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  مقدمه چاپ پنجم

�� �����	 
����	 ������� �� ������� �� 	 ����� ���� ����� 

 �� �� ���	 ������� ��!� �� �"#�$ �%&�� ��'(���	 )��*+� (,�'

���� ���-. %��/! 0�1 ��	 ������ �"��� ��	 ��2�3��� )��*+� �

�%��� �/% ��4 5��!6$7 

سپاس خداوندی را که پروردگار جھانيان است و درود وسالم بر 
محمد که آخر پيامبران بوده و ھمچنين درود و سالم بر ساير پيامبران 
باد آن کسانی که خداوند آنان را به عنوان رحمتی برای جھانيان 

و از ھمه  -<–ی خجسته ومبارک محمد  فرستاد و خداوند از صحابه
ی ياران مخلص پيامبران وھر آن کس که تا روز قيامت از آنان 

 پيروی ميکند راضی باشد، اما بعد:

يکی از اشتباھات شايع و مشترک، زيرسوال بردن اعتبار قوانين الھی 
و به نقد کشيدن آنھا با تکيه بر توانايی ھای عقلی مان که از درک 

دودی برخوردار ھستند می باشد. با وجود بکارگيری وگنجايش مح
پيشرفته ترين تکنولوژی ھا در جھت تقويت حس ھای شنوايی، بينايی، 
بويايی و... در انسان ھمچنان از درک بسياری از چيزھا که در بين 

 آنھا وباآنھا زندگی می کنيم عاجز وناتوان ھستند.

کنيم دو روش در حقيقت برای احراز ھويِت دانشی که کسب مي
روش  متفاوت وجود دارد که عبارتند از روش نقلی و روش عقلی؛

به اعتبار راوی بستگی دارد که دانشی را به ما انتقال ميدھد   نقلی،
وفرقی نميکند که يک موضوع باشد يا بيشتر، و يا از مجموعه ای از 

 افراد باشد  يا از گروھی.
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ه ی ما و آنچه که قوه ی اما روش عقلی کامال به حواس ھای  پنجگان
 ذھنی مان ھنگام آگاھی از آن دانش استدالل ميکند بستگی دارد.

وھنگامی که اين اطالعات و دانستنی ھا، به شکلی خاص ومستقيم 
باشد مثل کتاب ھای  –@ سبحانه وتعالی  –مربوط به آفريدگار متعال 

م زندگی آسمانی ديگر نسل دوم که با پيامبران عليھم الصالة والسال
نکرده اند راھی جز سنگين دانستن کفه ی روش نقلی که در دسترس 

 ؛روش عقلي می رسد است را ندارند، سپس بعد از آن نوبت به داليل
 بطور مثال وقتی تاريخ پيشرفت علم را مورد بررسی قرار می دھيم
درميابيم که انسان فقط  به صورت تدريجی و درطول قرن ھای 

طاقت فرسا توانسته است تا بسياری از چيزھای متمادی وباخستگی 
موجود در طبيعت را که از ابتدای آفرينش وجود داشته اند را بشناسدو 
با اين حال ھمچنان بسياری از آفريده ھای آفريدگار متعال ناشناخته 
مانده اند  و عقل بشرِی محدود نتوانسته آنھا را بشناسد يا حقيقت وکنه 

اكتشافات علمی باعث ايجاد شگفتی و شک آن را دريابد وبيشتر 
وترديد ميشود ولی ما به آنھا اطمينان داريم واين به خاطراعتماد ما 
نسبت به منابعی است که از طريق آنھا به مارسيده اند مانند مراکز 
علمی و دانشمندان متخصصی که در اين زمينه ھا تحقيق وپژوھش 

می کنيم نه بدين خاطر که  نموده اند بدين معنی که ما آنھا را قبول
داليل عقلی معمولی وجود آنھا را ثابت کرده اند بلکه به اين خاطر 

 است که داليل نقلی وجود آنھا را ثابت نموده اند.

واز ديگر اشتباھات برجسته ای که وجود دارد اين است که انسان 
باوجود اينکه به قسمت  محدودی از اين نظام ھستی بی ھمتا، بزرگ، 

ل و جامع احاطه دارد ولی با اين حال با اتکا به اطالعات محدود کام
و توانايی ھای محدود ذھنی اش نسبت به اين قسمت کوچک نيز 

 گستاخی کرده ودست به نقد وانتقاد آن می پردازد.

خطر اين اشتباه زمانی بيشتر ميشود که اين انتقادات در باره متون 
�  - قطعی به  آفريدگار متعالمقدسی باشد که به شکلی قطعی يا شبه 

منسوب شود.به طور مثال پژوھشگری برخی از  - سبحانه وتعالی
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قوانين اسالمی را که متعلق به امور زندگی است را مورد بررسی 
وجدال قرار ميدھد بدون اينکه به ارتباط آنھا با قوانين زمينه ھای 

با به  ديگر توجه کند  و ھرکس برخی از قسمت ھای يک  قانون را
غفلت زدن خود و ناديده گرفتن آن مورد بررسی قرار دھد وآن را از 
روند طبيعی اش خارج کند مانند کسی است که قسمتی از يک نظام 
ھماھنگ و کامل را مورد توجه قرار می دھد ولی قسمت ھای ديگر  
آن را که منجر به کامل شدن آن پديده شده است را ناديده ميگيرد.مثل 

يد: فايده ی شب و تاريکی که باعث ترس و وحشت ما اينکه بگو
ميشود چيست و نيز خرج زيادی را برای روشنايی اش برما تحميل 
ميکند؟ واين در حالی است که او اين مطلب را ناديده می گيرد که اگر 
شب وتاريکی  نبود، روز و روشنايی شناخته نميشد و ارزش آن را 

 نميدانستيم.

نی پس زدن  برخی معانی از متون بعد از جدا گاھی اين اشتباه، يع
کردن آنھا از سياق وجھت طبيعی شان از روی جھل نيست بلکه از 

 روی کوتاھی يا تعصب به نظر مشخصی می باشد.

مثالی که برای اين نوع از اشتباه ميتوان زد اين است که گاه  
قط پژوھشگر، برخی از قوانين الھی وازبين آنھا قوانين اسالمی را ف

از چشم انداز زندگی دنيوی مورد بررسی قرار ميدھد و يا از چشم 
اندازی مورد بررسی قرار ميدھد که در آن ارتباط زندگی موقت 
دنيوی با زندگی ابدی آخرت ناديده گرفته ميشود. در حاليکه زندگی 
دنيا در برابر آخرت جز مزرعه ای نيست و ھر آنچه که در دنيا 

آن را برمی داريم ولی اعتبار به برداشت و  ميکاريم چيز اندکی از
 درو در زندگی آخرت است.

ونتيجه ی اين اشتباھات اين ميشود که اين پژوھشگران به مفاھيمی 
دست پيدا ميکنند که با ھدف اصلی و صحيح تفاوت داشته و يا کامال 
با آن در تضاد می باشند؛بنابراين انسان عاقل ھرگاه بخواھد قسمتی از 

قدس را مورد بررسی قرار دھد يا قصد ارزش گذاری آنھا را متون م
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داشته باشد بايد قبل از آنکه آنھا را مورد ستايش يا ذم قرار دھد اول 
 عملكرد کامل  تک تک اجزاء را در سيستم تشخيص بدھد.

و از جمله اشتباھات شايع ديگری که وجود دارد اين است که انسان 
اسالم حکم  تسب به اسالم ھستند برفقط از روی رفتار کسانی که من

قرآن و سنت) توجه نکند زيرا تفاوت بسيار کند و به متون مقدس (
آشکاری دربين اسالم يا ھردين ديگری وبين افرادی که منسوب به آن 

 ھستند تند روی يا باور ويا نام وجود دارد.

به طورکلی ھدف اين کتاب تعريف موضوعات کلی اسالم است که به 
ی بسيار مختصر و روشی منطقی و ساده به آن می پردازد که شيوه ا

با پاسخ دادن به پرسش ھای بحث برانگيز وجنجالی که در زمينه ھای 
عقيده، عبادات، قوانين، دعوت، حقوق انسان، زن، ترور، خشونت و 

 افراطی گری است انجام شده است.

وی سواالتی که بيشتر از س مولف در ارائه ی اين کتاب بر طرح
غيرمسلمانان وھمچنين مسلمانان مطرح ميشود اھتمام ورزيده و برای 
بررسی وتوضيح آنھا از مصاديق حقيقی بصورت مختصر کمک 
گرفته و عالوه برآن از داليل نقلی به شيوه ای خالصه ومفيد استفاده 
نموده است.ھمچنين نويسنده در موارد اختالفی که به خاطر اختالف 

ھد رای ونظر راجح را برگزيدھو بھارائه فھم در نصوص رخ ميد
ديدگاه ھای مخالفی كه ھنگام بروز اختالف مطرح ميکنند باذکر 
دليلتوجه نموده است وبه خاطر پيشنھاد برخی از خوانندگان، مطالب 

 غيرمرتبط با آموزه ھای اسالمی نيزحذف گشته اند.

 ری نسخه ی اول کتابھج١٤٢٣انجمن مطالعات جھان اسالم در سال

	� ������ را باعنوان (��: پرسش ھايی ��� ����	������ �

پيرامون اسالم ونظرات) را منتشر کرد که نسخه ی اول، فقط نيمی از 
سواالت موجود در نسخه ی حاضر را مورد بحث وبررسی قرار می 

 داد.
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ھنگامی که نويسنده معاون انجمن مطالعات جھان اسالم بود به 
بد@ بن عبدالمحسن الترکی رئيس انجمن درخواست جناب دکتر ع

مطالعات جھان اسالم اين کتاب را آماده نمود وھرکس مخلصانه با 
ايشان فعاليت کند به خاطر دارا بودن افکار پرجوش مداوم ايشان بايد 

 تالش و زحمت زيادی را متحمل شود.

اين کتاب خالصه ی دستاوردھايی است که نويسنده از مجموعه ای 
ع استفاده کرده و به عالوه از  تحقيق ھای متعدد وتجربه ھای ازمناب

خويش در بحث و بررسی موضوعاتی که باديگران داشته در آن 
 گنجانده است.

واز ھمه  کسانی که به نحوی از تاليفات و توجھات شان استفاده کرده 
ام تشکر می کنم و سپاس وقدردانی اول و آخر برای خداوندی است 

مارش نعمت ھايش را ندارم  وھمچنين از ھر توجه ويژه که توانايی ش
ای که باعث بھتر شدن کتاب شود تشکر می کنم و از خداوند می 
خواھم تا ھرکسی را که با تالش يا مال يا نظرات خود در تکميل 
ونشر اين كتاب به نحوی مشاركت داشتند را پاداش  بزرگی عنايت 

 کتاب نفع برساند. کند و ھمه ی بندگانش را بوسيله ی اين

/���� ��	� !	"�#�$ �	�� 

sisieny@hotmail.com 
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اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر



 

 

 

١٣ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

  فصل أول

 اسالم، عقيده و عبادات و شريعت است
اسالم مجموعه ای از اعتقادات، عبادت ھا، قوانين و اصول اخالقی 

رنامه ی پيغام الھی است که سيدنا آدم عليه است و آخرين فرمول و ب
الصالة والسالم با آن آمده بود وسپس پيامبرانی ازجمله سيدنا نوح 

والسالم  بعد از ايشان  وابراھيم وموسی وعيسی ومحمد عليھم الصالة
آمدند و آن را تجديد نمودندو ھمه ي اين پيام ھا بسوی برنامه ای 

تحقق سعادت انسان در زندگی  دعوت ميکنند که سرانجام منجر به
موقت دنيا و زندگی جاودانه ی آخرت می شود ولی ھريک از اين پيام 
ھا متناسب با محيط زمانی ومکانی بود که در آن آمده بودند و در اين 

جن وانس) رحمتی برای ھمه ی موجودات مکلف (ميان اسالم بعنوان 
 آمد و آخر ھمه ی پيام ھای آسمانی قلمداد شد.

�����b}�می فرمايد:  <وند متعال خطاب به پيامبرش محمد خدا �a��`

d� �cz  :و(ای پيامبر) ما شمارا بعنوان رحمتی يعنی: ( ١٠٧األنبياء
 .برای جھانيان فرستاديم)

��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹}وھمچنين خداوند می فرمايد: 

� �ÃÅÄ��Ê��É� �È� �Ç� �Æz  :پدر – < –محمد يعنی: ( ٤٠األحزاب 

ھيچ يک از مردان شما نبوده ونيست بلکه او فرستاده ی خداوند و 
آخرين پيامبران است وخداوند نسبت به ھرچيز دانا و آگاه بوده 

 .واست)

 اعتقادات وعبادت ھای اصلی چه چيزھايی ھستند؟

اصلی ترين باورھا در اسالم بر اساس حقيقتي است که تاکيد ميکند 
لی نسيت واين بخاطر برخی علت ھا زندگی دنيا داستان وجريان کام

است ازجمله: بعضی از انسان ھا متولد ميشوند واز ھوش  يا ثروتی 
که به ارث می برند بھره برداری ولذت ببرند در اين ميان برخی 

فھمی وفقرشان رنج ببرند و برخی نيز قربانيان  متولد ميشوند تا از کند
فرار کنند و ھمينطور  ديگران ميشوند وشايد از مجازات اين دنيا ھم



  

 

 

١٤
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

خوشبختي واتفاقات خوب لذت ببرند  برخی در طول زندگی شان از
وبرخی ديگر از بدشانسی واتفاقات ناخوشايند رنج بکشند.پس اگر 

به ھمين خاط اسالم بر  زندگی دنيا ھمه چيز است عدالت کجاست؟
وجود زندگی جاودانه ای که محاسبه ی نھايی در آن صورت خواھد 

 دالت مطلق تحقق خواھد يافت تاکيد ميکند.گرفت وع
اعتقادات وباورھای اصلی در ھمه ی اديان آسمانی گذشته ثابت بوده 
اند و طبق گزارش اسالم اين باور ھا واعتقادات در قالب ايمان به 
يکتابودن آفريدگار و واجب بودن اطاعت از ذات او و تنھا عبادت 

ت؛ خداوند متعال می فرمايد: شکل گرفته اس -سبحانه وتعالی-کردن او 

�{� �}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��r�~����¤��£��¢��¡

§�¦� �¥z  :قطعا خداوند شرک ورزيدن به يعنی: ( ٤٨النساء

خودش را نمی بخشد وغير از شرک را برای ھرکس که بخواھد می 
بخشد وھرکس به خداوند شرک بورزد قطعا گناه بسيار بزرگی 

 .ست)مرتکب شده ا
باورھای اساسی در قالب ايمان به يگانگی خداوند و ايمان فرشتگانش 
و کتاب ھايش و پيامبرانش و روز قيامت و خير وشر تقدير شکل يافته 

 ١اند
وعبادت ھای اساسی ارکان اسالم را تشکيل ميدھند يعنی اعتراف 
وبيان اين مطلب که ھيچ معبود برحقی جز @ نيست ومحمد فرستاده 

اوند است و خواندن نماز و دادن زکات و روزه ی ماه رمضان ی خد
بدنی) داشته  مالی وی خداوند برای ھرکس که توانايی (و حج خانه 

و اينھا عباداتی ھستند که با زندگی روزمره  انسان مسلمان  ٢باشد
پيوند خورده اند طوريکه نماز پنج مرتبه در روز ودر وقت ھای 

ء خوانده ميشود که اين فرآيند انسان مشخص باشرط پاکيزگی و وضو
را در توجه کردن به وقت و پاکيزگی و تنظيم وساماندھی زندگی 

                                                 
 .وصحيح مسلم کتاب ايمان ٢٨٥ :) سوره بقرة آيه١
 .صحيح مسلم کتاب ايمان )٢



 

 

 

١٥ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

ھمچنين نماز انسان رانسبت به ضرورت اخالص و  تمرين ميدھد.
تمركز در کارھايش وحقوقی را که آفريدگارش بر او دارد ھشدار 

روزه ميدھد و زکات حقوق ھمنوعان انسان را به يادش می آورد و 
داری، دلسوزی ومرحمت انسان را نسبت به ھمنوعان محرومش ياد 
آوری می کند و فريضه ی حج ضرورت ارتباط و ھمبستگی 

 ديگر را خاطر نشان ميسازد. وھمکاری بين مردم بايک
درست است که برخی از عبادت ھای اسالمی در ظاھر شبيه آيين 

اف به دور آن شرك وبت پرستی است مانند نماز دربسوی کعبه وطو
ولی درحقيقت فرق بسيار بزرگی بين اين دو وجود دارد زيرا عبادت 
ھايی که در اسالم باظاھری غيرمنطقی ھستند دستورھای ثابت خداوند 

بنابراين انجام دادن اين عبادت ھا به معنی اطاعت  ٣متعال می باشند.
دم محض از @ سبحانه وتعالی به شمار ميرود اما اموری را که مر

ازخودشان به نام عبادت درست می کنند چه منطقی باشند و چه 
 غيرمنطقی ھمگی انحراف از آموزه ھای صحيح واصيل  الھی است.

و مالحظه ميشود که تغيير ابزارھا و شرايط مدرن زندگی ھيچ تاثيری 
در عبادت ھای اساسی و بخش ھای اصلی تشكيل دھنده ی آن ندارد 

رحمت برای انسان تشريع ه آن ھم جھت جز در موارد بسيار خاص ک
مانند شکسته خواندن نماز در سفر و قضای روزه برای شده است (

مريض ومسافر در روزھای ديگر) که اين مطلب از زمانی که در 
اسالم تشريع شده ثابت و نزديک به باورھايی است که دستخوش تغيير 

 وصالح قرار نمی گيرند حتی به شکل موقت.
مخصوصی که جھت ارتباط بين انسان ھا تشريع شده اند از اما قوانين 

روش ھای زندگی و ابزارھای متفاوت مدرن گاه تاثير می گيرد ولی 
از آنجا که اسالم آخرين پيام آسمانی است وبرای ھمه ی جھانيان در 
نظر گرفته شده است به ھمين منظور آفريدگار ھستی با چنان صفاتی 

ته است که برای ھر زمان ومکانی قابل سرپرستی آن را برعھده گرف
 تطبيق است.

                                                 
 .١٤٣: رجوع کنيد به سوره بقره آيه )٣



  

 

 

١٦
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

 چگونه ممکن است شريعت چھارده قرن پيش را اجراء کرد؟

بله، گاھی اوقات بعضی ھا شگفت زده ميشوند از اينکه اسالم چھارده 
قرن پيش از اين آمده است ولی با اين حال قوانينش صالحيت اجراء 

نند که انسان ھا توانسته اند آنھا فراموش ميک را برای اين زمان دارد.
اصول قانون اساسی را برای قرن ھای طوالنی تاليف واجرا كنند چه 
برسد به آفريدگار اين جھان ھستی که خود آفريدگار انسان است و 

 گذشته وآينده را ميداند وھيچ چيز از او مخفی نمی ماند.

 حکم مسلمانی که اين سوال را مطرح کند چيست؟

انان چنين سوالی را می پرسد در واقع فراموش کرده کسی که از مسلم
بدون  –است که انتساب او به اسالم الزمه ی اين است که ايمانش 

باشد زيرا تا وقتی که  قانون خاص پرودرگار بصورت  -بحث وجدل
قطعی يا شبه قطعی و واضح وروشن منسوب به آفريدگار باشد 

د و او را در معرض ھرگونه شک وترديد در آن منجر به کفر می شو
مجازات شديدی قرار ميدھد بنابراين خداوندی که سنت ھای جھان 
ھستي را از بدو خلقت آفريده است می تواند قوانين معتبر قابل اجرايی 
را تا روز قيامت وضع وتشريع نمايد وبه ھمين خاطر شايسته ی ھيچ 

ع کس نيست تا به خود اجازه دھد درباره ی چيزی که خداوند تشري
نموده بحث وجدل نمايد زيرا خداوند آفريدگار آنھا وآفريدگار ھمه چيز 

��������µ��´��³��²��±¶��}�است ومی فرمايد:  � �°���¯��®��¬

À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸z  :ای پيامبر يعنی: ( ٦٥النساء

سوگند به پروردگارت که آنان ايمان نمی آورند تا در اختالفات شان 
اوت نطلبند وسپس در دل شان از حکم شما ھيچ شما را به قض

 .٤ناراحتی نداشته باشند و دربرابر حکم شما تسليم محض باشند)
ومسلمانی که اين سوال را مطرح ميکند فراموش می کند که حق 

                                                 
سوره  ؛٢٤-٢٣: آل عمران ؛٥٩،١٠٥: راجعه کنيد به سوره نساء) ھمچنين م٤

 ؛١٠: سوره الشوری ؛٤٠: سوره يوسف ؛٥٧،١٠٥: سوره انعام ؛٥٠: مائده
 .٥١-٤٨- ٤٧ :سوره نور



 

 

 

١٧ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

آزادی اختيار در بين دستورات الھی را نداشته ونمی تواند به دلخواه 
رمانی کند؛ خداوند می خود برخی از آنھا را اطاعت وبرخی را ناف

���r}�فرمايد:  �q� �p� �o� �n� � ml�� �k��j��i��h
t��s����d�� � �c��b��a�� � `_��~�� �}��|��{��z��yx��w��v�� �u

ez  :آيا به قسمتي از کتاب (آسمانی) ايمان می آوريد يعنی: (  ٨٥البقرة

مجازات ھريک از شما که چنين  و به قسمت ديگر کفر می ورزيد؟
ايی در اين جھان است و (چنين اشخاصی) در روز کند خواری و رسو

قيامت به شديدترين شکنجه ھا برگردانيده ميشوند و خداوند نسبت به 
 .آنچه که انجام ميدھيد بی اطالع نيست)

 در اينجا الزم است تا به وجه تمايز سه نوع تسليم اشاره كنيم:
 -وتعالیسبحانه -گذاری @  برابر قانون پذيرفتن وتسليم شدن کامل -١

اين نوع از تسليم شامل ھرچيزی می  به صورت يك اصل كلي؛
ثابت شده باشد خواه به  - سبحانه وتعالی-شود که نسبت آن به @ 

صراحت باشد يا از طريق استنباط يا از طريق قياس که در اين 
 صورت بايد کامال تسليم شد.

ه پذيرفتن و تسليم شدن کامل در برابر نصوص صحيح ومعتبری ک -٢
ھم از نظر ثبوت وھم از نظر معنايی قابل اعتماد ھستند که تسليم 

 شدن در برابر اين نصوص بايد بدون بحث وجدل باشد.
پذيرفتن وتسليم شدن برخی از مذاھب يا نظريات خاص فقھی  -٣

بعنوان مذھبی که نماينده ی اسالم باشد واين نوع از تسليم فقط بر 
است ونه  -انش شخص مسلمانبنابر د –اساس استناد بر قول راجح 

به صورت قطعی زيرا گوناگونی وتعدد نظريات معتبر در سنت 
 مساله ای ثابت شده است.

و از سوی ديگر، جھت جلوگيری از احکام صادره ی ضدونقيض در 
به تا حد امکان جايز است تا شريعت (دادگاه ھای رسمی  يک کشور 

معنی يکدست کردن  صورت مواد قانون اساسی) تدوين شود که اين به
منابع معتبر رسمی آن کشور قلمداد ميشود خواه با درنظر گرفتن يک 



  

 

 

١٨
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 ٥مذھب معتبر قابل اعتماد يا منابع تاييد شده.
مسلما اين بدان معنی نيست که ھمه ی قاضی ھا در ھمه ی قضيه ھا 
به راي ونظر يکسانی خواھند رسيد واين به خاطر گوناگونی وتعدد 

 عوامل موجود است.
مسلمان حقيقی باور دارد که قوانين الھی ضامن تحقق خوشبختی ھمه 

در دنيا است واين درصورتی است که به بيشتر  ٦ی مخلوقات مکلف
آنھا عمل کند.واگر شخصی به بيشتر قوانين الھی عمل کند آن قوانين 
بعنوان ضامنی برای تحقق خوشبختی او در دنيا و آخرت به شمار می 

گر تاثير شريعت اسالمی فقط در زندگی موقت دنيا روند.به عبارت دي
خالصه نميشود بلکه شامل زندگی جاودانه ی آخرت نيز ميگردد.و 
امکان ندارد که يک مسلمان حقيقی نسبت به اين باورھا بی تفاوت 
باشد وآنھا را ناديده بگيرد طوريکه اگر برای مسلمان ثابت شد که اين 

بپذيرد که آنھا بسيار برتر از قوانينی  قوانين از جانب خداوند است بايد
ھستند که انسان به مجرد اجتھادش به آنھا دست پيداکرده وخداوند 
آفريدگار انسان است و از ھمه بھتر ميداند که چه چيزی آنھا را به 

 خوشبختی در زندگی موقت دنيا و زندگی جاودانه ی آخرت می رساند.
است که جنبه ھای مختلف وھمچنين اسالم شامل قوانين کلی وجزئی 

زندگی اعم از باورھا، عبادت ھا، معامالت، و رفتارھای کلی را در 
برميگيرد وآن يک مجموعھاز قوانين الھی ھماھنگ است که ھمه ی 
اجزای اصلی زندگی انسان را بھبود ميبخشد و نوع ارتباط بين خالق 

 ومخلوق وبين مخلوقات بايکديگر را مشخص می نمايد.
چ يک از زمينه ھای زندگی را به حال خود رھا نکرده مگر اسالم ھي

اينکه قوانين الزمی که با مجموعه قوانين اصلی ديگر ھماھنگ ميشود 

                                                 
 .٢٧٣- ٢٣٣ ) القاسم صفحه٥
مخلوقاتی که خداوند به آنھا آزادی انتخاب بين شر وخير را عطانموده،  )٦

ان را تامين کرده، و در وجود آنھا قدرتی برای وبوسيله ی پيامبران ھدايت ش
گنجايش اين ھدايت و عمل کردن به مقتضيات آن عطا نموده است و آنھا جن 

، کشف الغيوم عن ھا وانسان ھا ھستند. مراجعه کنيد به تفاصيل إسماعيل
 .القضاء



 

 

 

١٩ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

را برآن اعمال نموده  تا دليلی بر يگانگی آفريدگار قانونگذار داشته 
باشد و قانون اصلی، عملکرد محوری را دارد که مجموعه ای از 

 ت از آن منشعب ميشوند.قوانين فرعی واستثناءا
و در خالل بحث ھای آتی كه در  موضوعات مختلف انجام ميشود 
روشن خواھد شد که اسالم توانسته است تعادل بين واقع گرايی و 
آرمان گرايی، تعادل بين حقوق فرد و گروه، تعادل بين تقاضای 
زندگی موقت دنيا و زندگی جاودانه ی آخرت را برقرار کند وھمچنين 

ی ما روشن خواھد شد که قوانين اسالمی قبل از چھاده قرن پيش برا
حقوقی را برای مستضعفان در نظر گرفته است که قوانين بشری جز 
در قرن ھاي گذشته به آن توجه نکرده و تاکنون از اثبات برخي از 

 درمانده اند. آنھا عاجز و

 نوع ارتباط دربين شريعت اسالمی و واقعيت چيست؟

انسان بوسيله ی موھباتی چون فطرت پاک و آموختن  درست است که
دانشی که خداوند به او عطا نموده است ميتواند برخی از حکمت ھای 
قوانين الھی را بفھمد ولی ھيچ يک از آنھا ادعاء ندارند که توانايی 
درک ھمه ی حکمت ھای قوانين الھی را دارند يا اينکه از ھمه ی آنھا 

ارت ديگر عدم آگاھی ما از حکمت برخی از آگاھی کاملی دارندبه عب
قوانين الھی دليلی بر عدم صالحيت يا بھره وری از آنھا در برخورد 

 با واقعيت متغير نيست.
قطعا کسی که باديدی عميق حتی در عبادت ھا می نگرد در می يابد 
که پديده ی تعامل در بين نصوص شرعی و واقعيت کامال نمايان 

ی آب برای وضوء وغسل نباشد جای آن را است.به طور مثال وقت
تيمم می گيرد وشخص مقيم بايد نمازھای ظھر و عصر و عشاء را 
چھار رکعت بخواند ولی کافی است که مسافر در اين اوقات فقط دو 

 رکعت بخواند.
و ھمچنين ھرکس جريان نزول وحی و بسياری از احکام شرعی را 

ن نصوص و واقعيت، کامال دنبال کند درميابد پديده ی تعامل در بي
آشکار وبرجسته است و نزول قوانين الھی بيست وسه سال طول کشيد 



  

 

 

٢٠
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

 وبه طور مثال مشروبات الکلی در چند مرحله تحريم شدند.
تعامل بين نصوص شرعی و واقعيت) در اختالفات ھمچنين اين پديده (

مطلوب که دربسياری از قضايا به علت ھای مورد قبول، در بين 
 مسلمين به چشم ميخورد.فقھای 

درزمان رسول  –جمله مصاديق تعامل مابين نصوص و واقعيت  از
امور مربوط به ناسخ ومنسوخ ھستند به گونه ايکه نص جديد  – <� 

 نص قديم را که مرتبط به جريانات مشابه ھستند را نسخ ميکند.
در اينجا مناسب است براين موضوع تاکيد کنيم که بين لغوکردن يک 
حکم مشخص که نص صريح برآن وجود دارد  با تعطيل کردن آن در 
حالتی که شرايط اجرای آن موجود نيست تفاوت وجود دارد؛ازجمله 
جريانات معروفی که در آن اجرای حکم بدون نسخ تعطيل شده است 
موضوع قطع سھميه ی مولفة القلوب از سوی سيدنا عمر بن الخطاب 

انجام داد زيرا برخی  �وبکر الصديق ب در زمان خالفت سيدنا ابو �
از کافران ھمچنان با وجود اصرار بر اعراض شديد از اسالم  سعی 

القلوب  سوء استفاده کنند که با تمھيد  ميکردند تا از سھميه ی مولفة
و  ٧حقيقت آشکار شد و اسالم با يارانش عزت يافت �سيدنا عمر 

 .٨نكرد ھمچنين ايشان در سال قحطي حد سرقت را اجراء
ھمانطور که برخی –اين احکام را لغو ننمود  �در اينجا سيدنا عمر 

ھا عمدا يا سھوا مي خواھند چنين اتھامی را به ساحت ايشان وارد 
ولی وقتی ايشان متوجه شدند که شرايط اجرای حکم غيرمنسوخ  -کنند

فراھم نيست اجرای آن را متوقف کرد.پس بين لغو کردن حکم و 
بخاطر فراھم نشدن برخی از شروط تفاوت وجود  اجرانکردن آن

 دارد.
و شبھه ی ديگری که وجود دارد اين است که موافقت سيدنا عمر بن 

بربرداشتن جزيه از مسيحی ھای بنی تغلب حذف جزيه ی  �الخطاب 
واجب نبود بلکه تغيير نام آن و تجديدنظر در مقدارش بود طوريکه از 

                                                 
 .٤٣٨ الشوری صفحه النحوی، )٧
 .٢٢٤صفحه  ١) مسند امام شافعی جلد٨
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و در بين لغو کردن حکم و تجديد  ٩آنھا چندبرابر مقدار زکات گرفت
نظر جزئی آن جھت تحقق مصلحت عمومی وقطعی تفاوت وجود 

 دارد.
و مالياتی که امروز حکومت اسالمی بر شھروند مسلمان تعيين ميکند 
چه بسا از ميزان پس اندازش که يک سال بر آن سپری شده کم ميکند 

ام جزيه ی و زکات پرداخت نمی کند به ھمين صورت چيزی که به ن
واجب برای شھروند غيرمسلمان تعيين شده در جايگاه ماليات ساالنه 
 يا غيرآن گنجانده ميشود که بخش بسيار اندکی از آن را تشکيل ميدھد.

با تامل در اجرای اين احکام حکمت وفرزانگی سيدنا عمر بن الخطاب 
آن حاکم الھام شده جلب توجه ميکند و عالقه ی شديد ايشان به  �
 جرای شريعت به بھترين شيوه نمايان ميشود.ا

حکمت خداوند در فرستادن شريعتش براين بود که آن را در مراحل 
مختلف وبه صورت تدريجی بفرستد و اين حقايق حکومت اسالمی را 
مکلف ميکند تا در اجرای شريعت اسالمی از خود حکمت نشان دھد، 

واجه شده باشد. خصوصا اگر بعد از مدتی اجرای قوانين باشکست م
پس حکمت اقتضا ميکند تا مسير اصالح به تدريج وگام به گام پيش 

به نتايج معکوس می انجامد  –دربيشتر موارد  –برود ونه با شتابی 
ھمچنين حکمت اقتضا ميکند تا از برخی عناوين و نشانه ھای بيگانه  
چشم پوشی شود تا زمانی که اين اقدام در نھايت به اجرای شريعت 

 اسالمی خواھد انجاميد.

 مھمترين داليل دوام و استمرار شريعت اسالمی چيست؟

درست است که قوانين مخصوِص ارتباط بين انسان ھا گاه از روش 
ھا و ابزار متغير ومدرن زندگی تاثير می پذيرند ولی وقتی اسالم 
بعنوان آخرين پيام آسمانی  بسوی ھمه ی جھانيان فرستاده شده است 

گار جھان، ويژگی ھايی را برای اين پيام طراحی کرده است پس آفريد
تا در ھر زمان و مکانی قابل اجراء باشد که در زيربه برخی از اين 

                                                 
 .١٣٠- ١٢٩ يوسف ) آبو٩
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 ١٠ويژگی ھا اشاره می کنيم:
: خداوند در قانون گذاری از يک سری قوانين اصلی استفاده کرده  اوال

خلوق است که اين قوانين بر اجزای اصلی تشکيل دھنده ی فطرت م
مکلف تکيه دارد مانند عنصر روحی، عقلی، روانی، مادی و نيازھای 
ثابت اساسي كه از جمله ی اين نيازھا اين است که  ھمه ی مخلوقات 
به يک قدرتی پنھانی نيازمندند تا برای شان جلب خير ودفع ضرر 
نمايد و نيز به دانش و قدرت تعقل نياز دارند تا بوسيله ی آن بتوانند از 

طی که بدان احاطه دارند بھره برداری کنند و ھمچنين ھمه ی آنھا محي
 به غذا ونوشيدنی نيازمندند.

قرآن وقسمتی ازسنت) را : خداوند نصوص بسيار معتبری (وماد
درنظر گرفته است که بر پايه ھای اصلی اين قوانين متمرکزاندو 
بعنوان محورھای اساسی به شمار می روند که قوانين تفصيلی 

 تثنائات برآنھا متمرکزاند.واس
از قوانينی که بعنوان قوانين ثابت به شمار می روند: وجوب اطاعت 
از خداوند در آنچه که بدان دستور داده ونھی کرده، ضرورت عدالت 

وحرام بودن ظلم و پديده ی ازدواج بعنوان تنھاترين وکامل ترين نوع  
 ھمكاري مشروع بين مرد و زن است.

روشھا و ابزار ھای زندگی را تحت تاثير خود قرار تغييرات عموما 
 ميدھند ولی نيازھاى اساسی انسان تغيير نمی کنند.

: اسالم برخی از احکام را شرح داده وآنھا را بعنوان احکام سوما
ثابت که دستخوش تغيير قرار نمی گيرند به شمار آورده است: مثل 

ر آنھا را ثوابت اموری که قطعا واجب وحرام ھستند و ما بدين خاط
می ناميم چون در مقايسه با احکام غيراز خودشان که امکان ورود 

 تغييرات يا مانند مستحبات ومکروھات ومباحات.
پس اگر تغيير و نوگرايی فقط بر روش ھای زندگی وابزار آن 
تاثيرگذار است پس نبايد از دايره ی فطرتی که موجب تعادل بين 

رت می شود خارج گردد واين قوانين نيازھای خوشبختی دردنيا وآخ

                                                 
 .٢٠٤-١٩٧ : القاسم صفحه) به طور مثال مراجعه کنيد به١٠
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الھی ھستند که حکم ميکنند چه چيز مباح است وبه فطرت آسيبی نمی 
آور است وبه فطرت آسيب می  رساند وچه چيز برای انسان زيان

پس آفريدگار جھان ھستی باعلم خود نسبت به ھمه چيز احاطه ، رساند
شتری دارند و دارد وبه چيزھايی که در حفظ وسالمتی فطرت تاثير بي

 کامل دارد. و نقص وعيب آن را برطرف ميکنند آگاھی بيشتر
اما طبع وخو و تمايالت مردم شايستگی آن را ندارند تا در اموری که 
انسان به کنه وحقيقت آن احاطه ي کامل ندارد قضاوت و داوری کنند 
واين مطلب بدون در نظر گرفتن پيشرفت ھای علمی در برخی از 

تزيرا دانش و توانايی ھايی انسان برای درک واحاطه ی زمينه ھا اس
محيط محسوس ومادی که در آن زندگی ميکند محدود است پس در 
نتيجه توانايی ھايش برای درک واحاطه ی امور غير محسوسی که با 
حواس پنجگانه قابل درک نيستند از ضعف بيشتری برخوردار 

بزرگ بازھم آنھا را است.ولی با اين حال وباوجود اکتشافات علمی 
ناديده ميگيرد واين درحاليست که او مجبور به تعامل و دادوستد با آن 

 می باشد.
آفريدگار متعال منابع اصلی قوانين خود را به شرح زير قرار  :چھارم

 داده است:
قرآن کريم؛قرآن کريم از نظر محتوا و قالب کالم خداوند است و  -١

يعنی به صورت شنيدن از  حفظ آن از طريق روايت انجام ميشود
بواسطه ی زنجيره  <حافظی تا حافظ ديگر تا برسد به رسول @ 

ھايی از راويان متعدد وعالوه براين بصورت نوشتن نيز حفظ 
 گشته است.

 ؛ سنت نبوی عبارت است سخنان و افعال و اقرار-<-سنت پيامبر  -٢

ه سيعی از کاربردھای عملی از آنچه ک طيف و ايشان يعني ١١ھای
مستقيم  در قرآن کريم وارد شده و آنچه از وحی که به صورت غير

حفظ سنت  ايشان نازل شده است. در کليه ی زمينه ھای زندگی بر

                                                 
١١ E يا فعل صحابه  ر مقابل  قولب <) اقرار عبارت است سکوت و تاييد رسول

  م.رضي E عنھ
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از طريق شنيدن انجام شده است و ثبت وضبط آن ازطريق به 
شکل  <کارگيری قواعدی جھت اطمينان از نسبت آن به رسول @ 

طعی و خوب می باشد واين گرفته است که در محدوده ی بين ق
رتبه ھا براساس منھج کسی است که آن را ثبت وضبط می کند و 

 ثبت وضبط بسياری از سنت با قواعد قطعی انجام يافته است.
اجتھاد؛ اجتھاد شامل شرح  چيزی ميشود كه نياز به شرح از  -٣

نصوص قرآن کريم  وسنت نبوی و به استنباط از آن دومنبع  جھت 
 ل حاضر زندگی اطالق می گردد.رفع مشکالت حا

اجتھاد فرايند نتيجه گيری از احکام کاربردی گرفته شده از قرآن 
وسنت به شکل مستقيم يا غير مستقيم می باشد و ھمچنين قياس بر 
احکام قرآن کريم وسنت نبوی جھت رسيدن به احكام ضروري كه  در 

د ھمچنين قرآن وسنت وارد نشده اند در تعريف اجتھاد گنجانده ميشو
در اجتھاد، منطق محض يا فطرت سالم جھت رويارويي با 
موضوعات متنوع و مدرن زندگی دنيا گنجانده ميشود به شرط اينکه 
اين اجتھادات با فھم صحيح نصوص قرآن کريم وسنت نبوی صحيح 
در تعارض نباشند.ومثال اين مطلب، دادخواھی کردن از شوراھای 

اسالمی مشارکت ميکنند وتوانايی محلی است که در اعطای قانون 
 سازش با محيط ھای مختلف را نيز دارند.

