز به سند خود از عبد هللا بن كثیر از امام صادق علیه

اى ز اصبغ بن نباته از آن جناب آورده كه در نامهنقل كرده و نیز به سند خود ا السالمعلیه

 كه به فرزندش نوشته فرموده:

 

  «زن ریحانه است نه قهرمان! -ان المراة ریحانة و لیست بقهرمانة » 

 

نقل  و سلّموآلهعلیههللاو هم چنین كالم دیگرى كه در این باره از رسول خدا صلى

 شده كه فرمود:

 «را گرفت مراقب باشد ضایعش نسازد! زن لعبت است، هر كس او» 

كرد از مردى كه همسرش را تعجب مى وسلّموآلهعلیههللاآرى رسول خدا صلى

 كند! زند و آنگاه با همان دست با وى معانقه مىمى

السالم روایت كرده كه در كافى نیز به سند خود از ابى مریم از امام ابى جعفر علیه

 فرمود: وسلّموآلهعلیههللاصلىفرمود: رسول خدا 

آیا جاى تعجب نیست كه كسى همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن » 

 «شود؟

امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است، كه اگر كسى در آنها دقت كند نظریه 

  كند!اسالم در باره زنان را درك مى

گردیم ، ر یزید انصارى داشتیم بر مىحال به بحثى كه پیرامون داستان اسماء دخت

نظایر آن كه داستانهایى از مراجعه زنان به رسول خدا  اگر كسى در این حدیث و در

وسلّم و گفتگویشان با آن جناب در مسائل راجع به شرایع دین را حكایت وآلهعلیههللاصلى

ند، این معنا برایش دهد دقت ككند و نیز در احادیثى كه از حقوق مختلف زنان خبر مىمى

ها است و شود كه زنان در عین این كه در حجابند و مسؤولیتشان اداره داخل خانهروشن مى

پردازند در عین حال ممنوع از مراوده و آمد و شد به نزد بیشتر به شؤون زندگى منزلى مى

ن آزادى اند و این هماآید نبودهولى امر و نیز تالش در حل مشكالتى كه احیانا پیش مى

اى است كه ما در ضمن بحث پیرامون آزادى عقیده، در آخر سوره آل عمران در عقیده

  اش بحث كردیم!المیزان در باره

 شود:از حدیث نامبرده و نظایر آن سه نكته استفاده مى

  

این كه طریقه مرضیه زن در اسالم این است كه به تدبیر امور داخلى منزل و  اول:
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تربیت اوالد بپردازد و این طریقه در عین این كه سنتى است پسندیده و غیر واجب و لیكن 

از آنجایى كه جو مسلمین جو تقوا و به دست  -ترغیب و تشویقهائى كه در باره آن شده 

هاى دنیوى و تربیت بر اساس اخالق آوردن رضاى خدا و ترجیح ثوابهاى آخرت بر بهره

حیا و محبت اوالد و عشق ورزیدن به زندگى در محیط خانه و  صالحه زنان یعنى عفت و

 این سنت مستحب همچنان محفوظ مانده است!  -امثال آن بوده 

اشتغال به این شؤون و اهتمامى كه در زنده نگه داشتن عواطف پاكى كه خداى عز   

كه در  و جل در وجود زنان به ودیعه سپرده زنان را مشغول به خود كرد و فرصتشان نداد

مجامع مردان داخل شده و با آنان حتى در حدودى كه خدا به آنان اجازه داده بود اختالط 

كنند، شاهد این معنا همین است كه این سنت همچنان در بین مسلمانان در طول قرنهاى 

بندوبارى زنان مغرب زمین به عنوان آزادى طوالنى روى پاى خود ایستاده بود، تا آن كه بى

جوامع مسلمین رخنه یافت و بدون اینكه مسلمانان خودشان متوجه شوند بدترین زنان در 

جنایات را بر مرد و زنشان وارد آورد و آن عبارت بود از تباهى اخالق و فساد زندگى، که 

 بزودى دود این افسار گسیختگى به چشمشان خواهد رفت . 

خداى تعالى بركاتى از  كردندآوردند و تقوا پیشه مىآرى اگر اهل قراء ایمان مى

شدند و لیكن آیات كرد و آن وقت از آسمان و زمین برخوردار مىآسمان به رویشان باز مى

 اش این شد كه گرفتار شدند!خدا را تكذیب كردند و نتیجه

 

ماند كه ممنوعیت زنان از شركت در امر جهاد و اینكه جاى تردیدى باقى نمى دوم:

 سنت واجبى بوده است .  امر قضاوت و حكومت بر مردم

 

این كه اسالم این محرومیت زنان را مهمل نگذاشته و آن را به مزیتى برابر  سوم:

اند خداى تعالى آن جبران كرده است، مثال اگر زنان از فضیلت جهاد در راه خدا محروم شده

ه كه در این فضیلت را به فضیلتى دیگر معادل آن جبران نموده و مزایا و فضایلى به او داد

آن افتخاراتى حقیقى هست، مثال اسالم نیكو شوهردارى كردن را جهاد زن قرار داده و شاید 

همین مطلب در بین ما) البته مایى كه فعال در ظرف زندگى فاسدى قرار داریم!( آنطور كه 

اى كه اسالم حاكم بر آن است) و هست ارزش خود را نشان ندهد و لیكن در ظرف زندگى

شود و در آن همه براى هر چیزى به مقدار ارزش واقعیتش ارج نهاده مى در آن ظرف

ها بر سر فضایلى از انسانیت است كه مورد رضامندى خداى سبحان باشد، تالشها و رقابت

شناسد و براى سلوك هر انسانى خدایى كه ارزش هر یك از فضایل را آن طور كه هست مى

ه پیمودن آن مسلك تشویق نموده و براى مالزم بودن مسلكى را معین نموده و آن انسان را ب

