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ءاهدا
ب::ه ی::اد ه::ا و خ::اطرات پ::در ش::هیدم )ش::هید مف::تی
عب:::دالخبیر ص:::دیقی (، شخص:::یتی: ک:::ه ی:::اد ه:::ا و
خ::اطراتش، عمل ک::رد ه::ا و موض::عگیری ه::ایش در
امور زندگی برای من درس بزرگی در زندگی است،
شخصیتی که در براب::ر ظالم::ان و س::تمگران ق::امت
راست و رساء داش::ت، شخص::یتی: ک::ه هیچگ::اهی در
زندگی مرعوب نامالیمات زن::دگی نش::د و هیچگ::اهی

فریفتۀC ظواهر زندگی نشد.

و ب::ه ی::اد و خ::اطرات خ::ونین ش::هدای گلگ::ون کفن
میهن که با نث::ار ک::ردن ج:ان ه::ای ش::یرین ش::ان ب::ه
ملت درس آزادی، شرافت و کرامت انس::انی دادن::د:
بخصوص به یاد شهید انجینییر حبیب الرحمن ش::هید،
ش::هیدی ک::ه ب::ا پ::ایمردی، اس::تواری و اس::تقامت در
زندان، کاخ اس::تبداد را ب::ه ل::رزه درآورد، ط::اغوت و
طاغوتیان را سراسیمه ساخت چ::ون ب::ه خ::ون خ::ود
تعهد آزادگان آزادی خواه را تازه بنوشت ک::ه آزادی،

شرافت و تکریم انسانی.
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ابراز امتنان: 

تشکر از همسر عزیزم صالحه س::االرزی
صدیقی که با تشویق ه::ا و همکاری ه::ای
او ب::ازنگری و بازس::ازی این اث::ر ممکن

شد تا بار دوم به چاپ و نشر برسد.
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مرکز تحقیقاتی تحلیل: تقدیم می کند.
مرکز تحقیقاتی تحلیل آدرس مشخصی است
که به نشر موضوعات دینی ، علمی ، فلسفی
و سیاسی اهتمام می ورزد و در این عرصه ها

بر گفتمان ترکیز دارد.
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اول   چاپ مقدمۀ

این تالش و یا جستار که به صلح و جنگ معنون گردیده است
تالشی است برای ارائۀC فهم دینی در رابطه: با ف::رد، جامع::ه،
اخالق، ق::انون و سیاس::ت از دی::دگاه و منظ::ر دین مق::دس
اسالم که ابتناء: آن بر قرآنکریم و احادیث مبارک نب::وی ص::لی

الله علیه وسلم است.

صلح و جنگ ساحۀC وس::یعی از زن::دگی بش::ر را در ارتب::اط ب::ا
همدیگر و موجودات دیگر و محیط پیرامون احتواء: می کنن::د و
در کلیت ارجاعی قابل فهم اند، فهمی::دن و فهمان::دن ص::لح و
جنگ که بر ارج::اعیت کلی ابتن::اء داش::ته باش::ند ک::ار س::هل و
آسانی نیست چون فهم کلیت ارجاعی متنوع و متحول اس:ت
و از زاویه های متنوع، مختلف و گوناگون در تشابه و تخ::الف
قرار دارند، در این جستار که تحت عنوان صلح و جنگ ش::کل
گرفت::ه: اس::ت، اس::تناد ب::ه مت::ون معت::بر اس::المی، علمی و
فلسفی در قلم::رو انس::ان شناس::ی و جامع::ه شناس::ی ب::وده

است.

از خوانندگان گرامی تقاضا دارم که بر اسناد و استدالل ه::ای
این تالش نویس::نده نظ::ر دقی::ق اندازن::د: و آن ه::ا را ب::ه مح::ک:

صحت و سقم بسنجند.

امی::دوارم: ک::ه اش::تباهات امالئی ب::ه دی::دۀC اغم::اض نگریس::ته
 Cشوند و از آزار و اذیتی: که از این بابت عاید حال خوانندۀ
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گرامی می شود، این حانب نویس::نده تمن::ای عف::و و بخش::ش
دارم.

از مطبع:::ۀC طب:::اعتی و ص:::نعتی ص:::بور متش:::کرم: ک:::ه ب:::ه
همکاری های صمیمانۀC ش::ان امک::ان ظه::ور این عن::وان را ب::ه

شکل کتاب حاضر، فراهم آوردند.

با احترام
عبدالبصیر صهیب صدیقی

 هجری 1391 سبله 30
شمسی

2012 سپتمبر 20مطابق 
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دوم    چاپ بر مقدمۀ

تصمیم سعی و تالش برای چاپ دوم کت:اب ص:لح و جن:گ ب:ر
آن ابتن::اء ش::د ک::ه اوالًدر ش::رایط کن::ونی جوام::ع بش::ری ب::ه
صورت مستقیم و غیر مستقیم در گ::یر جن::گ ان::د، جنگی ک::ه
خانم::ان س::وز و خان::ه بران::داز اس::ت پس انتش::ار مج::دد این
کتاب تالش پیوستۀC خواهد بود  در راستای فعالیت های نظری
برای اعادۀC صلح با درک عمیق ازمفاهیم ص::لح و جن::گ ت::ا ب::ا
درک نظری و تئوریک از صلح و جنگ و در ی::ک وف::اق نظ::ری
اقدام های عملی مؤثری در جهت اعادۀC صلح ب::ا کن::اره گ::یری
از اف::راط و تفری::ط ص::ورت گ::یرد وبرض::د اف::راطیت دی::نی،
مذهبی، نژادی و سیاسی مبارزۀC معقول، منطقی، اخالقی  و

حقوقی را ممد و همگام باشد.

دوم اینکه اق::دام ب::ه چ::اپ دوم از این: جهت هم ض::روری ب::ه
نظ::ر می آم::د ک::ه در چ::اپ و طب::ع اول اش::تباهات امالئی و
نوشتاری به وفور وجود داشت چون چاپ اول نظر به دالئلی
ب::ه عجل::ه ص::ورت گ::رفت در فرص::ت کم و قلی::ل امک::ان
اص::الحات هم ک::اهش و تقلی::ل یافتن::د و چ::اپ دوم فرج::ه و
فرصتی به نظر آمد که اش::تباهات و نادرس::تی ه::ای امالئی و
نوشتاری درست و اصالح شوند که چنین توفیقی ب::ه حمدلل::ه

حاصل شد و آن اشتباهات و نادرستی ها رفع شدند.
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سوم اینکه چاپ و طب:ع اول در ب:رخی م:وارد، متن از لح:اظ
جمل::ه بن::دی ب::رای خ::ودم رض::ایت بخش: نب::ود، ب::دین لح::اظ
تغییرات زیادی را در رابطه ب::ا تغی::یر: جمالت درین چ::اپ دوم
Cشاهد هستیم بدون اینک::ه ب::ه محت::وای متن آس::یبی و ص::دمۀ

رسیده باشد.

چهارم اینکه: در یک مورد یعنی بحث بر سر میث::اق مدین::ه: هم
محتواء: و هم مأخذ تغییر  واضح نسبت به چاپ اول دارد.

پنجم اینک::::ه در بخش فلس::::فی، علمی و اخالقی بحث ه::::ا
طوالنی تر: و مستندتر: از چ::اپ اول ان::د و درین رابط::ه ن::وعی

 چاپ اول است نه ب::ه این مع::نی ک::هmodificationمودیفیکشن 
محتواء: تغییر کرده است بلکه به این عنوان که مطول، پرب::ار

و غنی شده است.

شش::م اینک::ه چ::اپ اول فاق::د پ::اورقی ه::ا ب::ود و این س::بب
می شد تا از اهمیت علمی کتاب بکاه::د و بن::ابر دالئلی س::بب

ایجاد زحمت برای خواننده بود.

درین چاپ دوم این نقیصه رفع شده است، از من::ابع و مأخ::ذ
ها در پا ورقی ها تذکار رفته ودر برخی ج::ا ه::ا ک::ه توض::یح و
تشریح مختصر درکار بوده است، در پاورقی ها به آن م::وارد

اهتمام شده است.

هفتم اینک::ه ی::ک مض::مون مهم و اساس::ی از قلم این ج::انب
معنون به صلح و شهادت ) رابطۀC ارگانیک ش::هادت و ص::لح (
که در سایت تحلیل هم اقب:ال نش::ر را ی:افت و اکن:ون هم در
س::ایت تحلی::ل قاب::ل دری::افت اس::ت، بناب::ه ارتب::اط عمی::ق
محتویات آن مضمون با محتویات این کتاب، ضروری به نظ::ر
رسید که در ردیف عناوین این کتاب تنظیم ش::ود ک::ه آخ::رین
عنوان این کتاب موض::وع ص::لح و ش::هادت ) رابط::ۀ:C ارگانی::ک

شهادت و صلح ( است.
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هشتم اینکه: درین چاپ خوانندگان عزیز برخی لغ::ات مع::ادل
فارسی را در پاورقی صفحۀC مربوطه هم به لسان انگلیس::ی

و هم معادل آنرا به لسان آلمانی دریافت می دارند.

نهم اینکه درین چاپ دوم  عن::اوین موض::وعی کت::اب اختص::ار
شده اند که ارائۀC دهندۀC مفهوم همان عناوین چاپ اول اند .

در آخ::ر از خوانن::دگان گ::رامی و عالقه من::دان: فرهیخت::ه تمن::ا
دارم که این کتاب را با دید نقادانۀC شان مطالعه کنند تا باشد
که راه را برای وفاق نظ::ری و عملی ب::ا راه ان::دازی دی::الوگ
های برای اع:ادۀC ص:لح در جامع:ۀC م:ا، منطق:ه و جه:ان راه و
نش:::انی و آدرس:::ی را مش:::خص ک:::نیم و از لهیب و ن:::یران:
جنگ های خانمان سوز و هستی سوز خود و بشریت را نجات
دهیم و با در نظر: داشت اص::ول اخالقی و ق::وانین: مبت::نی ب::ر
اصول اخالقی ریشۀC این جنگ های خانه بران::داز را بخش::کانیم
تا باشد ک:ه ب:ا وزی::دن نس:یم ف:رحت بخش وف::اق، ع:دالت و
انصاف نا آب:اد ه::ای وطن را ب::ه گل::زار و گلس:تان پرط::راوت

تبدیل کنیم .

با احترام
عبدالبصیر صهیب صدیقی.

2017 جوالی 20 مطابق : 1438 شوال 26پنج شنبه: 
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علمی     و فلسفی جنگ  نگاه و برصلح

صلح و جنگ در اولین نگاه و نظر، ح::االت متض::اد نس::بت ب::ه
همدیگر و نظر به ح::االت روحی و روانی و غری::زی انس::ان و
حاالت و احوال جوامع بشری، مفاهیم مرتب::ط ب::ه هم ک::ه در

 و توس::عه یافت::ه ک::ه در1رابط::ۀ:C هم::دیگر: و در ارج::اع متوسع
بردارندۀC مفهوم گسترده و کلی است، فهم انسان نسبت ب::ه

 و یا پدیده ها در رابط::ه ب::ا اگزیستانس::یالPhänomenفنومن ها 
Existenzial 2  3 وExistenziellاگزیستانسیل معنی می شوند و ب::ه

فهم و ادراک در می آیند و تأویل و تفسیر می شوند.

 در بحث معنون به صلح وشهادت ) رابطۀC ارگانیک شهات و صلح ( در این کتاب توضیح و تشریح شده: است که1
عنوان آخری این کتاب است.

 در فلسفۀC مارتین هایدگر در کتاب هستی و زمان  به صورت متناظر با مقوالت درExistenzial اگزیستانسیال 2
مورد مقومات ذاتی و پیشینی که در مورد هر دازینی مصداق دارد ، ازجمله فهم ، گفتار ، در : جهان : بودن ، پروا و ترس

آگاهی بکار رفته است. یعنی اینکه اگزیستانسیال صفت ذاتی است.
 ، چاپ1387رجوع شود به کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر ، ترجمۀC سیاوش جمادی چاپ شمشاد ، بهار 

دوم.
 است که بازگو کننده و مشخص کنندۀC امکاناتExistenz اوصاف کسبی اگزیستانس Existenziell اگزیستانسیل 3

بیشمار زندگی است که بر اساس تصمیم فردی انتخاب می شوند اینکه فردی تصمیم می گیرد که داکتر شود یا معلم و یا
در شغلی دیگر صاحب مهارت باشد..

 ، چاپ1387رجوع شود به کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر ، ترجمۀC سیاوش جمادی چاپ شمشاد ، بهار 
دوم.
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برای فهم خوبتر و بهتر این دو پدیده که لحظه به لحظه و دم
 گوناگون از خود نشان میدهند و ک::ار تأوی::ل4به دم نمود های

و تفسیر را دش::وار و ک::ار س::طحی نگ::ری و توجی::ه را آس::ان
می سازند می باید ک::ه س::ؤال گون::ه آغ::از ک::نیم و بحث را در
چوکات بندی مشخصی که خط و نشان آن::را س::ؤاالت تع::یین

می کنند، گسترش دهیم تا به فهم و درک درست نائل آئیم.

آیاصلح اصالت دارد و جن::گ ام::ر ث::انوی اس::ت ؟، و ی::ا اینک::ه
جنگ فکتور اصلی برقرار نگهدارندۀC صلح است ؟، و یا اینک::ه
بناء به قول معروف تاریخی وقفه بین دوجن::گ ح::التی اس::ت

که صلح نام دارد؟

با آنکه جنگ نفرت انگیز و کراهت بار است زی::را خ::ون ه::ای
بیشماری در آن ریخته می شود و س::بب و علت وی::رانی ه:ای
بی ح::د و حص::ر س::رزمین ه::ا می گ::ردد، ریش::ه در ط::بیعت

 و خ::رد بش::ری6 انسان دارد و یا ام::ر و فرم::ان عقل5غریزی
بشری است و از عق::ل نأش::ی می ش::ود و پروان::ۀC ص::د.ر می

گیرد؟

آیا می توان جنگ ویرانگر: و خانه برانداز و خانمانسوز را که با
آه جانکاه بی گناهان، اشک مظلومان و یتیم::ان و ب::ه خ::اک و
خون کشانیدن کس::انیکه: ط::رف جن::گ نیس::تند، ب::ا گرس::نگی،
فق::ر، ام::راض جس::می و روحی و ص::دها ب::دبختی دیگ::ر: و
هزاران درد و الم بدرقه می شود، چنان توجیه کرد که صلحی
درپی دارد ؟ . آیا این صلح که بر ویرانه های جنگ بن::اء نه::اده
می شود و بر خرابه ه::ای جن::گ پ::ایکوبی و ش::ادمانی می کن::د،
حقیقتاً سرود شادی و آزادی می خواند؟ و یا اینک::ه این ص::لح،
صلحی خواهد بود ک::ه علت تض::ادها و تخاص::مات ن::و و جدی::د

برای ایجاد جنگ دیگری: و خونریزی بیشتر؟

4 :         appearences, Erscheinungen
5  - Instinctive nature
6   - The commandment of reason, Das Gebot der Vernunft
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و باز هم اینجا سؤالی مطرح: می شود که : این ح::التی را ک::ه
ما نام آنرا: صلح گذاشته ایم و خون آلود با خون ه::ای بیش::مار
و ب::ا ب::اری از درد و الم و اش::ک مظلوم::ان ب::ه آن ح::الت
رس::یده ایم، چگون::ه ح::التی اس::ت ؟، تعری::ف: مشخص::ی آن::را
چگونه می ت::وان ب::ه زب::ان آورد؟ و ب::ه فهم و درک انس::انی از

کلمۀC صلح آدرس واضح و شفاف داد؟

Cزن::دگی انس::انی نقط::ۀ C:آیا جنگ را که در ی::ک نگ::اه در تجرب::ۀ
مقاب::ل ص::لح مع::نی ش::ده اس::ت، حقیقت::اً می ت::وان متض::اد
7خواند ؟ و یا اینکه: تعریف ص::لح مف::اهیم و مص::ادیق نم::ودی

جنگ را در خود دارد؟ و بدون تعریف درس::ت و ص::حیح جن::گ
نمی توان: به تعریف صلح رسید؟

 فعالیت ه::ای8آی::ا ص::لح را می ت::وان ح::الت س::کوت و انجم::اد
انسانی و بشری عنوان کرد و نام نهاد ؟

پس بناء برین: اگر چنین اس::ت، آی::ا ح::اکمیت ج::بر ه::ای خ::ود
 و سازمان یافتۀC مصنوعی نخواهد: بود ؟ 9ساخته

انسان که آزادی و حریت شاًن و حیثیت انس::انی اش اس::ت،
اسیر و دربند آن حالت نخواهد بود؟، حالتی که انسان آزاد را
به زنجیر جبر های مصنوعی و س::ازمان یافت::ه بس::ته اس::ت و
قدرت تحرک: را از آن سلب نموده است و زندگی را ب::رایش

زندان ساخته است؟

و ی::ا اینک::ه: ص::لح و جن::گ را می ت::وان ب::ر مبن::ای عم::ل و
های روابط تباعدی و تق::اربی10عکس العمل یا کنش و واکنش 

 بین افراد و اجتماع::ات بش::ری ک::ه ریش::ه در11سازمان یافته
ذات انسان دارند: و انبعاث آن ها از ذات انسان ها اند، تعری::ف

کرد و صلح را حالتی نام نهیم که عبارت است از حاکمیت 

7  - appearence, Erscheinung
8    - stagnation
9    - The rule of self-made obligations, Die Herrschaft der selbstgemachten Verpflichtungen
10  - action and reaction, Wirkung und Gegenwirkung
11  - Convergence  and Nonconvergence, Konvergenz und Nichtkonvergenz
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 و ارزش های انس::انی ک::ه ح::اکمیت ج::بر ه::ایNormeنورم ها 
اخالقی و ق::انونی را درپی دارد، تع::ادل و ت::وازن پی آم::د آن
است، تعادل و توازنی که فرصت بروز و ظهور جن::گ را س::د

می گردد و آنرا از ریشه می خشکاند؟

و جنگ حالتی است که در آن غرای::ز س::رکش و عص::یانگر در
برابر نورم ها و ارزش های انسانی عصیان و سرکشی عملی
می کنند و یا غرایز سرکش و عصیانگر با خصیص::ه ه::ای خ::ود
خواهی و ج::اه طل::بی در براب::ر: هم::دیگر ص::ف آراس::ته ان::د و
خون همدیگر: را می ریزند وبا تعریف منافع شان و اصرار بر
منافع شان از تحمل هم::دیگر: ن::اتوان ان::د، بن::ابر این، اینج::ا و
آنج::ا دس::ت در یخن: و گل::وی هم ان::د و خ::ون هم::دیگر می

ریزند؟

و یا اینکه: انسان رابطه های وجودی خود را ب::ا مف::اهیم وج::ود
در کلیتش درک نکرده و بر نمود های کاذب و خیالی معتص::م
است ک:ه از آن ب:ه جه:ل و ن:ادانی تعب:یر می گ:ردد، در براب:ر

درک صحیح و درست قرار می گیرد؟

ص::لح و جن::گ تجربه ه::ای پیهم و ممت::د ت::اریخ بش::ری ان::د و
انسان ها با این دو پدیده از نزدیک مأنوس اند ک::ه در اندیش::ه
و زندگی عملی انسان ها ب::ازگو کنن::دۀC فهم بش::ری از ح::االت
گون::اگون از زن::دگی انس::ان ها ان::د و بحث و گس::ترش آن از

دوجهت حائز اهمیت است و آن اینکه: :

 : دید دین مقدس اسالم بر صلح و جن:گ چگون::ه اس::ت ؟ و1
آن ها را چگونه تأویل و تفسیر می کند ؟ و چگونه می توان: ب::ه

 رس:ید و پایه ه:ای ص:لح رف:اه گس:تر را تحکیم12صلح جه:انی
بخشید ؟ صلحی که گرگ و میش از یک آبخور آب نوشند.