و ٢قياس ١به عبارت ديگر، در زير مجموعه ی اجتھاد مصادری مانند
و  ٤و سد ذرائع ٣و مصالح مرسله ٢و عرف ١و استحسان٢قياس

                                                 
، ٢٣٧- ١٢٨ ، يعقوب صفحه٣٠٥- ٢١٨به ابوزھرة ) به طور مثال مراجعه کنيد١

 . ٩٠-٨٠الريسونی لالستحسان صفحه
نی حکم کردن به موضوع فقھی که حکمی از آن در دسترس نيست قياس يع) ٢

ومقايسه ی آن با موضوع فقھی ديگر مشابھی که در يک صفت  مشترک بوده 
و در قرآن وسنت دارای حکم است واين به خاطر مشترک بودن آن دو در 
علت وصفت است.به طور مثال اگر وصيت شونده وصيت کننده را به قتل 

برد که اين حکم در قياس با ارث نبردن وارثی که موروث برساند ارث نمی 
 خود را به قتل می رساند صادر شده است.
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 نيز جای می گيرند. ٥و استصحاب ٤ذرائع
اين اينھا مواردی ھستند که عقل در آنھا نقش اصلی را ايفا ميکند و

منابع زمينه ی گسترده ای را برای انعطاف پذيری وتعدد نظريه ھای 
مورد قبول  درتعامل نصوص با واقعيتی که از لحاظ روش ھا وابزار 

 زندگی  درحال تغيير است فراھم ميکند.
با موضوع اعتماد کامل  -يعنی به کارگيری منابع اجتھاد –اين مطلب 

در فطرت بشری و  بر عقل ناتوان بشری، تحريف ارزش ھا
مردم و طبع وخوی آنھا که ٦سازگارکردن احکام با عالقه ھای اکثريت

احيانا به طور نسبی يا کلی از فطرتی که خداوند مردم را برآن آفريده 
حد  - در اسالم -پس ميزانی  است منحرف شده اند بسيار تفاوت دارد.

ند طبع ومرز بين اجتھاد مورد قبول و اجتھاد مردود را مشخص ميک
و اجتھادي  ن نيست بلکه وحی الھی بودهوخوی بشری وھوای نفس شا

 است كه از آن کسب ھدايت ميکند.
در اينجا مالحظه ميکنيم که اجتھاد در شريعت اسالمی نياز به 
ابزارھايی دارد که بايد در نزد يک مجتھد فراھم باشند.شايد اين مثال 

                                                                                                         
استحسان يعنی اينکه در يک مساله به خاطر مصلحت، حکمی مخالف حکم ) ١

 مسائل شبيه به آن داده شود که اين حکم با نصوص در تعارض نباشد.

آن عادت کرده ت شان به ) عرف مجموعه ای اموری است که مردم در معامال٢
 و کارھا ی شان بر آن برقرار است.

، مصلحتی است که به رسميت شناخته شده ولی در قرآن ) مصلحت مرسله٣
 وسنت وارد نشده است.

  .) سد ذريعه يعنی حرام کردن وسيله ای که عموما به امرحرام مي انجامد٤
برای تشخيص ) استصحاب جھت رسيدن به قاعده ی شرعی جديد نيست بلکه ٥

.به طور مثال اگر ما دليلی مبنی بر ازدواج فالن مرد واقعيت حال حاضر است
با فالن زن داشته باشيم آن دو نسبت به يکديگر زن وشوھر محسوب می شوند 

 .مگر دليلی به دست مان برسد که طالق شان را ثابت می کند
محدود يا تقلبی د درست باشد و می تواند به خاطر افزايش ) اكثريت مي توان٦

کاذب باشد يا به دليل پيشرفت وگسترش ابزار و روش ھای اكثريت عمدی، يك 
تھديد صريح باشد با قانع ساختن در عصر ارتباط جمعی باشد خواه اين فرآيند 

 يا پوشيده ويا با فريفتن بوسيله ی مال باشد يا با رسيدن به منافع.



  

 

 

٢٦
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

 بتواند اين حقيقت راتجسيم کند: 
نبوی است که ميگويد: (إذا وقع الذباب في شراب احدكم يک حديث 

يعني: (ھرگاه ١فليغسمه فإن في إحدي جناحيه داء و في األخري شفاء)
مگس در نوشيدنی يکی از شما افتاد آن را در نوشيدنی فرو ببرد زيرا 

و عالج آن بيماری) ال ھايش بيماری ودر ديگری شفاء (در يکی از ب
يث با صيغه ی امر آمده شايد شخصی که از چون اين حد وجود دارد)

اصول قوانين اسالمی آگاھی ندارند اين گونه بفھمد که بايد اين کار را 
انجام بدھد؛ و شايد دور تر از آن برود ومعتقد باشد اين حديث برای 
کوتاھی در نظافت خوراکی ھايی که در بازار عرضه ميشوند دليل 

مسخره کردن از حديث باشد مناسبی است و شايد منظور اين شخص 
که دراين صورت خودش را مسخره کرده است و شايد انسان مخلصی 
باشد که دراين صورت نياز به يادگيری قواعد الزم برای فھم قوانين 
شريعت اسالمی دارد.حديث فوق پرده از يک حقيقت علمی برميدارد 

يی ميکند و نحوه ی استفاده از آن را فقط در نوشيدنی ھا بيان وراھنما
آن ھم اگر انسان مايل به انجام آن باشد و نه بصورت تصادفی منتشر 

 شود که زندگی مردم را تھديد کند.
برخی از مسلمانان از اين حديث نبوی و حديث ديگری که می گويد 

دچار شگفت ٢ادرار شتر در درمان برخی از بيماری ھا مؤثر است
صحيح ھستند و ھمين شده اند.واين در حالی است که ھر دو حديث 

اشخاص درھمان لحظه اكتشافات بشري را که می گويد مثال زھر 
افعی به عنوان داروی طبيعی و پيشگيری کننده و درمانی است را 

 باور ميکنند.
اين بدان خاطر است که شايد پيش زمينه ی ذھنی اين مسلمان از 

دانش  قوانين وبرنامه ھای  غربی در حد عالی بوده ولی بھره اش از
شريعت اسالمی بسيار محدود است که درنتيجه از قوانين ديگری 

 مانند: نظافت از اسالم است، نه به خود ضرر برسان نه به ديگران.

                                                 
 .) صحيح بخاري كتاب: شروع آفرينش١
 بخاری کتاب الجھاد والسير صحيح )٢



 

 

 

٢٧ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

اين مشکل عموما به اين خاطر است که شخص مسلمان عادت کرده 
تا به نصوص اسالمی از ديدگاه قانونگذاری سكوالريسم نگاه کند كه 

مبحث ميشود واگر در باورھای خود خوب درنتيجه دچار خلط 
 بيانديشد چه بسا خودش آن ھا را رد کند.

اجماع؛ اجماع خود اجتھاد است ولی اجتھادی که بايک قدرت فوق  -٤
العاده با اتفاق نظر علماء برآن در يک زمان مشخص بدست می 

 آورد.مانند نسل صحابه وتابعين.
نبوی قرار می گيرد و  اجمع از نظر اھميت ، بعد از قرآن کريم وسنت

علمای اصول معموال آن را بعد از قرآن وسنت ذکر ميکنند بنابراين 
ترتيب مشترک براساس درجه ی اھميت است نه براساس ترتيب 

 سريالی وزنجيره ای.
بنابراين جای شگفت نيست که شريعت اسالم آن اندازه از انعطاف 

پيش آمده ی جديد  پذيری کافی برخوردار باشد تا با مشکالت و شرايط
 به نحوی شايسته برخورد کند.

اگرچه اسالم براساس قواعد ثابت واستواری که به قرن ھای متمادی  
برمی گردد بنا شده است ولی با اين حال آن چنان از نرمی وانعطاف 
خاصی برخور دار است که اجازه ي تعامل با واقعيت گوناگون و 

 مدرن را به شيوه ای ماھرانه ميدھد.
انعطاف پذيری شريعت اسالم در اشکال گوناگون ظاھر ميشود که 

 عبارتند از:
تعدد قابل قبول در اعتماد و رد برخی از نصوص يا برتردانستن  -١

 برخی بر برديگری.
موضوع غربال نصوص چيزی نيست که فقط به داوری عقل     

نتيجه ای  -اکتفا بر عقل محض –ناتوان بشری سپرده شود زيرا 
نکار دربرنخواھد داشت حتی در اکتشافات علمی مانند جز رد وا

به کارگيری سم مار کشنده به عنوان دارويی برعليه بيماری ھای 
بايد:اوال باتوجه به نصوص مقدس خطرناک وبه ھمين خاطر 

  قرآن وسنت) بر نقل معتبراعتماد داشت.(
تعدد قابل قبول در شرح نصوص و نتيجه گيری از آنھا.ممکن  -٢



  

 

 

٢٨
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

ه ھا و روش ھا تفاوت داشته باشند حتی به ميزان کم، است برنام
و ھمچنين ورودی ھا و پيشينه ھای شخصی در اطالعات و 
رويکردھا متفاوت باشد، و ھمچنين ميزان آگاھی به متن ھا و 
ميزان فھم زبانی که متن با آن نوشته شده است نيز تفاوت می 

 کند.
است بسياری تعدد قابل قبول در تشخيص و درک واقعيت.ممکن  -٣

از مردم عليرغم به کارگيری ابزارھای دقيق موجود در تشخيص 
و درک واقعيت  بايکديگر اختالف نظر دارند حتی در امور 

 مادی حسی.
تعدد قابل قبول در تطبيق بين نصوص وواقعيت، به طور مثال:  -٤

آيا حکم ربا بر معامله ی قسطی جاری ميشود طوريکه فروشنده 
با وجه نقد معامله ميکند نه با طالو  –اصل  در –بانکی باشد که 

 نقره؟و آيا ھمه ی مسابقات در حکم قمار حرام جای می گيرند؟
تعدد قابل قبول در انتخاب برخی از منابع ثانويه، مانند استحسان،  -٥

 عملکرد اھل مدينه، تصويب سخنان صحابه و شريعت قبل ازما.



 

 

 

٢٩ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

 فصل دوم

 قضاء و قدر و جھاد و والء وبراء

تی از باورھا و اعتقادات اسالمی سخن به ميان ميايد به نظر ميرسد وق
بايد به برخی پرسش ھا در خصوص قضاء و قدر و جھاد و والء 
وبراء پاسخ داد زيرا اين اصطالحات پيوسته باعث برانگيخته شدن 

قدر)) که مربوط به آزادی الت بي شماري می شوند و موضوع ((سوا
ميشود، ذھن پژوھشگران دين و فلسفه و انسان وبازخواست رفتارش 

تاريخ را در طول تاريخ به خود مشغول نموده است.ھمچنين بسياری 
از مردم ((قدر)) را بعنوان قربانی اشتباھات خودشان که عامل اصلی 
مشکالت شان می باشد به کار می برند و برخی ديگر از آن  بعنوان 

ار وتنبل در جامعه شان توجيھی برای باقی ماندن بعنوان  افراد بيک
 .١استفاده می کنند

اصطالحات ((جھاد)) و ((والء)) و ((براء)) به ھنگام سخن از ارتباط 
بين مسلمانان وغيرمسلمانان زياد مطرح ميشوند.بيشترين سواالت 
پوشيده وغرض دارکه در متھم کردن اسالم طرح ميشوند بوسيله ی 

ص را برعليھضعيفان بی قوانين بين المللی است كه قدرتمندان حري
آزار وصلح طلب پشتيبانی ميکند وھمچنين با برانگيختن نفاق اين کار 

ميدھند يعنی با اظھار مھربانی به ديگران و نفرت شان در  را انجام
 .٢ھمان زمان

عموما پرسش ھای محوری پيرامون اين سواالت عقيدتی که در زير 
 می آيند مطرح ميشود:

 ار و کردار خود مسئول است؟چرا انسان در مقابل رفت -١
چگونه انسان مورد بازخواست قرار خواھد گرفت ولی افعالش  -٢

 آفريده ی خداوند است؟

                                                 
، کشف الغيوم عن القضاء والقدر ص؛صينی، االنسان والقضاء والقدر ) إسماعيل١

 ۴۵۶-۴٢٣ صفحه
 غير، العالقة بين المسلمين و١١٠-٨٩ ه) صينی، حقيقة العالقة، صينی، صفح٢

 .المسلمين



  

 

 

٣٠
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

چگونه انسان مورد بازخواست قرار خواھد گرفت درحاليکه ھمه  -٣
 چيز با اراده ی خداوند در حال حرکت است؟

چگونه انسان مورد محاسبه قرار خواھد گرفت در حاليکه نمی  -٤
 آنچه که ازقبل نوشته شده است مخالفت کند؟ تواند با

 محاسبه چگونه است و نوع پاداش و مجازات چيست؟ -٥
 آيا از معانی جھاد، مبارزه کردن با ردکنندگان اسالم است؟ -٦
 آيا (( والء )) لزوما به معنی محبت وياری کردن است؟ -٧
 آيا (( براء )) لزوما به معنی دشمنی و نفرت وکينه ا است؟ -٨

 ر مقابل رفتار و کردار خود مسئول است؟چرا انسان د

انسان در برابر تصميمات خود مسئول است يعنی او آفريده ای مکلف 
است زيرا خداوند او را آفريده و نعمت ھای بزرگی را به  او ارزانی 
کرده که از جمله ی اين نعمتھا اين است که او را بعنوان جانشينی 

ويات وامکانات زمين بھره تا از محت ٣برروی زمين قرار داده است
مند شود ولذت ببرد و خداوند برای امتحانش او را ملزم به قيدوبندی 
کرد تا از آنھا تجاوز نکند عليرغم ظواھر فريبنده ای که به خوشبختی 
موقت دنيوی او می انجامد و اين بدان خاطر است تا در زندگی ابدی 

ايی که او را از آخرت پيروز و رستگار شود. واز بارزترين نعمت ھ
 ساير مخلوقات جدا ميکند، عقل متمايز، ھدايت و آزادی اختيار است.

جن وانس) را با دادن عقل يا نيروی فوق خداوند مخلوقات مکلف (
العاده، در فھم و دريافت چيزھايی که در معرض حواس پنجگانه قرار 

دت ميگيرند و بوسيله ی آن آنھا را از ھمديگر تشخيص ميدھند و تا م
ھای طوالنی آنھا را ثبت وضبط ميکنند وباتوسعه ی اطالعات بيشتر 
جھت استفاده ی فوری يا در آينده، آنھا را متمايز کرده است.ھمچنين 
خداوند در عقل قدرتی قرار داده است تا بتواند تعاليم الھی که او را 
بسوی راه ھای خير و پيروزی و رستگاری ھدايت می کند و از راه 

و شکست برحذر ميدارد را در خود جای دھد.پس عقل نعمت ھای شر 
بزرگی می باشد كه شايسته ی قيمتی گران است و ھرکس از نعمت آن 

                                                 
 .٣٢- ٣٠) سوره بقره آيه ھای٣



 

 

 

٣١ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

برخور دار است سزاوار محاسبه می باشد.و ھيچ مخلوق کاملی وجود 
ندارد که محروميت  از عقل را ترجيح دھد يعنی آرزو داشته باشد تا 

کم عقل يا بی عقل باشد تا از محاسبه در طول زندگی اش ديوانه يا 
 معاف شود.

وخداوند به مخلوقات مکلف ھدايت فطری عطا نموده است طوريکه 
ما من مولود يولد إال علي الفطرة فأبواه می فرمايد: ( <رسول @ 

می ھر نوزادی که به دنيا يعنی: (٤يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...)
ولی والدينش او را يھودی يا مسيحی  اسالم) استآيد براساس فطرت (

 .يا مجوسی می کنند...)
خداوند انسان را باھدايت و راھنمايی از طريق پيامبرانش تامين نموده 
تا او را نسبت به عھد وپيمانی که باخودش بسته است يادآوری کنند و  
با راھنمايی ھای مفصل مناسب برای ھر مرحله از مراحل اصلی 

 زمين او را تامين کنند.زندگی اش بر روی 
ھيچ عاقلی شک ندارد که خداوند متعال به مخلوقات مکلف اندازه ی 
بزرگی از آزادی انتخاب داده است تا از آن بھره مند شود که بوسيله 
ی آن می تواند حتی نوع زندگی ابدی خودش را انتخاب نمايد.خداوند 

َفْلَيْكفُْر)  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُيْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ  َربُِّكمْ  ِمنْ  ِ◌اْلَحقُّ  می فرمايد: (َوقُل
و بگو حقيقت از جانب پروردگار شما است پس يعنی: ( ٢٩الکھف/

ھرکس ميخواھد بدان ايمان بياورد وھرکس ميخواھد بدان کفر بورزد) 
وبرای درک بزرگی اين نعمت فقط کافيست تا به داليل ھمه ی جنگ 

برسر آزادی بيان بوده يا آزادی  ھا نگاھی بياندازيم زيرا مبارزه يا 
 عملکرد خواه آن را می خواستند خواه از آن دفاع می کردند.

 است؟ خداوند آفريدھی مسئول استدرحاليکه افعالش انسان چگونه

جواب اين پرسش در حقيقت در کلمه قضاء و مشتقات و مترادفات و 
 طبيعتش نھفته شده است وشايد از بارزترين نصوص در اين باره

                                                 
  .١٧٢آيه :ه سوره اعراف، مراجعه کنيد ب) صحيح بخاري كتاب: القدر٤
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 ٥است که فرمود: (اليرد القضاء إال الدعاء) <فرمايش رسول @ 

قضاء و قدر را فقط دعاء برمی گرداند) و مثال آن،  دعای سه يعني: (
نفری است که به خاطر صخره سنگی که ورودی غار را مسدود کرده 
بود درغار گرفتار شده بودند پس خداوند را خواندند وصخره اندکی 

 .٦تد از آن بيرون بروندکنار رفت و توانس
واز جمله نصوصی که در اين باره وارد شده است فرمايش رسول @ 

يعنی:  ٧است که فرمود: ( فلو کان شیء يسبق القضاء لسبقته العين) <
 اگر قرار بود چيزی از قضاء و قدر پيشی ميگرفت، زخم چشم بود)(

 کلمه قضاء در منابع اصلی اسالمی به دو معنی آمده است:
حکم شرعی، بر بنده واجب است تا بدان پايبند باشد ولی نعمت  -١

 آزادی انتخاب به او اين امکان را ميدھد تا با آن مخالفت کند.
حكم طبيعت، يا سنتی که در جھان ھستی دارای نتيجه ی قطعی  -٢

 ُكونِي َنارُ  َيا است؛ومثال حکم طبيعت اين آيه ی کريمه است: (قُْلَنا
ما به آتش فرمان يعنی: ( ٦٩ْبَراِھيَم) األنبياء/إِ  لَىعَ  َوَساَلًما َبْرًدا

داديم تا بر ابراھيم سرد وسالمت شو) پس نتيجه چنين شد که آتش 
بر ابراھيم عليه السالم سرد وسالمت شد و اين آيه براين حقيقت 

َماَواتِ  مھر تاکيد می نھد: (َبِديعُ   اَفإِنَّمَ  أَْمًرا َقَضى َوإَِذا َواأْلَْرِض  السَّ
يعنی: ( خداوند به وجود آورنده  ١١٧َفَيُكوُن) البقرة/ ُكنْ  لَهُ  َيقُولُ 

ی آسمان ھا وزمين است وھرگاه به چيزی دستور دھد فقط به او 
و ممكن است سنت ھاي طبيعت که  ٨ميگويد باش پس ميشود)

خداوند آفريده است نمونه ای از قضاء باشد واز دو بخش تشکيل 
قطعی ومخلوق مکلف به خاطر نتيجه ی ميشود: علت و نتيجه ی 

حتمی سنت ھای طبيعت مورد محاسبه قرار نمی گيرد بلکه به 
 خاطر علت وسببی که انتخاب کرده مورد محاسبه قرار می گيرد.

                                                 
 .) سنن ترمذي: القدر٥
-٤٨: ١ ) مراجعه کنيد به نووی باب اخالص النية؛ ومراجعه کنيد به الصالح جلد٦

٥١. 
 .) ابن القيم الجوزی، الطب٧
 .١٩٠-١٨٧: ٨ ) و مراجعه کنيد به مجموع الفتاوی جلد٨
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ومثال سنت طبيعت يا قانون طبيعی اين است که سنگی را در راستای 
ه خاطر پای خود به باال پرتاب کنی (سببی که انتخاب کرده ای) و ب

نتيجه ی ( سنت طبيعت يعني جاذبه ي زمين بر روي پايت می افتد
قطعی) ونتيجه ی تغيير نميکند مگر اينکه از قانون طبيعی ديگری 
استفاده کنی مانند اينکه پايت را از مسير سنگ کنار بکشی يا سنگ را 

 به محل دورتری از پايت پرتاب کنی.
خاب ھايش اين است که فسق از قوانين طبيعی مرتبط به انسان و انت

وفجور افراد خوشگذران وشھوت ران باعث نابودی آنھا ميشود؛ 
 فِيَھا َفَفَسقُوا ِفيَھا ُمْترَ  أََمْرَنا َقْرَيةً  ُنْھلِكَ  أَنْ  أََرْدَنا خداوند می فرمايد: (َوإَِذا

ْرَناَھا اْلَقْولُ  َعلَْيَھا َفَحقَّ  ھرگاه بخواھيم يعنی: (و  ١٦َتْدِميًرا اإلسراء/ َفَدمَّ
سرزمينی را نابود کنيم خوشگذرانان وشھوت رانان آنجا را سلطه و 
قدرت ميدھيم تا فسق وفجور کنند پس دستور عذاب برآنجا قطعی 

 ٩ميشود وناگھان آنجا را سخت در ھم می کوبيم)
اين مطلب شبيه حرف ما در سطح بشری است که ميگوييم: اگر 

به سمت راست می چرخانيم واگر بخواھيم قفل را باز کنيم آن را 
بخواھيم آن را ببنديم آن را به سمت چپ می گردانيم واين سبب به 
ھمراه نتيجه اش است وھرکس می تواند با به بکارگيری سبب، خواه 

 به صورت عمدی يا سھوی به نتيجه ی مشخصی دست يابد.
 بأمرنا) در آيه فوق اين است که: سبب نابودی که ھمانو منظور از (

 فسق وفجور خوش گذرانان بود به وقوع پيوست.
سنت طبيعت در اينجا از فسق وفجور خوش گذرانان قوم (سبب) 

ت مردم در فريضه ی تشکيل می شود وعالوه برآن، کوتاھی اکثري
 .(نتيجه) سبب ديگر) باعث نابودی آن سرزمين شدامربه معروف (

رانان قوم شان و مثال ھای زيادی از داستان ھاي پيامبران و شھوت 
و اين مطلب بعنوان يک سنت طبيعی قلمداد شده و  ١٠وجود دارد

شيطان ويارانش در صدد به کارگيری آن برای فريفتن و منحرف 
                                                 

 تفسير آيه مثال در تفسير طبری و ابن کثير) مراجعه كنيد به ٩
به طور مثال به النجار مراجعه کنيد وھمچنين به شرحی که سيد قطب در فی ) ١٠

 برآن نوشته نگاه کنيد.٤:٢٢١٧ظالل جلد
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 کردن مردم از حق و حقيقت ھستند.
و از سنت ھای طبيعی اين است که شبکه ی بزرگ و محکمی وجود 

د که اين جھان دارد که  از سيستم خودکار (اتوماتيک) تشکيل ميشو
ھستی را با اراده ی خداوند به وجود آورده و به حرکت در می 
آورد.بنابراين خداوند متعال اين جھان ھستی را به وجود آورده و 

کن: بخواھد می آفريند و با کلمه ی ((محتويات آن را به ھرشکلی که 
حکم رکت در می آورد و آن چيز می شود(موجود باش)) آن رابه ح

و اين كار توسط سنت ھاي طبيعی و نظم خودکاری که آفريده مستقيم) 
 است انجام ميشود.

سنت ھاي طبيعی از نظر قدرت و جامعيت نفوذ متفاوت ھستند به 
طور مثال اگر درجه حرارت آتش به ميزان مشخصی برسد آب را 
بخار ميکند ولی اگر آب بر روی آتش ريخته شود ميتواند آن را 

ھميت حرارت ومنابع آن،  خداوند آب را خاموش کند وعليرغم ا
 ِمنَ  بعنوان مايه ی ھمه ی زندگی معرفی کرده ومی فرمايد: (َوَجَعْلَنا

) األنبياء/ ْيءٍ شَ  ُكلَّ  اْلَماءِ  وما ھرچيز زنده را از آب يعنی: ( ٣٠َحيٍّ
 آفريده ايم)

مانند برای توضيح سنت ھای طبيعی مثالی از يک سيستم خودکار 
ميکند) که بصورت خودکار عمل ی می آوريم (ساعت اتوماتيک

) ندارد و لزومی به ونيازی به تنظيم روزانه (مثل کوک کردن دستی
نيروی خارجی مانند باطری ندارد.اين ساعت بصورت خودکار عمل 
ميکند چون دارای دو فنر است ھنگامی که يکی از فنرھا به تدريج باز 

ند باز شدن فنر اول باعث می شوند ديگری را می بندد بنابراين فرآي
فرآيند بسته شدن فنر دوم ميشود و ھر دو فنر اين کار را به شيوه ی 
خودکار وپی در پی انجام ميدھند تا بوسيله ی آن يک سيستم حرکت 
خودکار توليد ميشودو ھمچنين فرآيند بازشدن فنر کارھای متعدد 

قربه ديگری را انجام ميدھد مانند به حرکت در آوردن دنده ی ع
ساعت و عقربه دقيقه ھا و عقربه ی ثانيه ھا و شمارنده ی روز و 
تاريخ. و اينگونه برای ما يک سيستم خودکار پديدار ميشود که 
عملکرد خودکار ومتنوعی را بدون نياز به کمک عوامل بيرونی از 
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 خود نشان ميدھد.
و  بنابراين وقتی با کارکردن ساعت ميدانی که يکی از فنرھا بازميشود

ديگری بسته ميشود يعنی جريان غيرمحسوسی  را درک ميکنی و 
ھنگامی که می توانی بدانی عقربه ی ساعتی که ساعت يک را نشان 
ميدھد بعد از يک مدت زمان معين ساعت دو و....را نشان خواھد داد 
يعنی از جريانی که در آينده رخ خواھد داد آگاھی داری.و مالحظه 

عت کنترل وسيطره ی خود  را بعد از ساخت ميشود که سازنده ی سا
آن از دست ميدھد اما آفريدگار جھان ھستی تا ابد بر جھانی که آن را 

 آفريده است کنترل وسيطره دارد.
بله؛ خداوند متعال جھان ھستی را به ھمراه انسان و افعالش با 
دستورمستقيم و مجموعه سنت ھای طبيعی که بصورت خودکار عمل 

م أبوحنيفه رحمه @ می گويد: ده است ھمانطور که اماميکنند آفري
پس يعنی: ( ١١فلما کان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولی أن تکون مخلوقة)(

وقتی کننده ی کار مخلوق باشد کارھايش به طريق اولی مخلوق 
 .ھستند)

و اين بدان معنی است که انسان بخاطرايجادکردن  کارھايش که از 
ورده محاسبه نميشود بلکه به خاطر انتخابی که از عدم آنھا را بوجود آ

بين اسباب دارای نتايج قطعيانجام داده است مورد محاسبه قرار خواھد 
 گرفت.

برای روشن شدن بيشتر مطلب فرض می شود معلمی سواالت چند 
گزينه ای را طرح کرده است که ھرسوال دارای چندين جواب 

کافی در اختيارشان قرار  احتمالی است و برای انتخاب آنھا فرصت
می دھد  وبرای تشخيص بين امتيازات متفاوت جھت تالش و استفاده 
ی آنھا از دروس، پاسخ ھای را در محدوده ی کامال اشتباه وکامال 

 درست تنظيم ميکند.
پس اين معلم است که گزينه ی ھمه ی پاسخ ھا را تنظيم ميکند و او 

آنھا اجازه ميدھد و برخی ديگر برخی از پاسخ ھا را دوست دارد و به 

                                                 
 .٤٥ ) أبوحنيفة صفحه١١
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را ناپسند ميداند و دانش آموز وظيفه دارد تا فقط از بين گزينه ھای 
موجود پاسخ را انتخاب کند که درصورت انتخاب خوب پاداش ودر 

اما با اينکه ھمه ی  ١٢صورت انتخاب نادرست مستحق تنبيه است
نمی شود  گزينه ھا از سوی معلم گنجانده شده ھيچ سرزنشی متوجه او

بلکه برعکس شايسته ی تقدير و تجليل است زيرا او امتحانی خوب و 
کامل برگزار کرده است طوريکه ھمه ی پاسخ ھای احتمالی را در آن 

 گنجانده است.

 در خداوند ی اراده با چيز ھمه حاليکه در مسئول است انسان چگونه
 است؟ حرکت حال

ت که خداوند به انسان اندازه ای از آزادی اختيار عطا کرده اس
بازخواست از آن قابل اجرا است ولی نمی تواند کاری را بدون اراده 

��Â��Á��À}�انجام دھد؛ خداوند می فرمايد:  –سبحانه وتعالی  –ی او 

Ç��Æ� �Å� �Ä� �Ãz  :و نمی توانيد بخواھيد مگر يعنی: (  ٢٩التكوير

 .چيزھايی را که خداوند بخواھد)
پس مخلوق مکلف چگونه در باره ی انتخاب ھای خود مسئول بوده و 

 بخاطر آنھا مورد بازخواست قرار می گيرد؟
وقتی قبول کرديم که خداوند آفريده ی انسان و توانايی ھايش است و 
اوست که او را از نعمت ھايی چون ھدايت و عقل و آزادی انتخاب 

م کيند تا قبول کنيم بھره مند می سازد پس ھمين مطلب ما را ملز
خداوند قادر است تا ھرلحظه که بخواھد آنھا را بازپس بگيرد ولی 
ھرگاه انسان توانست آنھا را به کاربگيرد و اشتباه کند پس مسئول 

 انتخاب خويش می باشد.
برای رفع اين ابھام اجازه دھيد تا مثال ديگری بياوريم: فرض ميشود 

يعنی عقلی يی ھا را درک ميکند (د که راھنماشما برادر کوچکی داري
دارد که می تواند بوسيله ی آن تشخيص دھد) شما در مقابل او بشقابی 

                                                 
) به طور مثال مراجعه کنيد به مجموع الفتاوای شيخ االسالم ابن تيمية رحمه ١٢

 .١٢٣ : ٨ E: جلد
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حاوی غذای مفيد و مقداری اسباب بازی که آلوده به ميکروب ھستند 
قرار ميدھيد سپس به او تذکر دادی که غذا برای سالمتی اش مفيد 

ا آنھا بازی اگر باست و اسباب بازی ھا آلوده به ميکروب ھستند و 
او فرصت  ھدايت و راھنمايی ھا) سپس بهکند مريض خواھد شد (
آزادی انتخاب نسبی) بااين حال شما او را انتخاب بين آن دو دادی(

زيرنظر داريد و کنترل می کنيد و ميتوانيد در ھر لحظه او را از 
نزديک شدن به اسباب بازی منع کنی و می توانيد بنابرمصلحتش او 

جبور به انتخاب غذا نماييد ولی اگر او با اراده ی خود اسباب را م
بازی را انتخاب کرد پس او در برابر نتيجه ی انتخاب خود مسئول 

  خواھد بود.

ازقبل  که آنچه با تواند نمی حاليکه در مسئول است انسان چگونه
 کند؟ مخالفت است شده برای اونوشته

ی آن در نصوص زيادی تقدير)) ومشتقات و مترادف ھاکلمه ی ((
به سؤال  <آمده است که از آن جمله می توان به پاسخ رسول @ 

 < جبريل عليه السالم در مورد ايمان اشاره نمود؛پاسخ رسول @
أن تؤمن باz و مالئكته و كتبه و رسله واليوم اآلخر و چنين بود: (

ند و ايمان يعنی اينکه به خداويعنی: (١٣تؤمن بالقدر خيره وشره)
فرشتگانش و کتاب ھايش و پيامبرانش و روزقيامت و خيروشر تقدير 

 .باور داشته باشی)
به طورکلی انسان مالحظه ميکند که دو مفھوم برای کلمه ی ((تقدير)) 

 وجود دارد:
 قضاء يا حکم طبيعی )١
تعيين واقعيت يک چيز و ثبت ماھرانه ای که باعلم مطق خداوند  )٢

ه أبوحنيفة رحمه @ می گويد: ست ھمانطورکدر واقعيت در حرکت ا
تقدير چيزی است که با يعنی: ( ١٤ولکن کتبه بالوصف ال بالحکم)(

                                                 
 .، بيان االيمان) صحيح مسلم: اإليمان١٣
 .٣٩ حنيفه: الفقه صفحه وأب )١٤
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توصيف وتوضيح ثبت شده نه با ُحکم) يعنی: خداوند به بنده اش ُحکم 
نکرده است که چنين وچنان بکن بلکه با علمش که ورای زمان ومکان 

 –حاتی که مخلوق در آينده و حواس محدود است از ازل به ثبت توضي
انجام خواھد داد و برايش بوقوع خواھد پيوست دستور  -بااختيار خود

 داده است.
واضح است که دانش مخلوق در محدوديتقيد زمان است يعنی چيزھا 
را با تقسيم بندی به بخش ھای کوچک ميفھمد به طورمثال اگر بخواھد 

ر جھت به شکل شکل يک برگ کوچک را بداند نياز به بررسی ھ
 مستقل داشته ونياز به مدت زمانی دارد 

 تشخيص می تواند مابين  چھار نوع از دانش مخلوقات باشد:
دانشی که که در گذشته کسب کرده که درمعرض نقص و  .١

 .فراموشی قرار ميگيرد
دانشی را که در حال حاضر کسب ميکند از وضوح وروشنايي  .٢

است اطالعات موجود بيشتری برای او برخوردار است و ممکن 
مانند نتيجه ی امتحان قبل از اعالم نزد معلم موجود و برای دانش 

 آموز پوشيده باشند.
دانشی را که در آينده از چيزی که در آينده رخ خواھد داد کسب  .٣

خواھد کرد و آن چيز پوشيده خواھد ماند تا وقتی که آينده تبديل به 
 حال يا واقعيت حاضر شود.

موعه چيزھايی که وجودشان احتمالی است تصوراتي از مج .٤
 بشرطی که شرايط بوجود آمدن شان فراھم شود

موجود در حال  –برای ذات او  –اما  در مورد علم خداوند ھمه چيز 
 حاضر است و چيزی به نام گذشته يا آينده يا احتمال وجود ندارد.

واضح است كه دانش مخلوقات در محدوديت قيد مکان است واين بر 
نش مخلوق بازتاب دارد به طور مثال کسی که از مکان باال چيزی دا

را نگاه می کند چيزھايی را مشاھده ميکند که شخص ايستاده در مکان 
پايين آنھا را نمی بيند بنابراين چيزھايی را که شخص اول ديده و 
بعنوان جزئی از دانش او ثبت شده برای شخص ديگر از امور پوشيده 

اب می آيد.و ھمچنين شخصی که در چھارراه دو وغيرموجود به حس
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خيابان قائم ايستاده است چيزھايی را مشاھده ميکند که شخص ايستاده 
در يکی از خيابن ھا آنھا را نمی بيند پس دو خيابان و محتويات آن 
برای شخص اول محسوس و قابل درک به حساب می آيد اما برای 

ز امور پوشيده محسوب می ديگری يکی از خيابان ھا ومحتويات آن ا
 شود.

اما برای علم خداوند ھيچ محدوديت مکانی يا ديدی وجود ندارد زيرا 
چيزھای دور يا پنھانی که پشت  -ذات @ سبحانه وتعالی –برای 

چيزھای ديگر باشند وجود ندارد بلکه ھمه چيز حاضربوده و علم 
 مطلقش ھمه چيز را احاطه ميکند.

س دريافت در انسان محدود است حتی واضح است که قدرت حوا
برخی از حيوانات و حشرات دارای حواس قوی تری از انسان ھستند 
مثال تيز بينی گربه ھا در تاريکی مشھور است  وھمچنين قدرت 
بويايی سگ ھا برھيچ کس پوشيده نيست و در مقابل، علم خداوند در 

انا است و ھمه قيد وبند حواس محدود نيست و او ذاتی شنوا و بينا و د
مطلق است  -سبحانه وتعالی–صفاتش مطلق می باشد و علمش 

����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º}�طوريکه می فرمايد: 

Í���Ì��Ë��Ê���É��ÈÎ����Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï

ã��â�� � � �á� �à�� �ß��Þ��Ý�� �Ü��Û��äz  :شما ای پيامبر(يعنی: ( ٦١يونس( (

شما ای وی و بخشی از قرآن نمی خوانی و (به کاری مشغول نميش
صحابه و مومنان بعدازايشان) کاری انجام نمی دھيد مگر اينکه ما 
ناظر وگواه برشماھستيم ھمان لحظه که شما به آن مشغول می شويد و 
ھيچ چيز از پروردگارت در زمين و آسمان پوشيده نمی ماند خواه ذره 

کوچکتر از آن و خواه بزرگ تر از آن كه ھمگی در ای باشد وخواه 
 .كتاب آشكاري ( لوح محفوظ) ثبت ميشود)

وتقدير عبارتست از ثبت وضبط بسيار دقيق و ماھرانه برای ھرآنچه  
که در عالم ھستی است و آن از علم خداوندی سرچشمه ميگيرد که در 

 ت.قيد وبند زمان يا مکان يا حواس محدود در فھم وادراک نيس
اين بدان معنی نيست که نميتوان با احکام قوانين طبيعی مخالفت کرد 
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که اشتباه نمی کند كه   - بسيار دقيقی است –بلکه آن ثبت وضبطی 
احتياط کردن در برابر ور به اين جمله پيدا ميشود که: (ازينجا با

 .سودی ندارد) -وچيزی که محقق خواھد شد –سرنوشت 
اين است که مثال شما اطالعات  - ی بشریدر حد واندازه -مثال آن  

دقيقی از سفری که دوست تان خواھد رفت وفعاليت ھايی که انجام 
خواھد داد جمع آوری کرده وقبل از سفر آن را ثبت وضبط می کنيد 
وھمانطور که ثبت کرده بوديد اتفاق می افتد؛ پس آيا ميگوييم شما او 

 يد؟را  در انجام کارھايی که کرده مجبور نمود
 خداوند کند؛ نمی ظلم کس ھيچ به خداوند که دارد يقين مؤمن انسان و

  ٤٦فصلت:  ì��ë��ê��é��èç��æ��å��äã���â��á��àz}�فرمايد:  می

ھرکس کارشايسته ای انجام دھد به سود خود ميکند وھرکس يعنی: (
کار بد انجام بدھد به ضرر خود ميکند و پروردگار تو کوچک ترين 

ک از بندگان نميکند) اين كالم الھي از لحاظ معنی ظلمی به ھيچ ي
واضح واز لحاظ ثبوت قطعی است و ممكن است خواننده ی قرآن 
کريم وسنت نبوی صحيح با نصوصی مواجه شود که از آنھا برداشت 

وبه ص را در مقابل آنھا قرار ميدھد (َجبر نمايد ولی وقتی اين ن
ا حيرت وسرگردانی اصطالح نصوص را بايکديگر جمع ميکند) فور

 از بين ميرود.