خطى كه برایش ترسیم كرده بها و ارزشى معین كرده، كه معادل انواع خدمات انسانى و 

معادل اعمال آن است!( در چنین ظرفى دیگر هیچ خطى بر خطى دیگر برترى ندارد، 

شود و با كمال ضر مىتر بگویم در چنین ظرفى فضیلت آن مردى كه در معركه قتال حاساده

دهد، كند، از فضیلت زنى كه وظیفه شوهرداریش را انجام مىسخاوت خون خود را ایثار مى
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برتر نیست و نیز آن مرد حاكمى كه سرپرستى جامعه را به عهده گرفته، چرخ زندگى 

چرخاند، هیچ افتخارى بر آن زن ندارد و آن مردى كه بر مسند قضا تكیه زده مجتمع را مى

كند ندارد، چون منصب حكومت و یچ برترى نسبت به زنى كه كودكش را تر و خشك مىه

البته براى كسى كه در آن دو منصب طبق حق عمل كند و حق را به حق دار برساند  -قضا 

چون در ظرف اسالم و براى مرد مسلمان قبول  جز خون دل و مشقت دنیوى اثرى ندارد -

ه معرض مخاطر و مهالك افكندن است، چون هر لحظه ها در حقیقت خود را باین منصب

 یى ندارد ضایع كند!اى را كه به جز رب العالمین حامىممكن است حق بیچاره

 فجر(رب العالمینى كه در كمین ستمكاران است!/14« )ان ربك لبالمرصاد!» 

ها را بنا بر این چه افتخارى هست براى مردان بر زنانى كه اگر این مسؤولیت

اند، براى این است كه رب العالمین از آنان نخواسته و از آنان چیز دیگرى خواسته یرفتهنپذ

  و برایشان، خطى دیگر ترسیم كرده، كه باید مالزم خط خود باشند و راه خود را بروند!

بخشد شود و زمانى اثر خود را مىپس در مجتمع اسالمى این پستها وقتى افتخار مى

گردد كه صاحبش در پذیرفتن آن راى صاحبش صحیح و مشروع مىو وقتى تعبد به آن ب

دهد در نوعى ایثار كرده باشد و طورى تربیت شده باشد كه هر پستى را كه اجتماع به او مى

نظرش مسؤولیت و بار گران باشد و در قبول آن از خودگذشتگى به خرج دهد، در چنین 

گ بروى، یا كشور را اداره كنى، به خاطر مجتمعى اگر به مرد بگویند تو باید به میدان جن

كشد و اگر به زن بگویند تو باید در خانه بمانى و رضاى خدا این بار سنگین را به دوش مى

كند و هیچ تناقضى هم در این دو قسم حكم نسل را تربیت كنى، او نیز به خاطر خدا قبول مى

 بیند! نمى

بشرى به حسب اختالف مجتمعات آرى اختالف شؤون و مقامات اجتماعى و اعمال 

و جو آنها چیزى نیست كه كسى بتواند آنرا انكار كند، یك سرباز، یا یك حاكم و یا یك قاضى 

كند به خاطر یك احترام خرافى و غیر واقعى نیست، بلكه یك كرامت مسلمان، اگر افتخار مى

به عهده بگیرد، ولى واقعى است و آن این است كه توانسته در راه خدا مسؤولیتى سنگین را 

یك سرباز غیر مسلمان كه در محیطى مادى تربیت یافته، او نیز در جنگیدن و خون دادن و 

نماید، لیكن به خاطر اینكه حاضر شده است جان خود را در راه وطن خود بدهد افتخار مى

عتقاد كند و آن این است كه وقتى كشته شد و به ایك احترام خرافى و غیر واقعى افتخار مى

برند و از او نابود و هیچ و پوچ گشت، مردم نامش را در فهرست فداكاران در راه وطن مى

 پرسد وقتى من هیچ و پوچ شدم كجا هستم كه از تعظیم نامم لذت ببرم؟ خود نمى

كند، كه حتى رئیس و همچنین یك ستاره سینما در آن جامعه احترامى پیدا مى

باشد، در حالى كه شغلشان و آنچه در طول عمر به مردم  جمهور هم آن احترام را نداشته

ترین ترین فحشا و سزاوار شنیعدادند، بزرگترین عامل سقوط مقام زنان بود و شنیعمى

 سرزنش بودند . 

پس همه اینها كه گفتیم علتش این است كه ظرف زندگى خوبیها و بدیها و افتخارات 

ها كه یك امر ناچیز و حقیر را تعظیم و یك امر یتكند، چه بسیار جمعها را معین مىو ننگ
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كنند، پس هیچ بعید نیست كه اسالم امورى را تعظیم كند و ما مهم و ارزنده را تحقیر مى

ایم آن را حقیر بشماریم، یا اسالم زدگى بار آمدهمسلمانانى كه در محیط مادیت و غرب

یم باشد و بر سر آنها سر و دست امورى را حقیر بشمارد كه در چشم و درك ما بسیار عظ

بشكنیم و ظرف در صدر اسالم ظرف تقوا و ایثار آخرت بر دنیا بود، نه ظرفى كه فعال ما 

 داریم ! 
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