 : از مدت های مدی::د و ط::والنی اس::ت ک::ه جه::ان بخص::وص2
سرزمین های اسالمی دچار تنش و جنگ های خانمانس::وز ان::د

و انسان های بیشمار مظلوم در آتش جنگ های جانکاه می 

12 - international Peace. Internationale Frieden
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س::وزند و لهیب س::وزان جن::گ آش::یانه و کاش::انۀC و هس::تی
انس::ان ها را می س::وزاند، ص::دای ض::جه و نال::ۀC مردم::ان و
انسان های مظلوم به هرسو بلند اس::ت و ده ه::ا انس::ان ج::ان
هایش::انرا از دس::ت می دهن::د،  خانه ه::ا وی::ران می ش::وند و
تأسیس::ات زیربن::ائی: جوام::ع بش::ری ب::ه ویران::ه ه::ا مب::دل
می شوند، در ج::ا ه::ای مث::ل افغانس::تان جن::گ و م::واد مخ::در
همدیگر را تقویه می کنن::د و رابطه ه::ای آش::نا و ن::ا آش::نا ذک::ر
می گردند و یا هم آدرس سازی می ش::وند و ب::ر تق::ویت جن::گ
می افزایند و نائرۀC جن::گ را گس::ترش: می دهن::د ک::ه تزای::د در

وسعت آن است.

ب::ا وج::ود جن::گ و ص::لح ه::ای مؤق::تی ب::رای حض::ور ق::وی در
جنگ های بعدی، تعاریف صلح و جن::گ اش::کاالتی بیش::ماری را
از خود بنم::ایش گذاش::ته اند: و توجی::ه آن ه::ا خ::الی از اش::کال

نیست.

پس باید مفاهیم صلح و جنگ به صورت کامل مورد تجزی::ه و
تحلیل دقیق قرار گیرند تا بتوان: به مصادیق درست و ص::حیح
آن ها در تئوری و عمل راه یافت و هم بتوان به ص::لح پای::دار،
آرامش روحی و روانی و رف::اه م::ادی زی::ر س::ایه های ص::لح و
ام::نیت رس::ید و ب::ا درک و فهم تجزی::ه: و تحلی::ل مف::اهیم و

 ص::لح و جن::گ زن::دگی به::تری را ب::رای انس::ان های13مصادیق
ام::روزی و نس::ل ه::ای بع::دی بت::وان رقم زد و در رابطه ه::ای
بین المللی و حض::ور خ::ارجی  رواب::ط بین ال::دول، تعری::ف
مشخصی از یک زندگی مس:المت آم::یز ارائ::ه داد و ب:ا دالئ::ل
قانع کننده برای صلح آمیز بودن خود و دین: خود و اعتق::ادات
خ::ود ب::ا حف::ظ ارزش ه::ا و ه::ویت اعتق::ادی و دی::نی خ::ود، در
خانوادۀC بین المللی و جوام:ع بش:ری جایگ:اه مشخص:ی ب:رای
خود یافت و خود را به صورت مؤثر و اثر گذار تثبیت ک::رد ت::ا
باشد که علم بردار صلح پایدار که ابتناء: آن بر حقوق انسانی
است و رائت دار تکریم انسانی و حام::ل پی::ام تف::اهم جه::انی

بود.

13 - Concepts and examples, Konzepte und Beispiele
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قبل از وارد ش::دن ب::ه اص::ل بحث الزم می دانم ک::ه مع::انی و
تعاریف این: دو کلم::ه را در ق::اموس ه::ا ب::ه ص::ورت جداگان::ه
تحقیق و ت::دقیق ک::نیم و س::یر ت::اریخی این دو واژه را ک::ه در
تجرب::ۀC زن::دگی ت::اریخی انس::ان ها، چ::ه در رابط::ۀC ش::خص ب::ا
خ:ودش و ی:ا ب::ا دیگ:ر: اف:راد و اجتم::اع و محی::ط اش و ی::ا در
رابطه با سیستم ها و نظام ها، نمود: های گوناگون داش::ته اند،
نظریات برخی از دانش::مندان: را درین: م::ورد جهت آش::نائی و

 با این دوپدیده ذکر ک::نیم و این بخش را14مأنوسیت مفهومی
اولین گام در جهت رسیدن به مقص::د و ه::دف از قب::ل تع::یین

شدۀC خود تلقی کنیم.

 : صلح :1

به صورت اجماعی و تجربی: درک و فهم شده اس::ت و گفت::ه
شده است که صلح حالت امن، اطمینان، آس::وده و س::ودمند

 نأشی می شود، است یعنی پی آم::د مراع::ات و15که از تقوی
عملی کردن اصول ثابت اخالقی  و قوانین برگرفت::ه ش::ده از

اصول ثابت اخالقی در اجتماع بشری است.

 اس::ت، لغت نام::ۀPeaceCمعادل این کلمه در لس::ان انگلیس::ی: 
 معانی آنرا چنین بیان میدارد::Oxford Dictionaryاکسفورد 

الف : حالت و یا دورۀC که در ی::ک ناحی::ه و ی::ا مملکت جن::گ و
خشونت نیست.

ب : آرامش، امنیت، رفاه، حالت آرام و سکون و آسودگی.

ج : حالتی که با کسی دوستانه و ی::ا ارف::اق گون::ه ی::ا رفیقان::ه
یعنی بدون جار و جنجال، در تفاهم زندگی بسر برد.

 گوین::د وFriedenاین کلمه و واژه را در لس:ان آلم::انی فری::دن 
 معانیDUDEN Deutsche Universalwörterbuchکتاب لغت دودن یا 

آنرا چنین بیان میدارد::

14 : conceptual, begrifflich

15 - Virtue, Tugend
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الف : حالتی از زن::دگی ب::اهمی در اجتم::اع و ی::ا در رابط::ه: ب::ا
مملک::تی در آرامش و ام::نیت، ب::ر اس::اس ق::رار داد ) تع::یین،
تب::یین و تعری::ف و ش::ناخت حق::وقی هم::دیگر، اح::ترام و ب::ه

رسمیت شناختن و در نظر گرفتن حقوق همدیگر (.

ب : حالتی از هم آهنگی، ص::فا و ص::میمیت و مس::المت ) در
رابطه های شخص با خودش، با خانواده، در یک جامعه، یع::نی
عدم برخ::ورد ه::ا و اص::طکاک ه::ا و کش::مکش ه:ای ف::ردی و

اجتماعی(.

ج : خاطر جمعی و اطمینان درون.

بر اساس تعری::ف ص::لح ب::ر گرفت::ه: ش::ده از لغت نام::ۀC دودن
DUDENدر م::ورد ال::ف دریافت::ه می ش::ود ک::ه ص::لح ب::ا ج::وهر 

اصلی انسان یعنی آزادی رابطۀC مستحکم و ناگسس::تنی دارد
چون انعقاد قرار داد ها بر اساس آزادی انسان ها انعق::اد می

یابند .

در لسان عربی که به تبع زبان فارسی نیز از آن متأثر است،
ص::لح مع::نی و مفه::وم وس::یع را درب::ر دارد ک::ه ب::ه هری::ک از
مفاهیم و معانی بای::د توج::ۀC عمی::ق ص::ورت گ::یرد ت::ا ب::ا درک
معنی فراگیر: آن بتوان بحث را بوجه احسن تنظیم کرد و هم
چنان بتوان که اثر، نشان و آدرس مشخص و شفاف آن::را: در
سیر تاریخی و تجربه های زندگی بشری نشان داد و ب::ه ژرف

ترین تأویل و تفسیر در این زمینه نائل آمد.

اگ::ر دقت و نگ::اه ک::نیم می بی::نیم: ک::ه کلم::اتی چ::ون ص::الح،
مصلحت، اص::الح، ص::الح، ص::الحه، مص::لح، ص::لیح، ص::الحیت،
اصلح با صلح هم ریشه ان::د و ب::ه ص::ورت مختص::ر و فش::رده
درک و فهم ما از این کلمات و مفاهیم با ارزش عبارت اس::ت

از :

تناس::ب، اعت::دال، ت::وازن، م::وزونی، امن، دوری از خ::وف و
هراس، نیک::وئی، شایس::تگی و تف::اهم ف::ردی و اجتم::اعی ب::ر

اساس حضور در ساختار های جامعه و اجتماع بشری.
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هم چن::ان از این کلم::ه عق::د ق::رارداد ه::ا، معاه::دات را در
سطوح مختلف فردی و اجتم:اعی در بین اق:وام و ن:ژاد ه:ا و
در بین جوامع دور و نزدیک: بشری ب::ا دارا ب::ودن سیس::تم های
مختلف سیاس::ی و اقتص::ادی و کلت::ور ه::ای متف::اوت، درک و

فهم کرده می توانیم.

پس این کلمه همانگونه: که یک کلمۀC اخالقی و حقوقی است،
یک واژۀC سیاسی به تمام کمال نیز است.

یعنی اینکه تعادل و تناس:ب و م::وزونی غرای:ز انس::انی ب:ا هم
آهنگی وجدان انسانی و روح متع::الی، روح آگ:اه ک::ه از ع:الم
امر است، اسناد اصیل حقوقی منعقد شده در ی::ک جامع::ه و
اج::رأت حق::وقی طب::ق آن اس::ناد در جامع::ه و در تفاهم::ات
حقوقی با دیگر: جوامع و سیس::تم ها ب::ودن و در م::راوده ه::ای
زیست باهمی مطابق به قرارداد: های انعقاد یافته زن:دگی ب:ه

.16سر بردن، حالتی است که صلح نام دارد

در تعارف معنی صلح آنچ::ه  ذک::ر گردی::د همین ق::در ک::افی و
بسنده است و حال باید  به شناخت معنی جنگ ب::پردازیم ک::ه
این نیز از ضروریات بحث است، زیرا ش::ناخت دقی::ق واژه و
کلمات تأویل و تفسیر صحیح و درست و سالم را درپی دارد.

 : جنگ :2

ب::از هم اگ::ر ب::ه کتاب ه::ای لغت و قاموس::ها در لس::ان ه::ای
مختلف مراجعه شود، وسعت، همسانی و همگ::ونی: می بی::نیم
و فهم می کنیم که این خود در تحلیل پدیدۀC جنگ با نمود های
گوناگون آن راه را آسان می سازد و دش::واری ه::ای تجزی::ه: و

تحلیل از این پدیده را بر طرف می سازد.

، بت::لwarدر لسان انگلیسی معادل واژۀC جنگ واژه های ) وار 
battle س:::::ترگل ،struggle ف:::::ایت ،fight ک:::::انفلیکت ،conflict،

 ( شهره dispute، دیسپوت collision، کولیژن contestکانتیست 

16 : Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (London: Willams & Norgate 1863)
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اند که در تداول روزمره کاربرد دارن::د ک::ه م::ا از این واژه ه::ا
چنین می فهمیم :

الف : حالتی که ارتش های دو و یا چند مملکت، مسلحانه در
برابر هم قرار می گیرند و گلوله ه::ای هم::دیگر: ش::ان ب::ه ی::ک
دیگ::ر: نش::انه می رون::د و س::ینه های هم::دیگر را می درن::د و
کشتی های متخاصم در ابحار، همدیگر را هدف قرار می دهن::د
و طی::اره ه::ا و همواپیم::ا ه::ای جنگی ب::ا وظ::ایف مش::خص
تاکتیکی و استراتیژیک با دستور مقامات رهبری کننده، داخل
اق::دامات خص::مانه برض::د خص::م و دش::من می ش::وند و ی::ا
گروه های ایدیولوژیک، سیاسی، دی::نی، و م::ذهبی و ن::ژادی: در
برابر دولت ها و یا گروه های متضاد به قیام ه::ای خ::ونین می
پردازند: و یا گروه های متخاصم و سازمان یافتۀC خورد و بزرگ
در ظرف زمانی مشخص به زد و خورد و نزاع مس::لحانه می
پردازند: و یا همدیگر: را تهدید می کنند و یا اخطار میدهند و ی::ا
دولت ه::ا و ی::ا در س::طوح گروه ه::ا ب::ه نم::ایش توان::ائی و
تسلیحات جهت تخویف، رعب و هراس همدیگر میپردازند ت::ا
به اهداف از قبل تعیین ش::دۀC نظ::امی، سیاس::ی، و اقتص::ادی

.17برسند و اعمال نفوذ، قددرت و کنترول نمایند

ب : حالت تجاوز گرانۀ:C رقابتی بین افراد، گروپ ه::ا، کمپ::انی
ها، ممالک، مثل منازعات صنفی و تجاری.

ج : یک تالش طوالنی مدت و پ::ر مش::قت و پیگ::یر نم::ودن ت::ا
فایق آم::دن ب::ه مش::کالت و ب::ا ک::ار ک::رد ه::ای ج::دی در رف::ع
کمبودی ها و یا با مشکالت درگیر شدن و از نتایج: بد و زیانبار
امری جلوگیری کردن و یا هم ی::ک ن::زاع و زود و خ::ورد جهت
توقف و یا رهائی و نجات از یک چیز زنن::ده و م::نزجر کنن::ده،
مثالً اق::دامات ض::د ج::رایم و ی::ا تعقیب و پیگ::یری: قاچاقچی::ان

مواد مخدر تحقق بخشیدن.

ب::ا ان::دک دقت درمی ی::ابیم ک::ه جن::گ در بس::تر مع::انی خ::ود
طوریکه در فوق ذکر گردید، مفاهیم ذیل را ارائه می دهد:

17 - oxford Advanced Learner,s Dictionary
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تالش، اعتراض، جدال، مجادله، مخالفت، تج::اوز، کش::مکش،
تنازع، تخریب، ویرانی، متالشی ک:ردن زی:ر بناه:ای اقتص::ادی
جامعه، ظهور پدی::دۀC معی::وب و معل::ول و زخمی در جامع::ه و

قتل و کشتار انسان های درگیر جنگ و ساکنین ساحۀC جنگ.