 چيست؟ مجازات و پاداش ونوع است چگونه محاسبه

انسان مؤمن باور دارد که خداوند متعال مخلوقات مکلف را با پتانسيل 
متمايز کرده و  -ازساير مخلوقات –ھا وامکانات بزرگ وبيشتری

نعمت ھای بسيار زيادی که قابل شمارش نيستند را به آنھا ارزانی 
وده است و آنھا را در برابر اين امکانات و نعمت ھايی که بايد در نم

حفظ و بھره برداری اش به خوبی کوشا باشد مسئول کرده است 
وطبيعی است که براين مسئوليت عادالنه و نعمت ھای بزرگ، 
امتحانيبی عيب ونقص و پاداش ھا ومجازات ھای بزرگ مترتب 

نيم سرای امتحان است و شود.زندگی دنيا که در آن زندگی می ک
زندگی آخرت سرای نتيجه ی اعمال، و نعمت ھا و آزمايش ھا به سان 
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سرمايه ھايی ھستند که با بابھره برداری خوب از آنھا در دنيای موقت 
ميوه ھا ومنافع بزرگ شان را در زندگی آخرت کسب کنيم.پس اگر 

به آخرتش  برای خدمت ا خوب بھره برداری کند و آنھا راانسان از آنھ
بکاربگيرد و نيز ھمانطور که پروردگارش دستور داده سھمش را ھم 
از دنيا فراموش نکند شايسته ی پاداش بزرگی از نعمت ھای زيبا 
خواھد بود و اگرھمانگونه که پروردگارش به او دستور داده است بر 
سختی ھا و آزمايش ھا صبرکند برايش ثواب وپاداش نوشته می 

ت اين آزمايش زمانی تداعی ميشود که نعمت ھای شود.مرحله ي سخ
يعنی انسان ای جاودانه ی آخرت برخورد کنند (موقت دنيا با نعمت ھ

در انتخاب بين آنھا دچار تناقض وشک شود) طوريکه راه ھای 
رسيدن به نعمت ھای زندگی دنيا با مظاھر فريبنده احاطه شده و راه 

ا وناماليمتی ھا احاطه ھ ھای رسيدن به نعمت ھای آخرت با سختی
 .شده است

ُحجبت الجنة می فرمايد: (ُحِجبت النار بالشھوات و <رسول @ 
آتش ؛ يعنی: (١٥احاطه شده) در روايت ابی نعيم( بالمکاره) يا ُحفت

 .جھنم با شھوات و بھشت با سختی ھا وناماليمتی ھا پوشيده شده است)
وگذرای موجود دنيا  و مخلوق مکلف احيانا بايد از نعمت ھای موقتی

بگذرد تا به نعمت ھای به تعويق افتاده ی دائمی آخرت دست يابد 
وبرای پيروزی در اين امتحان بايد بر شھواتش غلبه کند وبر 
ناماليمتی ھا صبر نمايدزيرا دنيا در نزد خداوند به اندازه ی الشه ی 

 .١٦ناقص يک بزغاله يا بال پشه ارزش ندارد
بايد در بين حقيقت تلخ ودعوتگران کم آن و   وانسان دراين امتحان

باطل گوارا و دعوت گران زيادش يکی را انتخاب کند وبايد در مقابل 
تالش وھجمه ھای شيطالن ويارانش از جن وانس که شبانه روز برای 
فريفتن او کارميکنند تا در آخرت از جمله ی زيان کاران باشد 

 استقامت بورزد.

                                                 
 .) صحيح بخاری؛ الرقاق١٥
 .١٣٧٦ ؛ ٢: جلده الزھد، إبن ماج الترمذی: ) صحيح مسلم، الزھد والرقائق،١٦
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سی بر مبنای کسب فرصت ھای برابر نيست مالحظه ميشود که حسابر
بلکه برمبنای تالشی است که شخص در روشنای امکاناتی که برايش 
فراھم شده ازخود صرف ميکند يا بوسيله ی توانايی ھائی که خداوند 
برايش ارزانی کرده در فراھم کردن آنھا مشارکت ميکند.زيرا ممکن 

يد در يک محيط است انسان برای مدت طوالنی زندگی نکند و شا
غيرمسلمان زندگی کرده وسپس مسلمان شده است که با اين حال اين 
امکان برای او فراھم است تا باکسی که مادرش او را مسلمان به دنيا 
آورده است به رقابت بپردازد وممکن است مدت زيادی زندگی کند 
وبرايش امکانات فطری و موروثي بسيار زيادی فراھم شود که ھردو 

ھايت يکسان خواھند بود به شرطی که ھردوی آنھا نھايت تالش در ن
 خود را کرده باشند.

عمر شبيه مدت زمان امتحان است البته با تفاوتی چند ازجمله، مدت 
زمان امتحان برای دانش آموز مشخص است وبه او اين حق را ميدھد 
 تا امتحانش را قبل از تمام شدن وقت مشخص شده به پايان برساند اما
برای امتحان زندگی دنيا مدت زمان مشخص شده برای امتحان (عمر) 
نامشخص است و بنده اين حق را ندارد که زندگی اش را ھرموقع که 
خواست به پايان برساند. شايد اين بدان خاطرباشد که امتحان، شايسته 
ی پاداش يا مجازات ھميشگی باشد واينكه عملكرد بسيار کم واجد 

 وشت باشد.شرايط تعيين سرن
نبوی اعتراض کند که می و شايد انسان نسبت به مفھوم اين حديث 

إن العبد ليعمل عمل أھل الجنة و إنه لمن أھل النار و يعمل فرمايد: (
يعنی: ١٧عمل أھل النار وھو من أھل الجنة و إنما األعمال بخواتيمھا)

بنده به عملکرد اھل بھشت مشغول ميشود درحاليکه اھل جھنم است (
ميشود درحاليکه اھل بھشت است   به عملکرد اھل جھنم مشغول و
راز اين مطلب اين است) که ميزان در عمل ھا پايان آنھا بستگی (

دارد) اما تامل کردن در اين مثال بشری می تواند اين اشکال را ازبين 
 ببرد:

                                                 
 .) صحيح بخاری: الرقاق، االعمال بالخواتيم١٧
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فرض كنيد شما معلم ھستيد و برگه ی امتحانی دانش آموزی را که در 
ؤاالت پاسخ خوب داده است را تصحيح ميکنيد ولی در ابتدا به س

نھايت، آنھا را خط زده و شروع به نوشتن پاسخ ھای اشتباه نموده 
است.آيا نمره را براساس پاسخ ھايی که در پايان داده است ميدھيد يا 
براساس پاسخ ھايی که خط زده است؟علت ھرچه باشد اصل اين است 

تناسب آخرين پاسخ ھايی بوده که در نمره ای را به او بدھيد که  م
 پايان امتحان ثبت شده است.

رمز بين پيروزی و شکست در اين آيه تداعی ميشود؛ خداوند می 

��z��y����x��w��v���u��t��s��r}���|��{��~���¡��¢��£��¤��¥��}�فرمايد: 

§���� � �¦z  :قطعا خداوند شرک ورزيدن به خودش را يعنی: (  ٤٨النساء

و غير شرك  را برای ھر کس که بخواھد می بخشد نمی بخشد 
وھرکس به خداوند شرک بورزد قطعا مرتکب گناه بزرگی شده 

خداوند می  و پيروزی حقيقی در اين آيه تداعی ميشود؛ ١٨است)
���z��y��xw��v��u��t��s���rq��p��o��n}��}فرمايد: 

¨��§��¦�� � � � �¥��¤��£�� ¢¡�����~��}���|z  :یيعن ١٨٥آل عمران :

ھر موجودی طعم مرگ را ميچشد وشما در روز قيامت به تمام (
وکمال پاداش خود را دريافت خواھيد کرد و پس ھرکس از آتش جھنم 
نجات يافت و به داخل بھشت برده شد قطعا پيروز شد و زندگی دنيا 

خداوند در حسابرسی مخلوق مکلف بسيار ، جز کاالی فريب نسيت)
و مھلت ميدھد و فرصت ھای زيادی را آمرزنده و مھربان است به ا

ولی وقتی  –فراراه او قرار ميدھد تا توبه کند و به راه مستقيم برگردد 
 او را رھا نميکند.  -با اراده ی خود برنگشت

ممکن است خداوند گناھان کبيره ی مخلوقی را که در ربوبيت 
شرک نورزيده  -سبحانه وتعالی- صفات ذاتش والوھيت واسماء

توحيد از دنيا رفته است را ببخشد وممکن است کارھای بد  وبرحالت
او را به نيکی تبديل کند ولی ضمانتی برای ھيچ کس نيست.پس بر 

                                                 
 .سوره نساء١١۶مراجعه کنيد به آيه) ھمچنين ١٨
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مخلوق مکلف واجب است تا نھايت تالش خود را به کار بگيرد تا در 
زندگی جاودانه ی خود از آتش نجات يابد وبھشت را کسب کند و اين 

ستورات خداوند و دوری جستن از تمام مھم بوسيله ی انجام دادن د
آنچه که نھی کرده و با زياد انجام دادن کارھايی که خداوند دوست 

 دارد تا از بنده اش ببيند محقق می شود.
و پاداش ھای آخرت به اندازه ای بزرگ ھستند که عملکرد ھای ما 
نمی توانند حق آنھا را به جای بياورند و مجازات ھای آخرت برای 

ن و کسانی که فرصت ھای زيادی را از دست داده واز آنھا کافرا
 برای توبه استفاده نکرده اند بسيار بزرگ است؛

عين  ال قال @: أعددت لعبادی الصالحين مافرمايد: ( می < رسول @

��p}خطر علی قلب بشر) فاقرءوا إن شئتم:  رأت وال أذن سمعت وال

��z���y��� � � �x��w��v��u��t��s��r��q{����|z  :خداوند يعنی: ( ١٧١٩السجدة -

می فرمايد: برای بندگان نيکوکار خودم چيزھايی  -درحديث قدسی
آماده کرده ام که نه چشم آنھا را ديده ونه گوش شنيده است ونه به قلب 

بخوانيد که خداوند  انسانی خطور کرده است) اگر خواستيد اين آيه را
انچه که (موحدان صالح) انجام  ھيچ کس نميداند در مقابلمی فرمايد: (

و در مقابل ، ميدادندچه چيزھای شادکننده برای شان پنھان شده است)
مجازات آخرت برای کسی که ھمه ی فرصت ھای پيروزی را از 
دست ميدھد و نسبت به ھمه ی راھنمايی ھا وسايل ھشدار و يادآوری 

زيرا  بی توجھی ميکند و استفاده نمی برد بسيار سخت وسنگين است
کمترين عذاب جھنم برای کسی است که قطعه ای آتش در زير پايش 

 .٢٠گذاشته ميشود وبه وسيله ی آن داخل مغزش به جوش می آيد
و از سوی ديگر پاداش ھا و مجازات ھا دارای درجات واندازه ھای 
بسيار متفاوتی ھستند تا متناسب با عملکرد مخلوق مکلف در خصوص 

 .يا کوتاھی ميکند باشدآنچه که بدست می آورد 

                                                 
 .جاء فی صفة الجنة ما ،الخلق ) صحيح البخاری: بدء١٩
 .ی: الرقاق) البخار٢٠



 

 

 

٤٥ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

 آيا جھاد به معنی جنگيدن با کسانی است که اسالم را نمی پذيرند؟

اين معنی از جھاد با مفھوم صحيح کلمه ی ((جاھد، يجاھد)) در تضاد 
است زيرا مجاھدة در اصل واکنش به چيز قبلی بوده که به صورت 

قاومت قاوم، يقاوم: مقاومت كرد،مداوم با آن در تعامل است مثل (م
ھاجم، يھاجم:حمله کرد، حمله د) ونه اينکه از ابتدا به معنی (ميکن

ميکند) باشد وحتی اگر بگوييم مبارزه، واکنشی برای رد طرف ديگر 
و راضی ساختن او به چيزی که بسويش فرامی خوانيم است پس اين 
با عدالت الھی وبشری در تضاد است وکافی است انسان خود را در 

اخوانده ميشود قرار بدھد آنگاه به اشتباه وخطر اين جای کسی که فر
تفکر پی می برد واين تفکر با عقل وفطرت نيز در تضاداست زيرا 
وقتی يکی از پژوھشگران دينی غيرمسلمان گفت: اسالم با شمشير 
گسترش يافته است يعنی بخاطر طرح موضوع جنگ باکافران به 

عموم مسلمانان  خاطر کفرشان ازسوی وی، علماء و مسئولين و
ناخودآگاه براين تھمت اعتراض کردند واگر نويسنده وبرپاکننده ی 
آزمون از ما بپرسد: آيا مراقب امتحان حق دارد تا دانش آموزان را 
مجبور به نوشتن پاسخ ھای صحيح کند؟ حتما جواب قطعی ومنطقی 

 خير خواھد بود.
واضح که  وباالتر از آن، اين فھم از جھاد با بسياری از نصوص

���Ö}�: دربردارند در تضاد است مثل آيه یمعاني قطعی  � ÕÔ��Ó�� � �Ò��Ñ

Ú� �Ù� � � �Ø� �×Û� �z  :دين يعنی: (ھيچ اجباري در (پذيرفتن  ٢٥٦البقرة (

(راه کج) کامال مشخص  راه مستقيم) از گمراھی( نيست زيرا ھدايت
شده است) و بازخواست حسابرسی فقط بعد از مرگ و پايان زمان 

و ھمچنين اين موضوع با تمام آيات واضحی که  ٢١حان خواھد بودامت
فقط در رساندن دعوت خالصه  <تاکيد ميکند وظيفه ی رسول @ 

�����o}�ميشود در تضاد است مانند آيه ی:  � nm��l��k��j�� �i��h

                                                 
 .١٦١:) مراجعه کنيد به سوره ی بقره آيه٢١



  

 

 

اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر٤٦

r��q��pz� :از دعوت شما روی  پس اگر مشرکانيعنی: ( ٤٨الشورى

باش) زيرا ما شما را به عنوان مايوس وغمگين مگردانی کردند (
مراقب ونگھبان آنھا نفرستاده ايم بلکه وظيفه ی شما رساندن دعوت 
است وبس) بلکه خداوند پيامبرش را به خاطر ناراحتی ايشان از 
نپذيرفته شدن دعوتش از سوی کافرين مورد مالمت قرار می دھد 

�}�وخطاب به ايشان می فرمايد:  � �^��]��\� �[� �Z��Y��X��W��`_

f��e� �d� �c� �b� �az  :و اگر پروردگارت يعنی: (  ٩٩يونس

اراده ميکرد ھمه ی مردم زمين ايمان می آوردند آيا شما ميخواھيد 
 .مردم را وادار کنيد تا ايمان بياورند؟)

) آمده اند، نسخ نمی و آنچه که در اين آيات قرآنی (با اين سياق ومحتوا
ند که از سوی خداوندی شوند زيرا آنھا حقيقت ھای مطلقی ھست

 دريافت می کنيم که آگاه به امورپوشيده وغيب است.
اين تفکر با نصوص زيادی از سنت نيز در تضاد است که از جمله 

 بسبي < النبي على روايت ميکند: (قُِدم �جريانی است که سيدنا عمر 
 فألصقته أخذته السبي في صبيا وجدت تبتغی إذا السبي من امرأة فإذا

 في ولدھا طارحة ھذه المرأة أترون < النبي لنا فقال وأرضعته اببطنھ

 z :<فقال رسول @  تطرحه ال أن على تقدر و@ وھي ال قلنا النار
تعدادی اسيرجنگی نزد رسول يعنی: (٢٢بولدھا) ھذه من بعباده أرحم
آورده شد و دربين اسيران زنی بود که به دنبال فرزندش بچه  <� 

وقتی کودکش را را در ميان اسيران يافت او را به آغوش اش ميگشت 
به ما فرمود: آيا به نظر شما اين زن  <رسول @  گرفت وشير داد؛

توانايی ( گفتيم: سوگند به خدا خير (اگر ندازد؟کودکش را به آتش می ا
فرمود:  <رسول @  داشته باشدمجبور به انداختن نباشد) نمی اندازد،

 .ه بندگانش از اين مادر به کودکش مھربان تر است)خداوند نسبت ب
بر اسالم آوردن نسل ھای بعدی  <و حتی با حرص وعالقه ی پيامبر 

                                                 
 .� مسلم سقوط الذنوب، سعة رحمة من ترک صبية؛ ) صحيح بخاری: األدب:٢٢



 

 

 

٤٧ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

که فرشته ی کوه به  انسان که متولد نشده اند در تضاد است ھنگامی
محمد... إن شئت أن أطبق عليھم األخشبين (الجبلين)  ياايشان گفت: (

 خرج @ من أصالبھم من يعبد @ وحده ال: بل أرجو أن ي<فقال النبی 
اگرمی خواھی دوکوه بزرگ را  ای محمد...يعنی: ( ٢٣يشرك به شيئا)

 <رسول @  بر سرآنھا (منکرين دعوت در طائف) خراب کنم؟

فرمود: خير بلکه اميدوارم خداوند از نسل آنھا افرادی بيافريند که فقط 
 .ی او قرار ندھند)خداوند را پرستش کنند وھيچ شريکی برا

پس وقتی اين، اندازه ی رحمت خداوند به بندگانش است وعالقه ی 
به اسالم آوردن  نسل ھايی که متولد نشده اند می باشد  -<-پيامبرش 

پس آيا ممکن است اسالم به کشتن و مبارزه باکسی که اسالم را قبول 
نمی کند دستوربدھد تا در مرگش شتاب کند و ازفرصت اسالم 

 ردنش درآينده محرومش نمايد؟آو
از انجاکه معلوم است قوی کسی است که می تواند باورھا وفلسفه 
ھايش را بر ديگران تحميل کند، آيا امکان دارد آفريدگار حکيم ودانا 
قانون بين المللی قانونگذاری کند و در آن توجيھات قانونی  برای 

کردن آنان بر  مسلط شدن قدرتمندان بر ضعيفان بی دفاع جھت مجبور
 باورھا وفلسفه ھای شان بگنجاند؟

 است؟ کردن ياری و محبت معنی به )) لزوماوالءآيا ((

مالحظه می شود مفھوم اساسی کلمه ی ((والء)) و مشتقاتش وجود 
ر است و می توانيم نوعی قدرت و سرپرستی از سويی بر سوی ديگ

طالق کنيم يعنی )) و ((ولی)) را به دو دوسوی قضيه اکلمه ی ((مولی
 و ٢٤سرپرست)) و ((موصی عليه: سرپرست شونده)) ((وصی:

مشاھده می شود در مفھوم اصلی کلمه بين الِوالية باکسره و الَوالية با 

                                                 
 الخلق، إذا قال. : بدء) البخاري٢٣
الموالة و  :، ومراجعه کنيد به أنيس و زمالئه، لسان العرب، ولیإبن منظور )٢٤

 .الموالی



  

 

 

٤٨
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

 .٢٥فتحه تفاوتی وجود ندارد
حاکميت) به چند حالت تقسيم می شوند که از والء (ياری) و والية (

 ره کرد:برجسته ترين آنھا می توان به موارد زير اشا
حاکميتی که خداوند بر ھمه ی مخلوقاتش دارد؛ زيرا او تدبيرگر و  .١

اداره کننده ی جھان ھستی است و او بر ھمه ی بندگانش غالب می 
 -سبحانه وتعالی - باشد و ھيچ کس نمی تواند بدون اذن واجازه ی او

خير يا ضرری به ديگری برساند و آن ھمان فرمانروايی مطلق 
توجه ومراقبت را باخود می آورد بشرطی که است وگاه مفھوم 

 .٢٦روند موضوع بر آن داللت کند
واليتی که باعث ايجاد شور وشوق و حس داوطلبانگی در بين  .٢

مخلوقات می شود وممکن است اين حاکميت دوجانبه باشد يعنی ھر 
وممکن است اين امر فقط از  ٢٧دو طرف ھمديگر را سفارش کنند

 ٢٨يک سو انجام بپذيرد
تی که به علت شرايط خارجی در اثر خواست دو طرف بين والي .٣

مخلوقات ايجاد می شود که ممکن است در بين انسان به خاطر 
ترجيح ژنتيکی مانند حاکميت در بين پدر و پسرش باشد و ممکن 
است ترجيح اکتسابی مانند حاکميت بين شوھر مسلمان وھمسر 

 غيرمسلمانش عليرغم اختالف در دين باشد.
ن مطلب که والء نيازمند ياری کردن ومحبت است، با اين آيه در اما اي

���o��n��m��l}تضاد است؛ خداوند می فرمايد:  � �k� �j
��̀ ��_��~��}���|��{z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p
��r���q��p���o��n��m��l��k��j��i���hg��f��e��d��c��b��a

                                                 
 .ر مراجعه کنيد) به طور مثال به ابن منظو٢٥
 ؛٢٠،١١٣ به طور مثال مراجعه کنيد به سوره ھود: ،١٦) سوره رعد آيه٢٦

 .٦٢: يونس ؛١٢٧سوره انعام:  ؛١١ محمد:
 .١٩ سوره جاثيه: ،٧١ سوره توبه: )٢٧
 ، النساء:١٧٥ ، و مراجعه کنيد به سوره ھای: آل عمران:٣٠ ) سوره اعراف:٢٨

 .١٠٠ ، النحل:٤-٣ الحج: ،٧٦



 

 

 

٤٩ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

y��x��w� �v� � ut� �sz  :کسانی که ايمان قطعا يعنی: (  ٧٢األنفال
آوردند و ھجرت نمودند و با مال ھا و جان ھای شان در راه خداوند 
جھاد کردند و کسانی که پناه دادند و ياری کردند آنان (مھاجرين 
وانصار) برخی ياران برخی ديگرند وکسانی که ايمان آوردند ولی 
ھجرت ننموده اند شما (ھيچ مسئوليتی درقبال) کمک وياری آنھا 

د تا اينکه ھجرت بکنند واگر به خاطر دين شان از شما کمک نداري
خواستند بايد آنھا راياری کنيد مگر در مقابل قومی که بين شما وآنھا 

، عھد وپيمان است وخداوند نسبت به آنچه که انجام ميدھيد بينا است)
حالتی را در بين مومنين نشان می دھد يعنياکثريت  اين آيه امكان وجود

مستقل ھيچ تعھدی در قبال اقليتی که بسوی آنان ھجرت مسلمانان 
نکرده اند ندارند ولی با اين حال براکثريت واجب است تا اين اقليت را 
در حالت کمک طلبی در دين باتوجه به شرايط خاصی به خاطر دين 
ياری کنند.واگر بگوييم محبت يك بخش اصلی ياری ونصرت است 

محبت در بين مومنان در ھمه حال  معنی درستی نمی دھد برای اينکه 
توجيھی است تا اکثريت، نسبت به  واجب است و عدم ھجرت،

) شان تعھدی نداشته باشند ولی نمی تواند توجيھی برای حذف (حمايت
وظيفه ی ياري و محبت در بين مومنان که براساس شروطی است 

يد: را تاييد می کند که می فرمااين منظور  <باشد و سخن رسول @ 
والء برای کسی است که برده را آزاد يعني: ( ١إنما الوالء لمن أعتق)(

آزاد کرده باشد)  دراينجا والء فقط  برای حصول اطمينان از حق يک 
طرف بر طرف ديگر است و مستلزم محبت ونصرت در بين آن دو 
نيست.ھمانطور كه از آيات متعدد قرآن برمی آيد، موضوعاتی چون 

از مفاھيم اصلی محبت و  ٥و رفاقت ٤نمايیو راھ٣و حفاظت٢شفاعت

                                                 
 .ك من العربباب من مل العق، ،بخاري) صحيح ال١
 .٥١ ) انعام:٢
 .٣٧ الرعد: )٣
 .١٧ الکھف: )٤
 .١٣ الحج: )٥



  

 

 

٥٠
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

محبت و نصرت (الوالية) نيستند بلکه گاھا به آن ملحق ميشوند و 
 ١کسی که در احاديث نبوی با دقت بنگرد به ھمان نتيجه می رسد

عالوه براين، آيات زيادی با سياق وروش خود تاکيد می کنند که 
اسالم يا دوستی غيرمشروع فقط در ابراز محبت مسلمانان بھدشمنان 

باکسانی که بامسلمانان به خاطردين شان دشمنی دارند خالصه می 
شود. ھمچنين عدم دوستی به معنی لزوم بغض و کينه يا حذف ھمه ی 
مراتب محبت وھمکاری نيست.اسالم براي  به دست آوردن دل ھای 
غيرمسلمانان و ھمكاري با آنھا جھت رسيدن به منافع مشترک دنيوی 

ت.ھمچنين اسالم،کمک گرفتن از آنھا، استفاده از تشويق کرده  اس
دانش آنان و کسب تجارب آنھا را به شرطی که در سرنوشت اخروی 

 ٢مسلمان تاثير منفی نداشته باشد مباح اعالم کرده است

 است؟ کينھا و نفرت و دشمنی معنی به )) لزوماآيا ((براء

ازچيزی)  جدا شدنء)) ومشتقات آن در (مفھوم اساسی کلمه ی ((برا
تداعی ميشود خواه جدا شدن متھم از اتھام، مديون از قرض خود يا 
يک اختراع يا ايجاد و الگوبرداری از شکل اصلی و  يا می تواند به 

ی قطع رابطه بين مخلوقات جاندار(مانند انسان)  ويا  بين يک چيز معن
مانند کفر) باشد و يا اينکه قطع ارتباط در بين دو معنوی مشخص (

 .٣روه از موجودات باشدگ
می شود کلمه ی ((براء)) لزوما شامل بغض وكينه  ومشاھده 

ازشخصی که مرتکب عملی  که سزاوار برائت است نمی شود زيرا 
اصل در برائت، حذف ارتباط يا قطع آن با چيزی که از آن برائت 

                                                 
 -  ٣٢٢: ٧طور مثال به معجم المفھرس اللفاظ الحديث النبوی ونسينک به  )١

 .مراجعه کنيد ٣٢۵
: إبن القيم آحکام صفحه ؛١١٦-١١٤ ٤: فتاوی جلد شيخ االسالم إبن تيمية، )٢

 حقيقة العالقة بين المسلمين و صينی، ؛٩٢ - ٩٠: ب صفحهأيو ؛٤٠٠-٢٧٧
 .مسلمين غير العالقة بين المسلمين و صينی، المسلمين؛ غير

وھمچنين  ٢٢ ، کلمه برأ سوره حديد:ابن منظور مراجعه کنيد) به طور مثال به ٣
و  ١١٠ و المائدة: ٢۴و سوره الحشر:  ١۶و ١۶۶-۵۴ :به سوره بقره آيه ھای

 .مراجعه کنيد ١٩: و االنعام ١١٢ النساء: و ۴٨ االنفال:
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 جسته است می باشد که در زير به چندی از داليل اشاره می کنيم:
 کرد يک فقط از اعالم بيزاری صرف دو گروه ازعمل آيه ی زير .١

���ß}خداوند می فرمايد:  ميدھد؛ ديگر خبر �Þ� � Ý� �ÜÛ� �Ú
àá���é��è��ç��æ��å��ä��ã��âz  :ای پيامبر) يعنی: (( ٤١يونس

اگر شما را تکذيب کردند پس بگو عملکرد من برای خودم 
ومن وعملکرد شما برای خودتان شما از عملکرد من بيزارھستيد 

 .از عملکرد شما بيزار ھستم)
فرق نھادن خداوند در بين بيزاری از اعتقاد و بيزاری از صاحب  .٢

اعتقاد که در اين آيه مطلب دوم به اولي اضافه شده است؛ خداوند 
��������¡�����y��x��w��v��u��t���s}�می فرمايد:  � � � � �~��}��|��{��z

©��� � �¨��§��¦��¥��¤��£��¢�z  :عنی: (قطعا برای شما در ي  ٤الممتحنة

ابراھيم وکسانی که که به ھمراه او ايمان آوردند الگوی بسيار نيکی 
وجود دارد آن ھنگام که به قوم خود گفتند: ما از شما وچيزھايی که 

در  به غير از خداوند می پرستيد بيزار ھستيم وشما را نمی پذيريم)
نندگان آنھا اين آيه بيزاری از معبودھا به بيزاری از پرستش ک

اضافه شد بدين خاطر که ھريک از آنھا مستقل از ديگری ھستند 
پس ھميشه بيزاری از عملکرد شامل بيزاری از فاعل آن نمی 

 شود.
حمل نمودن لفظ دشمنی و کينه در يک جمله ی مستقل به برائت  .٣

وبيزاری واضافه کردن کينه به دشمنی که اين نشان می دھد ھريک 
تند يعنی وجود يکی مستلزم وجود ديگری مستقل از ديگری ھس

̈�}� نيست واين در تکميل آيه ی سابق بود که خداوند می فرمايد:

´��³��²��±°��¯��®��¬�� � �«� �ª� �©z  :يعنی:  ٤الممتحنة

ماشمارا نمی پذيريم وبين ما وشما دشمنی و کينه توزی ھميشگی (
 .بوجود آمده تا اينکه فقط خداوند يکتا را بپرستيد)

ن است کينه ونفرت بدون ترجمه ی ملموس باقی بماند وممکن ممک
است در قالب عبارات يا رفتارھای  منفی ترجمه شود و برای ديگران 
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ارھای دشمنانه گاه بدون کينه بعنوان دشمنی معرفی شود و چه بسا رفت
 از باب شوخی يا به منظور تربيت يا بدون منظور صورت بگيرد.

در اينجا مالحظه ميشود ابراھيم عليه السالم دشمنی وکينه ی دوجانبه 
را بين خودش و قومش اعالم ميکند وکسی که اين کينه ونفرت 

نکردند راشروع کرد قومش بودند طوريکه فقط اكتفا به انکار دعوتش 
بلکه به دشمنی وکينه با او برخاستند و به ھمين خاطر از بين رفتن 

 اين کينه ونفرت را منوط به ايمان آوردن آنھا نمود.

 آيه ی ھفتم از سوره ممتحنه مجال اسباب وسايل آشتی را باز ميکند؛

����e}�خداوند می فرمايد:  dc��b�� a`��_��^��]��\�� � �[�� � �Z��Y��X��W
�g� � � �fz اميد است خداوند بين شما و دشمنان تان يعنی: (  ٧ممتحنة: ال

صلح ومحبت ايجاد کند وخداوند بسيار توانا است و او ذاتی آمرزنده و 
 .مھربان است)

اين حالت به مجرد اينكه قومش از دشمنی و کينه توزی او توقف کنند 
 برطرف می شود.

گروه که در رويکرد اسالم اين است که ريشه ي ارتباط در بين دو 
دين يا نوع ديگری از حق بايکديگر اختالف دارند بايد برمبنای 
دلسوزی به يکديگر باشد وھريک از آنھا برمبنای باوری که 
برحقانيت آن دارند جھت راضی ساختن ديگری تمام سعی وکوشش 
خود را به کار ببرند و حداقل ارتباط مطلوب را در اين درجه قرار 

روه با دين خود بر ارتباط مسالمت آميز پايبند داده است که ھر دو گ
را به خاطر بی تابی  - < -باشند.به طور مثال خداوند پيامبرش

_��}وناراحتی از عدم اسالم آوردن عمويش مالمت کرده می فرمايد: 

��g��f��e���� �� �d��c��b��a��`ih��l��k��jz  :يعنی:   ٥٦القصص

دوست داری ھدايت کنی ولی ای پيامبر) تو نمی توانی کسی را که ((
خداوند ھرکس را که می خواھد ھدايت ميکند و او نسبت به ھدايت 

 .تر است) يافتگان دانا

گاه احساس محبت در بين اديان مختلف، يک محبت فطری است که 
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(پدر و مادر) يا دلسوزی و  بصورت غيرارادی مثل خويشاوندی
(مثل  ھمسراھل کتاب) يانيکی يکی از دوطرف به يکديگر( شفقت

) باشد و ممکن <طالب و مطعم بن عدی برای رسول @  نيکی ابو
طرف مقابل به خاطر جانبه باشد حتي اگر  است احساس محبت دو

بدفھمی از اسالم يا کوتاھی مسلمان در دعوت، راضی به پذيرفتن 
 اسالم نشود.

از موارد فوق روشن می شود که عدم والء لزوما به معنی براء يا 
دشمنی و نفرت نيست زيرا موضوع فقط در والء وبراء ختم نمی شود 

در غياب بلکه سطوح متفاوتی در بين شان وجود دارد طوريکه گاه 
 والء وبراء مصاديقی چون دلسوزی وبيطرفی تداعی ميشوند.

حقيقت ھای عنوان شده با اين آيه ھمگام ميشوند؛خداوند می فرمايد: 
{s����r��q��p��o��n���m��l��k������j��i���}��|��{��zy��x��w��v��u��t

~z  :خداوند شما را بازنمی دارد از اينکه به يعنی: (  ٨الممتحنة
که باشما به خاطردين نجنگيده و از سرزمين تان شما را بيرون  کسانی

 .نکرده اند نيکی کنيد خداوند نيکوکاران را دوست دارد)
اما کسی که قائل به جمع  دشمنی و نيکوکاری در رفتار است سعي 
در جمع نمودن دوچيز مخالف ھم يعنی: جمع رفتار خصمانه و 

کسی که می گويد دين اسالم،  نيکوکارانه دارد که غيرممکن است واما
مسلمان را به خاطر نفرت قلبی و نيکوکاری ظاھری در رفتارشان  

و  - والعياذباz -پاداش ميدھد خداوند را متھم به ترويج نفاق می کند
نفاق خصلتی است که فطرت وعقل سالم آن را رد می کنند و اسالم 

 .١دين فطرت بوده وبا عقل سالم در تضاد  نيست

                                                 
آنيس و آخرون کلمه ی عدا و سوره  ) به طور مثال به ابن منظور، لسان العرب؛١

 مراجعه کنيد. ٢ آيه :الممتحنة



  

 

 

اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر٥٤

 سومفصل 

 تالش براينشر خير

گروه ھای عقيدتی، فکری يا مذھبی وجود دارند که معتقدند فقط 
برنامه وشيوه خودشان عامل تحقق خوشبختی در دنيا و آخرت ھستند 
ولی اھميت زيادی به مشارکت ديگران در آنچه که آن را خير می داند 

رند نمی دھد وبه برنامه ی خود دعوت نمی دھد و گروه ھايی وجود دا
که باور دارند برنامه شان بشريت را در دنيا نجات خواھد داد و صلح 
جھانی را به ارمغان خواھد آورد وبه ھمين خاطرنسبت به انتشار و 
تحميل آن بر ديگران اقدام می کند وگروه ھای ديگری ھستند که 
معتقدند برنامه ای که برآن ھستند ھمان چيزی است که خوشبختی 

و جاودانه را به دنبال دارد و برای برنامه وتفکر  کامل زندگی موقت
خويش فعاليت می کنند ولی بدون مجبور کردن ديگران. و مسلمانان 

 از اين دسته ھستند.

 چرا مسلمانان بر انتشار اسالم تالش می کنند؟

 –مسلمانان به اين خاطر به انتشار اسالم اھميت ميدھند زيرا خداوند 
ا دستور می دھد تا ديگران را بدون مجبور به آنھ –سبحانه و تعالی 

کردن بسوی آن دعوت کنند بلکه در اين آيه به آنھا دستور می دھد تا 
���y}دعوت بر اساس رضايت باشد؛ خداوند می فرمايد:  �x�� �w� �v

��ª� �©� �¨� �§�� �¦� � �¥��¤� � £¢��¡� ��� �~��}|��{���z

°��¯��®�� ¬«z  :ا بوسيله ای پيامبر) مردم ريعنی: ((  ١٢٥النحل

ی سخنان مستند و پندی زيبا به راه پروردگارت بخوان و با آنھا به 
بھترين روش صحبت کن زيرا پروردگارت نسبت به کسانی که از 

 .راھش منحرف ميشوند و کسانی که ھدايت می يابند آگاه تر است)
و به ھمين خاطر تحقق صلح و رستگاری برای بشريت بلکه برای 

در دنيا و آخرت از اھميت ويژه ای برای  ھمه ی مخلوقات مکلف
ھيچ دليلی بزرگ تر از اين مطلب برای  مسلمانان برخوردار است. و
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اينکه اسالم خيرخواه ھمه است وجود ندارد زيرا اسالم مسلمانان را 
بر صلح دوستی و خيرخواھی کامل نسبت به ھمه ی مخلوقات مکلف 

يت الھي را که مايه ی اعم از جن وانس تشويق می کند و انحصار ھدا
نجات جن وانس در دنيا و به شکل ويژه در زندگی آخرت است را بر 
مسلمانان حرام ميکند  بر آنھا حرام ميکند و انتشار آن را برآنھا واجب 

 می کند تا ھيچ کس از آن محروم نماند.
در ھمان زمان اسالم معتقد است ھر زن ومردی که به سن رشد و 

يا نسبت به آنچه که انتخاب ميکنند وباور پيدا می بلوغ ميرسند در دن
کنند به ھمراه تحمل نتيجه ی انتخاب شان در آخرت آزاد ھستند زيرا 

يعنی:   ٢٥٦البقرة:  ÛÚ��Ù����Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó����Ò��Ñ��z}�خداوند می فرمايد: 

 مستقيم) از راه( ھدايت زيرا نيست ) دينفتن در (پذير اجباري (ھيچ
است) وخداوند می فرمايد:  شده مشخص کج) کامال (راه گمراھی

{C��B��A���L�� KJ��I��H� � GF��E��D�O��N��Mz  :١٧غافر  

امروز ھر کس در مقابل کاری که انجام داده است کيفر داده يعنی: (
 .ميشويد،امروز ھيچ ستمی نيست قطعا خداوند سريع محاسبه ميكند)

انتخاب کرد پس بايد نسبت اما اگر انسان، اسالم را بصورت داوطلبانه 
نبايدھايی که اسالم تکليف نموده است پايبند باشد تا  به ھمه ی بايدھا و

از مجازاتی که به خاطر عدم وفای به عھدش مقرر شده خود را دور 
 نگه دارد تا شايسته ی کسب پاداش ھا ومزايا و بيشتر از آنھا باشد.

ی کند بايد به ھمه ی پس کسی که اسالم را بعنوان دين خود انتخاب م
آموزه ھای آن ايمان داشته باشد و تاوقتی که اين آموزه ھای از نظر 
ثبوت ومعنی قطعی،يا نزديک به قطعی اند نمی تواند برخی از آنھا را 

���i��h}قبول کند وبرخی ديگر را نپذيردد؛ خداوند می فرمايد: 
��yx��w��v���u���� � �t��s��r��q��p��o��n��ml���k��j

�z��e��d��� �c��b��a��� `_��~���}��|��{�z  :يعنی: (آيا   ٨٥البقرة

) کتاب (آسمانی) ايمان می آوريد وبقيه را نمی به برخی از (احکام
برای کسی از شما که چنين کاری را مرتکب شود جز  پذيريد؟
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رسوايی در دنيا برايش نيست و روز قيامت به سخت ترين مجازات 
 .برگشت داده می شود)

مطلب شبيه کسی است که با اختيار خودش قبول ميکند در يک اين 
کشور مشخص بعنوان يك شھروند زندگی کند به صورتی که ملزم 
است تا به ھمه ی شروط شھروندی پايبند باشد و از شروط شھروندی، 
عمل کردن به وظايف ومقرراتی است که برعھده ی او می باشد تا 

ايش درنظرگرفته شده است بھره بدينوسيله از حقوق ومزايايی که بر
مند شود و اينکه او حق انتخاب در بين اين مقررات را ندارد وتنھا 
فرق بين آن دو (مسلمان وشھروند) اين است که شھروند ممکن است 
از سوی کشوری که بدان پناھنده شده بيرون شود ولی ھيچ کس نمی 

 کند. تواند يک مسلمان را بدون اراده ی خودش از اسالم خارج
و از جمله مقررات مرتبط اين است که شھروند مسلمان بايد زکات 
مالش را براي بھره مندی جامعه ای که متعلق به اوست واز خدماتش 
استفاده ميکند بپردازد و شھروند غيرمسلمان ھمانند آن را به حکومت 
اسالمی می پردازد و اين برای دومی چيزی است که امروز تحت 

ی ناميم و شھروند مسلمان در کشور غيراسالمی بايد عنوان ماليات م
ماليات تعيين شده را بپردازد مثل ماليات بر امالک وخريد و درآمد و 
به عالوه بايد بعد از کسر ھمه ی ھزينه ھا که ماليات نيز شامل آن 

 ميشود زکات ھم بپردازد.