 کری::گ{Kriegدر لسان آلمانی اصلی ترین: معادل کلمۀC جن::گ}
، اوس آین ان::در زیتس::ونگ:Streitاست و هم چنان }اش::ترایت: 

Auseinandersetzung گفش::ت ،Gefecht ف::ده ،Fehdeفل::د س::وگ ،
Feldzug شلخت ،Schlacht میس فر ش::تیندنیس ،Missverständnis،

، رایبون:::گ:Reiberei، رای:::برای: Unstimmigkeitاونشتیمیش:::کایت 
Reibung سنک ،Zankهادر ،Hader سویس::ت ،Zwistس::رویرفنس ،

Zerwürfnis دونر ویتر ،Donnerwetter کناج ،Knatsch ک::نیس ،Knies،
،Gezank، گیس::نک Gezänk، گیس::نیک: Zoff، س::وف Putzپ::وتس 

،Meinungsverschiedenheitم::::اینونگس فرش::::یدن ه::::ایت   
.Scharmützel} 18شرمویتسل 

با نگاه ژرف به کتاب ها و قاموس های لغت و دریافت معانی
این کلمات، به فهم و درک این: مفاهیم می رسیم ک:ه عبارتن:د

از :

سعی و تالش و کله شخی یا گ::ردن ش::خی، درگ::یری، تن::ازع،
مش::اجره، کش::مکش، دع::وای حق::وقی، ش::ورش، بل::وا، و
اخاللگری، فتن::ه انگ::یزی، آش::وب، اغتش::اش، هیج::ان، غلی::ان
احساس:::ات، طالطم، ب:::رانگیختگی، مق:::اومت، ایس:::تادگی،
مخالفت، سؤی تفاهم، صدمه و خلل در مناسبات باهمی و یا
قط::ع مناس::بات اف::راد، گروه ه::ای اجتم::اعی و دول، اختالف
نظر، مزمت و بدگوئی، عدم رضایت و خرس::ندی، انفص::ال و
جدائی، عدم یگانگی و اتح::اد و همس::وئی، ح::الت خص::مانه و
بدبینانه، عدم توافق: و همسوئی در روابط با دیگ::ران، ح::الت
انزجار آور و زننده، اقدام ها: عملی از مشت و یخن: ش::دن ت::ا
برخورد مسلحانه دربرابر کس::ی برمبن::ای تص::میم شخص::ی و

بالخره جنگ مسلحانه و هموار کردن بساط قتل و قتال و 

18 - DUDEN Deutsches Universalwörterbuch دکشنری لسان آلمانی دودن
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کشتار، تخ::ریب و وی::رانی: دول متخاص::م و گروه ه::ای متض::اد
دربرابر: همدیگر: و هدف قرار دادن همدیگر.:

 وق::تی در ح::التKriegباید توجه کرد که کلمه ی::ا واژۀC کری::گ: 
فع::ل می آی::د و ص::رف می ش::ود، ب::ر عالوۀC اج::رای اق::دامات
جنگی، معنی و مفهوم بدست آوردن و حاصل کردن را نیز با
خود دارد و حمل می کند که این خود رسانندۀC مفهوم غایت و
هدف جنگ است که باید به آن  رسید و آنرا حاص::ل ک::رد ک::ه
این  خ::ود بس::تگی ب::ه جه::ان بی::نی و ط::رز نگ::رش و تعری::ف
روابط باهمی با پدیده های محیطی، روانشناسی، قصد و نیت
طرف های درگیر جنگ دارد و جن::گ را بس::وی ه::دف و غ::ایت
آن توجیه: و تفس::یر می کن::د و اینجاس::ت ک::ه ب::ا حالت ه::ای از
جنگ متناسب ب::ه موض::عگیری ه::ا و اس::تعمال وس::ائل جنگی

آشنا و مأنوس می شویم .

در لسان عربی که یک لسان پربار و پرثمر است و کلمات ب::ا
وسعت و گستردگی: معانی در مواضع خاص مع::انی مش::خص
دارن::د، س::ه واژه و ی::ا لغت اهمیت اساس::ی و زی::ر بن::ائی در

درک و فهم مفهوم جنگ دارند که عبارتند از :

 : جهد1

 : قتل  2

 : فتنه3

 : جهد } به فتح هر سه حرف، فعل ماضی { که ب::ه مع::نی1
کوشش و تالش کردن، کشمکش کردن، رقابت کردن، ن::زاع
ک::ردن زحمت کش::یدن، درد کش::یدن، رنج ب::ردن، تقال ک::ردن
Cاست که صورت های اشتقاقی آن و یا هم کلم::ات هم ریش::ۀ
آن جه::د } ب::ه فتح جیم {، جه::د } جیم مض::موم {، جه::اد

} جیم مفتوح {، جهاد } جیم مکسور {، جاهد، مجاهد، 
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اجتهاد، مجتهد، مجهود، مجهد: } میم مضموم و ها مفت::وح {،
 .19مجهد } میم مضموم و ها مکسور {

 : قتل به صورت اسم و فعل که کلمات همریشۀC آن قت::ال،2
... اند به معنی اقدام های…قاتل مقتول، قتیل، مقتل، مقاتل 

مسلحانه و اس::تعمال زور، ق::وت و ن::یرو و س:الح ب::ه اش::کال
.20مختلف تاکتیکی و استراتیژیک: است

 : فتنه که مسلماً کلمات همریشه: از خود دارد و در اینجا از3
ذکر آن صرف نظر شده است، به مع::نی زورگ::وئی و ح::الت
گسترش هژمونی، اغراض و امی::ال و عقای::د خ::ود را ب::ه زور
بردیگران تحمیل کردن و قبوالندن،: س::لب آزادی دیگ::ران ک::ه
از حق::وق حق::ۀC انس::ان و انس::انیت اس::ت، تج::اوز ب::ه حق::وق
دیگران: و حق::وق دیگ::ران: را برس::میت نش::ناختن، ح::التی ک::ه
هرج و مرج حاکم است و جبر های اخالقی و حق::وقی از ک::ار
افتاده اند و نظام و سازوارۀC حقوقی و اخالقی جامعه ساقط
شده است و فقط زورگویان زورگو ادامه دهندۀC ظلم و ستم
شان اند و طبقات رنج کشیده و ستم دیدۀC اجتم::اع و جامع::ه

.21را در اسارت خود دارند و استثمار می کنند

اگر بدقت نگاۀC عمیق و ژرف انداخته: ش:ود دریافت:ه می ش:ود
ک::ه دربین: جه::اد و قت::ال رابطه ه::ای اخالقی و حق::وقی وج::ود
دارد که می توانند در حاالت مشخص و یا هم در حاالت خاص
به صورت مترادف: جهت ارائۀ:C یک مفهوم بکار روند، اما جهاد
بیشتر مفهوم اخالقی و حق::وقی و ق::انونی دارد زی::را جه::ادی
ک::ه بش::کل قت::ال تب::ارز می کن::د از لح::اظ اخالقی و حق::وقی
محدودیت های خاص و مشخص خود را دارد که بدون در نظر
داش::ت آن مح::دودیت ها، قت::ال، براس::اس تج::ارب ت::اریخی
برپ:::ائی فس:::اد خواه:::د ب:::ود و لهیب این آتش فس:::اد، دامن

برپاکنندگان را نیز خواهد گرفت.

19 - Arabic-English Lexicon  by Edward William Lane  (London: Willams & Norgate 1863)  
20 - Arabic-English Lexicon  by Edward William Lane  (London: Willams & Norgate 1863)  
21 - Arabic-English Lexicon  by Edward William Lane  (London: Willams & Norgate 1863)  
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از لحاظ لغت شناسی تا حال بوضاحت های نائ::ل آم::ده ایم و
باز هم در یک نگاه کلی می توان گفت که:

ص::لح و جن::گ رابط::ۀC مس::تقیم و نزدی::ک: ب::ا وض::ع فک::ری و
موض::عگیری ه::ای اعتق::ادی و ای::دیولوژیک، ح::االت روحی و
روانی، اقتص::ادی، سیاس::ی، قص::د و نیت انس::ان ها، گروه ه::ا
واجتماعات بشری، دولت ه::ا وحک::ومت ه::ا دارن::د واین خ::ود
مارا به این درک می رس::اند ک::ه ص::لح و جن::گ ت::داوم وتک::رار

تاریخ دربستر حوادث نو و پدیده های جدید است.

جهت تجزیه و تحلیل صلح و جنگ الزم میدانیم ک::ه ب::ه ب::رخی
از دی::دگاه های فلس::فی، علمی وجامع::ه ش::ناختی در البالی
نظری::ات ب::رخی ازدانش::مندان: یون::ان باس::تان و غ::رب زمین

،Heraklitتوج::ه ک::نیم ک::ه در ب::ر گیرن::دۀC  نظری::ات ه::راکلیت 
Georg، گئ::ورگ ویلهم فری::دریش هگلPlatoافالط::ون   Wilhelm

Friedrich Hegel ایمانوئل: کانت  Immanuel Kantفیلسوف اخالق و 
Denisمش::هور آلم::ان ، دی::نیس: دی::درو   Diderotدرکه::ایم ،Emil

Dürkheim :کالوزیویتز ،Clausewitzاز جنراالن: نظامی آلمان اند و 
هم چنان عطف توجه بر دیدگاه های علمی برخی بیولوژیست

 وق::تی ک::ه درDarwinismus  در م::ورد داروین::یزم Biologiestsه::ا 
سطح اخالق وسیاست مط::رح می گ::ردد،: مهم وح::ائز اهمیت

اند که مکثی طویل برآن صورت خواهد گرفت.

اینکه ص::لح اص::الت دارد ی::ا جن::گ ؟ ب::ا مراجع::ه ب::ه نظری::ات
دانش::مندان غ::رب زمین، جواب ه::ای متف::اوت و متض::اد این

سؤال اساسی را ، دریافت میداریم و آن اینکه: :

    

Heraklitهراکلیت  : 

 ت::اریخ را محص::ول مش::ئیت و مق::درات الهیHomerه::ومر 
می داند به این مع::نی ک::ه ت::اریخ از مش::ئیت و مق::درات الهی

Homerنأشی می گردد، اما ت::اریخ در تفس::یر مش::رکانۀC ه::ومر 

اینگونه: تعبیر می شود که مجموعۀC از قوانین: متعین نیست، 
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زیرا که تاریخ محصول مش:ئیت و مق::درات ی:ک خ::دا نیس:ت،
بلکه خدایان بیش::ماری در ایج::اد ت::اریخ س::هم دارن::د و از این

 یک ب::افت واح::د راHomerنگاه است که نظریۀC تاریخی هومر 
.22ارائه نمی دهد

  ارائ::هHesiodیک تفسیر بدبینانه در مورد تاریخ توسط هزی::ود: 
 واقیعت ت::اریخ23ش::د ک::ه در این تفس::یر ت::نزل و اض::محالل

خوانده ش:د، یع::نی ت::نزل از زم:ان طالئی ب::ه ط::رف واقیعت
.24فزیکی و سقوط و اضمحالل اخالقی

 در مورد تاریخ دقت شود دریافتهHesiodاگر به تفسیر هیزیود: 
می شود که تغییر و عدم ثبات واقیعت تاریخ است .

 ک::ه ی::ک فیلس::وف ب::ارز و برجس::تۀ:C یون::انHeraklitه::راکلیت 
باستان بشمار می رود،  بر مفهوم تغییر و ع::دم ثب::ات بیش::تر

 فلس::فۀC تغی::یر خ::ود را در براب::رHeraklitترکیز ک::رد، ه::راکلیت
نظریۀ:C مطرح کرد که جهان را عمارتی می دانس::ت ک::ه ارائ::ه

 ب:ا طرحری:زیHeraklit اشیاء اس:ت ، ه:راکلیت 25دهندۀC کلیت
فلسفۀC تغییر نظریۀC ماقبل خود را از بیخ: و بن ویران س::اخت
و فلس::فۀC را ک::ه ب::ر کلیت اش::یاء اش::اره داش::ت، نادرس::ت

خواند.

هراکلیت استدالل کرد که جهان ثابتی وجود ندارد یعنی اینک::ه
اشیاء و ساختار های که بنام جه:ان فهم و درک می ش:وند، از
ثب::ات برخ::وردار: نیس::تند بلک::ه م::داوم و مس::تمر در تغی::یر و

.26دگرگونی اند

هراکلیت ط::راح اندیش::ۀC اس::ت ک::ه طب::ق آن، ش::ئی ث::ابت و
ساختار ثابت وجود ندارد و مفکورۀC جهان ثابت خیالی بیش 

22 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
23 - Descent and decay, Abstieg und Verfall
24 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
25 - Totality of things, Totalität der Dinge
26 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
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نیست . مطابق فلسفۀC هراکلیت جهان و کائین::ات انباش::تۀC از
اشیاء و ساختار های دگرگون: شوندۀC بی هدف اند.

هراکلیت جهان را مجموعۀC از اشیاء و س::اختار ه::ا نمی دان::د،
بلکه جهان را مجموعه یا کلیتی از واقعات متغی::یر می دان::د و
بدین اساس گفتۀC هراکلیت مشهور است که: » هم::ه چ::یردر

.27تغییر است، نه اینکه در سکون است«

 ) ت::نزل: و اض::محالل (،Hesiodبا در نظرداشت فلسفۀC هیزیود: 
Heraklitشرایط درهم و برهم اجتماعی و سیاس::ی، ه::راکلیت 

را بسوی مفه::وم تغی::یر کش::انید  ک::ه آن::را ب::ه س::طح زن::دگی
اجتماعی  و سیاسی تعمیم داد و تعمیم ب::رین ابتن::اء دارد ک::ه

 انقالباتی بوقوع پیوسته بودند.Heraklitدر زندگی  هراکلیت 

 او از شرایط و مناسبات اجتماعی که انکشاف مغش::وش را
به نم::ایش می گذاش::تند، اس::تنباط ک::رد ک::ه ن::برد در زن::دگی

. 28می تواند ضروری و اساسی باشد

 اظهار داشت که : » مردم باید برای قوانینHeraklitهراکلیت 
ش::هر خ::ود بجنگن::د هم::انطور ک::ه ب::رای  دی::وار هایش::ان می

.29جنگند«

 چنین بیان داش::ت ک::ه » هم::هHeraklitاصل تغییر را هراکلیت 
چیز جریان دارد، کس::ی نمی توان::د: ک::ه درهم::ان رود خان::ه دو

  ب::هHeraklit. از این اص::ل تغی::یر، ه::راکلیت 30مرتبه شنا کند«
این استنتاج دست یافت که نظم اجتماعی ثابت وجود ن::دارد،

همانطور نظم اجتماعی موجود همیشگی: نیست«

27 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
28 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
29 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
30 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
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اگر تفکر هراکلیت مورد دقت قرار گیرد، دریافته می شود که
نبرد ها  و جنگ ها اساس تغییرات و دگرگونی: ه::ای اجتم::اعی
بشمار می روند. هراکلیت به جنگ و نبرد: چنان اهمیت میده::د
که می گوید:: » قضاوت تاریخ یک قضاوت اخالقی اس::ت، پس

 و این اس::تنتاج ک:ه31نتیجه: و ماحص:ل جن::گ عادالن::ه اس::ت.«
نتیجۀ:C جنگ، عادالنه است، از آن جهت است که ه::راکلیت ب::ه

 باورمن:::د ب:::ود ک:::ه توس:::ط این ق:::انون32ق:::انون سرنوشت
سرنوشت جای شخص در کلیت اجتماع مش::خص می ش::ود و
برین اساس است که هراکلیت ادعا کرد که : » جنگ، پ::در و

. این ب::ه این مفه::وم اس::ت ک::ه33پادش:اه هم::ه چ::یز اس::ت «
جنگی که بر ضرورت ابتناء: دارد، یکی را پادشاه می س::ازد و،

دیگران: را رعیت و برخی را برده می سازد.

 در فلس::فۀC ه::راکلیت و تعلیم::ات او درrelativismنس::بیت ی::ا 
ماهیت  و چگونگی تضاد، پروسۀC تغییرات را تش::ریح: می کنن::د
و ب::ه این نتیج::ه: می انجام::د ک::ه » از ناهم::آهنگی، هم::اهنگی

34خوبی پدید می آید و همه بر اساس جنگ بوجود می آید.«

هراکلیت به صراحت بیان میدارد ک::ه : » کس::ی ک::ه در جن::گ
35بازنده باشد از طرف خدایان و مردم تحقیر می شود.«

ه::راکلیت جن::گ را داور می دان::د و ب::ر ع::دالت جن::گ باورمن::د
است و از این جهت است که اول::ویت و اص::الت را ب::ه جن::گ

قایل است.

 :Platonافالطون 

31 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
32 - the law of destiny, der  Schicksalsgesetz
33 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.

34 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben 
von Hubert Kiesewetter, Seite 16) Mohr Siebek.
35 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
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 زن::دگی می ک::رد، لهیب جنگ ه::اPlatoدر زم::انی ک::ه افالط::ون 
 بسیار بلند بود و ه::ر ط::رفHeraklitنسبت به زمان هراکلیت 

گسترش داشت و این واضح است که عدم ثبات سیاسی پی
آمد جنگ ها ب::ود. در نتیج::ۀ:C جنگ ه::ا سیس::تم قبیل::ه ئی در آتن

Athenاز هم پاشید که در نتیجه  نظام ظالمانه بر س::ر اقت::دار 
آم:::د و در نه:::ایت ب:::ه اس:::تقرار دیموکراس:::ی منج:::ر ش:::د.

 تالش داشت تا از برگشت ب::ه سیس::تمAthenدیمکراسی آتن 
استبداد سیاسی مانع شود، در این زم:ان ش:دت  جنگ ه::ا  ب:ا

ۀCعم: قابل ذکر است که کشته ه:ای زی:ادی را طSpartaسپارتا 
  ش::اهدPlatonقبرستانها کرد و این زمانی است که افالط::ون 

این جن::گ ب::ود و در بیس::ت و چهارس::الگی اش این جن::گ ب::ه
 مش::هود ب::ودPlatonپایان خود رسید. اثرات جن::گ برافالط::ون 

 ب::ه سیاس::ت عالقه  من::دی ودلبس::تگیPlatoچ::ون افالط::ون 
 و ه::راکلیتHesiodداشت و همچنان افالطون ازافکار هیزیود 

Heraklitق::وانین: جامع::ه Cاثر پذیرفته: ب::ود، افالط::ون ب::ر س::احۀ 
وسیاست ترکیز کرد وقوانین: تکامل تاریخی را مطابق دیدگاه

خود ارائه داد.

افالطون براساس فلسفۀC خود هر تغییر: را تنزل و اض::محالل
.36دانست، قانونیکه فلسفۀC افالطون بر آن ابتناء: دارد

افالطون ادعا کرد که در جریان تاریخ سقوط وتنزل اخالقی ام::ر
.37بدیهی و مشهود است

افالطون بر این باور است که اضمحالل نژاد: در پروسۀC تغییر
به تنزل و سقوط اخالقی منجر می شود.

افالطون هم  به تغییر اشیای محسوس: و هم به ثبات و ع::دم
 . افالط::ون38 باورمن::د ب::ودForm ی::ا ف::ارم Ideaتغی::یر ای::ده 

فیلسوفی بود که تالش داشت تا جهان متغیر را با باوره::ایش
در مورد جهان غیر متغییر و یا ثابت هم آهنگ سازد و این هم

آهنگ سازی جهان ثابت و متغیر، همان است 

36 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
37 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.

38 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 16) Mohr Siebek.
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deskriptiveکه سوس::یولوژی توص::یفی    Soziologieافالط::ون را 
. و برین: اساس است ک::ه افالط::ون در برنام::ۀ39Cشکل میدهد

سیاس::ی  اش تالش می ورزد ت::ا ب::ر اساس::ات فلس::فی اش
زندگی انسانی را از سقوط و اضمحالل نجات دهد.

 تعلیمات اخالقی افالط::ون ک::ه اساس::ات جامع::ه ش::ناختی و
فلس::فی برنام::ۀC سیاس::ی اش را ش::کل میدهن::د، برط::بیعت

.40ابتناء دارد biologische Naturalismusگرائی بیولوژیک یا 

اگر بر مفهوم طبیعت گ::رائی بیولوژی::ک دقت ش::ود، دریافت::ه:
می ش:ود  و ب:ه فهم می رس:د ک::ه ش:ناخت خ:وب و ب:د از آن
ناشی می شود  یع::نی ط::بیعت گ::رائی بیولوژی::ک پای::ه و مبن::ا
برای شاخت و تعریف: خوب و بد در فلسفۀC افالطون است.

در دید فلسفی و اخالقی افالطون خوب عب::ارت از آن اس::ت
ک::ه دوام و بق::ا دارد و ب::د آن اس::ت ک::ه فاس::د و خ::راب می

شود.

اما ناتورالیسم بیولوژیکی افالطونی به چه مفهوم است؟

اصطالح ناتورالیسم بیولوژیکی افالطونی ارائ::ه دهن::دۀC ابه::ام
است که به دو معنی متضاد هم می تواند: کاربرد داشته باشد،
باز هم در یک دید دقیق، اصطالح طبیعتگرائی: افالط::ونی ی::ک

تئوری اخالقی است که بر قوانین طبیعت ابتناء دارد.

 ناتورالیسم بیولوژیکی یک نظریه اخالقی ب::ر اس::اس ق::وانین
طبیعت است. این نظریه: استدالل می کند که اس::تانداردهای
اخالقی که از قوانین طبیعت مشتق شده اند، به هم::ان روش
از قوانین: طبیعت تغییرناپذیر و ابدی اند، در حالی که ق::وانین

.41دولت ها و جوامع که خودسرانه، می تواند متغیرباشند

39 -Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, Seite
16) Mohr Siebek.

40 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 

Seite 83) Mohr Siebek.
41 -  Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 83) Mohr Siebek.

http://www.tahleel.info/


جنگ    |   و 31صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

 ناتورالیس:م بیول::وژیکی اش::اره ب::ه دو ن::وع از اس::تانداردهای
اخالقی دارد که بگونۀ:C زیر ذکر شده اند :

الف : نورم ها یا استاندارد های ک::ه از واقیعت طبعی نأش::ی
می شوند و برابری: انسانهارا در برابر ق::انون می ت::وان نتیج::ه

گرفت.

ناتورالیسم طبیعی که مدافع برابری: انسان ها در برابر قانون
 نأش::ی می ش::ود،Antiphon42است از سوفیستی بنام آنتیفون  

زیرا این سوفیست به برابری: طبیعت و حقیقت ب::اور داش::ت
یا ب:ه عب:ارۀC دیگ::ر او ب:رین: اعتق:اد داش::ت ک::ه آنچ::ه ط::بیعی
است، حقیقی نیز است یعنی طبیعت و حقیقت با هم یکسان

اند.

ب : نورم ها و استاندارد ه::ای ک::ه از واقیعت ط::بیعی نأش::ی
می شوند که از آن ها می توان حاکمیت و یا فرمانروائی: اقوی::ا

را نتیجه: گرفت که مدافع حاکمیت اقویا اند.

ناتورالیزم طبیعی معرف استاندارد ها و نورم های که م::دافع
 پویت پندار برمی گردد.Poet Pindar43حاکمیت اقویا است به 

او ادعا کرد که قوی شایستۀC ح::اکمیت و فرم::انروائی اس::ت.
تعامل قوی با ضعیف آنگونه: است که شایسته و دلخواه قوی

است.

او اعتق:اد داش:ت ک:ه این ی:ک ق:انون ط:بیعی جه:انی اس:ت.
قوانینی که مدافع و حامی ضعفاء در برابر اقویا اند، ن::ه تنه::ا
که واقعی نیستند بلک::ه مص::نوعی ان::د و س::رپیچی از ق::وانین:

.44طبیعت به شمار می آیند

42 -Antiphonآنتی فون ، سوفیست دوران یونان باستان 

 قبل از میالد ( شاعر و سخنور نامدار یونان باستان است ، از نه شاعر برجستۀC یونان باستان552:443پندار ) - 43
یکی هم پندار است که اشعارش محفوظ مانده است.

44 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 83) Mohr Siebek.
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باور های افالطون در بحث ناتورالیزم طبیعی خیلی نزدی::ک و
 تغی::یرات وPlaton اند زیرا افالطون Pindarهمسان با باور های 

تحوالت تاریخی را بر اساس مبارزۀC طبق:اتی تب:یین: و تفس:یر
می کند یعنی اینکه: نظریۀ:C تاریخی افالطون بر مبارزۀC طبقاتی

.  افالط::ون مب::ارزۀC طبق::اتی را مح::رک: تم::ام45ابتن::اء دارد
Cحرکت های تاریخی و یا تحوالت: تاریخی میداند، آنگونه مبارزۀ
طبق::اتی ک::ه ب::ر رق::ابت داخلی ک::ه  بین اص::ناف و طبق::ات
اجتماعی در یک اجتماع شکل و سامان می گ::یرد، ابتن::اء دارد
Cک::ه ریش::ه در مناس::بات اقتص::ادی جامع::ه دارد و این مب::ارزۀ
طبقاتی تعیین: می کند که قوی چه کسی است و ضعیف کدام

است.

ب::ا دقت در نظ::ر افالط::ون دریافت::ه می ش::ود ک::ه ب::ر اس::اس
تئوری ناتورالیزم: بیولوژیکی  و مبارزۀC طبق::اتی مبت::نی ب::ر آن

جنگ بر صلح تقدم دارد.

 :Immanuel Kantایمانوئل کانت 

 فیلسوف مشهور آلمانی معرفImmanuel Kantایمانوئل کانت 
Kategorischeام::ر مطل::ق ی::ا   Imperativاخالقی اش Cدر فلس::فۀ 

است که  به سه شکل و ف::ارم آن::را مع::رفی می::دارد ک::ه این
Kategorischeسه صورت امر مطلق یا   Imperativزی::ر Cب::ه گون::ۀ 

: 46بیان شده اند

 ::: فورم::ل ق::انون ط::بیعی : چن::ان عم::ل کن ک::ه گ::ویی1
عملکردت بر اساس خواستت قانون عام طبیعی شود.

 : فورمول قانون ع:ام : عم:ل کن آنگون::ه: ک:ه تنه:ا مط::ابق2
 است که بتوانی آنرا قانون عام بسازی.Maximeماکسیم 

45 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 

Seite 83) Mohr Siebek. 
46 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite XX1X) Mohr Siebek.
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 : فورمل که هدف آن انسان است: نگاهی هم بخ::ود و هم3
بدیگران: به عنوان هدف، نه بصورت ابزار.: یعنی نگاه اب::زاری

هم بخود و هم به دیگران: مردود است.

 بر سه ش::کل وKantتئوری سیاسی و یا تئوری ریاستی کانت 
Kategorischeیا فورمول امر مطلق یا   Imperativابتناء دارد  ک::ه 

ضامن صلح پایدار و همیش::گی در جوام::ع بش::ری اس::ت و از
این جهت است کانت تقدم را ب::ه ص::لح قائ::ل اس::ت و ب::رای

جوامع بشری صلح پایدار و امنیت دایمی را طرح می ریزد.

 بی::ان می::دارد ک::هKantتعلیم::ات و آم::وزه ه::ای اخالقی ک::انت 
تصمیم اخالقی انسان از عقل منشأ می گیرد: یعنی اینک::ه: ه::ر
فرد انسانی  معیار اخالقی را در ذهن و عقل  و وجدان  خود

 ی::ا خ::ودAutonomieدارا است و این آگاهی اخالقی با اتونومی: 
مختاریت انسان در تضاد نیست.

 :Georg Wilhelm Friedrich Hegel جورح ویلهلم فریدریش هگل

 فیلس::وف مش::هوری اس::ت ک::ه اث::رات آن ب::رHegelهگ::ل 
سیاس::ت، اخالق، تعلیم و تربی::ه: و جامع::ه شناس::ی ب::ارز و
چشمگیر است این ب:ه این مع::نی اس::ت ک:ه فیلس:وفانی ک::ه
تاریخ مطالعه می کنند و یا به جامعه شناسی، تعلیم و تربیه: و
ی::ا هم ب::ه اخالق و سیاس::ت اش::تغال دارن::د، ب::دور از اث::رات:

 بوده نمی توانند.Hegelنظریات هگل 

، افالط::ونHeraklitفلس::فۀC هگ::ل ریش::ه در فلس::فۀC ه::راکلیت 
Platon و ارسطو AristotelesCدارد: که در زی::ر س::ایه های فلس::فۀ 
 خود را گسترش داده است.Immanuel Kantکانت 

 چ::نین رقم خ::وردهHegelس::تون های اساس::ی فلس::فۀC هگ::ل 
:47اند

.dialektische Methode : میتود دیالکتیکی  1

47 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite XX1X) Mohr Siebek.
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The ::: فلس::فۀC ه::ویت  ی::ا 2   Philosophy  of  identity  ، Identität

Philosophie.

.Historizismus : تاریخ گرائی 3

Moralische Positivismus : پوزیتیویسم اخالقی 4

.Nationalismus : ناسیونالیزم 5

بهتر آن خواهد ب::ود ک::ه این: اساس::ات پنجگان::ۀC فلس::فۀC هگ::ل
Hegel. به صورت مختصر تشریح گردند 

  :Dialektikدیالکتیک یا میتود دیالکتیکی 

 ت::رویج ش::دهHegelاصطالح میتود دیالکتیکی که توسط هگ::ل 
است اصطالحی است که خیلی ابع::اد گس::ترده و وس::یع دارد
یع::نی تغی::یرات و انکش::افات ک::ه در ط::بیعت، ت::اریخ، جامع::ه
سیستم و نظام های سیاسی بوق::وع می پیوندن::د، ذریع::ۀC این

میتود توجیه می شوند.

درین م::ورد هگ::ل می گوی::د ک::ه » دیالکتی::ک پرنس::یپ تم::ام
حرکت ه::ا، هم::ه زن::دگی و هم::ۀC فعالیت ه::ا در واقیعت اس::ت

»48Cو هم چنان هگل بیان میدارد ک::ه: » دیالکتی::ک روح هم::ۀ .
49علوم راستین سیانسی است «.

مبرهن است که افکار هگل از هراکلیت خیلی ت::أثیر پذیرفت::ه:
Heraklit ب::ه ه::راکلیت  Hegelاست و این تفکر دیالکتیکی هگل 

بر می گردد گرچه هراکلیت این اصطالح را بکار نبرده اس::ت،
اما با مطالعۀC فلسفۀC هگل این: س::ؤال س::ر بلن::د می کن::د ک::ه
چگون::ه هگ::ل اص::طالح دیالکتی:::ک را از فلس::فۀC ه::راکلیت

استنباط کرد؟

مطالعۀC فلسفۀC هراکلیت جواب را بدست میده::د و آن اینک::ه:
 )تخ:الف و تض:اد( را علت تم:امPolemos50هراکلیت پولیموس 

انکشافات و تغییرات می داند.:
48 - Was ist Dialektik?, Versuch einer Annäherung, دیالکتیک چه است ؟ تالشی برای تقریب.

              http://hegel.net/Hegelfunde2014-01/Winter-dialektik-  Versuch_einer_Annaeherung.pdf  
49 - Was ist Dialektik?, Versuch einer Annäherung, دیالکتیک چه است؟ تالشی برای تقریب.
              http://hegel.net/Hegelfunde2014-01/Winter-dialektik-Versuch_einer_Annaeherung.pdf  
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هراکلیت به این باور داشت که در واقیعت اضداد از هم ج::دا
و منفص::ل نیس::تند بلک::ه ب::ه ص::ورت مس::تمر: ب::ا هم دیگ::ر: در
جریان و در همدیگر: سرریز  اند. بن::ابرین تغی::یرات متقاب::ل و

متضاد تحقق می پذیرند.

Pantaهراکلیت می گوید همه چیز تغییر می کند )   rheiCو هم::ۀ ) 
تغییرات بر اساس اضداد قابل توجیه اند که این تغی::یرات: ب::ر
اس::اس اض::داد، مرتب::ط ب::ه ق::انون بی رحم و تغی::یر: ناپ::ذیر

.51سرنوشت اند

هگ::ل ج::دائی و انفص::ال اض::داد را ذه::نی میدان::د ک::ه وج::ود
فزیکی برای آن ها قایل نیست و معتق::د اس::ت ک::ه اض::داد در
واقیعت در همدیگر: مدغم اند و با هم اند و جدائی و انفص::ال
ندارند و در نسبت های متغییر ب::ا هم::دیگر ق::رار دارن::د، اینک::ه
اضداد متقابال  صورت های متغییری را بروز میدهند، طوریک::ه

.52هگل می گوید که » زندگی توأم با مرگ است «

 :Die dialektische Formelفرمول دیالکتیکی 

دی:الکتیکی را ک:ه هگ:ل مع:رف آن اس:ت دارای  س:ه اص:لی
 بر می گردد که هگ::ل آن::را وس::عتFichte53است که به فیخته: 

بخشید و دامنۀ:C آنرا گسترش داد که این فورم::ول دی::الکتیکی
در رابطه: با زندگی و مرگ چنین بیان شده است:

 (Positive ( ) مثبت These : زندگی ) تز 1

 (Negative ( ) منفی Antithese : مرگ ) آنتی تز 2

50 - The pre-Socratic philosopher Heraclitus described Polemos as "both the king and father of all", with the 
capacity to bring all into existence and to annihilate.[10] For Heraclitus, Polemos "reveals the gods on the one hand and 
humans on the other, makes slaves on the one hand, the free on the other" 
هراکلیت فیلسوف ماقبل از سقراط پولیموس را چنین تشریح کرد که هم پادشاه و هم پدر همه اس::ت ب::ا ق::ابلیت
همه را بوجود آوردن و نابود کردن ، از نظر هراکلیت پولیموس از یک ط:رف خ::دایان را آش:کار می کن:د و از ط:رف دیگ:ر

  انسان را آشکار می سازد و هم چنان پولیموس آشکار کنندۀC برده و انسان های آزاد است.
51 - Was ist Dialektik?, Versuch einer Annäherung, دیالکتیک چه است؟ تالشی برای تقریب.

           http://hegel.net/Hegelfunde2014-01/Winter-dialektik-  
Versuch_einer_Annaeherung.pdf
52 - Was ist Dialektik?, Versuch einer Annäherung, دیالکتیک چه است ؟ تالشی برای تقریب.
              http://hegel.net/Hegelfunde2014-01/Winter-dialektik-Versuch_einer_Annaeherung.pdf  
53 - Johann Gottlieb Fichte ( 19 Mai 1762 in Rammenau – 29 Januar 1814 Berlin ) 
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 ( ) اتح::اد: مثبتSynthesis ::: اتح::اد زن::دگی و م::رگ ) س::ینتز 3
Positive و منفی Negative.) 

 :Identität Philosophie des HegelsفلسفۀC هویت هگل 

 آن:را ارائ:ه: میده:د،54با در نظر: داشت فلسفۀC هویت که هگل
نظم موجود در یک جامعه قاب::ل توجی::ه اس::ت و آن اینک::ه: آن
نظم موج::ود خ::وب اس::ت و در نتیج::ه اینک::ه نظم موج::ود در

 در نظ::ر گرفت::ه می ش::ود55جامعه معیار نسبت ق::درت و حق
که قدرت، حق توجیه می شود .

فلس::فۀC ه::ویت هگلی  ب::رین اص::ل ابتن::اء دارد ک::ه هگ::ل ب::ه
 (.ideal = realتساوی آیدآل و واقیعت معتقد است ) 

 ایده را بر اس::اس دیالکتی::ک ک::انتی ، ارائ::ۀ:C آگ::اهیKantکانت 
ideaمی دان::د: یع::نی   =  VorstellungCس::پس هگ::ل ازفلس::فۀ .