 ديدگاه اسالم در باره ی فعاليت اديان ديگر چيست؟

ه اکثريت ساکنين آنھا را مسلمانان تشکيل می دھند برخی کشورھا ک
به دو علت اصلی از فعاليت ھايی که بسوی اديان يا مذاھب فکری 

 ديگر فرامی خوانند ممانعت می کنند:
اوال:براي اينکه ھمه ی ساکنين يا اکثريت شان، اسالم را بعنوان دينی 

ی را انتخاب کرده اند که بوسيله ی آن عبادت می کنند و شريعت
برگزيده اند که روابط بين خودشان وبين خود وغيرخودشان را تنظيم 

 ميکند.و از اصول اوليه ی اسالم ايمان به امور زير است:
وجود آفريدگاری برای جھان و او ((@)) سبحانه وتعالی است و  .١
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 .٢(بی انتھا) است او اول ( بی آغاز) و آخر
و سزاوار عبادت آفريدگار، يگانه است و ھيچ کس جز ذات ا .٢

 نيست.
آفريدگار، احتياج به واسطه ندارد تا او را از نياز مخلوقش باخبر  .٣

 سازد.
خداوند جن وانسان را با صفاتی چون: عقل، آزادی انتخاب نسبی  .٤

متمايز کرده و ھدايت آنھا را بوسيله ی فطرت سالم و رسالت 
يا پيامبران تامين نمود و آنھا بر عملکردھای خود در زندگی دن

محاسبه می شوند تا ثمرات آن را در زندگی آخرت يا بصورت  
 بھشت يا جھنم برداشت کنند.

جن وانسان) بايد از دستورات خداوند که بر آخرين مخلوق مکلف ( .٥
 نازل شده است تا حد توان پيروی کنند. <پيامبرش محمد 

 ازاينجا آشکار می شود که اديان کنونی و مذاھب فکری در يک يا
 از چند مورد با اين اصول اوليه در تضاد ھستند.بيشتر 

انتشار افکار مخالف فقط امنيت اکثر شھروندان را در زندگی موقت 
 دنيوی تھديد نمی کند بلکه در زندگی ابدی نيز آنھا را تھديد ميکند.

دوما:براي اينکه ھمه ساکنين ھرکشوري غالبا بالغ نيستند و بسياری 
به سن بلوغ نرسيده اند و آنھا نيازمند  از شھروندان ھستند که ھنوز

حمايت از افکار وباورھايی دارند که باورھای اکثريت ياھمه ی 
شھروندان يک کشور که بدان پايبند ھستند را خراب ميکند.مگر 
شھروندانی که بعنوان نمايندگان حکومت يا به خاطر مصلحت 
 شخصی  خارج از اين کشورھا زندگی ميکنند که در اين صورت
سيستم کشوری که در آن اقامت دارد براوحاکم می شود.وھر يک از 
شھروندان بالغ در کشور اسالمی که بخواھد از باورھای غيراسالمی 

اين  -غالبا - در قالب يک پژوھش علمی کسب اطالع کند حکومت

                                                 
نی ((E)) بر معبود اطالق ميشود و مث و لفظ جالله ی ؛١١٦،٤٨ ) سوره نساء:٢

اول است و آفريده ی  - تعالیسبحانه و –او  و ٣ سوره حديد: وجمع نمی پذيرد؛
 .ھمه چيز و آخر است که ھيچ چيز بدون ذات او ادامه پيدا نمی کند
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 امکان را برايش فراھم ميکند.
 واين يک موضوع طبيعی است و کنوانسيون ھای بين المللی حقوق
فرھنگی نيز اذعان کرده اند که پدر و ولی قانونی حق انتخاب نوع 

 .٣تربيت فرزندان شان را دارند
وطبيعی است که برخی  کشورھا فعاليت ھايی راکه از ديدگاه شان 
برای امنيت ملي يا ايمني شھروندان خطرناك است در داخل مرزھای 

اشد که فقط سياسی شان ممانعت به عمل بياورند حتي اگر کارھايی ب
در محدوده ی زندگی موقت دنيوی تاثير بگذارد واين رويکردی است 

الئيک انجام ميدھند که ھمه ی کشورھا حتی کشورھای دموکراتيک و 
چگونه با فعاليت خطرناکی که فقط زندگی موقت دنيوی  پس بااين حال

را تحت تاثير قرار نمی دھد بنابراين چگونه از فعاليت خطرناکی که 
رش فقط در زندگی موقت دنيوی خالصه نميشود بلکه تاثيرش بر تاثي

وتازمانی  زندگی ابدی آخرت نيز مترتب ميشود نبايد ممانعت نمود؟
که چنين تصميماتی آسيب قطعی به ديگران نمی رساندکه اين امر 
ھمگام با اصول سازمان ملل متحد است که بر ضرورت استقالل 

 می کند. کشورھای وعضو وحمايت آنھا تاکيد
و با وجود جلوگيری از تالش ھايی که اديان وايده ھای غيراسالمی را 
گسترش می دھند ولی ھمه ی کشورھا که از اکثريت مسلمان 
برخوردارند اين اجازه را به شھروندان اصلی غيرمسلمان خود می 
دھند تا به انجام عبادت ھای ويژه ی خود بپردازند و از قوانين 

قوانين اكثريت ٮر  جاييكه با ثبت احوال تامخصوص خودشان در 
تضاد نباشد استفاده کنندمگر برای نقطه ای از روی زمين که 
عربستان سعودی در آن واقع شده از تقدس ويژه ای در اسالم برخور 

 دار است.

                                                 
، کنوانسيون ھای بين المللی ويژه ی ٢٦: ٣ ) منشور بين المللي حقوق بشرماده٣

 ١٣: ٣ حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی
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موضع عربستان در مقابل فعاليت علنی اديان ديگر در داخل کشور 
 چيست؟

بايد در خصوص برخی از اصول  برای صحبت از اين موضوع ابتدا
 به توافق رسيد که عبارتند از:

آيا ملحق شدن به سازمان ملل و مشارکت در سازمان ھای  .١
منشعب آن به معنی چشم پوشی از باورھا و ارزش ھايی است 
که مردم يا اکثريت يک کشور مستقل بدان افتخار می کنند؟واين 

 می کنند.درحالی است که فقط  داخل کشورشان بدان عمل 
عموما پاسخ اين سوال با اين شروط، خير است واين چيزی است 
که ھمه ی کشورھا از جمله کشورھای الئيک آن را انجام می 
دھند و منشور سازمان ملل يکی از ھدف ھايش را چنين بازگو 

 ميکند:
روابط دوستانه بين ملت ھا براساس احترام اصل تساوي حقوق 

لتی حق تعيين سرنوشت خود را بين مردم است واينكه ھر م
 ٤دارد

سازمان ملل)) داده نمی شود تا در در اين منشور اجازه ای به ((
اموری که مربوط به ھسته ی صالحيت داخلی ھرکشور باشد 
دخالت کند و ھمچنين دراين منشور به اعضاء اجازه داده نشده 
 است تا چنين مسائلی را پيشنھاد کنند تا به موجب اين منشور حل
وفصل كنند اما اين اصل اشکالی در اجرای اقدامات سرکوب که 

 ٥در اصل ھفتم ذکرشده ايجاد نميکند
آيا در سيستم نظام ھای الئيکی دموکراسی يا مردمی، شھروندانی  .٢

که در اقليت ھستند حق تحميل باورھا يا افکار يا نظريات يا آداب 
 ورسوم خود را بر اکثريت دارند؟

 ل، خير است.عموما پاسخ اين سوا

                                                 
 ٢بند ماده ی اول: فصل اول: منشور سازمان ملل:) ٤
که مربوط ميشود به اقدمات  ٧ماده ی دوم بند مان ملل: فصل اول:سازميثاق  )٥

 سرکوب حکومت ھايی که به حريم کشورديگر تجاوز می کنند.
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آيا براساس قوانين سيستم ھای دموکراسی عمومی يا مردمی،  .٣
خارجی ھا حق رای دادن دارند يا آنھا شھروندان کشورھای ديگر 
بوده وفقط در کشور خودشان حق رای دارند؟و يا اينکه آنھا 
جھت کار يا تحصيل يا پناھندگی سياسی يا....در آن کشورھا مقيم 

آنھا رواديد صادر کرده  قرار دارند.و  ھستند و بادولتی که به
ھيچ کس حق ندارد بعد از امضای قرارداد تا پايان آن شرطی به 

 آن اضافه کند يا اينکه عقد را با توافق خودشان فسخ کنند؟
عموما پاسخ اين است که: شخص خارجی می تواند درکشوری که 

شخص مقيم است اقامت بگيرد واين به خاطر عقد قرار دادی استکه 
خارجی وحکومتی که در آن مقيم است با اراده ی خود نسبت به آن 
اقدام کرده اند واين در حالی است که ھر دوطرف قبل از امضای 
قرارداد اختيار قبول يا رد شرايط ضمنی و صريح را دارا ھستند و 
ھمه قوانين محلی ازشرايط ضمنی محسوب می شود و بايد اجرا شود 

 داد چيزی از آن قوانين استثنا شود.مگر اين که در قرار 
وبه عبارت ديگر، شخص خارجی چه باورھا يا ارزش ھايش با 
ارزش ھای کشوری که در آن ساکن است موافق باشد يا نباشد بعد از 

بايد به ارزش ھا و قوانين قابل  -تا پايان مدت آن -امضای قرارداد
که ھمه  اجراي کشور احترام بگذارد واين يک موضوع طبيعی است

ی کشورھا ازجمله الئيکی و دموکراسی به آن عمل ميکنند ومثال ھا 
 در اين رابطه زيادھستند:

ھرگاه کودک خارجی در آمريکا متولد شود بايد با پاسپورت  .١
آمريکايی داخل آن شود اگرچه اين ممکن است کودک و والدينش 
را درمعرض مجازاتی از سوی کشور خودشان قرار دھد با اين 

پدرومادر کودک اختيارتام دارند و می توانند از  ابتدا وارد  حال
 آمريکا نشوند تا مجبور به داشتن پاسپورت آمريکايی نباشند.

به طور کلی چند دسته ويزا وجود دارد که ھمه ی کشورھا از  .٢
جمله کشورھای دموکراتيک نيز آنھا را به رسميت می شناسند 

ور شود بايد به قوانين وھرکس باھرنوع از رواديد که داخل کش
وچھارچوب آن پايبند باشد مثال اينکه: فقط درس بخواند وکارنکند، 
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قبل از  -در کارھای سياسی شرکت نکندو...و شخص خارجی
با اختيار کامل مصلحت شخصی اش را می  -موافقت براين شروط

سنجد سپس با در نظر گرفتن شرايط آن، تصميم به گرفتن يا 
رد و دولت خارجی نمی تواند او را مجبور به نگرفتن ويزا می گي

 افت ويزا نمايد. دری
بعضی از مسلمانان در کشورھای غيراسالمی بعنوان شھروند  .٣

زندگی می کنند ونمی توانند برخی از قوانين اصلی دين شان مانند 
اجرای حکم قصاص بر قاتلی که عمدا مرتکب قتل شده، و 

ردو... را اجراکنند واين مجازات شالق برای زناکار زن ومرد مج
بخاطرآن است که اين قوانين با قوانينی که اکثريت مردم در آن 
کشور پذيرفته اند مغايرت دارد و باوجود اينکه اين قوانين جزء 
قوانين اصلی می باشد ولی اسالم دين عملی وباگذشت است وبه 
 ھمين خاطر آن دسته از مسلمانان را از اين پايبندی معاف ميكند و
آنھا راتشويق ميکند تا شھروندان خوبي در کشورشان باشند بلکه 

 .٦بھتر از آن، الگوی خوب وشايسته ای نيز برای سايرين باشند
بنابراين وقتی اين حال يک شھروند اقليت در کشورخودش است پس 
يک خارجی بايد به طريق برتر قوانين کشوری که در آن زندگی 

قت قراردادش تمام شد آنجا را ترک کند ميکند را بپذيرد يا اينکه ھرو
و او قبل از ھرچيز آزاد است و می تواند از اول وارد عربستان 
سعودی نشود و حکومت عربستان ھرگز او را مجبور به داخل شدن 

 يا سکونت در آن نمی کند.
اما ھيئت ھای ديپلوماتيک از زمانی به زمان ديگر درحال تغيير 

يبندی آنھا به دين شان تفاوت ميکند ومنطقی ھستند و اديان و ميزان پا
نيست که بناھاي ثابتی برای انجام عبادت ھای شان درنظر گرفته شود 
بلکه به آنھا اجازه داده می شود تا برای انجام مراسم خود در مکان 

ھای حفاظت شده ی ای که به موجب عرف ديپلوماتيک براي شان  
ديپلوماتيک مستلزم احترام در نظر گرفته شده است بپردازند وعرف 

                                                 
 .مجمع فقھی، بيانيه مكه مكرمه ،) انجمن جھاني اسالم٦
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دوجانبه بين دو کشور است ويکی از مصاديق آن، احترام گذاشتن به 
 قوانين محلی است.

مردم عربستان سعودی، اسالم را از جنبه ی اعتقادی، عبادی، قانونی 
واصول اخالقی به عنوان دين خود پذيرفته  وآن را براي خود انتخاب 

منطقه ی جغرافيايی قرار داد که نموده اند وخداوند اسالم را در 
پادشاھی خصوصی برآن حاکم است طوريکه دستور ميدھد درجزيرة 

که دو مکان مقدس مسلمانان را در آغوش  - عربستان سعودی- العرب
يعنی نبايد دو دين رسمی و علنی  ٧گرفته نبايد دو دين درکنارھم باشند

سعودی که  در آنجا عبادت شود و از مسئوليت ھای حکومت عربستان
بعنوان نماينده ی مردم مسلمانش است، تالش برای پياده سازی 

 واجرای اسالم است و درآن حق انتخابی برايش نيست.
درپيوست اين مطلب، جلوگيری از داخل شدن غيرمسلمانان به مکه ی 
مکرمه يعنی مکانی که مسلمانان درنمازھای شان بسوي آن روی می 

قدام عادی و معمول است زيرا در آورند جای ميگيرد واين يک ا
متخصص  ورود افراد غيرتابلوھای (کشورھای دموکراتيک وغيره، 

ممنوع) در مؤسسه ھای دولتی وخصوصی منتشر است واين 
جلوگيری ممکن است براساس علت ھايی چون امنيت، اجتناب از 
مزاحمت و يا تعظيم وتقديس باشدبه ھمين صورت در مورد اسالم 

يکه ھرکس اسالم را بعنوان دين نپذيرفته است از چنين است طور
داخل شدن به مکه ی مکرمه جلوگيری ميکند و غيرمتخصصين بايد 

 به خواست صاحبان محل احترام بگذارند.
وحتي درخواست مقابله بمثل در اين مساله، مخالفت با آزادی فردی 

ون است زيرا شما نمی توانيد از کسی بخواھيد تا وارد منزلش شويد چ
با اختيار خود تصميم گرفته ايد اجازه دھيد تا او وارد منزل تان شود 
و ازقبل ھم اين شرط را با او طی نکرده باشيد پس ھر انسان بنابر 
شرايط خود يا آسايش فردی در تصميم گيری اش در اين مساله آزاد 

 است.

                                                 
 .مؤطای امام مالک، کتاب الجامع )٧
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 فصل چهارم

 حقوق بشر در اسالم

دی متمايز کرده طوريکه می خداوند انسان را باويژگی ھای متعد
_��`�������k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a}�فرمايد: 

o��n��m��lz  :يعنی: (و ما انسان را گرامي کرده ايم   ٧٠اإلسراء
و در خشکی و آنھا را دريا حمل نموده ايم و از چيزھای پاک روزی 

و  شان کرده ايم و بربسياری از آفريده ھای خود برتري داده ايم)
و به او  ١خداوند انسان را بعنوان جانشين در روی زمين قرار داد

آزادی و اختيار عطا کرد تا از نعمت ھای آن استفاده کند وبا تحمل 
مسئوليت آبادانی و برپانمودن عدالت در آن، به نفع زندگی دنيوی و 

 ابدی اش بھره برداری نمايد.
واحد يعنی خاک و خداوند سرشت ھمه ی انسان ھا را از يک اصل 

سپس خواست تا از يک پدر و مادر تعدادشان زياد  ٢آفريده است
تاکيد می کند: (ال فضل  <وبه ھمين خاطر است که رسول @  ٣شود

لعربي علي أعجمي و ال لعجمي علي عربي وال ألحمر علي أسود و ال 
 -نژادش صرفا بخاطر –عرب يعني: ( ٤)ىأسود علي أحمر إال بالتقو

عرب برتری ندارد و غيرعرب بر عرب برتری بر غير  -نژادش
ندارد و سرخ پوست برسياه پوست وسياه پوست برسرخ پوست برتری 
ندارد مگر باتقوی) واين با برابري مطلقی که پالکاردھای اغراق 
آميزی انسانی به آن فرا می خوانند تفاوت می کند.واز مصاديق تکريم 

شکل ومظھر آفريده  انسان اين است که خداوند او را در بھترين
و پدر ومادرش را ملزم کرد تا نام نيکويی برايش انتخاب کنند  ٥است

                                                 
 .٧٢ سوره احزاب: ،٣٠ ) سوره بقره:١
 .٥٩: سوره آل عمران )٢
 .١ ره نساء:) سو٣
 .باقي مسند األنصار مسند إمام أحمد )٤
 .٤ ) سوره تين:٥



  

 

 

اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر٦٤

اسم و قربانی کردن برای کنند و در سنت برای به دنيا آمدنش مر
عقيقه) را قرار داد و واجب نمود تا به بھترين وجه تربيت خداوند (

شود تا از جمله ی رستگاران در دنيا و آخرت شود و به ھمين 
قوق زيادی را نسبت به جامعه ی خودش بر او مترتب صورت ح

 .١کرد

 مفھوم عدالت و برابری در اسالم چيست؟

اسالم دربين عدالت وبرابری تفاوت قائل ميشود زيرا عدالت مطلق 
است ولی برابری ھم مطلق وھم نسبی می شودو زمانی با عدالت 

 يکسان ميشود که نسبی باشد.
دادھا وامکانات فطری (مانند را با استع خداوند انسان را آفريد و برخی

) بر ديگران برتری داد و فرصت ھاي ويژه ای در اختيارشان ھوش
نظير ثروت، که امکان به ارث رفتن  ( قرار داد تا به امکانات اکتسابی

دارد و اخالق و علم که به ارث نمی روند) دست يابند و ھمديگر را 
يست.بنابراين برابری مطلق تکميل کنند واين به معنی نفی عدالت ن

چيز کامال متفاوت از عدالت است بلکه بعضی ازمصاديق برابری، 
منافی عدالت ھستند به طور مثال: برابری بين تنبل و تالشگر، بين 
باھوش و کند ذھن، معلم ودانش آموز،پدر وپسر، افراديک خانواده و 

مسابقات، ديگران، شھروندان و غيرشھروندان.برای ھمين امتحانات و 
نوعي تشخيص وغربال معتبر است كه براساس تفاوت و گوناگونی 
مثبت مي باشدوبرای ھمين اطاعت کردن بعضی ھا از بعضی ديگر 
واجب است تا امور جوامع وکشورھا و جھان ھستی برقرار شود که 

 دراين زمينه فرقی بين جوامع اسالمی وغير اسالمی وجود ندارد.
زمينه ی  برتريت بر اساس صفات اکتسابی با اين كه باب ترقي در 

باز ودر موروثی نسبتا بسته است ولی افزايش در ھريک ازآنھا، به 
افزايش در مسئوليت می انجامد به طور مثال:ھراندازه انسان از ھوش 
بااليی برخوردار باشد مسئوليتش در قبال خود وجامعه اش بزرگ تر 

 تش بزرگ تر است.است وھراندازه ثروتش بيشتر باشد مسئولي
                                                 

 .السياسية صينی، االسالم والتنشئة ؛٣٩٩- ٩٩) المحيسن الناصر ودرويش صفحه ١



 

 

 

٦٥ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

می تواند ھمسطح عدالت باشد و عدالت يعنی دادن  واما برابری نسبی،
حق ھر صاحب حقی که سزاوار آن باشد يا متناسب طبيعتش باشد و 

مانند: نروماده،فاصله ور متفاوتی که در صفات فطری او (انسان در ام
ه شده (مانند تالش وتنبلی) گنجاند ی زمانی بين پدروپسر) يا اکتسابی

 است از برابری برخوردار نيست.
بنابراين برابری عادالنه در محاسبه براساس ميزان تالش صرف شده 
به نسبت امکانات موجود است و نه به اندازه نھايي دستاورد. وبه 
عبارت ديگر:محاسبه ای است که  براساس نسبت اندازه ی دستاورد 

 .١اشدبه اندازه ی استعدادھای به ارث برده شده می ب
به ھمين صورت عدالت در اسالم نيازمند آن است که از پاداش كافي، 
مجازات کامل وتصفيه حسابي عادالنه برای حقوق دربين مخلوقات 
باشد.برای ھمين است كه اسالم زندگی دنيا را جريانی کامل قلمداد 
نميکند بلکه زندگی ابدی در آخرت را بعنوان بخش کامل کننده ای  که 

آن نيست به شمار می آورد زيرا ممکن است در دنيا  گريزی از
شخص خوش شانسی باکمک ھای ديگران غرق در نعمت ھای دنيا 
شود بدون اينکه زحمتی کشيده باشد وممکن است شخص کوشايی قبل 
از رسيدن به پاداشي که در قبال تالش وکوشش سزاوار آن بوده بميرد 

رد و از مجازات قطعی و ممكن است ظالم در دنيا از ظلمش لذت بب
نجات يابد و ممکن است مظلوم بدون گرفتن حقش در غم واندوه 

 بميرد.
از اين رو نياز به محاسبه ای عادالنه وکامل در زندگی آخرت احساس 
ميشود به گونه ايکه مقصر، سزای خود را ببيند مگراينکه خداوند از 

ريافت او درگذرد وشخص کوشا پاداش چندبرابر و بدون حدومرز د
کند. ودر آخرت تصيفه حساب نھايی عادالنه وکامل حق وجقوق در 

 بين مخلوقات انجام ميشود.

 مفھوم آزادی در اسالم چيست؟

آزادی در اسالم بصورت قطعی به معنی آزادی مطلق يا شبه مطلقی 
                                                 

 .٧١-٦٣: کشف الغيوم صفحه إسماعيل، )١



  

 

 

اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر٦٦

که تفكرات سكوالريزم بدان فراميخوانند نيست وچون اسالم دين 
به ھستی دارد برای ھمين آزادی در  واقعی است وچشم اندازی جامع

اسالم يک موضوع نسبی است واين بدان خاطراست که انسان مقيد به 
اتوماتيک) است که زرگ ومحکمی از سيستم ھای خودکار(شبکه ی ب

–جھان ھستی را با اراده ی خداوند به حرکت در مياورد.و خداوند 
حتويات آن جھان ھستی را به وجود آورد وھمه ی م -سبحانه وتعالی

را بادستور مستقيم (کن فيکون: موجودباش پس ميشود)، سنت ھای 
طبيعی يا سيستم خودکاری که آفريده است می آفريند وبه حرکت در 
می آوردوھيچ اتفاقی در اين جھان ھستی جز با اراده وخواست خداوند 

 روی نمی دھد زيرا او بر ھمه ی آفريده ھايش غالب است.
ت که خداوند به مردم دستور داده تا نوع زندگی اين بدان معنی نيس

خود را در دنيا انتخاب کنند ھمانطور که بعضی ھا دوست دارند عقيده 
ی قضاء و قدر را در اسالم بفھمند. قضاء و قدر (تقدير) عبارت است 
از ثبث وضبط قبلی از عملکرد بندگان باتکيه بر علم مطلق 

مان يامکان يا حواس محدود آن آفريدگار.وآن علمی است که قيدوبند ز
را محدود نمی کنند و آن عملی است که به ھرچيز در ھر زمان يا 

 .١مکان احاطه ی کامل دارد
وھمچنين آزادی انسان مقيد به مسئوليت درقبال آفريدگارش است، 
آفريدگاری که او را در زمين جانشين کرد و مخلوقات بی شماری را 

ی آنھا در اين زندگی موقت لذت ببرد و  در خدمتش قرار داد تا بوسيله
ھمچنين آنھا را برای رسيدن به نعمت ھای ماندگار در زندگی آخرت 
 به کار بگيرد.و اين مسئوليت به طور اساسی حول محور عقل، ھدايت

آموزه ھای الھی)، آزادی انتخاب در بين علت ھايی که دارای نتايج (
ناميم متمرکزھستند.ھمچنين قطعی اند يا آنچه که سنت ھای طبيعی می 

 او مقيد به مسئوليتش در قبال خود وساير مخلوقات است.
مالحظه  ميشود که انسان نمی تواند از قيد وبند سنت ھای طبيعی در 
شرايط عادی رھايی يابد ولی می تواند آموزه ھای الھی را ناديده 

                                                 
 ٥٦- ٥: کشف الغيوم صفحه ) إسماعيل،١



 

 

 

٦٧ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

بگيرد كه  اين امر بصورت قطعى در حساب سرنوشتش در آخرت 
خواھد شدوبه ھمين خاطر آزادی به ديوانه داده نميشود ونمی  منظور

 تواند باديوانگی بر آن مرااقبت کند.
عالوه برآن، آزادی انسان مقيد به آداب ورسوم گروه ھايی است که 
بدان منسوب می باشد خواه اين گروه خانواده باشد يا موسسه ای باشد 

يشود بر اقليت اعمال که در آن کار ميکند و آنچه که برفرد اعمال م
ميشود که اين مقيد به تصميم گيری اکثريت در روابط عمومی است و 
آنچه که برگروه ھا در يک حکومت اعمال ميشود برھمان حکومت 

 در جامعه ی بين الملل اعمال ميشود.
از جمله قيد وبندھا اين است که وقتی انسان به کاری پايبند شد ويا به 

ا به موجب آن به ويژگی ھای عضويت گروھی از مردم پيوست ت
دست پيداکند بايد تا پايان مدت تعيين شده ی قرارداد به آن پايبند باشد 
يا اينکه طرف دوم چشم پوشی بکند که در غير اين صورت مستحق 

 مجازات ميشود.
باوجود اين قيدوبندھا، انسان دارای زمينه ی گسترده ای از آزادی در 

. عالوه بر اينكه انسان در انتخاب بين بسياری از امور می باشد
درست ونادرست آزادی دارد و آنھا را بامعيارزندگی موقت و يامعيار 
زندگی ابدی می سنجد به ھمين شکل دارای انواع زيادی از آزادی ھا 
است که ھمه ی آنھا تحت عنوان آزادی تنوع وتعدد مقبول و 

 غيرمقبول جای می گيرند.
وع از صفات فطري الزم براي خوشبختي زيرا کثرت گرايی و تن

جامعه ی بشری است و بدون آن رقابتي كه باعث  تحکيم ھمت ھا می 
شود ضعيف می گردد زيرا اين جھت بھره برداری ازمنابع طبيعی 
برای ارائه ی رفاه به انسان است چه برسد به تامين مايحتاج ضروری 

 زندگی اش.
را بشناسند وبايکديگر  و تنوع امر ضروری است تا مردم ھمديگر

���l��k��j��i��h�����g��f��e}�ھمکاری کنند؛خداوند می فرمايد: 
z��y���x��w��vu��t��s��r����q��po��n��m��z  :يعنی: (ای   ١٣الحجرات



  

 

 

٦٨
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

مردم ما شما را از مرد و زنی آفريده ايم وشما را ملت ملت و قيبله 
امی ترين شما نزد قبيله قرار داديم تا ھمديگر را بشناسيد قطعا گر

از ھمه چيز) ( ا است قطعا خداوند آگاه و باخبرخداوند باتقوی ترين شم
 .است)

 منظور از آزادی بيان برای شھروند چيست؟

بسياری از مسلمانان گمان می کنند تنھا محيطی که می تواند 
خوشبختي را براي انسان محقق کند محيط ھای غربی است زيرا به 

ا ازادی بيان واحساس داشته باشد با اين حال اگر فرد اجازه می دھد ت
دوست داريد ھمين آزادی  –واقعا  -از آن دسته ازمسلمان بپرسيم آيا

که در اين محيط ھا گسترش يافته برای مسلمانان ھم باشد حتی اگر 
منجر به سعادت وخوشبختی در آخرت شود؟قطعا جواب خواھند داد: 

 .١خير
نظر  ازان ھمان آزادی امربه معروف (ی بياما اگر منظور از آزاد

محتوی وروش) ونھی ازمنکر باشد بايد گفت که مسلمانان نيازی به 
وارد نمودن راه وحل ھای بيگانه از محيط آنھا ندارند بلکه آنھا در اين 
زمينه گوی سبقت را ربوده اند خصوصا در باره ی نصيحت حکام 

بدان نياز دارند اقدام  بنابراين آنچه که مسلمانان .٢وفرمان روايان
نمودن به اين واجب دينی است.آزادی بيان به اين معنی فقط شامل حق  
يک مسلمان نمی شود که بتواند از آن چشم پوشی کند بلکه يک واجب 
اسالمی می باشد که عقيده اش برای او ديکته ميکند واينکه اين واجب 

د و از بايد براساس چھارچوب ھايی که اسالم مشخص کرده باش
برجسته ترين موارد اين قواعد اين است که با محتوای قرآن وسنت 
وفھم جمھور علمای مسلمانان يا روش استنباطي آنھا مخالفت نکند 
واينکه به شيوه ای انجام شود تا ھدف از اين مکانيسم الزم جھت 

 اصالح و حمايت ھرجامعه ی انسانی محقق شود.
وش اين است که ھشدار به طريق واز برجسته ترين نشانه ھای اين ر

                                                 
 .حرية التعبير ،صيني )١
 .التعبير صينی، حرية مة؛صينی، اآلمن الفکر واألنظ )٢



 

 

 

٦٩ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

نيک وزيبا باشد وکسانی که در جامعه توانايی انجام اين واجب 
رادارند نبايد سستی کنند حتی اگر درمعرض آزار و اذيت قرار 
بگيرند.واجب است تا جامعه را جھت شکوفاشدنش،با آموزش ھای 

تشويق و آماده  -برای دعوت-الزم و فراھم نمودن محيط ضروري 
در يک  مبرم اين محيط،محدود نکردن ھمگی و از نيازھای نمود

دسته مشخص به عنوان حفاظت شٮده است واما سايرين نياز به جھت 
مسئول به دارند ومی توان آنھا را بعنوان تنھا  -در امر دعوت-گيری 

اشخاص غيرمتخصص در امر دعوت) شمار آورد ولی ديگران (
 مسئوليتی ندارند.

رد خانواده، ھيچ چيز جز اطالع پدر در مورد به طور مثال در مو
حفاظت اعضای خانواده از انحراف در پنھانی وجود ندارد؛مثل اجازه 
دادن به آنھا برای ارائه ی مشورت جھت مصلحت خانواده يا ارائه ی 
نظريات واحساسات شان بدون ترس از سركوب يا تنبيه.با اين که 

شدويا بعضي از شيوه ممکن است برخی از نظريات خام وناقص با
ھای بيان مؤدبانه نباشند ولی اين برای خانواده و سرپرست آن بھتر 
است ازاينکه در يک جھان خيالی زندگی کنند وفکر کنند ھمه ی امور 

 بروفق مراد است ولی در حقيقت در دل تاريکی است.
اين شيوه بھتر است چون می توان اشکاالت رفتار آشکار را در زمان 

ناسايی کرد وقبل از آنکه تشديد شود نسبت به اصالح آن عجله کوتاه ش
نمود ولی چيزی که در تاريكي وخفا اتفاق می افتد ھمانند سرطانی 
است که بدون مراقبت و آمادگی ھای مناسب جھت مقاومت از آن 
منتشر می شودوبه عبارت ديگر،برای خانواده تحمل شر اندک آشکار 

برود بھتر از رودر رو شدن باشر  که شايد به مجرد گفتن ازبين
خطرناک پنھانی است که عاقبت وخيمی در پی دارد.وھيچ خيری 
رايگان وبدون ھزينه نيست.و اين مثال بر ھر گروه بشری چه کوچک 

 يا بزرگ اعمال مي شود.

 منظور از برده داری در اسالم چيست؟

اديان ھنگامی که اسالم آمد برده داری بعنوان يک تجارت فراگير در 
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گذشته و عرف بين المللی  بود که برروی اسيران وزندانيان انجام 
واين رسم قرن ھای زيادی بعد از آمدن اسالم نيز باقی ماند  ١ميشد

بنابراين جای تعجب نيست که اگر اسالم در برده گيری اسيران به 
مقابله به مثل اجازه داده است تا موضع مسلمانان در برابر دشمنان 

نباشد چيزی که اين مطلب را تاکيد ميکند اين است که  شان ضعيف
برده داری در آن زمان دارای منابع وانواع زياد و قانونی بود ولی 

واين نوع را ھم جايز دانسته است   ٢اسالم تنھا به اين نوع اجازه داده
ونه واجب يعنی گرفتن اسيران برای برده داری واجب نيست ولی در 

انان يا حکومت اسالمی اين را قرار داده است صالحيت خليفه ی مسلم
تا دربين اينکه آنھا را برده بگيرد يا در مقابل فديه آزادکند يا بدون 

وبه ھمراه تغيير عرف ھای بين  ٣فديه آزاکند حق انتخاب داده است.
المللی در نحوه ی رفتار با اسيران اسالم توانست به اصلی که بر 

 د برگردد.برادری بين مردم تاکيد ميکن
اصل در اسالم بندگی خالصانه برای خداوند يکتا است وخداوند تنھا 
اختياردار است ورابطه بين انسان ھا رابطه ی برادری است و معيار 
اصلی در جداکردن انسان ھا ازيکديگر تقوی می باشد و تقوی 
دستاورد شخصی است که برای انسان يا مخلوقات، امکان تشخيص آن 

به  ٤نيست وقابل به ارث رفتن يا بخشيدن ھم نيستبه شكل قطعی 
ھمين خاطر اسالم به خوشرفتاری بابردگان تشويق کرده و آنھا را 
بعنوان برادرانی برای کسانی که دراختيارشان می گيرند توصيف 
نموده است بلكه نسب آنھا را از طريق والء که به محكمي پيوند نسبی 

در مدت  –ييکه حتی برخی از آنھا است را به اربابان شان رساند تاجا

                                                 
 ١٢شموئيل دوم،  ؛٢٠) به طور مثال مراجعه کنيد به کتاب مقدس: سفر ثنية١

 ،٢)؛ نامه ی پطرس اول١٦- ١٤(١٩)؛ ايوب٣(١١)؛ سفر پادشاھان،١٩- ١٨(
)٢١-٢٠)، (١٨(. 

 .)٨٩( ٣٢مجموع الفتاوای شيخ االسالم ابن تيمية رحمه E جلد )٢
 )٣٨٢و٣٨٠( ٣١فتاوای شيخ االسالم ابن تيمية جلدمجموع ال ؛٤ سوره محمد: )٣

 .)٦٦- ٦٥( ٥جلد المعاد ابن القيم زاد
 .١٣ ) سوره حجرات:٤
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 ٥بعنوان فرمانروايانی بر سر اربابان شان تبديل شدند. -کوتاھی
اسالم برده داری را بعنوان پديده ی طبيعی نمی شناسد بلکه يک حالت 
استثنائی است که بايد با حکمت با آن برخوردار شود و تعادل بين 

حاضررا رعايت  قاعده ی کلی در روابط بين انسان و واقعيت حال
کرد.و برای ھمين از وقتی که تنھا نوع قانونی برده داری قطع شد 
اسالم قوانين الزم را براي حذف  برده داری به صورت دائم وضع 

فاده کرد کرد و از وسايل گوناگونی برای پايان دادن به برده داری است
در  آزاد سازی برده) را بعنوان گزينه ی اولکه از اين وسايل، عتق (

پاک شدن بعضی گناھان قرار داد و حتی به کمک کردن برده ای که 
در صدد خريدن آزادی خود حتی از بيت المال مسلمانان بود تشويق 
نمود و آزاد سازی برده را يکی از اعمالی قرار داده است که دارای 

آزاد سازی جاريه (برده ی  پاداش بسيار بزرگی است وھمچنين
را بعد از مرگ  ربابش فرزندی به دنيا آوردهرای ا) را که بدختری

 ٦اربابش واجب قرار داده است.
شايان ذکر است که آزادکردن برده برای پاک کردن گناھان از گناه 
تنھا گزينه و جايگزين نيست بلکه دربين آزادکردن برده يا غذادادن به 

حق انتخاب داده شده است واين بدان  ٧مساکين يا روزه گرفتن و...
خداوند متعال باعلم  –طر است که برده داری پديده ای دائم نيست و خا

روزی می آيد وکسی که کفاره ی آزادکردن برده  - مطلق خود می داند
 براو واجب شده است برده نمی يابد.