 اس::تمداد: می جوی::د ک::هAristotales و ارس::طو Platonافالط::ون 
 اند، بعد ازاین هگل ب::ه تس::اوی دومRationalایده ها منطقی یا 

ideaمی رسد وآن اینک::ه ای:ده مس:اوی باعق::ل اس:ت یع::نی   =
reasonیا Idee = Vernunft. 

هگ::ل از این دو تس::اوی ب::ه این نتیج::ه: می رس::د ک::ه واقیعت
 .real = reason یا wirklich = Vernunftمساوی به عقل است یعنی 

هگل در این رابط::ه: توض::یح می ده::د ک::ه  »ه::ر چ::یز عقلی و
منطقی واقعی اس:::ت و ه:::ر چ:::یز واقعی می بای:::د عقلی و
منطقی باشد و انکشاف واقعات همزمان با انکشاف عقل و

.56منطق اتفاق می افتند: که خوب و مناسب اند «

این دو تساوی هگل را به یک تساوی دیگر در فرجام رهنمون
می شوند که آن عبارت اس::ت از : » ه::ر واقیعت مس::اوی ب::ا

.57real = truthحقیقت است «، یعنی 

54 - the identity philosophy of Hegel
55 - Power and right 
56 - Was ist Dialektik?, Versuch einer Annäherung, دیالکتیک چه است ؟ تالشی برای تقریب.
              http://hegel.net/Hegelfunde2014-01/Winter-dialektik-Versuch_einer_Annaeherung.pdf  
57 - Real = Wahrheit
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 :Nationalismusناسیونالیزم 

به باور هگل یک ملت بوسیلۀC روح متحد می ش::ود، روحی ک::ه
ثر اس::ت . ملت بوس::یلۀC دش::من مش::ترک و روحؤبر تاریخ م::

دوستی مشترک متحد و یکپارچه می شود آنگاه که دوس::تی و
دشمنی در جنگ مشخص می شوند.

 :Historizismusتاریخ گرائی 

 ی::اessence ماهیت ی::ا 58تاریخ گرائی هگل ایسنسیالیزم تاریخی
Historical essentialism of the essence orروح یک ملت است یعنی 

spirit of a nation،که منجر به ستایش و پرستش تاریخ می شود 
است،  زیراکه صحنۀC تاریخ یگانه امکانی اس::ت ک::ه ی::ک ملت

می تواند در آن  تحقق خود را اثبات کند.

 :Moralische Positivismusپوزیتیویسم اخالقی 

با توج::ه ب::ویژگی ه::ای خاص::ی از فلس:فۀC هگ::ل، این فلس:فه
جنگ گرا است و تقدم را به جنگ قایل است به این معنی که
در این فلس:::فه جن:::گ اهمیت مح:::وری را دارد، جن:::گ درین

فلسفه علت ظهور مردان: بزرگ در جوامع انسانی است.

Cنزد هگل هدف از جنگ سلطه بر جه::ان اس::ت ک::ه در ص::حنۀ
تاریخ اجراء می شود و دیده می شود که هگل مانند ه::راکلیت

می گوید که جنگ به مفهوم پدر و پادشاه همه چیز است.

هگل وجود تناقضات و اضداد اشیاء را جنگ عن::وان می کن::د و
قطبی ش::دن اض::داد را جن::گ می دان::د: ک::ه این جن::گ  ن::یروی

محرک انکشاف طبیعی در فلسفۀC هگل به حساب می آید.

58 - Historische Essenzialismus, historical essencialism
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نگاه هگل به تاریخ این است ک::ه مل::ل و اق::وام در ی::ک جن::گ
مستمر در مقاب::ل هم ق::رار دارن::د ت::ا ب::ر س::لطه ب::ر دیگ::ران

دست یابند.

به نظر هگل جنگ نه تنها یک ضرورت عملی است بلک::ه ی::ک
ضرورت نظری یا تئوریک: خواست منطق سیاسی نیز است.

هم چنان هگل برین باور است که ذات دولت از قدرت نأشی
می شود  و حص::ول ق::درت اس::ت ک::ه علت جنگ ه::ا در ت::اریخ
است بنابرین هگل نتیجه: می گیرد که جنگ به ذات خود خ::وب
است و مردم دولت و یا ح::اکمیت بوس::یلۀC جن::گ بهم نزدی::ک
می شوند، هگل تضاد و جنگ بین جامع::ۀC م::دنی وح::اکمیت را
تعمیری می داند: و جنگ را سبب رش::د اس::تعداد ه::ا، ت::رقی و
انکشاف مثبت می داند در حالیکه صلح را رک::ود اس::تعدادهای
بشری، فروپاشی نهادهای اجتماع و ش::یرازۀC جوام::ع انس::انی

می داند.:

 :Marxismusمارکسیزم 

بهتر است که درین بحث بر مارکسیزم نیز ترک::یز: ش::ود زی::را
مارکسیزم نیز بر اساس تفکر دیالکتیکی اش و جن::گ اض::داد
قدم در راه هگل گذاشته است که بخشی از ت::اریخ جه::ان را

بخود اختصاص داده است.

مارکسیزم دو جزء اساسی دارد که عبارتند از:

 .Dialektische Materialismus : ماتریالیزم دیالکتیک  1

 .Historische Materialismus : ماتریالیزم تاریخی 2

این هردو جزء شکل دهندۀC فلس::فۀC ماتریالیس::تی ان::د ک::ه ب::ه
صورت یک مجموعه بنام مارکسیزم یاد می شود.
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هم در ماتریالیزم دیالکتیک و هم در ماتریالیزم ت::اریخی، س::ه
گانۀC دیالکتیکی خیلی بارز، اهم و چشمگیر: است زیراکه اصل
تضاد روح این مکتب فکری را تشکیل میدهد و تمام تحوالت،
انکش:افات و تغی:یرات جه:ان ت:اریخی و جه:ان ط:بیعی ب:رین:
اصل در مکتب مارکسیزم توجیه: می شوند، این اصل مح::رک

تاریخ و دلیل همۀC تغییرات: و انکشافات خوانده شده است.

Karlکارل مارکس   Marxماتریالیس::تی ف::ویر ب::اخ Cبین فلس::فۀ 
Feuer Bach و روش دیالکتیکی هگل Hegel،تلفیقی بوجود آورد 

 درینKapitalکارل مارکس در کت::اب مش::هورش بن::ام کپیت::ال 
م::ورد چ::نین می گوی::د : » ن::ه تنهااینک::ه روش دی::الکتیکی من
نس:بت ب:ه روش  دی:الکتیکی هگ:ل  متف:اوت اس:ت بلک:ه ب:ه

.59صورت مستقیم نقطۀC مقابل آن است«

Friedrichفریدریش انگلس   Engelsهمفک::ر و همک::ار مب::ارزاتی 
 را توسعهDialektik اصطالح دیالکتیک Karl Marxکارل مارکس 

و انکش::اف داد، انگلس درین م::ورد بی::ان می::دارد ک::ه » ام::ا
دیالکتی::ک چ::یزی بیش از علم از ح::رکت عم::ومی و ق::وانین

.60تکامل طبیعت، جامعه انسانی و اندیشه نیست

انگلس تالش ورزید ت::ا روش دی::الکتیکی مارکسیس::تی را هم
در طبیعت و هم در جامعۀC انس::انی تعمیم و گس::ترش ده::د و
تغییرات و انکشافات تاریخی و سیر تکامل طبیعی را توس::ط

این میتود وضاحت بیشتر بخشید.:

نمای ایدیالیستیک: روش دیالکتیکی هگ::ل در روش دی::الکتیکی
مارکیس::یتی ب::ه وض::احت قاب::ل فهم و درک اس::ت و در این
روش مارکسیس::تی ک::ه از روش دی::الکتیکی هک::ل اس::تنباط

شده است سه قانون خیلی اهم و کلیدی اند که عبارتند از:

.61 : قانون تحول: کمیت به کیفیت و بالعکس1

59 -  http://hegel.net/Hegelfunde2014-01/Winter-dialektik-Versuch_einer_Annaeherung.pdf
              Was ist Dialektik?, Versuch einer Annäherung , Reiner Winter,  Marx, Das Kapital, MEW 23, S. 27   

60 - http://hegel.net/Hegelfunde2014-01/Winter-dialektik-Versuch_einer_Annaeherung.pdf
              Was ist Dialektik?, Versuch einer Annäherung , Reiner Winter, Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der   
Wissenschaft, MEW 20, S. 131 f .
61 - das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt.
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.62 : قانون نفوذ متقابل اضداد2

.63 : قانون نفی نفی3

،Theseقانون اضداد و فورمول های س::ه گان::ۀC دیالکتی::ک ) ت::ز 
 ( نیز در مارکس::یزم مح::رکSynthesis، سینتز Antitheseانتی تز 

و دلیل تغییرات: و انکشافات ت:اریخی دانس::ته ش:د، بطوریک:ه:
کنتراست و تضاد بین ابزار تولید و روابط تولید علت تغییرات
دوره های تاریخی ذکر شده و براین اساس است که اقتص::اد
در مارکس::یزم زیربن::اء: تعری::ف ش::د و و دیگ::ر هم::ه روبن::اء

خوانده شدند.

کارل مارکس دوره های تاریخی نوع انس::انی را ب::ه پنج دوره
تقسیم کرد که عبارتند از :

64 _ جامعه بدوی1

65 _ برده داری2

66 _ فئودالیسم3

67 _ سرمایه داری4

68 _ سوسیالیسم و کمونیسم5

مارکسیزم مدعی اس::ت ک::ه تغی::یرات و تح::والت ت::اریخی ب::ر
اصل تضاد ابتناء دارند و این از آن جهت است که بین روابط
تولید و ابزار: تولید تضاد بوج::ود می آی::د و در نتیج::ۀC این تض::اد
بین رواب::ط تولی::د و اب::زار تولی::د تغی::یر تک::املی رخ میده::د و
Cبالخره م::ارکس م:دعی اس::ت ک:ه کمونیس:م: ب:االترین درج::ۀ
سوسیالیزم اس::ت ک::ه بین آن دو، دو تف::اوت اساس::ی وج::ود

دارد که این تفاوت ها عبارتند از :

62 - das Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze.
63 -  das Gesetz von der Negation der Negation.
64 - Primitive Gemeinde, Primitive community
65 - slavery, Sklaverei
66 - Feudalism,  Feudalismus
67 - capitalism, Kapitalismus
68 - Socialism and communism, Sozialismus und Kommunismus
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 : در سیوسیالیزم دستگاه دولتی به قوت خ::ود وج::ود دارد،1
در حالیک::ه در کمون::یزم: نه::اد دول::تی وج::ود ن::دارد و گ::ذر از
سوسیالیزم به کمونیزم نتیجۀC جنگ اضداد نیس::ت و ی::ا اینک::ه:

تضادی بین ابزار تولید و روابط تولید بوجود نمی آید.

 : در سوسیالیزم مزد ک::ارگر ب::ه ان::دازۀC ارزش ک::ار ک::ارگر2
Cپرداخته: می شود، در حالیکه در کمون::یزم مص::رف ب::ه ان::دازۀ

احتیاج است . 

طوریکه دیده می شود مارکسیزم معرف کمونیزمی: است که
انسان را موجود اخالقی می داند زیرا تضاد بین انسان ها ذایل
می شود و تنها تضادی که ب::اقی می مان::د تض::اد بین انس::ان و

طبیعت است.

اخالقی ب::::ودن انس::::ان در دورۀC کمون::::یزم از معض::::الت و
مشکالت جدی مارکسیزم است که نه با فلسفۀC ماتریالیستی
مارکسیزم سازگاری دارد ونه باروانشناس::ی انس::ان و امی::ال
غریزه ئی انس::ان در انطب::اق اس::ت، در واق::ع ی::ک ف::انتیزی و
تخیل غیر قابل تحقق است گه غیر از شعله ور س::اختن لهیب

جنگ و گسترش دامنۀ:C جنگ چیری دیگری نیست.

از این گفت::ار مختص::ر: در م::ورد مارکس::یزم ب::ه این نتیج::ه:
می توان رسید که مارکسیزم: نیز به جنگ تقدم قایل است ت::ا

صلح .

شایان ذکر است که تاریخ کمونیزم: ب::ر پای::ۀC جن::گ نژاده::ا ب::ه
یونان باس::تان برمی گ::ردد . مع::رف کمون::یزم: یون::ان باس::تان

 است  و این نوعی کمونیزمی: است که در برPlatonافالطون 
گیرندۀC حاکمان و لشکریان بود یعنی اشتراکیت ) زر، زمین و
زن ( را افالطون اس::اس مدین::ۀC فاض::لۀC خ::ود اعالم ک::رد، در
حالیک::ه طبق::ۀC کاس::ب و طبق::ۀC ب::رده ش::امل این اش::تراکیت

.69نبودند

 :Emil Dürkheimایمیل دورکهایم 

69 - Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1(8. Auflage, herausgegeben von Hubert Kiesewetter, 
Seite 83) Mohr Siebeآزاد و دشمنانش از کارل  پوپر Cجامعۀ
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ایمیل درکهایم استاد جامعه شناسی در دانش::گاه س::وربن در
پاریس که بعنوان بنیانگذار: جامعه شناسی توص::یفی ش::ناخته
Cشده است ومعروف است، معتقد است که جن::گ ی::ک پدی::دۀ
اجتماعی است و علت تحوالت و تغییرات: ت::اریخی اس::ت ک::ه
دوگونه اثر متضاد دارد یع::نی هم اث::ر تعم::یری دارد و هم اث::ر

تخریبی: را از خود بجا می گذارد.

در جامعه شناس::ی توص::یفی دورکه::ایم بین ص::لح و جن::گ ب::ر
DevidرابطۀC علی ترکیز شده است و دیوی::د هی::وم   Humeن::یز 

این رابطۀC علی را بین صلح و جنگ صحه می گذارد.

 :Denis Diderotدنیس دیدرو  

  عالم فرانسوی جنگ را یک معضلDenis Diderotدنیس دیدرو 
اجتم:اعی بس:ان ش:یوع آنی  ی:ک م:رض می دان:د: ک:ه در ی:ک
Cجامعه و یک سرزمین بوقوع می پیوندد . دیدرو جنگ را گونۀ
تالش می پندارد وهم چنان تالش ضد جنگ را الزمی می دان::د
ت::ا ص::لح دایمی: برقرارش::ود و خللی در ام::نیت ایج::اد نش::ود.

دیدرو تقدم را به صلح قایل است .

 :Clausewitzکالوزیویتز:  

 ( جنرال: مشهورJuni 1780 _ 16. November 1831.: 1کالوزیویتز: )
 ( ب::ه70ارتش آلم::ان ب::ود ک::ه در کت::اب خ::ود بن::ام ) از جنگ

صورت دقیق  در مورد جنگ و رابطۀC آن با سیاست پرداخت::ه
است، استدالل می کند که جنگ بر سیاست ابتناء دارد و خ:ود

.71را درسیاست یک جامعه منعکس می سازد

کالوزیویتز: می گوید که » جنگ عمل خشنی است ک::ه دش::من
را وادار می سازد ت::ا خواس::تهای م::ارا بپ::ذیرد.«. » ام::ا جن::گ
همیشه یک وسیلۀC جدی است ب::رای دس::تیابی ب::ه ی::ک ه::دف

جدی، جنگ سرگرمی نیست و نه یک شور و شوق آزاد 

70 - Von Krieg
71 - Clausewitz, Vom Krieg, 2.Definition.
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است، جنگ بر اساس یک انگیزۀC سیاسی آغاز می شود، جنگ
.72یک عمل سیاسی است«

 :Darwin and Darwinismداروین و داروینیسم: 

این واضح و آشکار است که دریافت ها و یافته ها و اس::تنباط
Charlesهای چ::ارلز داروین    Robert  Darwin تئ::وری تکام::ل The

theory  of  evolutionرا تئوری را که تغییرات و تن::وع موج::ودات 
زنده را تشریح می کن::د، رون::ق بیش::تر بخش::ید و ب::ر پایه ه::ای
علمی زمانش آنرا توجیه کرد، گرچه درین راستا با مش::کالت

زیادی مواجه شد و گاهی هم ناتوان از توجیه بود.

تیوری تکامل داروی::نی ازآغ::از ت::اکنون تغی::یراتی زی::ادی را ب::ه
نمایش گذاشته است زی::را علت تغی::یرات این تئ::وری تکام::ل

وترقی علوم تجربی بخصوص: درساحۀC بیولوژی است.

Gregorدریافته های گریگوری یوه::انس من::دل    Johann  Mendel

 اثر بسزای در تغییر تئ::وری تکام::ل داروین:Geneticsدر ژنیتیک: 
 دمmodificationsاز حالت اولیه اش: داشت و مودیفکش::ن: ه::ای 

بدم نو را در طول زمان از خود ارائه: داد.

تئوری تکامل هم اکن::ون اساس::ی ترین: مض::مون پوهنت::ون ه::ا،
Cمراک:::ز: علمی، دانش:::گاه ها و مراک:::ز: تحقیق:::اتی در س:::احۀ
بیول::وزی در سراس::ر جه::ان اس::ت ک::ه انس::ان م::درن ش::اهد

انکشافات و تناقضات این تئوری است.