 موضعگيری اسالم در مورد تشکيالت سياسي چيست؟

 ھر سيستم وتشکيالت از دو بخش اصلی تشکيل می شود:محتوا
و در وقتی که اسالم اصول کلی الزم را  و اَشکال يا روشھا. اصول)(

من ھا و مؤسسات خصوصی) و سياسی (انج برای تشکيالت اجتماعی

                                                 
 .٣٥-٣٣ ) محمد قطب، شبھات صفحه٥
 )٢٩٦-٢٩٥( ٤ :جلد )٤٧٠-٤٦٨( ٢ :جلد خاطر البيانونی و ؛٣٣: ) سوره نور٦

 .٣٨-٣٦: محمد قطب، شبھات صفحه
 .٤-٣  و سوره مجادله: ؛٨٩ وره ی مائده:به طور مثال مراجعه کنيد به س )٧
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گروه ھا و مؤسسات عمومی) قرار می دھد، مسلمان را مقيد به (
پيروی از اَشکال يا روش ھای مشخصی نمی کند بلکه اين امور را 

ن واگذار کرده تا باتوجه به در ھر زمان و مکان به خود مسلمانا
و خداوند به ارث  ٨واقعيت حال حاضرو شرايط خودشان انتخاب کنند

را اجازه داده و  - m -بردن پيامبری و حکومت را بين داود وسليمان 
_��`����d��c��ba}�خداوند می فرمايد:  آن را حرام نکرده است؛

r��q��p��o���n��ml�k��j��i�������h��g��f��e��z و يعنی: (  ١٦مل: الن

سليمان وارث پدرش داود شد و گفت: ای مردم به ما فھم سخن 
پرندگان يادداده شده است و از ھمه چيز به ما ارزانی شده است قطعا 

 .اين ھمان فضيلت آشکار است)
اصولی که اسالم آورده است، برای ھر زمان ومکانی معتبر است 

اب قرار می دھند و زيرا بخش ھاي اصلی فطرت انسان را مورد خط
روش ھای خوب غالبا نتيجه ی تعامل بين اصول ثابت وشرايط متغير 
جديد ھستند و ميزان تعامل الزم با  تغيير زمينه ھای زندگی تفاوت 
می کند که اين ميزان در زمينه ی تشکيالت سياسی بسيار بزرگ تر 

 از ساير زمينه ھا است.
برای جماعت تشويق می کند  اسالم به برپايی تشکيالت و تعيين مدير

حتی اگرافراد تشکيل دھنده ی آن فقط دونفر باشند و اين امر در مورد 
تشويق به برپايی نماز به جماعت و اينکه ھرگاه دو نفر مسافرت 
کردند يکی از آنھا به عنوان امير منسوب شود وھمچنين در  پيوستن 

امال نمايان به جماعت مسلمانان وتشويق به وحدت ويکپارچگی نيز ک
�gf��e}خداوند می فرمايد:  است؛ �d��c� �b��az  :آل عمران

وحی) چنگ بزنيد و ( وھمگی به رشته ی محکم خداونديعنی: ( ١٠٣
پراکنده نشويد) و اسالم به ھمکاری در راه خير بين عموم مردم 

¿����ÃÂ��Á��À}�تشويق وتوصيه ميکندطوريکه خداوند می فرمايد: 

                                                 
 .٦٨-٦٦ العواص ؛٥٦-٥٣ صفحه ) أسد٨
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Ç��Æ� � �Å� �Ä�� ÉÈ�ÌË� �Ê� �z  :ھمديگر را بر نيکی يعنی: ( ٢المائدة
وپرھيزکاری ياری کنيد و در گناه و ظلم ھمديگر را ياری نکنيد و از 
خداوند بترسيد)؛ به ھمين صورت به ھمکاری در بين گروه ھای 
مختلف فکری وحتی دينی جھت رسيدن به منافع مشترک نيز تشويق 

وادعه بود که عقد آن در زمان ميکند که برجسته ترين مثال آن پيمان م
و اسالم به  ٩و در مدينه با يھود و مشرکين بسته شد <رسول @ 

خوشرفتاری بامردم تاکيد ميکند حتی اگر در دين بايکديگر اختالف 
���n}داشته باشند؛به طور مثال خداوند می فرمايد:  � �m� �l� �k� � � � � �j��i

{��zy��x��w��v��u��t�������s����r��q��p��o��~��}��|��z  :٨الممتحنة 

 به باشما که کسانی به اينکه از دارد نمی باز را شما يعنی: (خداوند
 نيکی اند نکرده بيرون را شما تان سرزمين از و نجنگيده دين خاطر

 .دارد) دوست را نيکوکاران خداوند کنيد
از نظر اصول، وجه تشابه زيادی بين نظام سياسی اسالمی وديگر 

دارد ولي  از طرفی بعضی اختالفات ريشه ای بين  نظام ھا وجود
نظام اسالمی وبين نظام دينی مسيحی، و بين نظام اسالمی 
وسکوالريزم دموکراتی از طرف ديگر وجود دارد كه در راس اين 

 تفاوت ھا می توان به موارد زير اشاره کرد:
نظام دينی که منتسب به مسيحيت قرون وسطی بود نظامی بود که  .١

بشری به نظر می رسيد ولی کامال شكل  تقدس به خود گرفته غالبا 
بودزيرا قاضی خود قانونگذار و داور نھايی بود اما در نظام 
اسالمی قاضی ومردم به اندازه ی کافی  در برابر قانون الھی تسليم 
می شوند بدين معنی که قانون الھی واجد شرايط استناد ھر دو 

ھنگام اختالف در انتساب نص  طرف به آن است و در جرئيات، يا
به آفريدگار، يا اختالف در فھم نص، يا در تشخيص حقيقت حال 
حاضر، يا در اعمال حکم بر حالت مشخص فرصت را برای 

 داوری انسان فراھم می کند.

                                                 
 .٦٤-٥٠العواص ؛٤٧- ٣٩ حميدE صفحه ؛١٠٨-١٠٧ صفحه ٢) إبن ھشام جلد٩
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نظام سکوالريزم دموکراتيک يا مردمی، قوانين را به دست اکثريت  .٢
معتبريا ساختگی ويا جعلی می سپارد و برای اديان جز باورھا 
وعبادت ھا را قائل نيست اما در نظام اسالمی باورھا وعبادت ھا و 
قوانين ھمگی تسليم آفريدگار ھستی ميشوندچه به شکل مستقيم وچه 

ذکر شدو ھمگی تسليم قرآن کريم وسنت نبوی غيرمستقيم که قبال 
ھستند ودر وضع قوانين آن اھل علمی که از کتاب خداوند وسنت 

آگاھی دارند مشارکت می کنند به اضافه ي افراد  -<- رسولش

باتجربه ای که در ھريک از زمينه ھای زندگی صاحب خبره 
 وتجربه ھستند.

روف و نھی از منکر) امر به معوه برآن انتقاد سازنده ی منظم (عال
يک واجب دينی است ونمي توان بصورت ھمگانی از آن چشم پوشی 
نمود برعکس دموکراسی که در آن آزادی انتقاد غيرمنظم حق ھر 

 فردی است ومی تواند از آن چشم پوشی کند.

مشارکت دادن نظرات) در اسالم متکی بر ( ھمينطور شوری
علوم شرعی يا  شايستگی است يعني نظر دھی فرد متخصص در

درزمينه حکم واينکه در اين دوزمينه خالصه نميشود و فرقی بين زن 
و مرد و کوچک و بزرگ نيست يعنی معيار اصلی ھمان تخصص در 
زمينه ی مشخص است كه برخالف نظام دموکراتيک، تصميم گيری 

سپس برخی از افراد که به سن قانونی  ١ھا به دست افراد بانفوذ است
دن رسيده اند رای ميدھند و بدون اينکه غالبا بين قانونی برای رای دا

شايسته وغيرشايسته را تشخيص دھند واين تعداد ممکن است نشان 
دھنده ی اکثريت کسب کنندگان آراء باشند يا نباشند زيرا گاه مراکز 
قدرت که خصوصا درقالب قدرت ماليخود رانشان ميدھند بصورت 

                                                 

) افراد بانفوذ چه شايستگی داشته باشند چه نداشته باشند وچه با متخصصين ١
زيرا مالک وجود نفوذ برای اشند مشورت کرده باشند چه مشورت نکرده ب

امضای تصميم است يعنی آنھا از ابزار مھارتی برخوردارند که می توانند 
 .بوسيله ی آن رای اکثريتی که در انتخاب شرک می کنند را به دست بياورند
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 .١مخفی يا آشکارکنترل تصميمات را برعھده می گيرند
اسالم بسياری از اصول نظام دموکراتيک مانند اصل آزادی بيان  

ميدھد ولی به شرطی که از  وانديشه واحساس را مورد مدح قرار
دايره ی آداب اسالمی خارج نشود وبه ديگران آزار نرساند زيرا اين 
آزادی به تشخيص وشناخت واقعيت حال حاضری که درحال تعامل با 
آن ھستيم کمک ميکند و بدون تشخيص خوب ھرگز تصميمات يا راه 

شروع حل ھای درست اتخاذ نميشود و از وسائلي كه اسالم انتخابات م
وقانوني را با آن برآورد ميکند اين است که در اصول ثابت مانند: 
پذيرش نصوص قطعی الثبوت، واجب وحرام.ھمچنين اسالم به ھمه ی 
ابزار معتبری که در نظام دموکراتيک يا مردمی جھت گسترش دايره 
ي مشاوره قبل از صدور تصميمات و ايجاى تشكيالت به كارگرفته 

 يب می کند.می شود تشويق وترغ
و از سوی ديگر نظام سکوالر در درجه ی اول متکی به مبارزه ی 
قوی و چانه زنی در بين گرو ھايی است که چيزی برای چانه زنی 
وتجربه ی آن را دارند.و پيروز کسی است که از قدرت ومھارت زياد 
برای چانه زنی برخوردار باشد.و در سايه ی اين نظام و عدم كنترل 

امکان جعل آرای مردم يا فريفتن آنھا،مھارتی را در به خارجی وبا 
کارگيری ابزار غيرقانونی به راحتي بسيار در صحنه ی مبارزه ی 
سياسی ميابی تا منافع شخصی پيروز شود واين پيروزی گاه به ضرر 
توده ی وسيع مردم می انجامد حتی اگر با بارضايت اکثريت 

 غيرحقيقی يا فريب خورده باشد.
نظام اسالمی، نظام سلطه به عنوان وسيله ای از وسايل فراھم  اما در

آوری خوشبختی وسعادت در دنيا و آخرت به شمار ميرود و مراقبت 
در آن فقط به مراقبت مردم ختم نميشود بلکه خداوند مراقب وناظر 

                                                 
) باتوجه به اين که در نظام الئيکی مدت زمان تعيين شده ی انتخاب شونده کوتاه ١

ميگيرد پس و درنيا صورت است ومحاسبه ی او فقط در مقابل مردم 
(ايدوئولوژی) اين نظام در جريان انتخابات وپس ازبرنده شدن  مسئولين 

وکسب منافع شخصی قرار  وسوسه ھاي ماليحکومتی را بيشتر در معرض 
 .ميدھد
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آنھا است.ھمچنين محاسبه فقط به زندگی دنيا و مقابل مردم منتھی نمی 
شخص گناه کار نزد مردم بی گناه به نظر برسد  شود زيرا ممکن است

وحتی کنترل انسانی،  درحاليکه خداوند آگاھی کامل به حقيقتش دارد.
نيروی خود را از قوانين الھی می گيرد و منحصر به نيروي انساني 
در راضی کردن و چانه زنی نيست ھمانطوركه در مورد نظام ھای 

 دموکراتيک ومردمی چنين است.

 شھروندی و تنوع اديان دريک نظام چيست؟ منظور از

اسالم، کثرت گرايی را در اولين يگان سياسی اسالمی که در مدينه 
قبايل يکه يگان، دارای نژادھای متعدد (طور ١شکل گرفت  شناخت

مسلمانان ويھودی ھا ( مھاجرين و يھود)، و اديان متعددانصار و قبايل 
 و بت پرستان) بودند.

اد و گروه ھا را رعايت ميکند چه اکثريت باشند چه و اسالم حقوق افر
اقليت و دربين آنھا با نسبت ھای متغيرومناسب برای ھريک از آنھا 
تعادل ايجاد می کند يعنی حقوقی را که به گروه قائل است به فرد قائل 
نيست و حقوقی را که به اکثريت قائل است به اقليت قائل نسيت و اين 

اکثريت در روابط عمومي که تعدد ناپذير بدان خاطر است که حق 
است غالبيت دارد ويکپارچگی در آن ضروری است و اسالم در 
چيزھايی که برای اکثريت افراد ضروری ندارد حقوق فرد را بر 

 ٢گروه برتری می دھد
الم ذمی)) که مربوط به عصرھای ابتدايی اسدر حقيقت اصطالح ((

را دربردارد که کاربردش  اقليت))ميشود فقط بخشی از اصطالح ((
در عصرھای جديد جھت تشخيص دسته ھای شھروندی منتشر شده 
است وتنھا اختالف آنھا در اين است که اصطالح ذمی فقط در 
تشخيص دين خالصه ميشود ولی امروز اصطالح ((اقليت)) جامعيت 
بيشتري دارد.طوريکه ممکن است برمبنای صفات وراثتی مانند رنگ 

 سابی مانند زبان ودين  به کارگرفته شود.ونژاد يا اکت
                                                 

 .١٠٨-١٠٧ :صفحه ٢إبن ھشام جلد )١
 .صينی، األمن الفکری واألنظمة )٢
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مثل عبادات) و حقوق ب اقليت را در امور فردی (و اسالم حقوقمناس
مثل عقد ازدواج و ارث)، در سايه ی اصول کلی قانون اساسی مدنی (

 که اکثريت آن رابه رسميت شناخته اند ميدھد.
و شايان ذکر است چيزی که  شھروند غيرمسلمان به نام جزيه 

رداخت می کند می توان آن را بعنوان چيزی که به نام ماليات مرسوم پ
است به شمار آورد و بيشترين مقداری که غيرمسلمان از دارائيش 

بيشتر نيست يعنی مقداری که می  %٥بعنوان جزيه می پردازد از 
پردازد جزء بسيار اندکی از ماليات ھای تحميل شده ای است که 

راتيک وديگر نظام ھا مرسوم است وکودک امروز در نظام ھای دموک
وزن وديوانه وفقير در حالت فقرش وپيرمرد و کسی که بيماری مزمن 

 ١دارد واميدی به بھبودی اش نيست از جزيه دادن معاف است
با وجود اينکه اسالم تمايزات زيادی برای اکثريت قائل است ولی به 

می فرمايد:  < حق وحقوق اقليت نيز اھميت ميدھد طوريکه رسول @
أال من ظلم معاھدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا (

آگاه باشيد ھرکس به فأنا حجيجه يوم القيامة) يعني: (بغيرطيب نفس 
غيرمسلمانی که در کشور مسلمانان زندگی می کند ظلم کند يا حق او 

ی را به ضايع نمايد يا به کاری بيش از توانش وادار کند يا چيز را
زور از او بگيرد من در روز قيامت دشمن وشاکی او خواھم بود) 
معاھد معنای جامعی دارد وشامل ھرکسی که در امان وضمانت 
خداوند و رسولش است ميگردد چه شھروند غيرمسلمان باشد چه 

 ٢مقيم.
و در نتيجه ی اين اصول که فرمان روايان مسلمان به شيوه ي کلی 

سيحيت و يھوديت در کشورھای خاورميانه ای که اجرا کرده بودند، م
مسلمانان قرن ھای طوالنی در آنھا حکومت کرده بودند ادامه يافتند 
بلکه فعاليت ھم ميکردند وھند مثال ديگر است طوريکه مسلمانان ھفت 
قرن بر آن حکومت نمودند وھيچ کس از ساکنين آنجا را مجبور به 

                                                 
 .٦٤: صفحه العالقة صينی، حقيقة ؛١٣٠-١٢٩ يوسف صفحه ) أبو١
 .)٢٧٢-٢٧٠( ١٢: مراجعه کنيد به العسقالنی جلد الخراج؛ سنن ابی داود: )٢
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تعجب نيست که اکثر ھندی ھا  اسالم آوردن نکردند برای ھمين جای
 بر آيين ھندو باقی مانده اند.

و از منظر ديگر، ارتش ھای اسالمی به خاورد دور مثل اندونزی 
ومالزی نرسيده بودند ولی با اين حال اکثريت آنھا به دين اسالم 

بلکه کشورھای اسالمی در شمال آفريقا بھترين پناھگاه برای ١گرويدند
اسپانيا به خاطر خفقانی که مسيحی ھا برای  يھودی ھايی بود که از

 ٢شان ايجاد کرده بودند فرار نمودند

 منظور از روابط انسانی چيست؟

جن وانس) را بسوی خير جامع دعوت اسالم ھمه ی مخلوقات مکلف (
ميکند و حتی کسی که اسالم را که بعنوان راه نجاتی برای آخرت 

مسلمانان ظلم ننمايد واز  است رد کند ولی با آن به جنگ نکند يا به
کسانی که به مسلمانان ظلم می کنند پشتيبانی نکند در اين صورت 
اسالم خوشرفتاری با او را بعنوان قاعده ای در ھمکاری با او قرار 

ھمچنين اسالم برھمکاری با غيرمسلمانان جھت دست يابی  ٣داده است
شرطی که به منافع مشترک در زندگی موقت دنيوی تشويق ميکند به 

اين ھمکاری تاثير منفی بر سعادت فرد مسلمان در زندگی ابدی اش 
نداشته باشدزيرا خداوند متعال ھمکاری در بين مردم را يک تمايل 

�����k��j��i��h}�غريزی قرار داده طوريکه می فرمايد:  � �g� �f��e
z��y� � �x� �w� � vu��t� �s� �r�� � �q� � po��n��m�� �l� �z  :١٣الحجرات 

 ملت را شما و ايم آفريده وزنی مرد از را شما ما مردم ایيعنی: (
 ترين گرامی قطعا بشناسيد را ھمديگر تا داديم قرار قبيله يلهبوق ملت
 باخبر و آگاه خداوند قطعا است شما ترين باتقوی خداوند نزد شما

 .) است)چيز ازھمه(
 وبه طورکلی، قاعده ی کلی در ارتباط بين مسلمانان وغيرمسلمانان را

                                                 
١( Naik p.14 
  .) المساری، االعتذار عن الماضی٢
 .٨ سوره الممتحنة: )٣
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اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

��p��o��n���m��l��k������j��i}�اين آيه مشخص ميکند؛خداوند می فرمايد: 

��c��b���a��`��_���� �~��}��|��{��zy��x��w��v��u��t���� � � �s����r��q

��t�� �s���r��q�� po��n�� �m��l��k��j��i�� � � � �h��g��f�� �e��d

uz  :به اينکه از دارد نمی باز را شما يعنی: (خداوند ٩ - ٨الممتحنة 

 را شما تان سرزمين از و نجنگيده دين خاطر به باشما که کسانی
بلكه  * دارد دوست را کاران نيکو خداوند کنيد نيکی اند نکرده بيرون

شما را از محبت ورزيدن به کسانی بازميدارد که به خاطر دين باشما 
جنگيده اند وشمارا از شھر خودتان بيرون رانده اند وبرای بيرون 

شتيبانی کرده اند پس ھرکس آنھا را به دوستی بگيرد از راندن شما پ
 .جمله ی ستمگران است)

اعم از جن وانسان) ديگر اسالم ھمه ی مخلوقات مکلف (به عبارت 
را برھمکاری جھت دستيابی به صلح وامنيت در دنيا و آخرت ترغيب 

به معنی فراھم  - ھمانطور که معلوم است –. صلح وامنيت ١می کند
ھرانساني که به سن رشد رسيده، جھت خوشبخت  ت برایآوردن فرص

کردن خودش بدون دخالت ديگران مگر آنکه بدون اجبار کمکش کنند 
تا به خوشبختی که در جستجويش است يا بھتر از آن را به دست 

 بياورد.

 واين دو حقيقت مھم را بيان می کند:

قسمتی از اختالف، امر فطری وضروری است تا بوسيله ی آن  .١
ردم ھمديگر را بشناسند وبايکديگر رقابت کنند ولی مالک م

دستاورد حقيقی تقوی است يعنی تالش برای به دست آوردن 
رضايت خداوند و دورشدن از خشم او و اين با پيروی کردن او در 

 آن چه که دستور داده و در آنچه که نھی نموده ميسر می شود.
ی شان در امور وجود برخی اختالفات در بين مردم از ھمکار .٢

مشترک متعدد ممانعت به عمل نمی آورد بلکه شايسته است تا 

                                                 
 .١١٤-١١١: حقيقة العالقة، صفحه صينی، )١
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ديگر خوشبختی  بايکديگر ھمکاری کنند و باكامل نمودن تالش يک
ديگر را در زندگی موقت دنيوی و ھمچنين در  وسعادت يک

 صورت امکان در زندگی جاودانه ی آخرت حاصل کنند.
سالم را بعنوان دين خود قبول اسالم از روی انصاف در بينكسانى که ا

نکرده اند ولي موضع بی طرفانه اتخاذکرده اند ويا به نحوی از آن 
پشتيبانی می کنند و بين کسانی که اسالم را نپذيرفته وبا آن ومسلمانان 
 دشمنی می کنند فرق قائل شده است طوريکه دسته ی اول دارالسلم

مين جنگ) ناميده (سرز (سرزمين امان) ودسته ی دوم را دارالحرب
ميشود ولی با وجود سازمان ملل ترجيح داده ميشود که اصل در مورد 
ھمه ی کشورھای عضو سازمان ملل دارالسلم باشد درحاليکه بروز 
حالت ھای استثنائی که گاھا واقعيت حال حاضرحتی به شکل بسيار 
جزئی وموقتی تحميل ميکند دور از انتظار نيست وعموما موضوع 

ص بستگی به عرف ھا و شرايط بين المللی دارد و از سوی اين تشخي
مردم يا گروه ھای  -در اسالم –ديگر طبقه بندی اين صالحيت 

حاکم) است که مسلمانان نيستند بلکه ولی امر ( جداشده از جماعت
ديدگاه مردم يا گروه ھا ھراندازه  طرف مسئول کلی حکومت می باشد.
ز اعتبارش می کاھد زيرا غالبا مخلصانه باشد ولی فراگيری امر ا

چنين ديدگاه ھايی جنبه ی احساساتی داشته و فقط بخشی  از موضوع 
که از روی  –را تحت پوشش قرار می دھد وبراي ھمين اين آراء 

باعث منحرف شدن از  -احساسات و ناپختگی نشات می گيرد
نظرصحيح اسالمی می شود وگاه امت يا بخش بزرگی از آن را 

قبی سوق ميدھد که به نفع اسالم ومسلمانان نيست بلکه گاھا بسوی عوا
ضررھای جبران ناپذيری را به امت وارد می کند وگاه بسياری از 
کسانی که از روی احساسات اقدام به چنين کارھايی ميکنند درنھايت 
به تصميماتی که خود گرفته اند پشيمان می شوند واين طيبعی است 

ی نبايد فقط براساس فھم کافی از نصوص زيرا نظريات فقھی کاربرد
 باشد بلکه ھمچنين فھم کافی از فقه واقع را نيز ميطلبد.

وغزوه ی احد بھترين مثال اين مطلب استزيرا جوانان با انگيزه ی 
شوروشوق وغيرت بر اسالم نظرشان اين بود که خارج شدن برای 
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ماندن در  <جھاد با دشمنان درست ترين نظر است اما نظر رسول @ 
مدينه ودفاع از آن بود كه نظری فراگيری وجامع بود زيرا در اين 

: قدرت بود يعنیديدگاه حساب وکتاب واقع حال حاضرگنجانده شده 
دشمن و قدرت مسلمانان وسرنوشت اسالم وھمه ی مسلمانان در بلند 

فقط برخاسته از آمادگی آنھا  و مشاھده ميشود که نظر جوانان، مدت.
برخاسته از  <اشدن در راه دين شان بود اما نظر رسول @ برای فد

احساس مسئوليت ايشان در مقابل اسالم و ھمه ی مسلمانان و امنيت 
 آنھا بود و تفاوت زيادی بين اين و آن وجود دارد.

واين به معنی آن نيست که برخی تصميم گيری ھای دولت که به 
منافع شخصی افراد  ظاھر به ضرر اسالم ومسلمانان است در خدمت

بانفوذ است بلكه اغلب تصميماتی که از سوی طرف ھای مسئول 
حکومتی اتخاذ ميشوند دورترين و ھشيارترين و محتاط ترين 

 تصميمات در مواجھه با عواقب خطرناک ھستند.

 ديدگاه اسالم در باره ی گفتگو از طريق اديان چيست؟

با مبلغان اديان ديگر ممکن است بعضی از مبلغان اديان از گفت وگو 
واھمه يا اجتناب داشته باشند و براين باور باشند آنچه که به نام " گفت 
وگوی بين اديان" نام گرفته نوعی از چشم پوشی وکوتاه آمدن از 
ثوابت دين شان است واين درست نيست؛به طور کلی ميتوان گفت 

اديان را در بين نمايندگان  - به تعبير درست تر –وگوی "بين اديان" يا 
 .١چھار نوع طبقه بندی کرد:

اذعان متقابل به درست بودن ھمه ی اديان شرکت کننده در گفت  .١
وگو که  اصل، در اين نوع از سوی اديانی مانند اسالم ومسيحيت 

برای اينکه در اين صورت  –که دارای مبلغ ھستند مردود است
ل را چرا بايد وقت وھزينه صرف کنند تا درست بودن دين مقاب

قبول کنند مگر اصل در اين نوع، اذعان متقابل به درست بودن 
ھمه ی تالش ھای مشترکی که  وھمچنين -اديان ھمديگر نبود؟

                                                 
 .) صينی، اإلسالم والحوار١
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بصورت مستقيم دين ھردوطرف را ترويج ميدھد نيز در اين نوع 
 داخل ميشود حتی اگر نخواھند.

 اذعان متقابل به وجود اين اديان، درواقعيت حال حاضر واذعان به .٢
لزوم برخورد با اختالفاتی که ناشی از اختالف در دين ھستند.و از 
اين گفت وگو جھت رسيدن به راھی برای برخورد با اين اختالفات 
بھره برداری ميشود تا صلح و امنيت را برای ھمه ی گروھھا 
حاصل كند  وھمچنين ھمکاری مفيد را در امور مشترک تحقق 

داده شد اسالم اين روش را ببخشد وھمانطورکه در باالتوضيح 
 تشويق می کند.

تالش ھرمبلغ دينی برای قانع کردنطرف ديگر براساس اين باور  .٣
که دينش ھمان دينی است که خوشبختی وسعادت را در دنيا و 
آخرت تحقق می بخشد و اگر در تمامی تالش ھای دعوتی پيامبران 

به دعوت ھمان عليھم الصالة والسالم بيانديشيم درمی يابيم که اقدام 
برداشتن گام نخست درچنين گفت وگويی است؛و اين وظيفه ی ھمه 
ی پيامبران و مبلغانی است که بسوی حقيقت فراميخوانند.پس گفت 
وگو در بين نمايندگان اديان مختلف ومبلغان آنھا فرصت خوبي 
برای دعوت بسوی آنچه که ھرطرف معتقد به درست بودن آن 

و آرامش ذھنی حاکم است فرصت  است ودر فضايی که دوستی
مناسبی را فراھم ميکند تا ھر مبلغ به مطالبی که از سوی مبلغ 

 ديگر بر او عرضه ميشود خوب فکر کند.
گفت و گوی خودمانی دربرخوردھايی که روزمره دربين مبلغان  .٤

اديان مختلف داخل شده و ھر دو طرف از ابزارکالمی بيان يا 
تفاده ميکنند چه از روی قصد باشد ارتباطات غيرکالمی در آن اس

 چه ناخودآگاه.

 موضعگيری اسالم در مورد سازمان ھای حقوق بشر چيست؟

بسياری از اقدامات وتالش ھايی که سازمان حقوق بشر وبرخی 
كنفرانس ھايي که از سوی ھيئت ھا و سازمان ھای نشات گرفته از 

ھا که  سازمان ملل متحد در خصوص دفاع از حقوق برخی از گروه
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حق وحقوقشان پايمال شده است خوب وستودنی استولی گاه مسائل 
قانونی وسياسی برمی انگيزند که با اھداف سازمان ملل متحد مخالفت 
ميکند به طور مثال ھمين ھيئت ھا خودشان را در قوانين محلی درگير 
ميکنند که اين قوانين فقط برای شھروندانی که خودشان يا اکثريت شان 

 را انتخاب کرده اند اجرا ميشود.آنھا 
ما در صدق نيت بسياری از کسانی که در اين سازمان ھا کار ميکنند 
شک نمی کنيم ولی به نظرمی رسد كه اين احساسات پاک از سوی 
برخی فعاالن، در صدور پيشنھادھايی مشارکت ميکند که خود اين 

سرنوشت پيشنھادھا بعنوان نقض آشکار حق وحقوق ملت ھا در تعيين 
دنيوی واخروی شان به شمار می رود.ھمچنين در آن زيرپاگذاشتن 
آزادی ملت ھايی است که داوطلبانه ملحق شدن به سازمان ملل را 
انتخاب کرده اند وعالوه برآن برخی گروه ھا که اھداف سياسی 
خاصی را دنبال ميکنند در اين كميسيون ھا وسازمان ھا نفوذ می کنند 

ده از آنھا به منافع شخصی خودشان برسند که از منافع تا با سوء استفا
شان، خراب کردن روابط بين ملت ھا و مبارزه با اصول سازمان ملل 
متحده از طريق راه ھای پرپيج وخم است تا در نھايت حاکميت آن را 

 به دست بگيرد.و اين مطلب سواالت متعددی را ايجاد می کند:
ھا که سعی در تحميل نمودن  حاکميت اين سازمان ھا و کنفرانس .١

آيا با  قطعنامه ھای شان برملت ھای عضو دارند از کجا است؟
 رای ملت ھا يا حداقل با آراء اکثريت انتخاب شده اند؟

مشروعيت قطعنامه ھای اغلب کنفرانس ھا درچه حد است؟ واگر  .٢
نماينده ی يک حکومت قانونی برای يک ملت مشخص باشند آيا 

می تواند فراتر تز تصميم گيری ھای ملتی باشد قطعنامه ھا ی شان 
 که حکومتش را نمايندگی می کنند؟

و اگر نمايندگی ملت ھا را از طريق انتخابات يا نيابت برعھده  .٣
ندارند پس در دخالت به امور داخلی کشورھا به کدام قانون استناد 

 می کنند؟
که آيا به اصول سازمان ملل استناد می کنند؟الزم به ذکر است  -

دخالت آنھا در امور داخلی کشورھای عضو سازمان ملل، اولين 
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نقض اصول سازمان ملل در به رسميت شناختن استقالل کشورھای 
 .٢عضو است

آيا به اصول دموکراسی استناد می کنند؟ اين کار آنھا نقض اصول  -
دموکراسی به شمار می آيد زيرا اين  اصل حاکميت را در دست 

 دھد.اکثريت ملت قرار می 
آيا به اصول عدالت انسانی وحقوق انسانی استناد می کنند؟بيشتر  -

قطعنامه ھايی که تصويب می کنند بعنوان بزرگ ترين تجاوز به 
 حقوق انسانی برخی ملت ھا واکثريت شان به شمار می آيد.

اغلب قطعنامه ھای اين سازمان ھا تا وقتی که اعضای شان نمايندگی 
برای ھيچ ملتی الزام آور نيست بلكه کشورمشخصی را نمی کنند  

 پيشنھاد ھای غيرالزام آور و نظريات برخی از افراد است.
به طور کلی اسالم ھمه تالش ھای صرف شده را در دفاع از حق 
مظلومين ارج می نھد صرف نظر از اينکه چه کسی آن را انجام داده 
است وبرای مشارکت در آن ترغيب ميکند حتی اگر فرد مظلوم 

به ھمين خاطر اسالم اين سازمان ھا را بر دخالت  ٣يرمسلمان باشدغ
در برخی زمينه ھا که تالش ھای ستودنی صرف می کنند حتی اگر 
دخالت معنوی باشد تشويق وترغيب می کند که از اين زمينه ھا می 

 توان به موارد زير اشره نمود:
 ھنگامی کشوری به کشور ديگر تعدی می کند، مخصوصا بعد از .١

 شکل گيری سازمان ملل
ھنگامی که کشوری، ملت ھای دولت ھای ديگر يا بعضی از  .٢

شھروندانش را در سايه ی قوانين محلی يا قوانين بين المللی الزام 
آور مورد ظلم وتعدی قرار دھد و به عبارت ديگر، دخالت به 
ھنگام تبعيض در اعطای حقوق بين شھروندان و غيرشھروندان يا 

ھروندان به خاطر نژاد يا برخی ويژگی ھای تبعيض دربين ش
 ژنتيکی وخصوصا بعد از شکل گيری سازمان ملل متحد.

                                                 
 .٧: شماره ،٢ماده  ،٢، بند) منشور سازمان ملل، فصل اول، ماده اول٢
 .٦٥-٦٤: ) صينی، عالقة المسلمين صفحه٣
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ھنگامی که دسته ای جنگجويان زمين ھا وامالک ساکنين اصلی را  .٣
 در يک منطقه ی جغرافيايی مشخص غصب کنند.

ھنگامی که حکومت، برخی از شھروندانش را از حق وحقوق  .٤
ن از منابع طبيعی، حق شان در آموزش، طبيعی شان مانند: سھم آنا

حق شان در انتخاب کاری که توانايی اش را دارند، حق شان در 
سکونت در مناطقی که انتخاب می کنند البته باشروطی که برای به 
دست آوردنش گذاشته شده مانند پرداخت قيمت و اجاره، ومحافظت 

دی عقيده بر بھداشت عمومی و... محروم کند اما شروطی که برآزا
و بيان تجاوز ميکنند و براساس صفات ژنتيکی مانند رنگ و نژاد 

 ھستند کامال مردود می باشند.
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 فصل پنجم

 زن در اسالم

به فطرت انسانی که خداوند انسان را بر  -با آموزه ھای خود-اسالم 
آن آفريده است ارج می نھد.خداوند انسان را نر و ماده آفريد تا در 

ي که بی نيازی از آنھا امری اجتناب ناپذير است زمينه ھای اساس
نوعی تخصص باشد سپس آنھا را آفريد تا ھمديگر را کامل کنند و آن 
دو مانند پديده ی شب و روز ھستند که يک شبانه روز را تشکيل می 
دھند ويا مانند جريان مثبت ومنفی ھستند که انرژی برق را تشکيل می 

حرکت در بسياری از اشياءبی جان دھند و باعث ايجاد زندگی يا 
 ميشود.

از جمله چيزھايی که خداوند زنان را با آن متمايز کرده است گرمای 
عاطفه وغلبه ی آن بر رفتارشان می باشد وعالوه برآن خصوصيت 
لطافتی است که زن برآن آفريده شده وباعث محدود شدن آزادی 

می  حرکتش در طول محيطی ميشود که در آن با مرد زندگی
کند.وخداوند سبحانه وتعالی او را در ظرافت اخالق متمايز کرد تا 

در صورت -بتواند خشم وعصبانيت مرد را فرونشاند ونيز او را 
جذاب آفريد تا پناھگاه روحی الزم را برای مرد فراھم کند و  -وسيرت

يادش ببرد واينکه بامھر  از ناراحتی ھايش بکاھد وخستگی اش را از
زن موجودی لطيف است  اسب تربيت فرزندانش باشد.عطوفتش من و
بيشترين آمادگی را برای فداکاری خودش در جھت خوشبختی  و

ديگران دارد و ھيچ خانواده  يا جامعه ی خوشبخت از اين صفات 
و آزمايش ھای علمی ثابت کرده اند  واجزای  انسانی بی نياز نيست.

ت روانی  وبيشترين که زن بيشترين توانايی را در تحمل شرايط سخ
 .ی بھبودی از آسيب ھای روانی داردآمادگی را برا

و از سوی ديگر خداوند مرد را باويژگيخشنی آفريده است که اين 
ويژگی به او، امکان حرکت در محيط بزرگی از مکان وزمان را 
برايش فراھم ميکند و مرد نسبت به حفاظت خودش در مقابل خطراتی 

معرض آن قرار بگيرد تواناتر است واين  که ممکن است انسان در
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باعث ميشود تا کمتر در معرض آزار واذيت قرار بگيرد.ھمچنين او 
براساس ساختار روانی اش استقامت بيشتری  در برابر بسياری از 
حوادث دارد مثل: برخورد در برابرظھورناگھانی برخی ازحشرات يا 

يشتری از زن، حيوانات.وبه ھمين خاطر مرد با شھامت وسالمت ب
ميتواند در مناطق خالی ازسکنه و وحشتناک وپرخطر تردد کند و او 
می تواند با آرامش بيشتری از زن در طول محيط مسکونی و محيط 

 ھای ترسناک حتی تا ساعات ديروقت شب تردد نمايد.
به طور کلی وقتی از ويژگی ھای منحصر به فرد مرد يا زن صحبت 

ر موارد استثنائی نيست طوريکه  گاه مرد در می کنيم اين دليل برانکا
زمينه ھای تخصصی زن و زن در زمينه ھای تخصصی مرد ظاھر 

 ميشود.
در ادامه روشن خواھد شد که اسالم قبل از چھارده قرن، زن را در 
بسياری از امور مھم مساوی مرد قرار داده و او را در برخی از 

اده است اما قوانين بشری امور در جايگاه برتری از مرد نيز قرار د
جز تا قرن گذشته به بسياری از حق وحقوق اساسی زن قائل نبودند 
ھمچنين اسالم حق وحقوقی را به زن قائل شده است که ھنوز به آن 
دست نيافته است مثل:معاف شدن او از مسئوليت مالی در مقابل 

 خانواده.

 کجاست؟ جايگاه زن در مقابل مرد

برخی برای نشان دادن عکس قاعده ی کلی  نصوصی وجود دارند که
در ارتباط بين زن ومرد به آنھا استدالل ميکنند، رابطه ای که شبيه 
رابطه ی روز باشب است، طوريکه با وجود اختالف بايکديگر در 

 .اھميت مساوی ھستند
از جمله اشتباھاتی که در فھم نص، به علت جداکردن از سياق و روند 

 َمْعَشرَ  است که می فرمايد: (َيا <رسول @  آن رخ داده است حديث

ْقنَ  النَِّساءِ   َقالَ  �ِ  َياَرُسولَ  َوبِمَ  َفقُْلنَ  النَّارِ  أَْھلِ  أَْكَثرَ  أُِريُتُكنَّ  َفإِنِّي َتَصدَّ
 بِّ لِلُ  أَْذَھبَ  َوِدينٍ  َعْقلٍ  َناِقَصاتِ  َرأَْيُتِمنْ  َما اْلَعِشيرَ  َوَتْكفُْرنَ  اللَّْعنَ  ُتْكِثْرنَ 
ُجلِ   َقالَ  � َرُسولَ  َيا َوَعْقلَِنا ِدينَِنا ُنْقَصانُ  َوَما قُْلنَ  إِْحَداُكنَّ  ِمنْ  اْلَحاِزمِ  الرَّ
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ُجلِ  َشَھاَدةِ  نِْصفِ  ِمْثلَ  اْلَمْرأَةِ  َشَھاَدةُ  أَلَْيسَ   ِمنْ  َفَذلِكِ  َقالَ  َبلَى قُْلنَ  الرَّ

 ِمنْ  َفَذلِكِ  َقالَ  َبلَى قُْلنَ  َتُصمْ  َولَمْ  ُتَصلِّ  لَمْ  َحاَضتْ  إَِذا أَلَْيسَ  َعْقلَِھا ُنْقَصانِ 

بدھيد زيرا بيشتر صدقه  ای گروه زنان زياديعنی: ( ٩٧ِديِنَھا) ُنْقَصانِ 
زيرا  فرمود: چرا ای رسول خدا؟ پرسيدند: اھل جھنم را از شما ديدم،

زياد نفرين می کنيد واز شوھران تان ناسپاسی می کنيد ومن ھيچ 
ناقص عقل و دينی را مانند شما نديده ام که بتوانند مردان عاقل را 

 ای رسول خدا نقصان عقل ودين ما درچيست؟ پرسيدند: بفريبند؛

گفتند  فرمود: آيا چنين نيست که گواھی زن نصف گواھی مرد است؟
آيا  فرمود: <باز رسول E  پس اين نقصان عقلش است؛ فرمود: بله؛

چنين نيست که در دوره ی عادت ماھيانه نماز نمی خواند و روزه 
 .اين ھم دليل نقصان دينش است) فرمود: بله؛ گفتند: نمی گيرد؟

چنين است که آن روز، روز عيد بود و رسول اين حديث  سياق وجھت
می خواست تا آنھا را به صدقه دادن تشويق کند پس مناسبت  <� 

خوبی بود تا با مزاح، سخناني را که متکی بر حقايق جزئی بود را به 
آنان بگويد:مانند اينکه گواھی آنان در برخی امور نصف گواھی مرد 

به تاخير انداختن روزه به  معاف شدن از نماز بدون قضاء و است،
در اينجا مزاح، مدحی است  ساير روزھا در دوره ی عادت ماھيانه.

که در قالب نکوھش آمده است، يعنی در عقل و دين ناقص ھستند ولی 
 ميتوانند عقل مردان سرسخت را به بدست بگيرند.