براستی که تئوری تکامل مضمون اساسی در بیولوژی اس::ت
که اهمیت: آن غیر قابل انکار اس::ت و هم ن::یز مش::هود اس::ت

، علم وAnthropology ، ان::تروپولوژی Sociologyکه سوسیولوژی 
،economics، علم اقتص:::اد Jura، حق:::وق ethicsفلس:::فۀC اخالق 

 ب:::ه این مض:::مون اساس:::ی علم بیول:::وژیPoliticsسیاس:::ت 
رابطه های نزدیک دارند، از این جهت است که تئ::وری تکام::ل
چ::ون فلس::فه  ح::اوی مف::اهیم ص::لح و جن::گ اس::ت ک::ه ب::ر

مصادیق و نمود های صلح و جنگ در زندگی اجتماعی و 

72 - Clausewitz, Vom Krieg, 23.
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فردی انسان ترکیز می کند. بنابرین: تمرکز: بر تئ::وری تکام::ل
مناسبت خیلی نزدیک: و غیر قابل انکار ب:ا بحث ص:لح و جن::گ
دارد پس ترک::یز ب::رآن مؤج::ه دانس::ته می ش::ود، زی::را تئ::وری
تکامل ارائه دهندۀC مفاهیم، مصادیق و نمود های صلح و جنگ
هم در ط:بیعت و هم ب::ر اس:اس دریافت ه::ایش معط::وف ب::ه
خصلت بیولوژیکی انسان است و ضروری ب::ه نظ::ر می رس::د
که برای درک و فهم دقیق و درست مفاهیم، مصادیق و نمود
های صلح و جنگ بر تئوری تکامل نیز ترک::یز ش::ود ت::ا ب::ه ی::ک

فهم جامع رسید.

قبل از اینک::ه: ب::ر تئ::وری تکام::ل داروین بحث متمرک::ز ش::ود،
الزمی ب::ه نظ::ر: می آی::د ک::ه ب::ر تغی::یر ان::واع زن::ده در تئ::وری

  نظر داشته باشیم .Lamarckالمارک 

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet، Chevalier de Lamarckالمارک 

عالم و طبیب  فرانسوی است ک:ه تحقیق:اتش در بیول:وژی و
زول::وژی مع::روف و مش::هور اس::ت ک::ه این تحقیق::ات او در
راس:تای انکش::اف تئ:وری تکام:ل ثبت ت:اریخ انکش::اف عل::وم

طبیعی اند.

 ب::ه تغی::یرات: زیس::ت محیطی: اهمیت زی::ادLamarckالم::ارک  
برای تغییر انواع داد: و درین راستا به آن اولویت قایل شد. او
معتقد بود در تغییر انواع زنده از نوعی به نوعی دیگر، تنوع و

تغییرات زیست محیطی باهم رابطۀC مستقیم دارند.

 بین تغی::::یرات: زیس::::ت محیطی: وLamarckوق::::تی الم::::ارک 
احتیاجات موجودات زنده رابط:ۀC خیلی نزدی:ک: را درک و فهم
کرد، او تکامل بیولوژیکی زندگی را چنین فورمول بندی کرد::

 : سازگاری فعال موجودات زن::ده ب::ا محی::ط زیس::ت ش::ان1
بوس::یلۀC اس::تعمال و ع::دم اس::تعمال ان::دام: هایش::ان ک::ه ب::ه

ارگانیسم های زنده خصوصیات بارز  جدید می بخشد.

این به این معنی است که استعمال عض::وی در س::ازگاری ب::ا
محیط، عضو را قوی می سازد و انطباق با محیط زیست را 
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بیشتر و بیشتر: ممکن و میسر می گرداند. و هم چن::ان ب::ا در
نظ::ر داش::ت تغی::یرات محیطی،: ع::دم اس::تفاده از اعض::ا ب::ه

 دچار می شوند.73ضعف و باالخره به اتروفی

بی ها که شنا را آسان میمرغاالف : پرده الی انگشتان پای 
سازند.

ب :  دراز شدن گ::ردن زراف::ه در جهت تالش ت::دریجی ب::رای
تردریافت برگ: های درختان از شاخچه های بلند و بلند

ت :  فرق و تفاوت در دندان ه::ای حیوان::ات گوش::ت خ::وار و
سبزی خوار .

د ::: نابین::ائی ش::ب پ::ره ه::ای چ::رمی در روز زمانیک::ه: آفت::اب
می تابد.

 :  صفات اکتس::ابی ک::ه تناس::ب موج::ودات زن::ده و محی::ط2
زیست را س:بب گردی:ده: ان:د از طری:ق وراثت از اس:الف ب:ه
اخالف همان نوع قابل انتقال اند وتن::وع ن::وعی را بوج::ود می

آورند.

تئوری المارک در مورد تکام::ل نتوانس::ت ک::ه از لح:اظ علمی
خ::ود را اثب::ات کن::د و ک::افی اس::ت ک::ه ع::دم توان::ائی اص::ول
موض::وعه تئ::وری تکام::ل الم::ارک را در توض::یح و تش::ریح: دو

مورد  ذکر کنیم و آن اینکه: :

الف : ختنه درجنس مذکر نوع انسان بطور ی::ک س::نت دایمی:
در ادیان اب::راهیمی از چه::ار ه::زار س::ال ب::دین س::و در ت::اریخ
بشری استمرار دارد ب::ا آن هم این ص::فت در ت::وارث ب::ه ج::ز
استثنای چند که گاهی اتفاق می افتند، خالف نظر الم::ارک را

نشان می دهد.

ب : پردۀC بکارت دختران ازبدو پیدایش: انسان درعمل جنسی
زائ:::ل میگ:::ردد ولی ب:::ازهم درتول:::د وتک:::ثر وزایش ه:::ای

بعدی،جنس مؤنث دارا بودن آن راحفظ کرده است.

73 - Atrophy 
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Charlesبا عدم توفیق المارک در اثبات تئوری تکامل،  داروین: 
Darwin.وارد این عرصه شد  

Charlesچ::ارلز روب::رت داروین   Robert  Darwin 1809 متول::د
 و پ::دربزرگش اراس::موسRobertاست، پ::در داروین روب::رت  

Erasmusبکار طبابت اشتغال داشتند، قابل یاد آوری است که  
  در عل::وم ط::بیعیErasmusپ::در ب::زرگ داروین: اراس::موس 

تحقیقات شایانی توجۀC را به انجام رسانیده بود، او ب::ه ت::اریخ
انکش::اف و تکام::ل ن::ژاد ه::ا عالق::ۀC واف::ر داش::ت بن::ابرین او
مع::رفی  تب::اری زن::ده ج::ان ه::ا را تنظیم: ک::رد ک::ه ب::ه اج::داد:

مشترک منتهی می شدند.

کار پدر بزرگ داروین: برای داروین اهمیت ف::راوان و بس::زای
 موجودات زنده بود و این ک::ار74داشت که بیانگر تاریخ تباری

های تحقیقاتی پدر بزرگ داروین، داروین را سخت تحت تأثیر
ق::رار داد ت::ا تحقیق::ات و س::یعی را در این: زمین::ه انج::ام ده::د

Dreimasterبن::ابرین داروین ب::ا کش::تی    „  HMS  Beagle  „  (  Her

Majestys  Ship  ( سفر پنج ساله را به طرف امریکای جن::وبی( 
پالن کرد و آنرا: تحقق بخشید.

 ب:::رDevonport75 از  1813این س:::فر تحقیق:::اتی داروین:  در 
 آغاز شد که به امریکای جنوبی انجامید.Atlantikاتالنتیک  

قبل از اینکه تئوری تکام::ل داروین ب::ه عرص::ۀC ظه::ور برس::د،
شایان توجه است که دو اتفاق علمی نیز مشهود و چش::مگیر

بود که عبارتند از :

 : انکشاف طبقه بن::دی موج::ودات زن::ده ب::ه گون::ۀC سیس::تم1
Carl که توس::ط ک::ارل ف::ون لین  76سلسله مراتبی:  von  Linne

77 انجام شده بود و حاصل کار آن تکسونومی: ( 1778 -1707 )

Carlب::ود،    von  LinneCب::رای اولین ب::ار انس::ان را در ردۀ Homo

74  - genealogical history, Abstammungsgeschichte 
، نیوزیلند است. این در ساحل شمالی واقع شده است، در انتهای جنوب شبه جزیرهآوکلند حومه شهر  دیونپورت75

 شکلWaitemata واقع شده و در سمت شمالی بندر Takapuna در Pupukeای که در جنوب شرقی آن از نزدیکی دریاچه 
 واقع شده است، شمال دریای شمالی که در دهانه بندر محافظت می کند.North Head، دیونپورتمی گیرد. در شرق 

ویکی پیدیا.
76 -  hierarchical system 
77 -  Taxonomy, Taxonomie 
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sapiensبا ق::رابت ه::ای ب::ا ش::مپانزه chimpanzees اوت::ان ،Utansو 
78 طبقه بندی کرد.Organارگان  

 : به عنوان یک انکشاف و پیش::رفت علم اقتص::اد در س::ال2
 تنظیم: شد و آن اینک::ه: ب::ر79 که ذریعۀC رابرت مالتوس 1798

اساس قانون طبیعت جمعیت بش::ری روب::ه تس::اعد و ازدی::اد
است.

ب::ا در نظ::ر: داش::ت محاس::بات راب::رت م::التوس تس::اعد در
جمعیت بشری و ازدیاد: نفوس انسانی، فقر و گرس::نگی ام::ر
محتوم می نماید ج::ون قلت و کمب::ود: م::واد غ::ذائی از الزم::ه
های آن بشمار آمد و از اینجا بود که ذهن داروین: ب::ه مفه::وم

 راه یافت و ب::ر این: اص::ل ش::الودۀC تئ::وری اش را80تنازع بقاء
بناء نهاد.

تئوری تکامل بر چهار اصل ابتناء: دارد که عبارتند از :

.81 : تغییرات زیست محیطی1

.82 : وراثت 2

83 : تنازع بقاء3

84 : انتخاب طبیعی4

از ادع::ا ه::ای اساس::ی تئ::وری داروین این اس::ت ک::ه تم::ام
Cموجودات زنده جد مشترک دارند که ش::کل ابت::دائی: و س::ادۀ

زندگی را داشت.

تئوری تکامل داروین به این: نمی پردازد که چگونه از م::واد و
یا ماتریال غیر زنده موجود زنده بوجود آمده است.

نقط::ۀC مرک::زی تئ::وری داروین این: اس::ت ک::ه ب::ر میک::انیزمی:
ترکیز می کند که تا بیان کند که تغییرات و تب::دالت: چگون::ه در

جهان زنده جانها اتفاق افتاده و یا اتفاق می افتد: بنابرین 

78 - Darwin im Faktencheck von STEFAN GRAF 2013
79 -  Thomas Robert Malthus ( 1766 – 1834 )
80 -   Fight for life, Kampf ums Lebens
81 -   Environmental changes, Umweltveränderungen
82 -  Inheritance, Vererbung
83 - Fight for life, Kampf ums Lebens
84 -   Natural selection (selection by nature), natürliche Auslese  (Selektion durch Natur)
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سؤال تخلیق و یا خلقت نو و مجدد در تئ::وری داروین مط::رح
نیست تا به آن پاسخ و جواب گفته شود یعنی تئ::وری تکام::ل
داروین ب::ه این س::ؤال و ج::واب آن نمی پ::ردازد: ج::ون ج::ائی

برای طرح این سؤال نیست.

یان ذک::ر اس::ت ک::ه تئ::وری تکام::ل داروین ب::رینشاهم چنان 
اشاره ندارد که حیات از خالقی منشأ گرفته: است و یا طب::ق
برنامه و پالنی مظاهر گوناگون را به نم::ایش می گ::ذارد بلک::ه
تئ::وری داروین هم::ه مظ::اهر حی::ات را اتف::اق میدان::د ک::ه این:
ب::ا نظم جه::ان و کائین::ات و نظم در جه::ان زن::ده ج::ان ه::ا و
بیولوژی مولیکولی عدم ساز گاری و تض::اد دارد و این از این
جهت اس::ت ک::ه از ی::ک ط::رف نظم موج::ود بخص::وص: در
بیولوژی مالیکولی و از طرف دیگ::ر انتخ::اب توس::ط ط::بیعت

 بی شماری را مش:خص می85بی برنامه: و بی پالن دگم های 
.86کنند

از اینکه: تئوری تکامل داروین: بر اتف::اق وتص::ادف ابتن::اء: دارد،
اعتقاد ب::ه خ::الق و مش::ئیت الهی در آن مط::رح نیس::ت و هم
چنان از خصوصیات اهم و برجستۀ:C تی::وری داروین: این اس::ت
که به اخالقیات ثابت و قضاوت اخالقی جهت تفکیک و تفریق
خوب وبد مط:رح در ش:رایع دی:نی، هیچ ج:ا ومحلی نگذاش:ته
است وآنچه: را که تیوری تکامل داروین بر آن صحه می گذارد
اخالق نسبی، متحول ومتغی::یر اس::ت ک::ه ب::ر گرفت::ه ش::ده از
عادات و رفتار های انسان اند که در ط::ول ت::اریخ مفی::د ث::ابت

.87شده اند

با در نظر: داشت تحقیقات و تجربیات در بیولوژی مولیک::ولی
، بیول::وژی م::درن ب::ه اثب::ات رس::انیده ک::ه تکام::ل، اتف::اق و88

 .89تصادف نیست

85 - Dogma
86 - Joachim Bauer ( Das KOOPERATIVE GEN) Evolution als Kreativer Prozess.

.یواخیم بائر ) ژن همکار ( تکامل بعنوان یک فرآیند خالق
87 -  Evolution and human  behavior
88 -   Molecular Biology, Molekularbiologie
89 - Stefan Graf (  Darwin im Faktencheck 2013), Darwin in the Factscheck 2013
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 انتخاب: طبیعی را تعریف می کند که به90تیوری تباری داروین
عنوان نیروی محرکۀ:C تکامل ذکر شده اس:ت یع::نی اینک:ه: این
نیرو ابق:اء اف:راد انتخ:اب ش:ده، آنهایک:ه ب:ا تغی:یرات زیس:ت
محیطی تطابق کرده ان::د از ی::ک واح::د ش::جره )ن::وع، جنس و
خ::انواده(، اس::ت.پس انتخ::اب ط::بیعی تس::ت دایمی: انطب::اق
موجودات زنده با شرایط زیست محیطی اند ک::ه پ::یروز ب::در
آمدن موج::ودات زن::ده از این تس::ت دایمی: انطب::اق ض::مانت

ابقاء شان است.

همانطور که ت:ذکار رفت ک:ه از دی:د مولیک:ولر بیول:وژی، تکام:ل
اتفاق ویا تصادف نیست بلک::ه تع::ادل ق::درت زن::دگی موج::ودات

منحصربه فرد با شرایط زیست محیطی است.

بر اساس نظریات علمای بیولوژی پروسۀC تکام::ل موج::ودات
زنده غیر قابل پیشبینی است و هم چنان به این معنی نیست

.91که به مدارج باالتر مغلقیت و پیچیدگی سیر کند

اصل اساسی دیگر: در تئوری تکامل داروین تنازع بق::اء اس::ت
که انتخاب: طبیعی پی آمد پیروزی در تنازع بقاء است.

نکات مهم دیگر تئوری تکامل داروین عبارتند از :

 : تولید مثل اخالف بیش از حد: موج::ود زن::ده ب::رای حف::ظ1
نوع نسلش تمایل بسیار زیاد دارد تا توالد و تکثر کند.

 ::: مح::دودیت من::ابع: ب::ا وج::ود توال::د و تک::اثر بس::یار زی::اد،2
مجموع یک نوع تقریباً ثابت و غیر قابل تغییر است.

 : تنوع فردی :  ویژگی های افراد: یک گون::ه ک::امال همس::ان3
نیست و از اینجاست که تفاوت ها چشمگیر و قاب::ل درک می

شوند.

90 - Abstammungstheorie
91 - Darwin im Faktencheck von STEFAN GRAF 2013
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 اهمیت: بسزا قائل است92تئوری تکامل داروین به موتاسیون
زیرا که تغی::یرات در ی::ک ن::وع بوس::یلۀC موتاس::یون تحق::ق می

پذیرد.

اما از دید و نگاه تئوری داروین موتاسیون چه است؟

اصطالح موتاسیون به معنی تغییر ارثی است که در یک ف::رد
به صورت تصادفی اتفاق می افتد.

تطابق بیولوژیکی در تئوری تکامل خیلی اهم و ارزنده اس::ت
Cو بعنوان یک پروسه در نظر گرفت::ه ش::ده اس::ت ک::ه بوس::یلۀ
این پروس::ه موج::ودات زن::ده خ::ود را تغی::یر میدهن::د و ب::دین
وسیله موجودات زنده با انطباق ب::ا ش::رایط زیس::ت محیطی

شان به صورت مؤفقیت آمیز به تولید مثل می پردازند.

تطابق یا انطباق بیولوژیکی زیس::ت محیطی مف::اهیم دیگ::ری:
را نیز ارائه: میدهد که عبارتند از :

یک خصوصیت یک موجود زنده که در تنازع بقاء و تولید مث::ل
 قاب::ل93پیروز شده است، ب::ه عن::وان ی::ک س::اختار تش::ریحی 

 و یا الگو ها و نمونه ه::ای94توجه ویژه، یک وظیفۀC فزیولوژیک
رفتاری حمل می شود.