تشکيل دھند چون  وطبيعی است که اگر بيشترين تعداد اھل دوزخ را
شان بيشتر از تعداد مردان است و اما  علت ھای ديگرتعداد عالوه بر

اينکه شوھران شان را در انکار خير بسيار ناسپاسی می کنند بازھم 
 خلق وخويی جدانشدنی است. به نسبت انسان عاطفی،

در مقابل مرد در سه دسته  –در اسالم  –به طور کلی جايگاه زن 
 قرار می گيرد:

با مرد مساوی می شود؛زيرا اسالم زنان  مواردی که در آن، زن :الف

                                                 

 .الحيض ) صحيح بخاري:٩٧
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 ٥فرمود. <را ھمتای مردان قرار داده است ھمانطور که رسول @ 

ديگر به ھمچنين اسالم مردان وزنان را بعنوان سفارش کنندگان ھم
��a}سوی خير قرار داده است، طوريکه خداوند می فرمايد: 

k��j��i��h��g��fe��d���c��bz  :يعنی:  ٧١التوبة

مردان و زنان مومن ياروان يکديگرند، يکديگر را به کارھای نيک (
 .فرامی خوانند وازکارھای ناپسند باز می دارند...)

r��q��p��o��w��v��u��t��sx����z������y}�و خداوند می فرمايد: 
{�|}~¢��¡���£�z  :آرزونکنيد چيزھايی يعنی: ( ٣٢النساء

را که خداوند بوسيله ی آن برخی از شما را بر برخی ديگر برتری 
آورند سھمی دارند وزنان نيز داده است مردان از آنچه که بدست می 

��y}از آنچه که بدست می آورند سھمی دارند) و خداوند می فرمايد: 
��g�� �f�� ed��c� �b��a��`� �_� �~� � �}��|� �{��z

k��j��i� �hz  :ھر مرد و زن مومنی که کار يعنی: ( ٩٧النحل

شايسته انجام دھد درحاليکه ايمان داشته باشد قطعا به او زندگی پاکی 
کنيم و براساس بھترين کارھايی که انجام داده اند به آنھا عطا می 

�پاداش می دھيم) و خداوند می فرمايد:  {��t� � s� � r

��|� � �{� �z� �y� �x� �w� � �v� �u

���¤��£��¢��¡�� ����~��}

��°��¯��®� �¬��«� �ª��� �©��¨� �§��¦��¥

±z  :قطعا مردان و زنان مسلمان و مردان و يعنی: ( ٣٥األحزاب
دان و زنان مطيع خداوند و مردان وزنان راستگو و زنان مومن و مر

مردان وزنان صبور و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان انفاق 

                                                 
 .الطھارة سنن الترمذی: )٥



  

 

 

٩٠
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

كننده و مردان و زنان روزه دار و مردان وزنان عفيف و مردان 
خداوند برای آنھا آمرزش و  وزنانی که بسيار خداوند را ياد می کنند؛

 .ت)پاداش بسيار بزرگ آماده کرده اس
اسالم در مورد خارج شدن آدم وحوا از بھشت فقط نصف مسئوليت را 

ومسئوليت بزرگ تر را در آن مورد  ١برعھده ی زن (حوا) می نھد
 ٢به عھده ی مرد قرار ميدھد چون تصميم نھايی به دست مرد است

 مواردی که در آن زن از مرد برتر است: :ب
تر از حق وحقوق  دين اسالم حق وحقوق مادر را در اسالم بزرگ

مثال در عربستان سعودی، نظام کارمندان دولتی  ٣پدر قرار داده است
چھل وپنج روز مرخصی درنظر می گيرد -حداقل  –برای زايمان 

واين براساس ارزيابی مدت نفاس است که در حديث نبوی وارد شده 
و ھمچنين ٤است وعالوه برآن از مرخصی ساالنه نيز برخوردار است

مندان براساس مقدار عده ی زن بيوه که در قرآن کريم به نظام کار
صراحت وارد شده است، تقريبا به مدت صد روز به غير از 

وبرای  ٥مرخصی ساليانه اش به او مرخصی مخصوص می دھند
مردان چنين حق مشابھی وجود ندارد.ھمچنين اسالم به زن اجازه داده 

برای مرد نداده است است تا طال وابريشم بپوشد که اين اجازه را 
وھمچنين در ھر ماه يک ھفته به خاطر عادت ماھيانه و بعد از زايمان 

 بيشتر از يک ماه از خواندن نماز معافش کرده است.
موضوع دراينجا ختم نميشود بلکه اسالم برای تربيت دختران فضيلتی 
را قرار داده است که برای پسران آن را قرار نداده است طوريکه 

 أََخَواتٍ  َثاَلثُ  أَوْ  َبَناتٍ  َثاَلثُ  أِلََحِدُكمْ  َيُكونُ  می فرمايد: (اَل  < رسول @
سه  شما سه دختر يا ھريک ازيعنی: ( ٦ْلَجنََّة) َدَخاَل  إاِلَّ  إِلَْيِھنَّ  ْحِسنُ  َفيُ 

                                                 
 .٣٦: ) البقرة١
 .١٢١: طه )٢
 .) به طور مثل به صحيح بخاری، کتاب ادب مراجعه کنيد٣
 .کتاب الطھارة ) سنن الترمذی،٤
 .٢٣٤: سورةالبقرة )٥
 .الصلةو البر الترمذي: )٦



 

 

 

٩١ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

آنھا را به نيکی تربيت کند داخل بھشت می  سه خواھر داشته باشد و
 ١أِلَْھلِِه) َخْيُرُكمْ  ايد: (َخْيُرُكمْ می فرم <و ھمچنين رسول @  .شود)

برترين شما کسی است که باھمسرش بھترين رفتار را داشته يعنی: (
نيکو باھمسر را مالک برتريت مرد معرفی می  باشد) پس اسالم رفتار

 کند.

 پس آيا می گوييم اسالم تبغيض نژادی برعليه مرد إعمال ميکند؟

طا کرده است.اسالم مرد را اسالم به مرد اختيارات و برتری ع -ج
سرپرست خانواده قرار داده وبه خاطرمسئوليت (مالی وھزينه ھای 
زندگی) كه در قبال ھمسرش دارد سھم او را از ارث افزايش داده 
است و گواھی او را در برخی از موارد دوبرابر گواھی زن قرار 

است داده است ودر مقابل مسئوليت ھايی را برعھده ی مرد قرار داده 
که زن را از آنھا معاف نموده طوريکه مرد را بعنوان مسئول مالی 
در حد و اندازه ی ھزينه ھای اساسی در مقابل خانواده اش قرار داده 
و او را بعنوان نگھبان وحافظ برای ھمسر وخانواده اش منصوب 

 کرده است.
و ھمچنين مشاھده ميکنيم که اسالم زن ومرد را در بسياری ازچيزھا 

يه ھم قرار داده است وبرای ھر يک از آنھا ويژگی ھايی قرار داده شب
و اسالم برابرى زن ومرد را مانند برابری روز با روز و  شب با 
شب قرار نميدھد بلکه برابری آنھا ھمانند برابری شب و روز از 
منظر اھميت ھريک از آنھا است و ھمانطور که يک شبانه روز بی 

به ھمان صورت يک زندگی ايده آل از  نياز از روز يا شب نست
 وجود زن ومرد بی نياز نيست.

به طور کلی وقتی از اسالم صحبت می کنيم بايد بين اسالم و 
عملكردھای مسلمانان که ممکن است تاحد زيادی  از آموزه ھای 
اسالمی فاصله گرفته اندفرق قائل شد وبه ھمين خاطر اين دو مطلب، 

کديگر اند.و برای زن مسلمان بھتر است به دوچيز کامال متفاوت از ي

                                                 
 .الترمذي: المناقب )١



  

 

 

٩٢
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

بری با مرد باشد حق جای اينکه طبق مفاھيم سکوالريزمخواستار برا
اسالم بخواھد زيرا با برابری با مرد بسياری از حق  وحقوقش را از

وحقوق فطری اش را که اسالم برآنھا تاکيد کرده است را از دست 
 خواھد داد.

ه که مناديان برابری غيرحقيقی و قوانين و اگر به اسناد انقالب فرانس
اساسی بيشتر کشور ھا از جمله کشورھای دموکراتيک وسکوالريزم 
منادی آن ھستند نگاھی بيافکنيم درميابيم که آنھا حق و حقوق زن را 
دربسياری از موارد به رسميت نشناخته اند در حاليکه اسالم قبل از 

ت.موضوع فقط اين نيست چھارد قرن آن را برايش تضمين نموده اس
بلکه زن حق وحقوقی دارد که ھنوز به او نداده است مانند:معاف 
بودنش از مسئوليت مالی خاص در مقابل خانواده اش واستقالل 

 ١اقتصادی اش به شکل کامل
پس بعد از ذکر اين حقايق آيا زن مسلمان به دنبال رسيدن به آنچه که 

قوق و مزايايی که اسالم به زن غربی بدان رسيده است ميرود واز ح
 او ارزانی داشته چشم پوشی می کند؟

 جايگاه زن در فعاليت سياسی کجاست؟

ھنگام بيان وضعيت زن در اسالم، و سخن از صفات فطری که بدانھا 
اشاره شد برای ما روشن گشت که ھريک از مرد و زن دارای 

 صفاتی ھستند که ھمديگر را از ديگری متمايز ميکنند.
 –طور که روشن شد صفاتی كه مرد بوسيله ی آنھا متمايز ميشود ھمان
او را برای سرپرستی وحاکميت بزرگ اليق تر ميکند  - غالبا

خصوصا اگر اين سرپرستی صالحيت اجتھاد و قضاوت و اجراء را 

                                                 
، وبه طور مثال به قانون اساسی ١٥-٤: حقوق االنسان صفحه الدواليبی، )١

صادر شد وبه موجب آن حق کامل  ١٧٨٧ آمريکا مراجعه کنيد که در سال
زن  ١٩٢٠تا سال  ميشد وشھروندی فقط برای سفيد پوستان ليبرال ممكن 

مراجعه كنيد به دورين، التجربة  صراحتا حق شرکت در انتخابات را نداشت.
 .الدستورية



 

 

 

٩٣ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

اما فقھای مسلمان در مورد برخی از سرپرستی ھای  ١در بربگيرد
اختالف  نه ھايی که درمورد آناز جمله زمي ديگر اختالف نموده اند؛

 شغل رسمي امربه معروف و نھی ازنظر دارند:قضاوت وحسبه (
 منکر) و وشغل ھای ديگر اداری است.

ولی به طور قطع اسالم زن را واجد شرايط تحمل مسئوليت قرار می 
 َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُكلُُّكمْ  َراعٍ  می فرمايد: (ُكلُُّكمْ  <دھد زيرا رسول @ 

ِتِه، َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  اإلَِمامُ  ِتِه،َرِعيَّ  ُجلُ  َرِعيَّ  َوُھوَ  أَْھلِهِ  فِي َراعٍ  َوالرَّ
ِتِه، َعنْ  َمْسُئولٌ   َعنْ  َوَمْسُئولَةٌ  َزْوِجَھا َبْيتِ  ِفي َراِعَيةٌ  َواْلَمْرأَةُ  َرِعيَّ

ِتَھا... تِِه) َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  َوُكلُُّكمْ  َرِعيَّ ه ی شما ھميعنی: ( ٢َرِعيَّ
ھستيدو ھريک از شما از زيردستانش سوال خواھد شد، حاکم مسئول 
است و از زيردستانش سوال خواھد شد، و مرد در برابر خانواده اش 
مسئول است و از زيردستانش سوال خواھد شد، و زن در خانه 
شوھرش مسئول است و از زيردستانش سوال خواھد شد...وھمه ی 

 .از زير دستانش سوال خواھد شد) شما مسئول ھستيد و
ھمچنين اسالم نسبت به مشاوره ی عالی با زن بی توجھی نکرده است 

 Cکه براو وحی نازل ميشد باھمسرش أم سلمة  <زيرا رسول @ 

دستور ايشان مبنی  - � –مشورت نمود و آن زمانی بودکه صحابه 
ه قبول بر خروج از احرام را قبول نکردند کھاين کار درواکنش ب

نکردن يک بند از قرارداد صلحی بود که باقريش که مسلمانان را 
 درتنگنا قرار داده بودند بسته بودند.

اين بند از قرارداد ميگفت: مسلمانان بايد ھرکس از قريش را که تسليم 

                                                 
١(  E است ھنگامی که گفته شد: مردم فارس  <اين مطلب مستند به سخن رسول

 E ُيْفلِحَ  فرمود: (لَنْ  <زنی را بعنوان زمامدار امورشان برگيزده اند که رسول 

را به دست زنی بسپارد  قومی که اختيار امورشاْمَرأًَة) يعنی: ( أَْمَرُھمُ  ْواَولَّ  َقْومٌ 
نظريه  )؛۴۴٢۵: المغازی حديث :کامياب نخواھند شد) (صحيح بخاری ھرگز

ديگراين است که اين حديث برتحريم حاکميت زن داللت نميکند بلکه يک 
 محقق شد. <ودرنھايت پيشگويی رسول E  پيشگويی برای مردم فارس بود.

 .٨٩٣: حديث الجمعة ) صحيح بخاری:٢



  

 

 

٩٤
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

آنھا ميشود برگردانند ولی قريش مسلمانانی را که بسوی آنھا فرار می 
در مشورت رسول  Cالمؤمنين أم سلمة  کنند را برنخواھد گرداند.أم

گفت: بدون اينکه با صحابه صحبت کند خودش از احرام خارج  <� 
به مشورت ايشان عمل کرد وھمگی به انجام آن  <رسول @  شود.

 .١شتافتند

 چرا گواھی زن در برخی از امور نصف گواھی مرد است؟

�خداوند می فرمايد:  {�I� �H� � G� �F� �E� � D� �C� �B� �A��

KJ... ��d���c��b��a��`��_��~��}|��{���z��y

nm��l���k��j��i��h��g��f��e� �z  :ای يعنی: ( ٢٨٢البقرة

کسانی که ايمان آورده ايد وقتی به يکديگر تا مدت معينی قرض داديد 
و دو مرد از خودتان را گواه بگيريد واگر دومرد نبودند  بنويسيد...

ورد رضايت شماھستند بگيريد پس يک مرد و دو زن از گواھانی که م
 .٢تا اگر يکی از آن دو زن فراموش نمود ديگری به يادش بياورد)

اين آيه راھنمايی کلی است برای کسانی است که به صورت قسطی 
معامله می کنند. ودر دربين گواھی که قاضی برآن تکيه ميکند 
وگواھی که طرف ھای قرارداد ھنگام تنظيم عقد معرفی ميکنند فرق 
وجود دارد. در حالت اول، واقعيت شرايط خاصش را برای گواھی 
تعيين ميکند مانند مردود بودن گواھی خويشاوند در برخی از مسائل 

درحاليکه ممکن  -خويشاوند وذی نفع باشد –حتی اگر شاھد يک مرد 
 است قضاوت يک زن غيرخويشاوند وغيرذی نفع را قبول کند.

يريت خانواده را بر عھده ی مرد قرار عالوه براين اسالم مسئوليت مد
داده است واين مديريت در خانواده بخاطر ويژگی ھای مخصوصی 
است که در او وجود دارد ولی در زن وجود ندارد.و طبيعی است که 
سخن ونظر مسئولين از سنگينی ونفوذ بيشتری برخوردار باشد حتی 

                                                 
 .)٢٩٥(٣لقيم،زادالمعادجلدإبن ا )١
 به طور مثال به تفسير اين آيه در تفسير ابن کثير مراجعه کنيد. )٢



 

 

 

٩٥ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

ء در مورد در نظام ھای دموکراتيک چنين است.زيرا ھنگامی که آرا
مسئله ی مشخصی به دوقسمت تقسيم ميشوند نظر رئيس بر نيمه ی 

 ديگری که به ھمراه آنھا است غالب ميگردد.
باتوجه به تفاوت ھای فطری که اشاره شد مرد احاطه ی بيشتر بر 
محيط پھناور دارد و در بسياری از مسائل برای گواھی دادن شايسته 

برخوردار می باشد و درگواھی  تر است وشھادتش از اعتبار بيشتری
ھايی که ممکن است خطراتی بدنبال داشته باشد کمتر در معرض 

 خطر قرار می گيرد.
ومواردی وجود دارند که در آن گواھی مرد مساوی گواھی زن می 

آن ھم در مسائلی که از اھميت بسيار زيادی برخوردارند.به  ١باشد
را از ھمسران رسول  طور مثال مسلمانان بسياری از امور دين شان

و ھمچنين مسائلی است که مربوط به امور زنانه  گرفته اند. ياد <� 
شود وھمچنين در مورد مردان  ميشود ومرد نمی تواند در آن حاضر

اين موضوع در اين مساله، پايين يا باالبودن مقام  بنابر چنين است.
نسيت بلکه حضور شخص شايسته تر در مساله ای مشخص 

مانطور که زن در نگھداری کودکان شايسته تر است وبه ھمين است.ھ
خاطر بسياری از دادگاه ھا حتی در کشورھای سکوالر را می يابيم 
که ھنگام جدايی والدين، سرپرستی کودک را به مادرش می سپارد (به 
طور مثال در آمريکا) پس آيا می گوييم: اين نظام حق وحقوق مرد را 

يا اينکه اسالم  از برابری بازن محروم می نمايد؟ پايمال ميکند و او را
 زن را از برابری با مرد محروم ميکند؟
مارد در نگھداری بچه ھای  البته چنين نمی گوييم بلکه می گوييم:

کوچک شايسته تر از مرد است و مرد در گواھی دادن در بسياری از 
 است. تر مسائل توانا

                                                 
. در اين آيات شوھر چھار مرتبه سوگند می خورد تا ھمسرش ٩-٦سوره نور: )١

را محکوم به زنا کند و زن چھار مرتبه سوگند می خورد تا اين تھمت را از 
 .خود دور کند
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 ی برد؟چرا زن در برخی موارد نصف مرد ارث م

براساس حقايق فطری که گذشت اسالم مسئوليت اداره ی زندگی را بر 
 و چه برای پدر فرزندانش، عھده ی مرد می گذارد چه براي ھمسر و

 بکنند، چه برای برادرانش که نمی توانند کار افتاده اش، کار از مادر
و اين مسئوليت را  چه برای خواھران مجردش که سرپرستی ندارند.

قرار نداده است حتی در مقابل پدر ومادرش وکودکانی که  برای زن
 سرپرستی ميکنند.

برای ھمين مثال اسالم اجازه نميدھد تا فرد مسلمان زکات واجب خود 
را به ھمسر و فرزندانش بدھد زيرا اصل براين است که اين کار را 
از باب واجب وانجام وظيفه انجام دھد نه از باب صدقه دادن زيرا 

قط جايز است تا در موارد مشخصی صرف شود وجايزنيست زکات ف
در غير مواردی که مشخص گشته صرف شود.و اين موارد يا بعنوان 
پاسخگوی نيازھای نيمه دائم يا موقتی برخی از نيازمندان بوده يا در 

����r�q}جھت تحقق منافع عالی می باشد؛خداوند می فرمايد: 

�}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s���~

©����¨��§��¦¥��¤��£���¢¡���z  :زکات فقط يعنی: ( ٦٠التوبة

به فقيران و مستمندان و کارمندان گردآوری زکات و کسانی که بادادن 
زکات دل ھای شان به اسالم جلب ميشود و در راه آزادکردن بردگان 

فقيری که در راه مانده است  و قرض داران و در راه خداوند و مسافر
د؛اين يک واجب الھی می باشد و خداوند دانا و حکيم تعلق می گير

 .است)
و زن به صورت مستقل اختياردار ھمه ی دارايی ھايش است که قبل 
وبعد از ازدواج آنھا را جمع آوری نموده و ميتواند شوھرش را در 

 اداره ی اموالش به اجاره بگيرد.
ھمچنين اسالم حفاظت ازشخصيت مستقل قانونی زن را قبل از 
ازدواج  و بعد از ازدواج تضمين می کند طوريکه زن قبل از ازدواج 
منسوب به خانوده ی پدرش است و بعد از ازدواج نيز چنين می باشد 



 

 

 

٩٧ 
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و نام خانوادگی اش بعد از ازدواج تغيير نميکند طوريکه اين مسئله در 
بسياری از جوامع متمدن مادی گرا شايع است به صورتی که زن قبل 

ام خانوادگی پدرش را دارد ولی بعد از ازدواج، رسم از ازدواج ن
ورسومات يا قانون او را مجبور به گرفتن نام خانوادگی ھمسرش 
ميکند گويی که بعد از ازدواج (مالکيتش) از خانواده ی پدرش به 

 خانواده ی ھمسرش منتقل ميشود.
ش و اگر در آيه ی يازدھم سوره ی نساء بيانديشيم درمی يابيم که افزاي

در ارث در گرو مسئوليت و سودرسانی است طوريکه اگر مسئوليت 
مستقيم حذف شود افزايش نيز حذف می گردد؛خداوند می فرمايد: 

{��s��r��q��p����o��������������n��m��lk��j��i���h��gf��e���d��c
��§��¦���������¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|{����z��y����x��w��vu��t

®��¬��«��ª�� ©¨����¾��½�� ¼»��º��� � �¹��¸�� � � � � � �¶��µ�� � ´³��²��±��°��¯
��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ���� �Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á����À��¿

Ö��Õ�Ô� �Ó� �Òz  :خداوند در مورد (سھم االرث) يعنی: ( ١١النساء

فرزندان تان به شما دستور ميدھد که سھم يک مرد به مقدار سھم 
تان دختر بودند و تعدادشان از  پس اگر ھمه ی فرزندان دوزن است؛

دونفربيشتر بود دوسوم مال سھم آنھا است و اگر يک دختر باشد 
) ودر صورتيکه مرده دارای پدرومادرنصف مال به اوتعلق ميگيرد (

مادر است و اگر مرده  مال ازآن پدر و و فرزند باشد يک ششم از
ای مادرش بر دارای فرزند نباشد و فقط پدورومادر از او ارث ببرند

آن پدر خواھد بود) و اگر مرده  وبقيه ازيک سوم مال می رسد (
 غيراز پدور مادر) برادران (ياخواھرانی) داشته باشد يک ششم از آن(

) بعد از انجام وصيتی است که مادرش ميشود که اين (تقسيم بندی
ميکند ويا بعد از پرداخت قرضی است که در ذمه داردشما نمی دانيد 

ز پدران ومادران وفرزندان تان برای شما سودمندترھستند کداميک ا
 .اين واجب الھی است وخداوند دانا و حکيم است)

پس تک دختر نصف مال پدرش را به ارث می برد و باقی وارثان: 



  

 

 

٩٨
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

اعم از مرد وزن در نصف ديگر شريک ھستند يا اينکه دو دختر، دو 
ثان در يک سوم سوم مال پدرشان را به ارث می برند و بقيه ی وار

 شريک می شوند.
پس ميزان ارث را درجه خويشاوندی که مرتبط به درجه ی مسئوليت 

 است مشخص می کند.
تنھا منبع در آمد مالی نيست بلکه شايسته نيست که  -عموما -ميراث

انسان بعنوان منبع درآمد صرف به آن تکيه کند خداوند انسان را در 
آنھا ويژگی ھايی قرار داد که جامعه وجود  قالب مرد و زن آفريد و در

ی انسانی بدان ھا نيازمند است و به ھريک از آنھا عقل و فرصت 
ھای کسب درآمد ايجاد نمود و خداوند مسئوليت فرد ناتوان را به 
اعضای سالم جامعه موکول نمود و برای او سھمی از در آمد توان 

صدقه دادن به او مندان قرار داد و آن را زکات واجب ناميد ونيز به 
 تشويق نمود.

اما در غرب اگر زنی خواستار برابری در ارث باشد به شرطی حق 
او است که مسئوليتش مساوی مسئوليت مرد در مقابل خانوده اش شود 
که دراين صورت حق با او است وخصوصا بسياری از قوانين 
وضعی، ثروت و دارايی کسانی که ازھم طالق می گيرند را بھنگام 

ق به صورت مساوی در بين زن ومرد تقسيم ميکند وشايد زن در طال
جمع آوری اين ثروت تالش بيشتری صرف کرده بود يا دارايی اش 
را از خويشاوندش به ارث برده بود و شوھرش ھيچ گونه مشارکتی 

 در جمع آوری آن نداشته بود.

 اصل در ازدواج و طالق زن چيست؟

اجازه ی ولی خود ازدواج کند ولي اصل در اسالم اين است که زن با 
موارد بسيارنادر وجود دارند که فقھاء درآن  اجازه ميدھند خودش 

 ازدواج کند يا ازطريق وکيلی که انتخاب ميکند ازدواج نمايد.
زن نبايد بدون موافقت ولی ازدواج کند زيرا قبل از ازدواج، پدر يا 

ازدواج ناموفق  برادريا پسرش ھزينه ھای او را می پردازند و اگر
باشد دوباره نزد ولی خود برمی گردد تا از نو بر او ھزينه کند واگر 
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شوھر در تامين مخارج زندگی ناتوان شود يا از ھزينه به فرزندانش 
خودداری کنيد ولی زن مجبور به تامين زندگی و تربيت  فرزندانش 

 می شود.
قتی زن اما اسالم طالق را به دست مرد قرار داده است زيرا و

ازدواج می کند اسالم مرد را مکلف به پرداخت مھريه به زن ميکند 
نين مرد مسئول تجھيز خانه ی درحاليکه زن چيزی نمی پردازد وھمچ

وتھيه اسباب و اثاثيه ی منزل) است ولی زن مسئوليتی در اين زن (
مورد ندارد ومرد مسئول مسکن وخوراک ونوشيدنی وپوشاک زن در 

الزم است وھمچنين اگر مريض شود مسئول درمان او حد و اندازه ی 
می باشد و حتی اگر زندگی زناشويی به موفقيت نيانجامد وازھمديگر 

 جداشوند مرد مسئول پرداخت ھزينه ی فرزندانش خواھد بود.
عالوه برآن مرد در خانواده اش ھمانند فرمانروا در کشور نياز به 

قدام به مجازات کسی که شايستگی ھايی دارد که از جمله آنھا، ا
مصلحت خانواده را به خطر می اندازد است تا با اين کار بتواند 
مسئوليت ھايش را به نحو احسن اجرا کند زيرا ھيچ نظام شايسته ای 
نمی تواند خالی از سيستم ھای مجازات باشد که برمستحقين مجازات 

ه اقدام إعمال کند.و به ھمين خاطر يکی از اختيارات سرپرست خانواد
می باشد حتی  –ازجمله ھمسرش  –با ادب نمودن اعضای خانواده 

اگر توسط زدن که آخرين وسيله ی قبل از طالق به شمار می رود 
ولی زدنی که در آن توھين وتحقير نباشد مانند زدن به صورت يا 
زدنی که منافی مھرومحبتی باشد که خداوند به صورت فطری در بين 

 .١خصوصا دربين زن وشوھر قرار داده است افراد يک خانواده و
و اسالم به زن فرصت شکايت به خانواده اش و دادخواھی از نھادھای 
رسمی ودادگاه ھا و... رافراھم کرده است و ھمچنين به ھنگام کوتاھی 
شوھر در وظايف زناشويی حق گرفتن طالق نيز به او داده است 

شد می تواند مثال با طوريکه اگر زن مايل به زندگی باشوھرش نبا
برگرداندن مھريه و جبران ھزينه ھای ازدواج حق طالق را از مرد 

                                                 
 .السالمیالخطاب ا الصينی، )١
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 بگيرد.
و  ٢و از سوی ديگرمنفورترين حالل در نزد خداوند طالق می باشد

چون مرد در مقايسه با زن عقالنی تر است و ھزينه ھای ازدواج را 
ه ی متحمل شده وحتی ھزينه ھای فرزندان در صورت طالق به عھد

او خواھد بود پس او عالقه ی بيشتری نسبت به دوام زندگی زناشويی 
 خواھد داشت.

 مسلمان ازدواج کند؟ چرا زن مسلمان نمی تواند با مرد غير

شايد از نمونه ھای اھميت دادن اسالم به حقوق زن اين باشد که اسالم 
به زن اجازه نميدھد تا با مردی که دينش اجازه نميدھد به دين زن 
احترام قائل شود ازدواج نمايد به ھمين خاطر اسالم ازدواج زن 
مسلمان با مرد غيرمسلمان را حرام ميکند و به مرد مسلمان اجازه 
ميدھد تا بازن يھودی يا مسيحی ازدواج کند طوريکه خداوند می 

���º¹}�فرمايد:  �¸� �¶��µ� � �´� �³��²� �±� �°�� ¯®��¬� �«� �ª

Ä��Ã� �Â��Á��À��¿� � �¾��½��¼� �»�����Ç��Æ��Å
ÎÍ��Ì��Ë� �Ê��É� �È� �z  :امروز چيزھای يعنی: ( ٥المائدة

پاک و ذبيحه ی اھل کتاب برای شما حالل شد و ذبيحه ی شما بر آنھا 
حالل است و (ھمچنين ازدواج) با زنان پاکدامن مومن و زنان پاک 
دامن اھل کتاب پيش ازشما حالل است به شرطی که مھريه ی آنھا را 

نيت ازدواج داشته باشيد و قصد زناکاری و دوست شدن با بپردازيد و 
طبق نصوص صريح واضح است که استثنای  آنھا را نداشته باشيد)؛

ازدواج بين مسلمانان وغيرمسلمانان فقط به ازدواج مرد مسلمان با زن 
 .٣اھل کتاب خالصه ميشود

به گونه ايکه برای ما مشخص ميشود حکمت اين موضوع به دو علت 
 برمی گردد: اصلی

                                                 
 .الطالق داود: أبو )٢
 .الخطاب االسالمی الصينی، )٣
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يھوديت ومسيحيت از اديانی ھستند که اسالم با عنوان اصلی شان  -١
آنھا را به رسميت می شناسد وھمانطور که در تعدادی از آيات 
قرآن وارد شده است، تحت عنوان "اسالم" البته به معنی کلی آن 

زيرا شوھر مسلمان ملزم به احترام پيامبران  .٤گنجانده ميشود
وص يھوديت ومسيحيت است ولی شوھر سابق الھی در خص

غيرمسلمان براساس آموزه ھای دينش ملزم به احترام پيامبر اسالم 
نيست بلکه برعکس پايبندی او به دينش به معنی انکار  – < –

 است. <رسالت سيدنا محمد 
و آنچه که اين واقعيت را تاييد ميکند اين است که اسالم به مرد 

زن بت پرست يا بی دين ازدواج کند مسلمان اجازه نميدھد تا با 
زيرا دين مرد بت پرستی و بی دينی را به رسميت نمی شناسد پس 
درنتيجه ھمسرش در معرض ظلم يا بی احترامی ازجانب او قرار 

 خواھد گرفت.
اسالم حقوقی ھمچون استقالل و برابری حقيقی را برای ھمسر مرد  -٢

ای آنھا ملزم ضمانت کرده است و شوھر مسلمان را نسبت به اد
نموده است.وآن دين الھی است وتغيير نمی پذيرد.اما در خصوص 
شوھر غيرمسلمان يا اينکه بی دين است و يا اينکه در دينش 
قوانينی مبنی بررعايت حقوق ھمسرش نيست ودر مورد حقوق زن 
قوانين خاصی را می پذيرد که با رای اکثريت شکل گرفته است که 

اشتباه وممکن است باتغيير زمان  ممکن است درست باشد يا
دستخوش تغيير شود.وھرکس به حقوق زن در کشورھای 
سکوالريزم که قوانين شان با آرای اکثريت شکل می گيرد نگاه 

 کند، تناقضات زياد واصالحات پی در پی را در آنھا می بيند.
پس اسالم به حفاظت حقوق زن از پايمال شدن و تحقير نشدن شان 

يت ويژه ای ميدھد.و ھنگامی که اسالم به حقوق زن ومنزلتش اھم

                                                 
: )؛ سوره آل عمران١٣٣- ١٣٢)، (١٢٨(: به طور مثال به سوره بقرة آيات )٤

مراجعه کنيد؛و نيز به القاضی مراجعه کنيد طوريکه بيست  ٩٠،٧: يونس ؛٦٧
 .آيه در اين منظور وارد نموده است
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مسلمان اھميت ميدھد با اديان ديگری که با از ازدواج زنان شان 
 با مسلمانان بنابراساس منافع آنھا ممانعت ميکند مخالفت نمی نمايد.

 ھمسری اجازه می دھد؟ چرا اسالم به چند

ازدواج کند درست است که اسالم به زن اجازه می دھد تا با چھار زن 
ولی وجود عدالت را در بين آنھا شرط قرار داده است؛خداوند می 

 ٣النساء:  ����zz}��|��{��~��_��`��h����g���f��e��d��cb��a}�فرمايد: 

پس با دو يا سه يا چھار تا از زنانی که برای شما حالل ومورد يعنی: (
که نتوانيد پسندتان ھستند (می توانيد) ازدواج کنيد ولی اگر ترسيديد 

ميان آنھا عدالت کنيد پس يک يک زن برای شما بھتر است) وخداوند 
تاکيد ميکند که عدالت کامل در بين زنان امری محال وامکان ناپذير 

��k��ji��h��g��f����e��d���c��b}خداوند می فرمايد:  است؛

n� �m� �lz  :و شما ھرگز نخواھيد توانست يعنی: ( ١٢٩النساء

يد حتی اگر زياد تالش در بين زنان (خود) ايجاد کنعدالت کامل را 
از زنی که رابطه ی خوبی با او نداريد) کامال دوری کنيد ولی (

 .نکنيد)
بسياری از زنان نسبت به اين رخصت با ديد منفی نگاه کرده اند در 

بخشش الھی  به آن بعنوان يک ھديه و ھنگام تفكر حقيقت و حاليکه در
واج نکرده اند به شمار می آيد که در زير به به زنانی که ھنوز ازد

  علت ھای آن می پردازيم:
ھمانطور که مشاھده می شود تعداد زنان در جھان چند برابر تعداد  -١

بخش  اگر ھر مرد با يک زن ازدواج کند مردان است واين يعنی
بزرگی از زنان ھرگز ازدواج نخواھند کرد حتی اگر اين حقيقت 

غالبا عمر زنان طوالنی تر از عمر مردان را ناديده بگيريم که 
 است.

اين ھديه الھی فرصت ازدواج زنان را چھار برابر بيشتر ميکند.به  -٢
طور مثال اگر مرد فقط يک بار ازدواج کند فرصت ازدواج زن به 
جای چھار برابر ھمان يک بار خواھد بود ولی اگر به مرد اجازه 
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ھار بار افزايش پيدا دھيم تا چھار بار ازدواج کند فرصتش به چ
ميکند. و به طور کلی اگر زن به اين فرصت نيازی داشته باشد در 
اختيارش است واسالم ھيچ اجباری در خصوص استفاده کردن از 

 آن به او نمی کند.
اين بخشش الھی زن را با سايرھمسران مرد در حقوق معنوی و  -٣

ی او مالی مشترک ميکند وفرصتی برای ارضاء غريزه ی مادرانه 
فراھم ميکند که قطعا بسيار بھتر از ازدواج نکردن است واين 
بسيار بھتر از اين است که تمايالت جنسی اش را از راه 
غيرمشروع ارضاء کند گذشته از اينکه در معرض بسياری از 
محروميت ھا ازقبيل محروميت از حقوق معنوی و مادی و 

گرفت يا  محروميت از ارضای غريزه ی مادرانه قرار خواھد
اينکه بايد مسئوليت ھای مادی ومعنوی بزرگی را تحمل کند که 
ممکن است از عھده ی آن بر نيايد يا اينکه زندگی را به کامش تلخ 
کند.به عالوه اين رفتاری که فطرت سليم آن را رد ميکند  در آينده 
او را بيشتر در معرض سوءاستفاده ی مردان قرار خواھد داد 

تحقير و خواری و حتی رنج و بدبختی در دنيا  وبيشتر در معرض
 قرار خواھد داد.

اما در خصوص زنان متاھل به موجب غيرت فطری و خودخواھی، 
طبيعی است که به موضوع چندھمسری به ديد منفی بنگرند ولی در 
اين ميان زنان عاقلی ھستند که در اين موضوع فرصتی برای کسب 

خيرخواھی که خداوند مردم پاداش وفرصتی جھت ارضای غريزه ی 
را برآن آفريده است می بينند وبه ھمين خاطر زنان ديگر را از 

 مشارکت با شوھران خود منع نمی کنند.
به طورکلی موضوع به اين بدی نيست خصوصا در جوامعی که 
حجاب اسالمی إعمال نمی شود و ممکن است زن مجردی توجه 

کند که مرد مجبور ميشود  مردی را به خود جلب کند يا او را وسوسه
ھمسر خود را طالق دھد و با او ازدواج کند  اما چندھمسری اين 

 امکان را به ھمسرش می دھد تا شوھرش را از دست ندھد.
و ممكن است اين سوال برای زن پيش بيايد که چرا اسالم به زن 
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اجازه نمی دھد تا بيش از يک مرد ازدواج کند؟واين سوالی  است که 
ين مرحله به ذھن خطور ميکند وسوال موجھی است.ولی اين در اول

آيا اين تضمين کننده ی پدری مسئول  چه سودی به حال زن دارد؟
برای فرزنداش خواھد بود؟ و آيا اين برای او مردی را تضمين ميکند 
که ھنگام مشکالت به اعتماد کند و به او پناه بگيرد وھنگامی که به او 

د مخصوصا ھنگامی که به خاطر بيماری يا کھن نياز دارد او را بياب
 سالی ناتوان شده باشد؟

پاسخ حقيقی به اين سوال،  خير است؛ واين بدان خاطر است که اجازه 
دادن چند شوھری برای يک زن فرصت خوبی برای مردان فراھم می 

وليت ھا يی که بر رابطه ی جنسی (در قبال ھمسران کند تا ازبار مسئ
شود فرار کنند و اين يکی از علت ھای نابودی آينده ی مترتب مي شان)

فرزندان است و ھمچنين تبعات منفی ديگری به دنبال دارد  که ھر زن 
 عاقلی آن را درک کرده و نمی پذيرد.

 ديدگاه اسالم در مورد رانندگی زنان چيست؟

عمال، يک حکم درست از تعامل ماھرانه بين نصوص و واقعيت آغاز 
ی توانيم بگوييم که اسالم نه زن را از رانندگی باز می می شود وما م

دارد و نه به آن تشويق می کند بلکه حکم غالبا بستگی به محيطی دارد 
که زن در آن زندگی می کند بطوريکه زن در برخی از جوامع 
اسالمی تمايل به رعايت حداکثر حجابی دارد که شريعت برايش واجب 

تا صورتش را بپوشاندواين کار را بر کرده است يعنی ترجيح می دھد 
اساس پيروی از فتوای برخی ازعلمای مسلمين انجام ميدھد و آن 
موضوعی است  که اجازه تعدد رای در آن وجود دارد. و جامعه در 

 چنين محيط ھای به آن عادت می کند و بر اعضايش واجب ميکند.
فرد  و در چنين محيطی (عربستان سعودی) برای زن بھتر است تا

ديگری به جای او رانندگی کند وبه جای اينکه خودش رانندگی کند به 
او خدمت شود واين با گرايش طبيعی زن  سازگارتر است زيرا 
بسياری از مردم دوست دارند درصورتيکه ھزينه ی زيادی برای شان 
نداشته باشد راننده ی شخصی يا نيمه شخصی داشته باشند تا آنھا را 
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 براند.
ن ی زن مسلمان در محيطی زندگی ميکند که  اغلب زنااما وقت

رعايت حداقل حجاب را ترجيح  ،براساس فتوای سايرعلمای مسلمين
ميدھند يعنی با لباس ھای مناسب و پوشيده و پوشاندن موی سر و 
عورت، صورت ھای شان را نمی پوشانند و محيطی که در آن زندگی 

ند خودشان رانندگی کنند ميکند مشکلی در آن نمی بيند پس می توان
وحتی در اين جوامع بسياری از زنان برای لذت بردن از زندگی مرفه 
وآسوده، وجود راننده ی خصوصی که جای آنھا براند را ترجيح می 

 دھند.

 چرا زن بايد حجاب داشته باشد؟

شايد زن غيرمسلمانی بپرسد که چرا زن بايد حجاب داشته باشد؟ و من 
می گويم: برای اينکه زن مسلمان می فھمد و  به "زن غيرمسلمان"

باور دارد که خداوند چيزی را که خيری در آن برايش نباشد را بر او 
واجب نمی کند و اگر او دستورات خداوند را اجرا نکند به زودی در 
معرض مجازات قرار خواھد گرفت.بله؛خيلی ھا ممکن است با ديد 

ر آن است كه باديد واقعی به منفی به حجاب زن بنگرند ولی شايسته ت
 آن نگاه شود تا مثبت بودنش برای زن پديدار گردد.

حجاب اسالمی وقار وعظمت خاصی به زن ميدھد و مقداری از 
ضعف جسمی ولطافت او را جبران ميکند و به حفاظت او در مقابل 
آزار و اذيت ھايی که ممکن است يک زن بی حجاب در معرض آنھا 

کند وباعث ميشود خيلی کم در معرض بی  قرار بگيرد کمک می
احترامی ديگران قرار بگيرد واين طبيعی است زيرا به طور کلی 
حجاب نوعی محافظ جسمی با اشكال گوناگون به شمار می رود مانند 
تميزبودن لباس، مرتب بودن وشيک بودن آن، و جمع آوری چيزھای 

 -غالبا –فظ ھا لوکس، استخدام راننده، منشی يا نگھبان که اين محا
نوعی عظمت و وقاربه کاربرش می افزايد و نيز نوعی حفاظت در 
مقابل آزار و اذيت برای او ايجاد می کند به ھمين خاطر کسانی که از 
وضعيت خوبی در جامعه برخوردارھستند تالش ميکند تا از آنھا بھره 
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ولذت ببرد وبه طور کلی شايد اين يکی  از علت ھای پوشيدن لباس 
 ظامی يا يونيفرم رسمی باشد.ن

و فکر نميکنم کسی اين حقيقت ملموس را انکار کند.واسالم به عنوان 
يک دينی کاربردی ميل بشری به کمال را به رسميت می شناسد وبه 
آن بی توجھی نمی کند بلکه برای به کارگيری آن در راه ھای خير 

انسان فراموش  کارميکند ولی مبالغه در آن را ناپسند می داند طوريکه
ميکند صفات ذاتی اصل واساس ھستند خصوصا برای کسب صفات 
ذاتی نياز به تالش شخصی فرد است که از مصاديق اين صفات می 
توان به تقوی، اخالص و اخالق باال، و ھمچنين علم ومھارت باال در 
عملکرد اشاره نمود اما صفات تكميلي يا ظاھری را می توان از 

 خشش يا گرفتن ازکسی کسب نمود.طريق وراثت يا ب
به عالوه زن بر اساس طبيعتش جذاب آفريده شده است حتی اگر با 
حجاب باشد و ھنگامی که ھمه ی مفاتن جذاب خود را در معرض ديد 
قرار ميدھد بخش بزرگی از منابع توانايی اش را در جذب زوج 

ی ازدست ميدھد ونه طرفدارانی را که می خواھند رايگان لذت جوي
 کنند.



 

 

 

١٠٧ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

 فصل ششم

 اسالم تروريسم تھاجمی وخشونت را قبول نميکند

بسياری از رھبران ارشد سياسی و متفکران بين ((خشونت)) 
ecneIoiV  ((ارعاب:ترساندن)) وmsirorret وبين خشونت و ،

ارعابگری تھاجمی و بين خشونت و ارعابگری ضروری فرق قائل 
 نمی شوند.

رجمه ی انگليسی واژه ی من به جای کلمه ی ارھاب که ت
msirorret  است از کلمه ی ((إرعاب)) استفاده می کنم زيرا اصل

کلمه ی ((الرھب)) و مشتقات آن در قرآن کريم درجه ی کمتری از 
ترس را می رساند که غالبا آميخته با احترام در قبال چيزمشخصی 

 وبا ٥است وممکن است انسان برای دفع شر ديگران آن را بکار ببرد
که مرتبه ای از ترس شديدتر و به معنی بيم و  ٦کلمه ی ((الرعب))

وحشت است تفاوت دارد وممکن است از انسان برای مجازات 
ديگران يا ظلم به آنھا صادر شود و بيشتر به علت ھای غيرعمدی يا 

 .٧غيرمشخص يا کامال مجھول اتفاق می افتد
ه خشونت و فرق واضحی بين خشونت و ارھاب وجود دارد طوريک

به معنی به کارگيری وسائل شديد مادی مانند: زدن، شکنجه ی بدنی 
جھت ابراز احساس يا باور يا نظريات، يا  وبه کاربردن اسلحه و...

 برای محقق شدن اھداف عمومی يا خصوصی می باشد.
ولی ارھاب و ارعاب جامع ترند زيرا ممکن است با وسايل شديد يا 

مثل اينکه به او اشاره تحريک آميز يا اشاره (: اقدامات غير شديد مانند
ميکند گويی که می خواھد سرش را ببرد) و يا باکالم ھمراه باشد و از 
مصاديق ارعاب و ارھاب تھديد به تحريم اقتصادی و تھديد به استفاده 

                                                 
مراجعه  ٩٠: ، األنبياء٣٢: ، القصص١٥٤: ف، األعرا٤٠ به سوره ھای بقره:) ٥

 .کنيد
 ؛٢٦ األحزاب: ؛١٨ ، الکھف:١٢ األنفال: ؛١٥١ به سوره ھای آل عمران: )٦

 .مراجعه کنيد ٢ الحشر:
 .) به طور مثال به ابن منظور و البستانی مراجعه کنيد٧
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از سالح ھسته ای و... است و ھمچنين ارھاب وارعاب شامل حق 
ای که متجاوز را محکوم ميکند  وتو يا رای دادن دربرابر قطعنامه

ميشود وممکن است در قالب نشر يک تھمت ناروا مانند قذف و راه 
ساختن  اندازی يک ھجوم ناعادالنه ی رسانه ای برای بي اعتبار

 .اعتبار سوژه يا برانگيختن کينه برعليه او باشد
ممکن است ارعاب وارھاب، قربانی را به سرعت نکشند بلکه در 

بعد از شکنجه و رنج زياد اين کار را بکنند بدين معنی مدت طوالنی 
که بامرگ تدريجی منجر به مرگش شوند واين بخاطر آوارگی يا 

 باشد. گرسنگی و...
و مشاھده ميشود که إرھاب و إرعاب در زبان عربی لذاته مصدر 
شرمحض و خيرمحض نيستندبلکه دو وسيله ھستند که حمايتی از خير 

ا ممکن است جھت حصول حق و دورکردن باطل يا شر نمی کنند زير
و ياری مظلوم استفاده شوند و ممکن است برای ظلم به انسان بی دفاع 
بی گناه و غصب امالک ودارايی ھای مردم به ناحق و محروم نمودن 
آنھا از حقوق شان و چيزه شدن بر زمين ھای شان استفاده گردد.به 

رھاب وارعاب فرق قائل عبارت ديگر می توانيم بين دو نوع از ا
 شويم: ارھاب وارعاب تھاجمي و دفاعی؛

نوع اول به اين خاطر تھاجمی نام می گيرد که به ھيچ قانون 
ومقرراتی پايبند نيست ولی غالبا نوع دفاعی به فطرت وقوانين پايبند 

 است.
روشن است که زندگی دنيوی در باور پيروان اديان الھی، عبارت 

نسان صالح را که شايسته پاداش خاص در است از امتحانی که ا
زندگی جاودانه است را از انسان فاسدی که مستحق مجازات خاص 
در زندگی جاودانه است مشخص ميکند. و مبارزه در بين اھل حق و 
باطل و بين ظالم و مظلوم، گونه ای از انواع اين آزمون است 

�}�طوريکه خداوند در قرآن می فرمايد:  �]��\��[��Z��Y���_��^
��o��nm��l��k��j��ih���g��f��e����d��c��b��a��`

r���q��pz  :و اگر خداوند بعضی از مردم را توسط يعنی: ( ٤٠الحج
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بعضی ديگر دفع نکند ديرھا و کليساھا و معابد و مساجدی که در آنھا 
نام خداوند بسيار ياد ميشود ويران ميگشت وقطعا خداوند ياری می 

خداوند را ياری ميکند قطعا خداوند توانگر و  کند کسی را که (دين)
 .غالب است)

گاه ممکن است ارعاب و ارھاب بدون تمايل عامل آن صورت بگيرد 
وممکن است برخالفخواسته ی او اتفاق بيافتد اما اگر به او ھشدار داده 
شد واو ازکاری که منجر به وقوع ارھاب و ارعاب ميشود جلوگيری 

 ارھاب وارعاب عمدی به خود می گيرند.نکرد در اين صورت حکم 
وباتوجه به اينکه اسالم بسوی صلح فراگير در دنيا وآخرت ويا فقط 
در دنيا بين پيروان اديان مختلف فرا می خواند بنابراين استفاده از 
ارھاب وارعاب، جھت ظلم وتجاوز به ديگران را قطعا حرام ميکند و 

ازدارنده ای برای شان آن را به شدت محکوم می نمايدومجازات ب
إعمال ميکند واين بعد از آن است که تاييد شود نوع ارھاب وارعاب 

 تھاجمی وظالمانه بوده است.
اسالم استفاده از اين دو عامل را با مقرراتی تجويز ميکند که اطمينان 
يابد مجازات فقط به خود متجاوز محدود ميشود و از حد الزم تجاوز 

از خود، دفع ھجوم، ياری مظلومان  نميکند و اين جھت دفاع
ومخصوصا مستضعفانی که چاره ای در برابر دفع ظلم ازخودشان 

يا ((مبارزه ٨ندارند می باشد واين چيزی است که در اسالم ((جھاد))
در راه خدا)) ناميده ميشود وھدفش دفع ھجوم و برداشتن ظلم از بی 

�C��B}�دفاعان صلح طلب است.خداوند می فرمايد:  �A� ���G� �F��E� �D
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ياری) مردان و زنان و کودکان بی ياور بجنگيد که می راه خداوند و (

                                                 
) ھرکس به کلمه ی ((جھاد)) ومشتقات آن در زبان عربی نگاه کند در می يابد ٨

از قبل وجود داشت اطالق ميشود ونه آن به مقاومت در برابر چيزي كه  که
 .٩-۵ ص: ٣: به طور مثال مراجعه کنيد به إبن القيم جلد اقدام به ھجوم؛
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گويند:پروردگارا ما را از اين سرزمينی که اھل آن ستمکارند خارج 
برای ما ازجانب خودت سرپرست وياوری قرار بده) و خداوند کن و 

ْمتُ  إني ِعَباِدي در حديث قدسی می فرمايد: (يا ْلمَ  َحرَّ  َنْفِسي على الظُّ
ًما َبْيَنُكمْ  َوَجَعْلُتهُ  ای بندگان من من ظلم رت يعنی: ( ٩َتَظالَُموا) فال ُمَحرَّ

ام پس به  برخود حرام کردم وآن را دربين شما حرام قرار داده
 .يکديگر ظلم نکنيد)

ر دفاع از اتباع غيرمسلمان خود بنابراين عجيب نيست که مسلمانان د
 .١٠اھل ذمة) يعنی اقليت غيرمسلمان جھاد کنند(

به عبارت ديگر ((جھاد)) در اسالم تھاجم نيست بلکه يک دفاع قانونی 
است که حتی ھمه ی قوانين وضعی در کشورھای دموکراتيک و 

را به رسميت می شناسند و به موجب ھمين قوانين است که  غيره آن
ھمه ی کشورھا در تشکيل ارتش قوی و توسعه ی سالح ھای مخرب 

 تالش ميکنند.
با مشاھده ی آنچه که در حال حاضر رخ ميدھد در می يابيم کسانی که 
از ارھاب وارعاب به معنای گسترده اش كه گاه ازحق حمايت ميکند 

ند، يا باطل را حمايت ميکند و ھجوم را پشتيبانی وظلم را دفع ميک
  ميکند در سه گروه اصلی طبقه بندی می شوند که عبارتند از:

کسی که بدون در نظر گرفتن مقررات، از آنھا برای حمله استفاده  -١
می کند چه به زندگی ابدی باور داشته باشد چه نداشته باشد زيرا او 

آموزه ھای اسالمی ھم جزء با فطرت بشری و آموزه ھای الھی که 
 آنھا است مخالفت ميکند.

برای دفاع  -به اندازه ی قوانين ومقررات فطری –کسی که از آنھا  -٢
از خود،يا برداشتن ظلم از بی گناھان مستضعف استفاده کند و به 
زندگی آخرت ايمان ندارد و اين کار را فقط  به انگيزه ی فطرت 

 يده است انجام ميدھد.سليمی که خداوند مردم را برآن آفر
 -به اندازه ی قوانين ومقررات فطری وشرعی –کسی که از آنھا  -٣

                                                 
 .البر والصلة ) صحيح مسلم:٩

 .الحرانی، الشيرازی، الحنفی ، إبن تيميةإبن قدامة المقدسي )١٠



 

 

 

١١١ 
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برای دفاع از خود يا برداشتن ظلم از بيگناھان مستضعف استفاده 
ميکند  در حاليکه باور دارد پاداش بزرگی در زندگی جاودانه در 
انتظار او است و او با انگيزه ی فطری و انگيزه ی پاداش بزرگ 

 زندگی آخرت نسبت به آن تالش ميکند.در 
از اين رو مورد آخر بيشترين شجاعت و آمادگی را برای فداکاری 
وگذشت ازخود دارا است زيرا زندگی دنيوی برای او جز وسيله ای 

 بيش نيست وبه ذاته ھدف نيست.
وشايد اين ھمان علت اقدام به عمليات جھادی شھادت طلبانه باشد که  

اع از مقدسات و سرزمين ھا يشان و مستضعفينی برخی به خاطر دف
 که در آنھا ساکن ھستند انجام می دھند.

به طورکلی ديدگاه اسالم در باره ی عمليات شھادت طلبانه با توجه به 
اختالف فقھاء متفاوت است و نظرات آنھا به دو نظر اصلی تقسيم می 

 شود:
يکنند تازمانی برخی از فقھاء آن را جايز ميدانند وبه آن ترغيب م -١

که اين عمليات جھت دفاع از حق باشد ونه جھت تجاوز ناحق به 
ديگران باشد و قوانين بشری در ھمه ی نظام ھای سياسی سرباز 
را در جنگی که از ديدگاه شان صحيح است به نترس بودن 
وتاسرحدمرگ جنگيدن تشويق ميکنند حتی اگر به قيمت زندگی 

 خودش تمام شود.
رام می دانند زيرا آن را نوعی کشتن انسان به دست برخی آن را ح -٢

خود به شمار می آورند و تاسرحد مرگ جنگيدن را چيز متفاوتی 
از آن می دانند زيرا احتمال زنده ماندن در آن بيشتر است و مردن 

 غالبا بخشی از نيت کسی که تاسرحدمرگ می جنگد نيست.
ناھان ھشدار ميدھد و به طورکلی اسالم از استفاده ی آن برعليه بی گ

به کشتن آنان حتی در حالت جنگ اعم از کھن ساالن و زنان و 
کودکان و صلح طلبان بی دفاع اجازه نميدھد مگر در حالت مشارکت 

 شان با ارعاب يا ارھاب تھاجمی.
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 ارعاب تھاجمی و دفاعی را چگونه از ھم تشخيص بدھيم؟ 

ز ارعاب و ارھاب تا اينجا روشن شد که ظالم ومظلوم ممکن است ا
استفاده کنند؛ وسوال اين که:چگونه بين ظالم ومظلوم، وبين کسی که 
از آنھا جھت برانگيختن ظلم برديگران وکسی که برای رفع ظلم از 

 خود يا مظلومان استفاده ميکند را تشخيص دھيم؟
 پاسخ اين است که:

مالک اصلی در بين ارھاب تھاجمی وارھاب ضروری اين است که: 
ديگری شروع کرد؟ پس  سی ابتدا ارھاب وارعاب را برعليهکچه 

شروع کننده کسی است که ارعاب تھاجمی را انجام ميدھد و مدافع 
 کسی است که ارھاب دفاعی را پيش می گيرد.

و ھرکس ظالمی را از نظر مادی يا معنوی پشتيبانی کند در حکم 
کند در  انجام دھنده ی ارعاب تھاجمی است وھرکس از مظلوم دفاع

 حکم انجام دھنده ی ارعاب دفاعی قرار می گيرد.
درست است که در ھمه ی موارد نمی توان به راحتی شروع کننده را 
مشخص کرد اما باوجود تکبر ولجبازی طرف ظالم که ممکن است از 

د مساله قدرت وپشتيبانی بيشتری  ھم نسبت به مظلوم برخوردار باش
 است. واضح دربسياری از موارد کامال

اما در حالت عدم تشخيص فردشروع کننده می توان از مالک ديگری 
برای تشخيص او استفاده نمود و آن اين که سعی کنيم تا دربين آنھا 
صلح ايجاد نماييم پس ھر کس رای دو َحکَم عادل را نپذيرفت پس 
ظالم به شمار می رود حتی اگر مسلمان باشد طوريکه خداوند می 
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ªz  :و ھرگاه دو گروه از مومنان بايکديگر يعنی: ( ٩الحجرات

يکی از آن دو بر جنگ کردند در بين آنھا صلح ايجاد کنيد پس ھرگاه 
تا  وصلح را نپذيرفت) با آن گروه ظالم بجنگيدديگری ظلم کرد (

بسوی پذيرش دستور خداوند برگردد ھرگاه بازگشتند باعدالت در بين 
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شان صلح ايجاد کنيد و عدالت پيشه کنيد که قطعا خداوند عدالت پيشه 
 .کنندگان را دوست دارد)

ارھاب وارعاب تھاجمی گاه رنگ ديگری به خود می گيرند و آن 
يم يا اينکه اينکه فردی را بدون اثبات اتھام مورد مجازات قرار دھ

گروھی از مردم يا ملتی را به خاطر اتھام صادرھبرعليه يک گروه 
کوچک مورد مجازات قرار دھيم که البته اسالم به آن اجازه نمی 
دھد.مجازات نبايد از حد واندازه ی مشروع يا حد و اندازه ی مطلوب 
منطقی تجاوز کند آن ھم  بعد از اثبات اتھام؛ وطبيعت مجازات بايد 

ت باشد و با تغيير متجاوز يا ظالم تغيير نکند طوريکه اگر ظالم ثاب
حکم مشروع) به او تعلق ( يف يا ناآشنا بود حکم سخت تر ازضع

او سراغ  نگيرد و يا اگر ظالم قوی يا آشنا بود يا اينکه اميد منفعتی از
پس  حکم مشروع) به او تعلق نگيرد).بود حکم نرم و سھل تر (

اکردن اين حدود واجب و ضروری است.زيرا انصاف در تحقق پيد
خداوند در ھمه ی موارد ما را به عدالت دستور می دھد.خداوند می 
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¸z  :ای کسانی که ايمان آورده ايد وظايف الھی يعنی: ( ٨المائدة

ی برپاداريد و از روی عدالت گواھی دھيد و کينه ی قومی را به خوب
شما را وادار به آن نکند که عدالت نورزيد عدالت پيشه کنيد که آن به 
تقوی نزديک تر است و تقوای خدا راپيشه گيريد زيرا او از آنچه که 

 .انجام می دھيد مطلع وآگاه است)
نتسبين به اسالم باوجود اين آموزه ھای روشن وآشکار گاه برخی از م

از دايره ی اين آموزه ھا خارج می شوند و دست به ارھاب وارعاب 
تھاجمی می زنند.طبيعی است که ھمه ی کشورھا شھروندان شان را 
برمبنای رفتار صحيح تربيت ميکنند ولی با اين حال زندان ھای شان 

ھمه مملو از افراد جنايت کار می باشد .بنابراين آيا می توانيم بگوييم 
ی ملت ھا جنايت کارند و يا اينکه شھروندان شان را بر جرم وجنايت 

 در تربيت ميکنند؟ در آماری که از سوی آمريکا منتشر شده آمده است
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مورد حادثه تروريستی تھاجمی  ١٧٥ ،١٩٩٦ تا ١٩٨٢ ایسالھ بين
در آمريکا به وقوع پيوسته است که بيشتر آنھا را مسيحی ھا و سپس 

جام داده اند. بنابراين آيا می توانيم بگوييم ھمه ی مسيحی يھودی ھا ان
پس انصاف نيست تا  قطعا خير. ھا تروريست ھای تھاجمی ھستند؟

کارھای منفی يک گروه کوچک را برھمه يا حتی اکثريت عموميت 
 دھيم.

به طور مثال اگر برخی از حکومت ھای دموکراتيک که منادی 
که با انگيزه ی خالص افراط گرايی عدالت ھستند به پشتيبانی دولتی 

مذھبی ساکنين اصلی کشوری را از زمين ھا وخانه ھای شان بيرون 
براند پس آيا می توانيم بگوييم که نظام ھای دموکراتيک نسبت به 
ارھاب وارعاب تھاجمی ترغيب وتشويق می کنند؟ و اگر برخی از 

ند شروع به دولت ھای دموکراتيک که ادعای مبارزه با تروريسم ميکن
جنگ بر عليه کشورھای فقير کنند و درھمان وقت به پشتيبانی از 
دولتی که ارھاب تھاجمی انجام ميدھد ادامه دھد آيا می توان اين 
مطلب را عموميت داده ودموکراسی را يک نظام منافق به شمار 

 آورد؟

 اسالم تروريسم تھاجمی را چگونه درمان ميکند؟

 اجمی را با سه روش اصلی درمان می کند:اسالم، ارھاب و ارعاب تھ
تربيت صحيح از کودکی و پرورش بر حرام بودن ظلم و تجاوز  :اول

 و مبارزه با آن و دعوت وپشتيبانی به عدالت و انصاف.
 : حذف علت ھايی که به ارھاب و ارعاب تھاجمی می انجامد.دوم

کاری اين مھم با تامين حقوق، حکم به عدالت، برخورد منصفانه، ھم
بر نيکی وتقوی وفراھم نمودن يک ابزار زندگی متعادل محقق مي 
شود؛جای تعجب نيست که خليفه ی دوم اسالم سيدنا عمربن الخطاب 

اجرای حد قطع دست دزد را در سال قحطی متوقف ميکند و  �
بردگانی را که به خاطر رفع گرسنگی شان شتری را دزديده و ذبح 

رباب شان را توبيخ کرد زيرا او آنھا باعث کرده بودند را ببخشد بلکه ا
گرسنگی آنھا شده بود وقيمت شتر را از بيت المال مسلمانان يعنی 



 

 

 

١١٥ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

 .١١بودجه ی عمومی پرداخت کرد
پس قبل از صدور حکم به کسی که کار ارھابی يا ارعابی مرتکب می 
شود نبايد فقط به محکوم کردن آن بسنده کرد بلکه  بايد علت ھا و 

 حذف آن را بشناسيم.شيوه ھای 
گاه ممکن است عمليات کورکورانه ای که از سوی  مظلومان در اثر 
قطع اميد صورت گرفته و چند قربانی بيگناه به جای گذاشته را مورد 
سرزنش قرار دھيم وليترورتھاجمی که با آن  روبرو ميشوند و 

 ھزاران قربانی بی گناه به جای می گذارد را ناديده بگيريم.
ممکن است برخی ازگروه ھا يا  کشورھا ی ديگر که در معرض وگاه 

ترور قرار می گيرند آن را سرزنش کنند ولی علت ھای آن را ناديده 
بگيرند درحاليکه ممکن است علت ھمان عکس العمل طبيعی تروری 
باشد که خود آن دولت با پرورش نسل ھايش بر اساس کينه وبغض به 

ا ويا با پشتيبانی مداوم از ھجوم انجام ديگران يا سوءاستفاده از آنھ
ميدھد.و اين کشورھا راه حل را در گسترش ترور بيشتر و مجھز 
نمودن آن با امکانات ھرچه بيشتر جستجو ميکنند و خود را در ديدن 
راه حل اصلی که ھمانا حذف علت ھای اين حوادث است به غفلت يا 

 ناديده گرفتن ميزنند.
رھا تصميمات عجوالنه ای می گيرند  که گاه برخی از حاکمان کشو

مانند برخی تباھی است که دستگاه ھای مرکزی (براساس اطالعات اش
از فرماندھان در دستگاه اطالعات عمومی،يا در وزارت دفاع يا 
مزدوران کشورھای ديگر) به آنھا ارائه می دھند.و شايسته تر اين 

حقيقت بکنند  است که رھبران مذکور تالش بيشتری را صرف بررسی
به طور مثال ازمطالب منابع بی طرف يا پايگاه ھای گسترده ای از 
منابع آگاھی يابند تا به جای اينکه به چند منبع مشخص بسنده کنند که 
ممکن است عمدا يا سھوا گمراه کننده باشند.برخی از نيروھای 
متخاصم نيز ابزارھای متفاوتی از فشار را جھت رسيدن به پاره ای 

تصميمات مشخص يا اقدامات بکار می گيرند. از جمله ی اين  از

                                                 
 .٢٢٤: صفحه ١) مسند الشافعی جلد١١
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ابزارھای پست و ضد اخالقی گذاشتن اطالعات اشتباه در اختيار 
مسئولين حکومتی وتصميم گيرندگان ، وسوسه کردن بوسيله ی پول، 
به دام انداختن مسئولين در موقعيت ھای شرم آور و سردرگم کننده از 

تماعی وسپس تھديد مسئول بوسيله آن طريق برخی از کلوپ ھای اج
ومرتکب شدن برخی جنايت ھا به نام دشمن تابھانه ای برای حمله به 
آنھا باشد.واين به معنی نفی عملکرد عمدی  برخی از تصميم 
گيرندگان در جمع آوری دروغ ھا وتھمت زدن به ديگران نيست تا از 

 کنند. اين  جھت به منافع شخصی خودشان دست پيدا
اينجا نوبت به ايفای نقش انديشمندان درمقابل  يک گروه مشخص و در 

ملت ميرسد که بايد برای روشن کردن رھبران و ملتی که ممکن است 
با توطئه ی از پيش طراحی شده و حيله ی ماھرانه يا توجيھات 
سطحی که ازسوی رھبران برای راضی ساختن ملت با تصميمات 

 رار بگيرند اقدام کنند.ضد ونقيض وغيرمنطقی مورد فريب ق
إعمال مجازات ھای بازدارنده، ولی فقط بعد از محکوم کردن  :سوم

با داليل قطعی واقدامات شديد به قاضی اجازه ميدھد تا اقرارھای 
مشكوك شخصی را رد کند.زيرا مجازات ھايی که بر بی گناھان 
بسبب سھل انگاری شان اعمال ميشود يا مجازات ھای انتقام جويانه 
ای که از حد واندازه ی مشروع خود تجا.ز ميکنند غالبا به ترورھای 

 کور انتقام جويانه ی بيشتری می انجامد.

 آيا ايجاد مدارس قرآن، تخم کينه و افراط گرايی را پرورش می دھد؟

ھمانطور که از نقل قول ھای گذشته روشن شد قرآن کريم فراخوانی 
جاودانه است وفراخوانی بسوی صلح جھانی در سطح زندگی موقت و 

برای ادای حقوق ديگران باوجود اختالف دين شان است. ودر آن 
ترغيب وتشويق به پايبندی بر اصول واالی اخالقی وخوشرفتاری با 
ھمه ی مردم بلکه نيکی کردن به آنھا وتالش برای خوشبختی آنان در 

با دنيا و آخرت است که اين مھم برای کسی محقق می شود که  آن را 

��p��o��n���m��l��k������j��i}�خداوند می فرمايد:  فھم کافی مطالعه کند؛
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��c��b���a��`��_���� �~��}��|��{��zy��x��w��v��u��t���� � � �s����r��q

��t�� �s���r��q�� po��n�� �m��l��k��j��i�� � � � �h��g��f�� �e��d

uz  :به هاينک از دارد نمی باز را شما يعنی: (خداوند ٩ - ٨الممتحنة 

 را شما تان سرزمين از و نجنگيده دين خاطر به باشما که کسانی
 بلكه * دارد دوست را نيکوکاران خداوند کنيد نيکی اند نکرده بيرون

 باشما دين خاطر به که ميدارد باز کسانی به ورزيدن محبت از را شما
 بيرون برای و اند رانده بيرون خودتان شھر از را شما و اند جنگيده

 از بگيرد دوستی به را آنھا ھرکس پس اند کرده پشتيبانی شما نراند
 .است) ستمگران ی جمله

و در قرآن کريم به ادای حق خويشاوندی و حق پدر ومادر سفارش 
وتشويق شده است حتی اگر پدورومادر غيرمسلمان باشند.خداوند می 

^����Z��Y���X��W��V���U��T��S��RQ���P�����O��N]���\��[}�فرمايد: 

d����� ������ ������c��b��a��`����_��z  :وما به انسان سفارش يعنی: ( ٨العنكبوت

کرديم تا به پدر و مادرش نيکی کندو اگر آن دو تالش کردند تا به من 
آن نداری پس از آنھا پيروی شرک بورزی درحاليکه ھيچ علمی از 

ولی نيکی و احسان را ھم نسبت به آنھا ترک مکن) زيرا مکن (
زگشت ھمه ی شما بسوی من است و من شما را از چيزھايی که با

��f}�انجام ميدايد باخبر ھم ساخت) و ھمچنين خداوند می فرمايد: 

��u� � �t��sr��q� �p� �o� �n��m� �l� �k� � � �j� �i��h��g

��g��f��ed��c��b��a��`���_��~��}��|��{��z��y��x��w��v

v��u�� �t��s���� �r��q�� po��n��m��l��k��� ji��h��w� �z 

(به  ن را در مورد پدر و مادرش سفارشما انسايعنی: ( ١٥ - ١٤لقمان: 
) کرده ايم زيرا مادرش به او حامله شده و ھرلحظه به نيک رفتاری

مرحله ی ديگر از ضعف و سستی رسيده است و انتھای شيرخوارگی 
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 اش دو سال است (پس سفارش ما به انسان اين است که) از من و پدر
و اگر تالش نمودند تا به من شرک  )١٤( گذاری کنمادرت سپاس و

بورزی درحاليکه (فطرتا) ھيچ آگاھی از آن نداری پس از آنھا 
اطالعت مکن ولی در دنيا با شيوه ای نيکو با آنھا برخورد کن و راه 
کسانی را که بسوی من رجوع کرده اند را پيش بگير سپس بازگشت 

کارھايی که انجام داده ايد  ھمه ی شما بسوی من است ومن شما را از
 .باخبر خواھم ساخت)

و در قرآن کريم آيه ھای زيادی وجود دارند که ثابت ميکنند اسالم بر 
حفظ کرامت وارزش انسان اھميت ويژه ای قائل است وھمچنين بر 
عزتی تشويق ميکند که در آن غرور نيست و قدرتی را می ستايد که 

 در آن تجاوز به ديگران نيست.
وارد شده  <مچنين در قرآن کريم تاريخ مبارزه ی سيدنا محمد و ھ

است وصفات کسانی که بخاطر دعوت ايشان با او دشمنی می کردند 
بيان شده و چگونگی صبر ايشان در مقابل اذيت و تجاوزی که بر او 
و پيروانش درمدت سيزده سال روا شد ترسيم شده است سپس خداوند 

شان دفاع کنند و با متجاوزان مقابله بمثل به ايشان اجازه داد تا خود
 نمايند و جھت آمادگی خوب به آن تشويق نمود.

ودر جھان جنگ ھای بيشماری بين گروه ھا، اديان و احزاب سياسی 
مختلف رخ داده است و طرف ھای جنگ انواع گوناگونی از ترس 

 روحی و خشونت و ويراني و جنگ روانی و قبيل: ووحشت را از
آيا ھمه ی آنھا  را برعليه يکديگر إعمال کرده اند. .ذھنی و..

يا اينکه اعتبار به انگيزھا بوده واينکه  تروريست محسوب می شوند؟
 نوع عمل تھاجمی بوده يا دفاعی؟

ھمه ی کشورھا از مدارس، دانشگاه ھای نظامی و امنيتی و ارتش 
ز برخوردار ھستند و به آموزش سربازانش در استفاده ی ماھرانه ا

اين ابزار و وسايل مخرب اھميت ويژه ای می دھند و اتفاقا 
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کشورھايی که ازنظر اقتصادی و تکنولوژی پيشرفته ترند از بيشترين 
پيشرفت در ساخت وگسترش سالح ھای مخرب برخوردارند و آن را 
به ملت ھای ديگر می فروشند.و اين كشورھا افتخار ميکنند که از 

رند و به خود می بالندکه  پيشرفته ترين قويترين ارتش جھان برخوردا
مراکز تحقيقاتی را برای گسترش سالح ھا با اثرتخريب بيشتر در 
اختيار دارند.پس آيا می توانيم بگويم  ھمه ی مدارس و مؤسسه ھای 
جنگی بايد لغو شوند؟ و آيا ھمه ی اين کشورھا به تروريسم تھاجمی 

ھايی که به رشد تشويق وترغيب می کنند؟ و آيا ھمه ی کشور
نيروھای نظامی شان اھميت ويژه ای ميدھند دولت ھايی ھستند که 

 تروريسم تھاجمی را تشويق می کنند؟
قطعا خير؛زيرا انسان عاقل بايد خود را در مقابل ظلم وتجاوزی که 
ممکن است در معرض آن قرار بگيرد آماده کند وھمه قوانين اعم از 

ق دفاع از خويش، مال، ناموس و دين قوانين الھی و بشری به انسان ح
 را می دھند.

و اگر تدريس قرآن کريم به خاطر دارا بودن بخضی از داستان ھای 
مبارزه بين مسلمانان صدر اسالم ودشمنان شان  دانه ھای کينه و 
افراط گری را می کارد پس تدريس تاريخ ملت ھا ھم ھمين طور 

گ ھای خانمان سوز داخلی است با اينکه تاريخ شان پر از داستان جن
 تدريس از را کشورھا ی ھمه ما و بين آنھا و ساير ملت ھا است آيا

 و تعصب روح ھا درس اين به دليل اينکه داريم می باز شان تاريخ
ميکند؟ بلکه فيلم ھا و نوارھای ويديوئی  تقويت ھا درآن را گری افراط

ھا و گروه از اتفاقات جنگ ھای جھانی وجنگ ھای خيالی بين ملت 
ھای مختلف از شھروندان يک کشور وجود دارند.آيا بايد ازنشر اين 
فيلم ھا جلوگيری شود چون که روح تعصب و افراط گری را بين 
 دولت ھا و ملت ھايی که در آن مشارکت کرده اند را تقويت ميکند؟
واين درحالی است که اين فيلم ھا، نمايشی از اتفاقات حقيقی که در 
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داده است می باشد.يا آيا بھتر است واقعيت تحريف شود و واقعيت رخ 
 ارتباط بين کشورھا براساس بر اساس خيال و روياھای شيرين باشد؟

ھم چنين نصوصی در کتاب ھای مقدس نزد پيروان اديان ديگر وجود 
دارد که اگر از سياق و جھت شان خارج شوند می توان آنھا را به 

اجمی ترغيب می کنند به شمار تھ عنوان نصوصی که بر "ترور"
به طور مثال در عھد قديم آمده است: (وقتی پروردگار، که  آورد؛

معبود تو است نزد تو بسوی زمينی آمد که تو صاحب آن شوی و ملت 
ھای زيادی را در برابرتو بيرون راند، ھفت ملت که از ملت تو بيشتر 

تو خواھند  معبود تو ھمه شان را به جلوی وبزرگ ترند وپروردگار،
با  انداخت و آنھا را خواھد زد و توبايد ھمه شان را به قتل برسانی.

آنھا ھيچ عھد وپيمانی نبند و به آنھا محبت نکن و با آنھا رابطه ی 
وھمچنين آمده است: (پس اکنون ھمه ی پسر  ١٢سببی وازدواج نکن)

ھا وھمه زنانی که تابه حال رابطه زناشويی داشته اند را بکشيد و 
ونمونه ی آن در عھد  ١٣دختران باکره را برای خودتان نگه داريد)

اما دشمنان من کسانی اند که نخواستند جديد چنين آمده است: (
زيرسلطه ی من باشند پس آنھا را اينجا بياوريد و ھمگی را در مقابل 

 .١٤من سر ببريد)
پس آيا می گوييم که کتاب ھای مقدس ((ترور)) و خشونت تھاجمی را 

 ويج می دھند؟ و آيا اين نصوص را از اين کتاب ھا لغو می کنيم؟تر
قطعا خير؛بنابراين بايد ابتدا از درجه صحت اين نصوص و نسبت آنھا  
به خداوند مطمئن شد سپس باتوجه به ميزان خلوص و سياق ھای 

 مناسب شان اقدام به فھم آنھا نمود.

                                                 
 .)١٨-١٠( ٢٠)؛ سفر تثنيه،٢- ١( ٧مقدس: عھد قديم، تثنيه  ) کتاب١٢
  .)١٨-١٧( ٣١شماره ھای قديم، عھد ) کتاب مقدس:١٣
 .)٢٧- ٢٦( ١٩ لوقا ) کتاب مقدس، عھد جديد:١٤
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 فصل هفتم

 افراط گری و اجرای قوانين اسالمی

" نسبی است.طوريکه افراطانسان عاقلی می داند که مفھوم واژه "ھر 
ممکن است چيزی برای شخصی افراط باشد وھمان چيز برای ديگری 
عين اعتدال به شمار برود.بنابراين مالک افراط گری چيست؟حتی 
ممکن است معنی افراط در يک کشور از زمانی به زمان ديگر تفاوت 

دوره ای دادگاه عالی آمريکا با صدور داشته باشد.به طور مثال در 
حکم اعدام به قاتلی که از روی عمد مرتکب جرم شده است مخالفت 
کرد و آن را يک مجازات افراطی به شمار آورد ولی سپس تجديدنظر 
کرد و اصالحاتی راکه بسياری از واليت ھا جھت گسترش زمينه ی 

يعنی قبال  ١٥دمجازات اعدام  انجام داده بودند را به امضاء رسان
 افراط بود و سپس متعادل شد؟

به طور کلی وقتی فردمسلمان با داليل قوی می داند که اين قوانين 
الھی ھستند پس باورميداردکه آنھا از  اعتبار وصالحيت بيشتری 
نسبت به ھمه ی اجتھادات بشری دارا ھستند زيرا خداوند آفريننده ی 

 ی باشد.مردم  است و به مصلحت آنھا آگاه تر م
وبسياری از تجربه ھای بشری در دوره ی رنسانس غربی اين مطلب 
را تاييد کردند که اگر به قوانين اسالمی عمل ميکرديم آنھا از 
صالحيت و توجه بيشتری نسبت به حقوق بشر برخوردارند و نيز 
توانايی  بيشتری در جھت ايجاد تعادل ھرچه بھتر بين حقوق گوناگون 

ر دارند وبه ھمين خاطر در استفاده از آنھا کوتاھی و مخالف بايکديگ
 نکردند.