ش::ایان توج::ه اس::ت ک::ه موج::ودات: گون::اگون زن::ده و ان::واع
بیولوژیکی بطور فطری و غریزی خود را ب::ا ش::رایط زیس::ت
محیطی وف::ق و انطب::اق میدهن::د و زن::دگی ش::انرا ب::ه پیش
می برند و به این دلیل است که تئولوگ و فیلسوف انگلیس::ی

 اس::تدالل می کن::د ک::ه این انطب::اق ح::یرت95بنام ویلی::ام پ::الی
انگیز تنها آنگاه ممکن است که  خالقیت خالقی م::ورد قب::ول

96قرار گیرد.

در نظ::ر داروین انتخ::اب ط::بیعی رول برچس::ته و ب::ارز در
پروسۀC تطابق زیست محیطی موجود زنده دارد زیرا انتخ::اب

92 -  mutation
93 -   anatomic
94 -  physiologic
95 - William Paley (1802 )
96 -   Evolution Handbuch 2010, Herausgegeben von Philipp Sarasin und Marianne Sommer.
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طبیعی موجود زنده را قادر می سازد تا خصوصیات ش::انرا ب::ا

شرایط زیست محیطی انطباق: دهند.

خصوصیات انطباق: یافتۀC افراد به پیمانۀC زیاد در اخالف ظاهر
می شوند. این واضح وآشکار است که پیروزی در تنازع بق::اء
انتخاب طبیعی را در پی درارد و این معلوم است که تن::ازع و
صلح، همکاری و عدم همکاری بر اساس تن::ازع بق::اء تفس::یر

می شوند.

طوریک::ه دی::ده می ش::ود ب::ا در نظ::ر داش::ت تئ::وری تکام::ل
داروین، تنازع و واژه های مرتبط آن  تاریخ انسانی را تش:کیل
میدهند، واژه های که بطور مؤقت همکاری ه::ای را در جوام::ع
بشری سرو سامان می بخشند تا به تن::ازع بع::دی آم::ادگی ه::ا
بیشتر و بیشتر: شوند این سبب می شود تا ص::لح م::ؤقت و ی::ا
صلح کاذب به ظهور رسد، ص::لحی ک::ه ب::ر تن::ازع بق::اء ابتن::اء

دارد.

درین م::ورد داروین:  وض::ع و ح::الت ام::روزی انس::ان را  ک::ه
موجود متکاملتری است نتیجه و پی آمد تنازع بق::اء میدان::د و
هم چنان پیشرفت: و مدارج متکاملتر را مشروط و منوط ب::ه

. 97حضور انسان در میدان تنازع بقاء میداند

این نش::ان میده::د ک::ه می::ادین تن::ازع بق::اء ج::ا ه::ای ان::د ک::ه
اختالفات، استالل های خشن متقابل، چان::ه زنی ه::ای منفعت
جویانه، جنگ ه::ای مس::لحانه و خ::ونریزی ه::ای فرات::ر از م::رز
ه::ای اخالقی و حق::وقی، ص::لح ه::ای مؤق::تی و ک::اذب در بین

انسان ها به عرصۀC ظهور می رسند.

با در نظر: داشت اصل تنازع بقاء در تئوری تکام::ل داروین: در
علوم اجتماعی دو اصطالح جدید نیز ترویج: پیدا کردند ک::ه ب::ه
پیمان::ۀ:C وس::یع خ::ود را در عل::وم اجتم::اعی تث::بیت کردن::د ک::ه

 اند.99 و نئو داروینیسم:98عبارتند از داروینیسم:

97 - DAS KOOPERTIVE GEN von Joachim Bauer Taschenbucherstaufgabe 03/2010
98 -   Darwinism, Darwinismus
99 -   Neo-Darwinism, Neodarwinismus
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از اینکه این دو اصطالح با بحث صلح و جنگ کامالً مرتبط اند
بدین جهت بر آن ها نیز ترکیز صورت می گیرد.

 :Darwinism : داروینیسم 1

از لحاظ تاریخی داروینیسم به گونه ه::ای مختل::ف و متف::اوت
تشریح شده است که به دو گونۀC آن ترک:یز: ام:ر ض::روری ب::ه

حساب می آید.

الف : داروینیسم به عنوان یک مفهوم علمی.

ب : داروینیسم: به عنوان یک مفهوم اجتماعی و کلتوری.

داروینیسم به عنوان یک مفهوم علمی مربوط به س::احۀC علم
بیولوژی است که سه جنبه و نما دارد که عبارتند از :

.100 : تکامل به عنوان یک واقیعت1

.101 : تکامل به عنوان راه و یا مسیر2

102 : تکامل به عنوان نیروی محرکه و میکانیزم3

تکامل به عنوان یک واقیعت:

تحت این عنوان و مورد درک و فهم شده که تمام موج::ودات
زنده و موجودات بی جان و اشکال زندۀC که دیگر: زنده نیستند
و منقرض شده اند هم بشمول انسان بوسیلۀC ق::انون ط::بیعی

Cک::ه 103به عنوان یک پروسۀ Cانکشافی بوجود آمده اند، پروس::ۀ
آهسته جریان داشت.

تکامل به عنوان راه و یا مسیر::

100 -   Evolution as facticity, Evolution als Faktizität
101 -  Evolution als Bahn
102 - Evolution as driving force and mechanism, Evolution als Triebkraft und Mechanismus
103 - development process, Entwicklungsprozess 
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104تکامل به عن::وان راه و ی::ا مس::یر ارج::اع ب::ه ت::اریخ فس::یل

است.

تکامل به عنوان یک مکانیسم:

 تکامل به عنوان یک مکانیسم ارجاع به نیرویی: ک::ه ق::ادر ب::ه
اعمال ظ::رفیت ب::رای ایج::اد: تغی::یر در موج::ودات بیول::وژیکی

.105است

 ::: داروینیس::م اص::طالحی اس::ت ک::ه دررابط::ه باسیاس::ت،2
اقتصاد، کلتور و علوم اجتماعی مطرح: شد که استنباط آن بر

داروینیسمی: است که در بیولوژی کاربرد دارد.

مجموعۀC نظریات، مفاهیم و فعالیت های اند که در ارتباط ب::ا
ترانس موتاسیون }تئوری الم::ارک{ و تئ::وری داروین و آنچ::ه:
که در ارتباط با ساز و کار داروین نبوده و بر پایۀC اس::تنتاج از
پرنسیپ های تئوری داروین از طرف دیگران: تنظیم شده، ب::ا
هم در یک بافت ترکیبی از عل::وم سیاس::ی و اجتم::اعی ق::رار
داده شده اند و در توجیه هم::دیگر: ب::ه ک::ار گرفت::ه می ش::وند

عبارت از داروینیزم: است .

استعمال اصطالح داروینیزم، در امریکا، در بعضی حلقات یک
اصطالح منفی است  در حالیکه در انگلستان مثبت تلقی می

شود .

این اصطالح ب::رای اولین ب::ار توس::ط بیول::وژی دان انگلیس::ی
Thomas 106بنام توماس هنری هوکس::لی  Henry  Huxlyک::ه از } 

مدافعین سر سخت تئوری تکامل بود، در یک مجموعۀC واح::د
که در برداندۀ:C مفاهیم تئوری تکامل، نظریات رابرت مالتوس
} عدم تناسب ازدیاد جمعیت و کمبود: تعیش، ارتزاق: و جا در

زمین { که توجه داروین را به خود جلب کرد و اصل تنازع 

104 - fossil history, Fossilgeschichte.

105 - Evolution Handbuch 2010, Herausgegeben von Philipp Sarasin und Marianne Sommer.
( از بیولوژی دان ها و اناتومیست مشهور بریطانیا بود ، در۱۸۹۵ ژوئن ۲۹– ۱۸۲۵ مه ۴ توماس هنری هوکسلی)106

نظام تعلیم و تربیۀC بریطانیا نیز نقش کلیدی داشت باوجودیکه بر برخی از جا های تئوری داروین مالحظاتی داشت اما با
empiricism نیز شهره بود و ازامپریسم agnosticismآنهم مدافع سر سخت تئوری داروین بود و هم چنان به الادری گری 

دوید هیوم هم دفاع می کرد.
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، که در اپریل:107بقاء را از آن نتیجه گرفت، و هربرت سپنسر
 به نشر رسید استعمال و معرفی شد .1860

:New Darwinismنئو داروینیسم 

عدم توفیق داروینیزم در برابر: پرسش ها و سؤاالت اساسی
و بنی::ادی زن::دگی و حی::ات و تن::وع و تح::ول و تط::ور و آم::دن

Gergoerگریگ::ور مین::دل  Mendelبیول::وژی و اثب::ات Cدر عرص::ۀ 
،DNA؛ دی ان ای Chromosomsوراثت از طری::ق کروم::وزم ه::ا 

 از اس::الف ب::ه اخالف و انکش::اف آن در ق::رنGensژن ه::ا 
بیست، داروینیزم را نیز تحت شعاع و ت::أثیر خ::ود ق::رار داد و

آن را از داروینیزم به نیو داروینیزم متحول ساخت .

نیو دارونیزم ترکی::بی از تئ::وری تکام::ل، مطالع::ات بیولوژی::ک
Cellس::لولی ی::ا حج::روی   biology ؛ ژنتی::کGeniticsو بیولوژی::ک 

 است .Popolation biologyاجتماعیت 

نیو داروینیزم: برین نکته: اهمیت زیاد قائل اس:ت ک::ه تغی:یرات:
 انعکاسPhinotypاتفاقی یا تصادفی در ژن ها، در فینو تیپ ها 

می یابن::د و فین::وتیپ ه::ا عبارتن::د از مجموع::ۀC خص::ایص و
مشخصات یک موجود زنده که نه تنه::ا در بردارن::دۀC خص::ایص

 ان::د بلک::ه در بردارن::دۀC خصوص::یتMorphologicمورفولوژی::ک 
 نیز اند .Psychologic و سایکولوژیک Phisiologicهای فزیولوژیک 

از این ج::ا بط::ور واض::ح درک ش::ده می توان::د ک::ه ت::وارث
تغییراتی: در رفتار انسان ها نیز بوجود آورده می توان::د و این
از مواردی است که از لحاظ حقوق در ف::ردیت و اجتم::اعیت

افراد حائز اهمیت است .

Augustط::بیب و زولوژس::ت آلم::انی بن::ام اوگوس::ت وایس::من: 

Weismann{  { نی::و داروین::یزم را پ::رورش و1914 : 1834 
انکشاف داد و بع::داً درین عرص::ه کاره::ای آن را بیولوژیس::ت

 :Ernst Mayer { 1904امریکائی آلمانی تبار بنام ارنست مایر

107 - Herbert Spencer فلیسوف و سوسیولوژیست بریطانوی
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 { نمایندۀC برجس::تۀC تئ::وری تک::املی ترکی::بی م::درن ی::ا2005
نیوداروینیزم، با تحقیقاتی در طبیعت ادامه یافت .

Julianهمچنان کار های جولی::ان هوکس::لی   Huxly {  1887: 
 { نویس::نده، بیول::وژی دان و فیلس::وف انگلیس::ی، در1975

حیطۀC نیو داروینیزم حائز اهمیت است .

ترک::یز: این فیلس::وف بیولوژیس::ت ب::ر مطالع::ات رفت::ار ه::ای
حیوانات بود و از این جهت تحقیق::اتش در م::ورد رفت::ار ه::ای
نوعی از پرندگان آبی که روز وشب فعال اند قابل ذکر است

.

تحقیقات و مطالعات رفتار، بخشی از بیول::وژی رفت::ار اس::ت
که رفتار حیوانات و انسانرا مطالع::ه می کن::د و این بخش در
ب::ر دارن::دۀC رفت::ار ه::ای وراث::تی و س::ایکولوژیک حیوان::ات ب::ه
شمول انسان ها که این خود ریش::ه در عل::وم ق::رن ن::وزدهم
} روانشناس:::ی و اخالق شناس:::ی { دارد ک:::ه در سوس:::یال
بیول::وژی، سوس::یولوژی و پی::دیاگوژی مب::احثی زی::اد ب::ه آن

اختصاص دارد: .

پس داروینیزم قرن ن::وزدهم  و نی::و داروین::یزم ق::ر ن بیس::تم
 وSocial biologyپرورش دهندۀC اصطالح های سوسیال بیولوژی

  اند که این اصطالح ها در تاریخSociobiologyسوسیو بیولوژی 
علمی اثرات خاص خود را گذاشته اند و الزم است که ب:ه آن
توجۀC عمیق و ژرف شود، بن::اءً عن::اوینی در ذی::ل داروین::یزم و
نیوداروینیزم: درین بحث  به آن ها اختصاص دارن::د ک::ه در ب::ر

دارندۀC اهم نظریات: درین زمینه ها اند .

:Socialdarwinism : سوسیال داروینیزم 1

سوسیال داروینیزم اصطالحی است که به طرز دید و نگرش:
در ارتباط شناخت علمی و یا ایدیولوژی های نصف دوم قرن
نوزدهم که بر مفکورۀC بقای اقویا استوار گردیدند، اطالق شد
که در واقع اصطالح خوبی نب::ود زی::را این اص::طالح از ط::رف
آن های مورد اس::تفاده ق::رار می گ::رفت ک::ه نظ::ر مؤاف::ق و
مساعد با تئوری تکامل و نطریات مبتنی بر آن نداشتند، این 

http://www.tahleel.info/


جنگ  |         56 و صلح بر علمی و فلسفی  نگاه
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

در اروپ::ا ب::ه ظه::ور رس::ید و مت::داول1877اصطالح در سال 
 در امریکا بوسیلۀC مؤرخ امریکائی بن::ام1944شد و در سال 

هوفس شتدتر عمومیت داده شد ب::ا آن هم این اص::طالح، ب::ا
وجود تناقضات و بدبینی: ها،  خود را تثبیت کرد و فهم و درک

آن در سه ساحه واضح و آشکار است که عبارتند از :

الف : ارجاع به تنازع بقاء در توجی:ه سیاس:ت ه:ا و عمل ک:رد
های  اجتماعی انسان ک::ه ق::ادر ب::ه حم::ایت دیگ::ران نباش::ند،

همسوئی و همدردی نشان نمیدهند .

ب : ارجاع به تنازع بقاء در توجیه فعالیت ها و سیاست ه::ای
اقتصادی آزاد، دیدگاهی که بر رق::ابت اف::راد در م::ارکیت آزاد

کپیتالیزم صحه می گذارند .

ج : ارج:اع ب::ه تن::ازع بق:اء و بق:ای اقوی:ا در انتخ:اب ط:بیعی،
توجیه منازعات و برخورد ها بین ملت و گروه های نژادی، به
این معنی که قوت ها و نیرو های متزلزل که ظرفیت دوام و
بقای شان کم و قلیل است و در مبارزۀC تنازع بق::اء ظ::رفیت
مقاومت ش::ان ن::اچیز اس::ت و ب::ا منازع::ات و درگ::یری ه::ا از
وجود خود شان آگاهی می دهند مانند ن::یرو ه:ای ط::بیعی ک:ه
در جه::ان حیوان::ات و نبات::ات عم::ل می کنن::د، پس می ت::وان
قوانین اجتماعی را نیز مانند قوانین: ط::بیعی ص::ورت بن::دی و

فورمول بندی کرد .

این نظر یاد می دهد ک::ه ق::وت ه::ا و ن::یرو ه::ای اجتم::اعی از
نوعی اند که ترقی، پیشرفت: و تکامل را از طریق منازع::ات
طبیعی بین گروپ ها و گروه ها بوجود می آورند ،گ::روپ ه::ا
و گروهای ک::ه خ::وب درخش::یده ان::د و ب::ا س::ازگاری ش::رایط
زیست زیاده مؤفق، زنده و پ::یروز از می::دان تن::ازع بق::اء ب::در

آمده اند، سطح تکامل اجتماعی را بلند می برند.

از سوسیال داروینیسم به فهم می رسد ک::ه ق::درت ها و ن::یرو
های که خود را در معرض تنازع بقاء می گذارند اثرات مثب::تی
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بر جامعه دارند زیرا این ها قدرت ها و نیرو های در جامعه ان::د

.108که جامعه را به پیش می رانند

:Sociobiology 109 : سوسیو بیولوژی2

سوس::یوبیولوژی هم از جمل::ه عل::ومی اس::ت ک::ه ب::ر تئ::وری
تکام::ل ابتن::اء: دارد و از اس::تنتاجات تئ::وری داروین: اس::ت و

شاخۀC از بیولوژی رفتار محسوب می شود.

سوس::یوبیولوژی و زیس::ت شناس::ی رفت::اری ی::ک بخش::ی از
بیولوژی است، و مط::ابق ب::ا این رش::ته ب::ا اس::تفاده از روش
های علمی تجزی::ه: و تحلی::ل رفت::ار حیوان::ات از جمل::ه انس::ان

.110 بررسی می شودوتشخیص 

 یا ب:ه بی:ان دیگ:ر، سوس:یوبیولوژی ترکی:بی از دس:پلین ه:ای
ساینتیفیک و کردار اجتماعی در حیوانات و انواع زن::ده اس::ت
و به حیث ش::اخۀC از بیول::وژی و سوس::یولوژی ش::ناخته ش::ده

است .