و تا زمانی که ملت يا اکثريت مردم در يک کشور اسالمی اسالم را 
بعنوان دين خود انتخاب کرده اند، يعنی مجموعه ای از سيستم ھا 
وقوانين الھی را که جھت تعيين ارتباطات بين خود مردم يا بين آنھا و 

را انتخاب نموده اند برحکومت اين ملت واجب ملت ھای ديگراست 

                                                 
١٥(US Department of Justice  
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است تا اين قوانين را در زندگی خصوصی وعمومی مردم پياده کند 
زيرا حق انتخاب قوانين مناسب، حق قانونی ھمه ی ملت ھای مستقل 
است چه عضو سازمان ملل باشند و چه عضو نباشند.و ھمانطور که 

اسالمی يک پارچه ھستند قبال اشاره کرديم، مشاھده ميشود که قوانين 
 وقابل تجزيه و انتخاب (بنابر سليقه ھای شخصی) نيستند.

باوجود اينکه اسالم بابرخی از جرائم بصورت قاطعانه برخورد کرده 
و برای آنھا مجازات روشنی تعيين نموده که نمی توان در آنھا کوتاھی 
کرد ولی برای اجرای اين احکام شرط کرده است که طبق اقدامات 
شديد نيز محکوميت کامال ثابت شود وشکی در آن نباشد واسالم در 
اين راستا چيز جديدی نياورده واولين دينی نيست که اين مجازات ھا 
راپياده ميکند زيرا اين مجازات که برخی اصرار دارند افراط گرايانه 
ھستند بعنوان بخشی از قوانين ثابت در کتاب ھای مقدس مانند کتاب 

زد يھودی ھا ومسيحی ھا است.حتی اگر برخی از نظام مقدسی که ن
 ھای سکوالر گاھا با اجرای آنھا مخالف باشند.

استوار وپابرجايی ممکن نيست و انسان عاقل شک ندارد که ھر نظام 
سيستم ھای مجازات باشد تا برعليه کسی که نسبت بھحقوق  فاقد

 عمومی يا خصوصی تجاوز ميکند إعمال کند.
مالحظه ميشود که ((مجازات ھا)) در قوانين اسالمی،  و به طور کلی

مجازات ھای عملی ( كيفر يا انتقام) نيست بلکه ابزارھايی ھستند 
برای ترساندن وھشدار دادن يا تربيت و اصالح ويا برای جبران و 
پاک کردن که برای حفاظت فرد وجامعه در مقابل رفتارھای منحرف 

به فرد وجامعه ميشوند طرح  شده از فطرت که باعث آسيب رسانی
 ريزی شده اند.

 آيا اجرای قوانين در برخی از کشورھای اسالمی افراط گری است؟

در بين برخی از قوانين، که حکومت اسالمی آنھا را اجراء ميکند 
برخی از قوانين ھستند که بعضی ھا آن را ((افراط گرايانه)) به شمار 

ر حکومت ھا پايبند قوانينی می آورند ولی اين حکومت ھا مانند ساي
ھستند که ملت يا اکثريت شان بدان راضی شده اند.و ھنگامی که 



 

 

 

١٢٣ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

اکثريت ملت در ھر کشور اسالمی، اسالم را بعنوان عقيده و قانون 
 آن: سخن گفتن از افراط يا ميانه روی انتخاب کرد بنابراين

طبق تصور ھر انسان نيست، خواه او چيزی از اسالم بداند يا نه  -١
محافظه کار  -سانیبنابر مالک عمومی اخالق ان -وخواه اين انسان

 .يا ليبرال باشد
براساس عملکرد امروز ((مسلمانان)) در مناطق مختلف زمين  -٢

نيست.بلکه حکم به افراطی يا ميانه رو بودن شان براساس 
نصوص قرآن کريم و سنت نبوی صحيح و اجتھادی که علمای 

ز اين دو مصدر ميکنند انجام می مسلمان آشنا به قرآن وسنت ا
گيرد.و اجرائاتی که امروز در ھمه ی کشورھای اسالمی صورت 
 می گيرد نشانگر کوتاھی در پياده کردن قوانين اسالمی است.
مطمئنا يک حکومت اسالمی آگاه بادر نظر گرفتن شرايط کنونی 
زندگی که امکان کناره گيری از آن نبوده و وسوسه ھايی که به 

ی مسلمان در اجرای آموزه ھای الھی در ھمه ی امور يا کوتاھ
احوالش می انجامد را در نظر می گيرد.و ھمچنين اجرای قوانين 
اسالمی در کشورھای اسالمی بستگی به ميزان پايبندی حکومت يا 
ميزان پايبندی اکثريت مردم به اسالم دارد واينکه خارج شدن از 

که از نظر ثبوت و معنی قطعی  قوانين الھی يا ناديده گرفتن آنھا 
يا به آن نزديک اند و شرايط اجرای آنھا ھم فراھم است به ھيچ 

 عنوان جايز نيست.

 چرا اسالم مجازات اعدام را قبول دارد؟

�����d��c}خداوند می فرمايد:  �b��a`��_��~��}��|��{��z��y
��v��u��ts��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i��hg���f��e

� zy� �x� �w�¢� �¡� ��� �~� �}� � � �|� �{z  :ای يعنی: ( ١٧٨البقرة

کسانی که ايمان آورده ايد حکم قصاص بر شما فرض شده است، آزاد 
در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن است پس اگر 

بعد ازبخشش (اوليای مقتول) بخشيده شد بايد ( کسی از سوی برادرش



  

 

 

١٢٤
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

و پرداخت ديه به شيوه ی نيک ود خوشرفتاری ش در باقی ماجرا)
بدون کم وکاست) انجام بگيرد اينسھولت و رحمتی است از جانب (

پروردگارتان بنابراين اگر کسی بعد از (بخشش قاتل و دريافت ديه) 
 .تجاوز نمايد عذاب دردناکی به او خواھد رسيد)

وخداوند در باره ی بزرگی گناه قتل عمدی که بدون ھيچ توجيه 
����J��I}�ی فرمايد: شرعی باشد م �H��G��F��E� �D��C��B��A

��W� �V� �U� �T� � �S� �R��Q� �P� �O� �N� �M� � �L� �K

[���Z��Y��X� \�z  :از اين رو بر بنی اسرائيل يعنی: ( ٣٢المائدة

چنين تکليف کرديم که ھرکس انسانی را بدون حق (برای 
غيرقصاص) يا بدون ارتکاب به فساد در روی زمين بکشد مانند آن 

ھرکس يک انسان را ازمرگ ه ھمه ی مردم را کشته است و است ک
 ..)مه ی انسان ھا را نجات داده است.ھمانند اين است که ھ نجات دھد

بنابراين وقتی حکومت اسالمی، قانون اعدام را پياده ميکند در اصل 
به يکی از واجباتش عمل می نمايد وحکومت اسالمی يا ھر حکومت 

نی را که مردم يا اکثريت انتخاب کرده اند ديگری حق ندارند تا قواني
 را تعطيل کنند.

ھمانطور که در آيه ی قبل مشاھده شد اسالم در جھت حمايت از 
حقوق صاحب حق، حق بخشش را فقط در دست صاحب حق می 

و در حال حاضربيشتر  ١٦گذارد و او را به بخشيدن تشويق می کند
ز سوی ولی مقتول اين بخشش  لحظاتی چند قبل از اجرای اعدام ا

 اعالم ميشود تا شايد بعد از آن درس بزرگی برای قاتل باشد.
واين عدالت است حتی در نظام ھای دموکراتيک و مردمی بگونه ايکه 
حکومت حق ندارد قوانينی غير از قوانينی که اکثريت يا ھمه ی 
ساکنين انتخاب کرده اند را اجراء نمايد.مطمئنا حکومت حق ندارد بعد 

گرفتن دزدی که مال مسروقه پيش او است، صاحب مال را مجبور از 
 به چشم پوشی از مالش بکند.

                                                 
 .١٧٨ :) سوره بقره آيه١٦



 

 

 

١٢٥ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

وھنگامی که شورای امنيت سازمان ملل به خاطر اتھام برخی افراد يک 
 سپتامر ١١کشور يا به اتھام ھمکاری آنھا بابرخی از متھمين در قضيه 

 قانون از ميالدی، مجازات کل کشور را تصويب کرد شايد ٢٠٠١ سال
ضرورت مجازات شديدی که بانوع جرم ھمخوانی داشته باشد سرچشمه 

با شواھد قطعی موجود وبحث  بود.واين اتھامی بود که می توان گرفته
وبررسی آنھا به اين نتيجه رسيد که آن توطئه ای بود که بر بسياری از 

 مردم پوشيده ماند و كارشناسان حقيقت آن را کشف کردند.
اگر قطعنامه ی مذکور شورای امنيت را با مجازات اعدامی  بنابراين

که بعد از اثبات اتھام با داليل قاطع به شخص گناھکارمنتھی ميشود 
مقايسه کنيم در می يابيم که مجازات اعدام بسيار عادالنه تر است زيرا 
قطعنامه ی شورای امنيت براساس اتھام به يک نفر يا يک گروه 

ان آن ھزاران کودک و زن و کھن سال بود که کوچک بود ولی قرباني
ياکشته شدند يا زخمی شدند ويا سرپناه خود را در وسط زمستان از 

 دست دادند.
مجازات اعدام درمان مؤثری برای جرم تجاوز به بی گناھان از 
طريق قتل عمد می باشد و گزينه ی کشتن يک مجرم بعد از يک 

و اجرای آن توسط جامعه  رممحاکمه ی عادالنه و تاييد واثبات ج
اجازه ی ولی مقتول) باتوجه به قوانين وشرايط شديد بھتر از گزينه (

ی قربانی شدن بسياری از بی گناھان بصورت سليقه ای است که 
 مجرم يا گروھی از مجرمين در مورد آن تصميم می گيرند.

�و خداوند متعال اين حقيقت را تاييد کرده و می فرمايد:  {��¥� �¤
«��ª��©��¨�� �§� �¦z  :يعنی: (ای صاحبان  ١٧٩البقرة

ھفته است تاشايد تقوی انديشه وتفکر در قصاص برای شما زندگی ن
 .پيشه کنيد)
زندگی جديدی به بسياری از بی گناھان می  - در حقيقت-قصاص 

کشتن ظالمانه ومتجاوزانه ی آنھا  بخشد که شايد مجرمان متجاوز نسبت
و ھمچنين قصاص زندگی دوباره به کسانی می بخشد  اقدام می کردند.

 قصاص پس که از روی خشم شان ترديدی در کشتن ديگران ندارند.



  

 

 

١٢٦
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

باعث می شود که آنھا قبل از ارتکاب جرم شان که معموال به اعدام 
 وددرای نمايند.شان ختم می شود چندين بار فکر کنند واز انجام آن خ

اسالم با اين مجازات بی گناھان را از ترس و وحشت از کشته شدن 
بدون حق محافظت ميکند واين کامال اقدامی است که بيشتر کشور ھا 

آن را در سطح محلی وحتی بين المللی   –حتی سکوالردموکراتيک  –
انجام می دھند.ولی با اين تفاوت که اسالم به کشته شدن صلح طلبان 

 ی دفاع و ترساندن افرا ايمن به ناحق اجازه نمی دھد.ب
ھمچنين اسالم عقيده دارد که پشتيبانی از متجاوزين جرم کمتری از 
خود تجاوز ندارد. به ھمين خاطر اسالم به ھمکاری در حمايت 

¿��}�ازتحقق صلح جھانی تشويق ميکند.خداوند متعال می فرمايد: 

�Ê��ÉÈ��� � �Ç��Æ�� �Å��Ä�� ÃÂ��Á��À�Ð��Ï��Î�� � � �Í� � ÌË� �z  :٢المائدة 

 ظلم و گناه در و کنيد ياری پرھيزکاری و نيکی بر را يعنی: (ھمديگر
قطعا مجازات خداوند  سيد. نکنيد و از خداوند بتر ياری را ھمديگر

  .بسيار سخت است)

 چرا اسالم بريدن دست دزد را قبول دارد؟

�����U��T��S��R���Q��P��O�������W��V}�خداوند می فرمايد: 

\�� � �[� �Z� � YXz  :يعنی: (دست مرد و زن دزد را به سزای  ٣٨المائدة

کاری که انجام داده اند وبه عنوان يک مجازات الھی قطع کنيد و 
 .خداوند غالب و حکيم است)

بنابراين وقتی حکومت اسالمی دست دزد را قطع می کند در واقع به 
اسالمی يا يکی از وظايفش عمل کرده است. وھيچ حکومت 

ھرحکومت ديگری حق ندارد تا اجرای قوانينی را که مردم يا اکثريت 
 انتخاب کرده اند را تعطيل کنند.

اسالم حقوق ھر انسان يا مخلوق مکلفی را در موارد اساسی ھمچون: 
باعث ميشوند تا در  جان ومال وآبرو که ضامن خوشبختی او بوده و

در روز  <وريکه رسول @ امنيت وصلح زندگی کند را حفظ ميکند ط



 

 

 

١٢٧ 
اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

َھا : (َياعيد قربان فرمود  َبلَدٍ  َفأَيُّ  َقالَ  َحَرامٌ  َيْومٌ  َقالُوا َھَذا َيْومٍ  أَيُّ  النَّاسُ  أَيُّ
 ِدَماَءُكمْ  َفإِنَّ  َقالَ  َحَرامٌ  َشْھرٌ  َقالُوا َھَذا َشْھرٍ  أَيُّ  فَ  َقالَ  َحَرامٌ  َبلَدٌ  َقالُوا َھَذا

 فِي َھَذا َبلَِدُكمْ  فِي َھَذا َيْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  َعلَْيُكمْ  َراَضُكمْ َوأَعْ  َوأَْمَوالَُكمْ 
گفتند:روز  ای مردم امروز چه روزی است؟يعني: ( ١٧َھَذا) َشْھِرُكمْ 

فرمود: اين  كه درآن جنگ وخون ريزی حرام است)؛محترمي است (
اھی اين ماه چه م شھر محترمی است، فرمود: گفتند: چه شھری است؟

فرمود: پس خون و اموال و ناموس ھای  گفتند: ماه حرام است، است؟
تان بر ھمديگر ھمانند حرمت اين روز در اين شھر در اين ماه حرام 

 .وحق تعدی وتجاوز به موارد مذکور را نداريد))( است
ی مستحق مجازات از اين رو تجاوز عمدی  وبا برنامه ريزی قبل

اشد را باز فکر ارتکاب آن ب کسی که در بازدارنده است، و
حين دستبرد جھت سھولت در سرقت مرتکب  ميدارد.سارق ممکن است

قتل شود.وسرقت نيز باعث ايجاد وحشت در جامعه می شود وممکن 
 است به خاطر دفاع مردم از جان ومالش شان به قتل منجر شود.

 کاران را قبول دارد؟ چرا اسالم مجازات شالق زنا

������V���U���T��SR����Q��P����O}�فرمايد: خداوند متعال می  ���N��M��L��K
��\�� �[� �Z� �Y� �X� � �W�f��e��d��c���b�� a`��_��^��]� �z  :٢النور 

مجرد) را صد ضربه شالق يعنی: (ھرکدام از زن ومرد زنا کار (
بزنيد و در اجرای حکم الھی نسبت به آن دو شفقت نورزيد اگر به 

ايمان داريد و گروھی از مومنان گواه شکنجه ی  خداوند و روز آخرت
 .آن دو باشند)

بنابراين وقتی حکومت اسالمی مجازات شالق زدن زناکاران را 
اجراء می کند در واقع به يکی از واجبات خودش عمل می کند وھيچ 
حکومتی حق ندارد تا قوانينی که ملت يا اکثريت مردم انتخاب کرده 

 اند را تعطيل کند.
تايج  ارتباطات نامشروع جنسی را مورد مطالعه قرار دھيم در اگر ن

                                                 
 .) صحيح بخاري كتاب حج١٧



  

 

 

١٢٨
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

می يابيم اين ارتباطات در بسياری از بيماری ھای واگيردار و 
آوارگی، وارد جرگه ھای جرم و  بسياری از مشکالت اجتماعی مانند:

جنايت شدن، ارتکاب جريمه قتل نوزاد، نابسمانی روابط زوجين 
 نقش دارند. وازھم گسيختگی خانواده و...

از اين رو اسالم ارتباط جنسی را با قوانين شرعی که ضامن 
پاسخگويی به غريزه ی جنسی ھم است محدود کرده است ولی با 
تحمل عواقب ومسئوليت ھای آن. که در اين صورت تعادل جامعه به 
ھم نمی خورد، حق وحقوق محفوظ می ماند خصوصا حقوق کودکان 

رند.ودر سايه ی چھارچوب وقوانين بی گناه که ھيچ تقصيری ندا
شرعی کودکان کسانی را می يابند که ملزم به نگھداری آنان 
باشندبدون اينکه ھمه ی بارمسئوليت برعھده مادر قرار بگيرد 
درحاليکه ازاين رابطه ھر دوطرف مرد و زن بھره برده اند.زيرا در 

فرار  واقعيت مشاھده ميشود که مرد بعد از ارضای خود از مسئوليت
ميکند گويی که چيزی اتفاق نيفتاده است سپس ھمه ی مسئوليت ھا فقط 
بر عھده ی زن می افتد.بنابراين ھمه ی پيام ھا و توصيه ھا وقوانينی 
که منادی اجازه ی ارتباط جنسی آزاد ھستند در حقيقت منادی قانونی 

 بودن بدترين نوع سوءاستفاده ی مرد از زن ھستند.
گيری وسايل منع حاملگی وسقط جنين مشکل به حتی ھنگام به کار

صورت ديگر بروز پيدا ميکند و آن محروميت زن از ارضای غريزه 
ی مادرانه است ونيز سير زندگی بشر با اشکال مواجه ميشود و در 
تعادل آن ناھماھنگی بوجود می آيد که ازآن جمله افزايش خودبه 

تايج ناخوشايند خودی سن پيری در امت است واين خود منجر به ن
 اجتماعی واقتصادی در ھر امت می گردد.

ھمينطور ارتباط نامشروع ممکن است به علت غيرت فطری منجر به 
 وقوع جرم قتل نيز بشود.

واسالم قوانين و مقرراتی برای ارتباط جنسی قرار می دھد تا از اين 
طريق از حق وحقوق زن وکودکان بی گناھی که حق زندگی مناسب 

دارند حمايت کند ونيز به منظور فرار نکردن مردان بی ومعقول 
 احساس و بی وجدان از مسئوليت زندگی مشترک.
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 کار متاھل (ھمسردار) چيست؟ حقيقت امر در مجازات زنا

رجم مرد و زن متاھل زناکار به موضوع پرسش ھايی که  گاه مساله
پيرامون مجازات زنا مطرح می شوند می پيوندد. واين مساله ای 

 ختالفی است.ا
برخی از اھل علم نظرشان اين است که حکم رجم دو زناکار متاھل 

ثابت شده  <باقی مانده و دليل شان اين است که اين کار از رسول @ 

و ٢و رجم الغامدية١است واين موارد عبارتند از رجم ماعز األسلمی
وھمچنين با استناد به حديث ٤و رجم شراحة ٣و رجم الجھنية٢الغامدية

 ٥َوالّرْجُم) ِماَئةٍ  َجْلدُ  بِالّثّيبِ  َوالّثّيبُ که فرمود: ( < حديث رسول @

ھرگاه دو مرد و زن ازدواج کرده با يکديگر زنا کنند به يعنی: (
ھرکدام صد ضربه تازيانه بزنيد و بعد از آن سنگسار کنيد) و نيز با 

مبنی بر عدم نسخ حکم آيه ی  �استناد به سخن سيدنا عمربن الخطاب 

 می گويند که حکم رجم باقی است. ٦الوتش از قرآن کريمرجم ونسخ ت
 است.

داشتن وترساندن  وبرخی نظرشان اين است که رجم حکمی برای باز
جھت بازداشتن طر انتشار زنا در ابتدای اسالم (است وبه خا

وترساندن) زياد اجرا شده است وسپس نسخ گشته است که در زير به 
 داليل آن اشاره می شود:

از طريق گواھان، بلکه تھديد  - در اسالم- م زنا سختی اثبات جر -١
ھشتاد ضربه تازيانه به کسی که  بدون شروط تعيين شده سعی در 

                                                 
 .، و باقی مسند المکيينالحدود؛أحمد،باقی مسند االنصار :هابن ماج )١
 .باقی االنصار ) أحمد:٢
 .البصريين أحمد: )٣
 .المبشرين بالجنة العشرة أحمد: )٤
 .صحيح مسلم: الحدود )٥
 .الحدود صحيح البخاری: )٦
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عالوه بر آن دادن فرصت به زن جھت تبرئه کردن  ١اثبات آن دارد
 .٢خودش در مقابل مردم فقط با سوگند خوردن

سول در ھمه ی مواردی که حد زنا در آنھااجرا شد بدون استثناء ر -٢
تمام سعی خود را می کرد تا حد را جاری نکند به طور مثال  <� 

در مورد ماعز که نزد ايشان آمد واعتراف کرد چھار بار يا چھار 
روز از ايشان روی گرداند و از قوم او درباره ی عقلش پرسيد و 
سعی کرد تا با پرسش ھای سردرگم کننده او را منصرف کند وبه 

کاش وقتی می خواست ھنگامرجم فرار کند  صحابه اش فرمود: ای
رھايش می کرديد و در مورد زن غامدية که حامله بود سعی نمود 
تا چندين بار حد را بر او جاری نکند تا جاييکه از او خواست تا 
بعد از تکميل دوره ی شيردھی نوزادش يعنی بعد از دو سال 

 .٣برگردد
نفر آن را انجام می جرم زنا را يک نفر مرتکب نمی شود بلکه دو  -٣

دھند، ولی با اين حال از روايت ھای مربوطه ثابت نشده است که 
به ھبچ گونه ای طرف ديگر را تعقيب کند مگر در  <رسول @ 

يک مورد و آن موردی بود که در آن شوھر در مقابل زنش از زنا 
کاری که مجرد بود غرامت دريافت نمود وبعد ازآنکه  مورد 

 و نکرد قبول را (ايشان آن عرضه شد <�  غرامت بر رسول
 سال ويک بزنند تازيانه را پسر تا داد دستور خداوند کتاب طبق
 .٤نمايند) رجم را زن و کنند تبعيد

ونسخ حکم آن نشان ٥به طور مثال باقی ماندن تالوت آيه ی حبس .٤
می دھد که نسخ تالوت آيه رجم ھمچنين دليلی بر نسخ حكم آن 

 است.

                                                 
 .٤ ) سوره نور:١
 .٩-٦ ) سوره نور:٢
 .أحمد:باقی األنصار )٣
 .صحيح بخاری: کتاب صلح )٤
 .١٥سوره نساء: )٥
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اسالم و نظراتپيرامونسش ھای بحث برانگيزپر 

می متشابھی وجود دارند که ھدفشان منع و ھشدار نصوص اسال .٥
شديد از برخی امور حرام است مانند لعن کردن: رباخوار، 
خالکوبی کننده وخالکوبی شونده، ولی منظور ازآنھا دعاء به خارج 

 .١شدن شان از رحمت خداوند نيست
و به طور کلی ھرکس در مجازات ھای اسالمی خصوصا زنا بيانديشد 

اين مجازات توجه زيادی به حقوق عمومی می كند به در می يابد 
طور مثال اگر کسي به نحوه ی نيمه آشکار رابطه ی جنسی انجام دھد 
طوريکه بتوان چھار شاھد جمع کرد و شرح دقيقی ارائه کرد در اصل 
او فقط به حقوق خصوصی خويشاوندان تجاوز نکرده است بلکه نيز 

 به چالش کشيده است.به عفت عمومی تجاوز کرده و آن را 
شايد ((مجازات)) زنای زن ومرد متأھل بھترين مثال ((مجازات)) 

 بعنوان ابزاری قوی برای بازداشتن و ھشدار باشد.
اما اگرمرتکب شونده ی آن بخواھد خود را در دنيا پاک کند و 
درآخرت پاداش بزرگی رافراچنگ خويش آورد و اصرار به اعتراف 

، اين مجازات او را از چنين فرصتی محروم و اثبات آن داشته باشد
در مورد جھنية ای که بر اعترافش به زنا  <نمی سازد.رسول @ 

 َتْوبةً  َتاَبتْ  اصرار ورزيد و حد را بر او جاری ساخت فرمود: (لََقدْ 
 أَنْ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َوَجْدتَ  َوَھلْ  لوسعتُھمْ  المِديَنةِ  أَْھلِ  ِمنْ  سْبِعينَ  َبْين لَْوقُِسَمتْ 

جھينه توبه ای کرد که اگر توبه اش در بين يعنی: ( ٢)�ِ  بِنْفسهَ  َجاَدتْ 
ھفتاد نفر از اھل مدينه تقسيم شود گنجايش ھمه را دارد و آيا بھتر از 

 .را ديده ای که جانش را در راه خداوند فدا کرد؟)
توبيخ ھای شديد در نظام ھای دموکراتيک نيز مشھورھستند. به طور 

رخی از واليت ھای آمريکا مجازات کسی که کنار بزرگراه ھا مثال ب
آشغال بيندازد را پانصد دالر جريمه می کنند حتی اگر يک ظرف 

 خالی باشد.

                                                 
: البيوع مراجعه کنيد و ھمچنين صينی، حقيقة ل به صحيح بخاریبه طور مثا )١

 .٢٥-٢٤: صفحه
 .کتاب حدود ) سنن ترمذی:٢
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 آيا کسی که از اسالم خارج ميشود بايد کشته شود؟

ھمانطور که گفتيم، قاعده ی کلی اين است که ھيچ اجباری در پذيرفتن 
سالم را بعنوان دين برمی گزينددر اصل دين نيست اما وقتی انسان ا

باخداوند و سپس با مسلمانان داخل قراردادی در  طول زندگی دنيوی 
ميشود. و ازاين رو برخی از علماء اين سخن رسول @ صلي @ عليه 

من بدل دينه ن امر نھاده اند که می فرمايد: (وسلم را دليل براي
واز اسالم خارج شد) او داد ( عنی: (ھرکس دينش را تغييري ١فاقتلوه)

را بکشيد) اين شبيه آن است که انسان با قبول کردن پناھنده شدن به 
يک کشور، با توجه به قوانين آن عواقب آن را ھم از جمله سربازی 

پرداخت ماليات و قبول حکم اعدام برای کسی که سزاواراش  اجباری،
 است را بپذيرد.

و جھت حمايت حقوق ھمه ی طرف  پيمان يا قرارداد الزام آور است
 ھای قرارداد ھيچ کس حق فسخ آن را از جانب خود ندارد.

آزادی داخل شدن يا داخل نشدن در عقد قرارداد نيمه مطلق بوده 
والزامی نيست ولی خارج شدن از آن بستگی به حق وحقوق طرف 
ھای ديگر قرارداد دارد.و ھرکس در شرايط تاريخی آن زمان دقت 

يند اين حديث در زمانی وارد شده که ھويت سياسی اشخاص کند می ب
مثل امروز در پرونده ھا وساير امکانات منظم نبود تا بتوان به شکل 
دقيق بين شھروندان کشورھای مختلف را تشخيص داد و ھويت دينی 
تنھا ھويت اکتسابی مورد توجه بود که بوسيله ی آن تشخيص بين 

شھر زندگی می کردند امکان پذير گروه ھای مختلف مردم که دريک 
در نتيجه برای مزدوران گروه ھايی که با اسالم و مسلمانان  ٢ميشد

دشمنی داشتند بسيار راحت بود تا در قالب يک شخصيت اسالمی 
تا بوسيله ی آن پس به راحتی از آن خارج گردند (ظاھر شوند و س

                                                 
 .جھاد ) البخاری:١
حکومت سياسی با اقوام و اديان متعدد را تجربه ) اسالم در مدينه ی منوره يک ٢

 کرد ولی نه به شکل مشخص کنونی.
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ديده ای مومنين را در فتنه بيندازند) که گذاشتن حد برای چنين پ
 ضروری بود.

ھويت مستقل به مجموعه ی مشخصی از مردم،  حقوق و وظايفی را 
بر آنھا الزم ميکند و وممکن است انسان از آن سوء استفاده کند 

واسالم ھمانند ھر نظام  ھمانطور که در مورد شھروندی چنين است.
به ديگر به ھيچ کس اجازه نمی دھد تا با آن بازی يا سوء استفاده کند. 

خداوند  طور مثال قرآن سوء استفاده از ھويت را چنين بيان ميکند؛

��X��W��V��U�T��S��R����Q���P��O��N����M��L}�می فرمايد: 

\��[���Z��Yz  :گروھی از اھل کتاب گفتند: يعنی: ( ٧٢آل عمران

ابتدای روز به آنچه که مسلمانان ايمان آورده اند ايمان بياوريد و در 
به فتنه افتاده) وبرگردند) زيرا دان کفر بورزيد تا شايد (ی روز بانتھا

برخی از يھود جھت فريفتن مسلمانان و نشر فتنه در بين آنھا تظاھر 
 به اسالم می کردند.

به عالوه اينکه اسالم جديدترين و آخرين نسخه ی پيام ھای آسمانی 
است و منتقل شدن يھودی يا مسيحی به اسالمی پيشرفت به شمار می 
آيد ولی گرويدن يک مسلمان به يھوديت يا مسيحيت عقب رفت 

 محسوب مي شود.
از سوی ديگر فقھای مسلمين در اجرای اين نص اختالف نظر 
دارند.طوريکه برخی براين نظر اند که اين نص بيشتر از اجراء برای 
تھديد و ترساندن است و به داليلی چون اختالف در حکم زن مرتد 

و ھمچنين باوجود اتفاق بر ضرورت توبه پذيری،  ١استدالل می کنند
به اختالف در مدت زمان آن استدالل ميکنند.طوريکه برخی گفته اند 

���i��h}�اين مدت تا پايان عمر ادامه دارد زيرا خداوند می فرمايد: 

                                                 
 .الحدود ) الترمذی:١
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��w��vu��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j

�}��|� �{� � � zy� �x�z  :شما از  و ھرکس ازيعنی: ( ٢١٧البقرة

دينش برگردد و در حالت کفر بميرد ھمه ی کارھای نيکش در دنيا و 
آخرت نابود خواھد شد و آنھا اھل آتش جھنم ھستند وبرای ھميشه در 

استناد می کنند  <آن باقی خواھند ماند) وھمچنين به حديث رسول @ 

ميزان در عمل ھا به يعنی: ( ١إنما األعمال بخواتيمھا)که فرمود: (
نتھای آن بستگی دارد) و ھمچنين به اين حديث نيز استدالل می کنند ا

وجلَّ  �َ  فرمود: (انّ  <که رسول @   لمْ  اَ م العبدِ  توبةَ  يقَبلُ  عزَّ

تاوقتی که روح به حلقوم نرسيده است خداوند توبه ی يعنی: (٢ُيَغْرِغْر)
 Cشة بنده را قبول می کند) ونيز در حديثی که از ام المومنين عائ

 َثاَلثِ  إِْحَدى ِفي إاِلَّ  ُمْسلِمٍ  َقْتلُ  َيِحلُّ  فرمود: (اَل  <روايت است رسول @ 

َ  َحاِربُ  َفيُ  اإْلِْساَلمِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  َوَرُجلٌ  ِخَصاٍل.... َوَجلَّ  �َّ  َوَرُسولَهُ  َعزَّ
ن مسلمان جز کشتن انسايعنی: ( ٣اأْلَْرِض) ِمنْ  ُيْنَفى أَوْ  ُيَصلَّبُ  أَوْ  َفُيْقَتلُ 

(که يکی از آنھا) و مردی که از اسالم  در سه مورد حالل نيست...
(بافساد در روی زمين) باخداو پيامبرش می جنگد که  خارج ميشود و

دراين صورت کشته ميشود يا به دار آويخته ميشود يا زندانی و يا 
 .تبعيد می گردد)

ارتداد باخدا اين حديث شرط ميکند که (برای کشته شدنش) عالوه بر 
 وپيامبرش ھم بجنگد.

فراتر از اين، صاحبان اين رای برآنند که اسالم برای اين نيامده است 
تا مرگ مخلوقات مکلف را سرعت ببخشد تا فرصت اسالم آوردن يا 
توبه را در مراحل پايانی عمرشان از آنھا بگيرد و ھمچنين به حديث 

                                                 
 .٧٣-٧١: و مراجعه کنيد به إسماعيل صفحهالرقاق؛  ) البخاری:١
 .المکثرين من الصحابة سند أحمد: )٢
 .تحريم الدم ) سنن نسائی:٣
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صحابه ای که گفت: مادر استناد ميکند که در پاسخ سخن  <رسول @ 

اگر توانايی داشته باشد ومجبور نباشد ھرگز فرزندش را در آتش نمی 
z) :خداوند نسبت ولدھا) يعنی: ( ذھب منه بعباده أرحم اندازد فرمود

 ١به بندگانش محبتی فراتر از محبت اين مادر به فرزندش دارد)
يجاد مبنی بر ا – < –وھمچنين به عالقه و حرص پيامبر رحمت 

فرصت اسالم برای نسل ھايی از مشرکين قريش که ھنوز متولد نشده 
بودند استدالل می کنند طوريکه ثابت است وقتی فرشته ی مامور کوه 

اگر می خواھی دو کوه بزرگ را بر  پرسيد:  <ھا از رسول @ 

 من � يخرج أن أرجو در جواب فرمود: (بل سرشان خراب کنم؟
بلکه  خير؛شيئا) يعنی: ( به يشرك ال وحده � بديع من أصالبھم

اميدوارم خداوند از نسل آنھا افرادی را بيافريند که فقط خداوند را 
 .٢پرستش کنند چيزی را شريک او قرار ندھند)

                                                 
 .٧١٥٤، صحيح مسلم: ٥٩٩٩ صحيح بخاری: )١

 ١١٨٠٢حديث٣)صحيح بخاری:جلد



  

 

 

١٣٦
اسالم و نظرات پيرامون سش ھای بحث برانگيزپر

 نتيجه گيری

اسالم به مفھوم کلی يعنی تسليم شدن محض در برابر خداوند يکتا در 
مبرانش نازل کرد سپس خاتم ھمه ی آنچه که به آدم آموخت و برپيا

انبياء و پيامبران محمد که درور و رحمت خداوند بر ھمه ی آنھا باد 
واز جمله اشتباھات فراگير، زير سوال  بسوی آن تعاليم فراخواند.

بردن و دادگاھی کردن قوانين الھی با تکيه بر توانايی ھای عقلی مان 
در مشخص است که از درک وگنجايش محدودی برخوردار ھستند.

ل، اصل در اعتماد کردن اعتبار نصوص قرآن وسنت به عالوه ی عق
اعتماد بر اعتبار راويان) و تفسيری که نصوص از بر منھج نقلی (

ھمديگر ميکنند می باشد.و از ميان نظرات بر پرسش ھای طرح شده  
 نتايج زير مشھود است:

وسته اسالم يک مجموعه ی کامل است که از اجزای به ھم پي: اول
تشکيل شده  که شامل باورھا، عبادت ھا و قوانين الزم جھت ھمکاری 
مخلوقات با آفريدگارشان و تعامل نمونه دربين مخلوقات با يکديگر می 
باشد.وزندگی دنيوی جز مزرعه ای برای زندگی آخرت نيست و در 
دنيا چيز بسيار اندکی از آنچه که می کاريم برمی داريم زيرا اعتبار 

 اشتی است که در زندگی جاودانه ی آخرت خواھيم داشت.به برد

خداوند از ابتدا آنچه را که در جھان رخ خواھد داد را می داند و  :دوم
بدون ھيچ عيب ونقصی به ضبط وثبت آن دستور داده است زيرا علم 
خداوند مطلق است  و ھيچ يک از محدوديت ھای زمانی ومکانی يا 

مرزی برای آن تعيين کنند. واين ھمان  حواس محدود نمی توانند حد و
تقدير است و اين بدان معنی نيست که خداوند افعال بندگانش را برآنھا 

 ُحکم کرده وآنھا مجبور به انجام آن ھستند.

وجھاد در اسالم عبارت است از واکنش در برابر تجاوز ديگران بر 
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اديگران اسالم يا مسلمانان به خاطر دفاع از دين شان ونه جنگيدن  ب
 به خاطر اينکه اسالم را برای خودشان نپذيرفته اند.

اسالم به تقويت فطرت بشری که به ھمکاری بين مردم عالقه  :سوم
ورغبت دارد فراميخواند وجھت تحقق خوشبختی در دنيا و آخرت يا 
حداقل خوشبختی در دنيا برای ھمه برضرورت اين ھمکاری تشويق 

آن را الزم می داند وبرای تحقق منافع می کند تز اين رو ساالم نشر 
مشترک بر ضرورت ھمکاری ترغيب می کند و گفت وگو و 

 سايرابزار ھا را جھت رشد وتوسعه ی آن به کار می گيرد.

اسالم به حقوق ھمه ی گروه ھای بشری اعم از اکثريت  :چھارم
واغلبيت که درچھارچوب يک نظام سياسی واحد ھستند توجه ميکند 

بت ھای متفاوتی که شايسته ی ھر گروه باشد به گونه ايکه ولی با نس
در امور عمومی که امكان تنوع وجود ندارد حقوقی را به اکثريت 
ميدھد که به اقليت نمی دھد اما در امور فردی مانند:عبادت ھا و 
حقوق مدنی،  اسالم حقوق مناسب اقليت را با توجه به اصول کلی 

 اذعان دارند می دھد.قانون اساسی که اکثريت بدان 

زن در اسالم يا برابرمرد است، يا در برخی امور نسبت به او  :پنجم
برتری دارد يا در امور ديگر از او پايين تر است واين بسته به نوع 
حقوقی دارد که با خلق وخوی ھريک از مرد و زن و وظايف شان در 

ی جھان ھستی ھماھنگ شده است ويکی از آنھا ديگری را کامل م

کنند مانند روز و شب که يک شبانه روز را بوجود می آورند و بی 
 نيازی از ھريک از آنھا ممکن نيست.

 وجود دارد: msirorret دونوع ارعاب يا ارھاب :ششم

اسالم ارھاب وارعاب تھاجمی را کامال حرام می داند وبرای آن  -١
 مجازات ھای بازدارنده تعيين می کند.

ودفاعی که شخص موردتجاوز قرار  ارھاب و ارعاب پيشگيرانه -٢
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گرفته يا مظلوم مجبور به استفاده از آن است واسالم باتوجه به 
 شرايطی خاص و به اندازه نياز آن را ضروری ميداند.

مفھوم کلمه ی افراط نسبی است واز جامعه ای به جامعه ی  :ھفتم
ديگر و از زمانی به زمان ديگر در يک جامعه تغيير ميکندبه ھمين 

اطر مفھوم صحيح آن درراستای قوانينی که اکثريت يک جامعه خ
انتخاب می کنند ظاھر ميشود.واگر از تعصبات شخصی خود دست 
برداريم و درسايه ی واقعيت حال حاضر در قوانين اسالمی بيانديشيم 
برای ما روشن ميشود که اين امر طبيعی است بلکه بھتر است و 

 رسد عجيب نيست.طوريکه در لحظه ی اول به نظر مي

و ھمچنين مشاھده می کنيم که آموزه ھای الھی اسالم اگر باتوجه کافی 
اجرا شوند از بيشترين پايداری و خوبی برای مخلوقات مکلف (جن 
وانسان) برخوردارند زيرا بيشترين توانايی را در ايجاد تعادل بين 

ندگی حقوق فرد وجامعه، و بين حقوق اکثريت واقليت و بين نيازھای ز
 دنيوی و اخروی دارد.
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