عرصۀC تحقیق این طرز دید، توجیه رفتار اجتماعی موج::ودات
زنده که حیات اجتماعی و گروهی دارند بر اساسات بیولوژی

ecologicاست، یعنی اینکه: سوسیوبیولوژی مطالعۀC ایکولوژیک 

 انسان راکه عبارت از رابطۀPsychologicCرفتار و سایکولوژیک 
انس::ان ه::ا ب::ا هم دیگ::ر و دیگ::ر حیوان::ات، و هم::ه ب::ا هم در
مجموع با محیط زیست را در نظر دارد، بط::ور مث::ال س::احه

های این علم را چنین می توان بیان کرد :

الف :  مطالعۀC الگو ها و نمونه: های سیکس و پروس::ۀC تولی::د
.111مثل بین حیوانات

108 -   Evolution Handbuch 2010, Herausgegeben von Philipp Sarasin und Marianne Sommer
109 -   behavioral Biology, Verhaltensbiologie

110 - Peter M. Kappeler, Verhaltensbiologie, 3 Auflage 2011 
111 - The study of sex and reproductive processes of organisms,  Die Studie des Sex und Fortpflanzungsprozess der 
Organismen.
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ب : مطالعۀC منازعات و جنگ های حیوانات ب::ر س::ر س::رزمین
.112ها و ناحیه ها

ت ::: مطالع::ۀC ش::کار گ::روهی وب::اهمی و ق::انون من::دی ه::ای
.113تقسیم سهم شکارچیان

 در امریک:::ا اس:::اس1940این ط:::رز دی:::د و تلقی در س:::ال 
 ادوارد:1975گذاشته شد. ترویج کنندۀC این اصطالح در سال 

Edwardاوس:::بورن ولس:::ن اس:::ت   osborn  willson،اس:::ت 
بیولوژیس::تی ک::ه ب::ر حش::رات تحقیق::اتش مع::روف اس::ت،
بخصوص تحقیقاتش در مورد کمونیکیشن مورچه ه::ا ک::ه ی::ک

 ها کهPheromonenمکالمۀC بیوشیمیک: است، بوسیلۀC فیرومینون:
پیام رس:ان ه::ای از ن::وع م:الیکول ه:ای اورگانی::ک ان:د، ح:ائز

اهمیت است .

تحقیقات این عالم بیول::وژی در س:احۀC پرنس:یپ ه:ای تئ:وری
تکامل و ساحۀC میکانیزم: رفتار حیوانات زیاد معروف اس::ت و
او کسی اس::ت ک::ه ه::ردو س::احه را ب::اهم توحی::د ک::رده و ب::ه

.114انسجام آورده است

در اواخ:::ر ق:::رن بیس:::تم و اوائ:::ل ق:::رن بیس:::ت ویکم در
 ب::هSociobioloyموردمطالعۀC رفتار انس::ان ه::ا سوس::یوبیولوژی

صحنۀC جدل و مناقشه تبدیل شد که تا هن::وز هم این سلس::له
دوام دارد .

در اخیر بهتر: است  که به صورت مجزا و مستقل از نظریات
Herbertهربرت سپنسر   SpencerCفیلسوف انگلیس::ی: و فلس::فۀ 

 ذک::ر مختص::ر: داش::ته باش::یم ک::ه اولیParagmatismپراگماتیزم 
Socialمارا به دوران سوسیال داروین::یزم   Darwinismآش::نا می 

س::ازد و دومی م::ارا ب::ه دی::د و نگ::اه انس::ان مح::ور در م::ورد
حقیقت که بر نفع جوئی و مفیدیت ابتناء دارد و نتیجت::اً اخالق

را نسبی و در بستر زمان و مکان متغیر و متحول میداند و 

112 - The study of wars and conflicts among organisms. Die Studie von Kriegen und Konflikten unter belebten 
Organismen.
113 - The study of group hunting and the study of hunting laws.  Die Studie der Gruppenjagd und die Studie der 
Jagdgesetze.
114 - Peter M. Kappeler, Verhaltensbiologie, 3 Auflage 2011
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اساسات تعلیم و تربیه: عدۀC از جوامع راتشکیل داده اس::ت و
در عصر حاضر فلسفه ایست ک::ه در ت::داول اس::ت، ب::ا تفک::ر

مدرن عصر حاضر آشنا می سازد .

از این جهت ک::ه پراگم::اتیزم ن::یز اخالق را نس::بی، متغ::یر و
متحول می داند، سنخیتی با نظریاتی هربرت: سپنس::ر دارد و
از جانب دیگر، مفیدیت عمل بر محور دید انسانی توجی::ه گ::ر
جنگ و صلح در هرگونه شرایط شده می تواند و ی::ا ب::ه بی::ان

شعری، اینکه: میگوید :

جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است : من به قربانت شوم این
چه نیرنگ است.

 هم تص::ریحParagmatismپس به فهم در می آید  که پراگماتیزم: 
کنندۀC تنازع بقاء و بقاء اقویا در انتخاب طبیعی است .

 قبل از این تذکار مختصر وعده داده شده در م::ورد ش::ناخت
بنیادین سپنسر و پراگماتیزم، بصورت خیلی گذرا بر اخالق از
دید و نگاه عموم باید ترکیز: شود و تا فهمیده ش::ود  ک::ه اگ::ر
Cاخالق مبتنی بر تئوری تکام::ل و نس::بی اس::ت، عم::ق فاجع::ۀ
تاریخی بشر را ان::دازه گ::یریم و بشناس::یم ت::ا ب::ه نت::ایج مفی::د

بحث ما برسیم و بخش دوم را به اختتام برسانیم .

اخالق، آنچه: از عادات، رسوم و رواج ها و خلق و خو و رفتار
مربوط به انسان و جامعۀC انسانی ان::د در مجم::وع هم::ه بن::ام
اخالق نامیده شده ان::د.در عل::وم بش::ری اخالق در س::ه بخش

تحت مطالعه قرار گرفته است که عبارتند از :

 که مجموعۀC از اعتقادات، باور ها  رواج ه::ا،Moral : مورال 1
آداب و رسوم که اجزای اصلی س::ازندۀC کلت::ور جامع::ه ان::د و
جامع::ه از آن پ::یروی می کن::د و بش::کل س::نت قاب::ل انتق::ال

است، می باشد.

 ؛ تالش مدلل وفیلسوفانه برای تثبیتEthik ، ethics : ایتیک 2
و یا تردید: باورها، اعتقادات و رسوم.
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  تالش و س::عی اس::ت درMetaethik، metaetics : میت::ا ایتی::ک:  3
جهت توضیح و تشریح ساختار های تئوریک و منطقی اخالق.

همانگون::ه ک::ه حی::ات و ب::ه خص::وص حی::ات انس::انی و ق::انون
من::دی ه::ای آن از لح::اظ بیول::وزی مهم و اساس::ی اس::ت ب::ه
مراتب مهم::تر از آن حی::ات اخالقی و رفت::اری انس::ان ک::ه در
مجموع ازآن به اخالقیات یادمیگردد که پاس::خگو ب::ه اساس::ی
ترین سؤال ه::ا، چ::ون  دس::تورات اخالقی از کج::ا ریش::ه می
گیرند ؟ و یا چه خوب است و چه ب::د ؟، چ::ه بای::د ک::رد و چ::ه

باید نه کرد ؟ و سؤاالت زیادی درین ارتباط، می باشند .

باکمی دقت دریافته: می شود که شالودۀC تمدن عص::ر حاض::ر
برمادیت گذاشته شده است زیرا در اکثر تحلیل ها اخالق ب::ر
اساس تنازع بقاء و بقای اقویا تببین و تشریح شده است ک::ه
انسان را درس اقتدار گ::رائی و ق::درت خ::واهی می ده:د ک::ه
انحصارگرایانه بر همه چیز بتازد و آنکه برضد قدرت و ث::روت
اش است بجنگد، و با آنکه: در انحصار ق::درت و ث::روت ی::ار و
همدم اش است در تقسیم سهیم باشد و تف::اهم و همس::وئی
را تحقق بخشد. پس بهتر است از  داستان بق::ای اقوی::اء  در

گذشته و عصر حاضر ذکر مختصربعمل: آید. 

 :Herbert Spencer : هربرت سپنسر 1

 { فیلس:::::::وف،1903 : 1820هرب:::::::رت اسپنس:::::::ر } 
سوسیولوژیست و مبتکر: استعمال اصطالح تی:وری تکام:ل ب:ا

 و اس::اس گ::ذار ط::رز دی::د و تلقی115مشخص::ۀC بق::ای اقوی::اء
تک::املی ب::ه عن::وان الگ::و و نمون::ه، پیش::گام و پیش کس::وت
سوس:یال داروین:یزم، ج:امع تم:ام نظری::ات عص::رش، مبت:نی
برتکامل، مانند، انکشاف ممتد جهان فزیکی، اورگانیزم ه::ای
بیولوژیک، تفک::ر انس::ان، و بالخ::ره جوام::ع و کلچ::ر انس::انی،

چهرۀC شاخص در فلسفه و جامعه شناسی بشمار می رود.

.Militant Societyالف : جامعۀC نظامی یا لشکری 

115 - Evolution , Herausgegeben von Philipp Sarasin und Marianne Sommer.
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 .Industrial societyب : جامعۀC صنعتی 

جامع::ۀC نظ::امی ی::ا جامع::ۀC لش::کری را جامع::ۀC دانس::ت ک::ه
همکاری ه::ای اف::راد: تحت قی::ومیمت ح::اکم تنظیم می ش::ود و
فرمان فرمانروا در آن برجستگی: دارد و یک جامع::ۀC مطی::ع و

فرمانبر است.

جامعۀC نظامی را جامعۀC سازمان یافته با رابطه: های سلس::له
مراتب و خصایص اطاعت، ساده و همگون توص::یف ک::رد، در
حالیکه جامعۀC صنعتی را جامعۀC قراردادی: با اختی::ار و تمس::ک
به قرار دادها را وظ::ایف و وج::ایب اجتم::اعی دانس::ت و بن::اءً
جامع::ۀC ص::نعتی را ی::ک جامع::ۀC پیچی::ده، متف::اوت و ن::اهمگون

توصیف کرد .

 نس::بیSpencerدر اخالق تکاملی و تکام::ل اجتم::اعی اسپنس::ر 
ب::ودن و ع::دم ثب::ات اخالقی ب::ه فهم و درک می رس::د زی::را
اسپنسر باورمند است که جهان و اشیای جهان بدون ه::دایت
و رهنمائی خداون:د از ح:الت هم جنس:یتی همگ:ون س:اده ب:ه

ناهمگونی متفاوت و پیچیده سیر می کند .

اینگونه: اظهار نظر کردن و موض::عگیری در انطب::اق ب::ا چ::نین
نظر، تالشی است در جهت انطباق: قوانین ط::بیعی و ق::وانین
Cاجتماعی و یا اینکه حاکم س:اختن ق:وانین: ط:بیعی ب:ر جامع:ۀ
بشری که تمام جزء و کل اجتم::اعی و کلت::وری را در ب::ر می

گیرد .

  رفت::ار ه::ای ان::د ک::ه بخش::ی از116هدف مندی و غایت مندی
قانون تنازع بقاء محسوب می شوند یعنی اینکه: برای تحف::ظ
حیاتی،  امنیت، و آس:ایش خ:ود، دیگ:ران: را کن:ار بزن:د . پس

 ب::ه اس::اسSpencerخیر و شر و خوبی وبدی از نظر اسپنس::ر 
 رفتار غ::ایت مندان::ه و هدفمن::د را117تنازع بقاء و بقای اقویاء

توجیه می کند و تعریف خ:وب وب::د از نظ:ر اسپنس:ر اینگون::ه:
است که :

116 - Teleology 
117 -  The surviaval of the  fittest
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ال::ف :::  فع::ل و رفت::ار خ::وب، فع::ل و رفت::اری اس::ت ک::ه از
سادگی به پیچیدگی متحول: و متکامل شده است .

ب :  فعل و رفتار بد، فع::ل و رفت::اری اس::ت ک::ه متح::ول ن::ه
شده است و در حالت سادگی باقی مانده است.

با در نظر: داشت باور های اسپنسر، تکامل سیر از سادگی و
Cهمگونی به پیچی::دگی: و ن::ا همگ::ونی: اس::ت، دراجتم::اع نقط::ۀ
پای::انی و مرحل::ۀC نه::ائی آن تخلی::ق و بوج::ود آوردن انس::ان
اخالقی و جامعۀC اخالقی است که انسان و جامعه با هم دیگر:
در انطباق کامل به سر برند. انسان اخالقی از نظ::ر اسپنسر

Spencerکسی است که عملکرد های او با همه تنوعی که دارد 
متناسب با شرایط وجودی او اجراء و اعمال شود .

 ب::هSpencerبدین ت::رتیب ازمطالع::ۀC آراء و نظری::ات  اسپنس::ر 
فهم می رسد که جامعه محصول تغییر و تطور است، انس::ان
محص::ول تغی::یر و تط::ور اس::ت و ارزش ه::ای اخالقی ن::یز
محصول تطور است و در نهایت اجرای ه::ر ی::ک از ک::ار ک::رد

های حیاتی یک الزام اخالقی است.

به م::واردی اخالقی ب::رمیSpencerدرنهایت درنظریات اسپنسر
خوریم که چنین اند:

الف : رفتار اخالق تکاملی.

ب : رفتار مطلق اخالقی.

رفتار اخالق تکاملی بر قوانین تنازع بقاء و بقاء اقویا ء ابتن::اء
دارد و و رفتار مطل:ق اخالقی ک:ه دس:تورات آرم:انی ان:د ب:ر

همکاری و همیاری اساس دارند .

:Paragmatism : پراگماتیزم 2
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  اس::ت ک::ه عم::ل راParagmaپراگم::اتیزم ب::ر گرفت::ه: از پراگما
گوین::د و از این جهت بن::ام مکتب اص::الت عم::ل ن::یز ی::اد می

شود .

 استعمال کرد،1898 در سال 118این اصطالح را ویلیام جمیز
 در س::ال119و با نگاه به کار های نشراتی چارلز ساندر پیرس

 می توان این اصطالح را دریافت.1878

پراگماتیزم جدائی کامل تئوری شناخت و عمل است .

از نظر پراگماتیزم: به کنه حقایق رسیدن ممکن نیس::ت زی::را
 اس::ت،120که از نظر این مکتب و طرز فک::ر  حقیقت نس::بی

آنچه خود را در عمل با بیشترین درجۀC فایده مندی تثبیت کند
بیشترین: درجۀC حقیقت را دارا خواهد بود .

مطابق دیگاه پراگماتیزم،: تمام قض::اوت ه::ا، ادراک::ات و فهم
در ارتباط با دید انسان محور ارزش و اهمیت می یابند که از
زاویۀC عمل و نتایج م::رتب ب::ه آن برس::ی می ش::وند و ب::ا دارا
بودن فوایدی به حیث بخشی از حقایق تثبیت می ش::وند و از
این جاست که با شناخت تئوریک میانۀC خوبی ندارد و عمل را

 و ع::دم121در جدائی از تئوری شناخت ب::ر بنی::اد فای::ده من::دی
فایده مندی مطالعه می کند.

این بود خالصه ومختصری در مورد پراگماتیزم که از ط::ول و
Cتفصیل آن صرف نظر کردیم و فق::ط می خ::واهیم ک::ه نتیج::ۀ

آخری از آن استخراج کنیم و آن اینکه: :

طوریک::ه دی::ده می ش::ود این مکتب آرام و دور از خش::ونت
معل::وم می ش::ود ب::ا آن هم ب::ا دقت در می ی::ابیم ک::ه درین
مکتب اخالق نیز نسبی است و از جانب دیگ::ر: قب::ولیت عم::ل
بر مفیدیت عمل ابتناء: دارد نه بر تئ::وری ش::ناخت، می توان::د

که زمینه ساز توجیه نگاه های وارونه و غیر منطقی انسان 

118 - William James (January 11, 1842 – August 26, 1910)  فیلسوف ، روانشناس و فزیشن آمریکائی تبار ، مفکر
 برجستۀC قرن نوزدهم
119 - Charles Sanders Peirce 
120 -  relative
121 - utilitarianism
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بر اساس فایده مندی و عدم فای::ده من::دی گ::ردد و این خ::ود
بزرگترین: دلیل است ب::ر این ک::ه در ه::ر ش::رایط انس::ان می
تواند بر بنای فک::ر فای:ده من:دی جن:گ ه::ا را ب::ه راه ان:دازد: و
آرامش دیگران: را به هم زند و یا توجیه گر خون ه::ای ریخت::ه:
شده در تاریخ بش::ری ب::ر مبن::ای فای::ده من::دی و ع::دم فای::ده
من::دی باش::د، پس این: مکتب ن::یز می توان::د ک::ه خش::ونت زا
باشد، زیرا ک::ه فکت::ور خش::ونت یع::نی دی::د انس::ان ب::ر فای::ده
مندی و عدم فایده مندی معیار و مالک قرار داده شده است

.
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122هبوط

 و اسکان پذیری حض::رت آدم123مراد از هبوط اسکان گزینی
علیه السالم و حضرت حوا سالم علیها و خ::انوادۀC بش::ری ب::ر
اساس شناخت و آگ::اهی و مط::ابق ب::ه آن ش::ناخت و آگ::اهی

زندگی کردن  در زمین است .

هبوط آغاز تاریخ انسانی خانوادۀC بشری است که ب::ا مف::اهیم
شناخت توحیدی و جبر های اخالقی، حقوقی همراه  اس::ت و
در اتص::ال ب::ا گذش::تۀC ت::اریخی و زمانمن::دی ک::ه در عم::ومیت

ارجاعی قابل درک و فهم است، می باشد .

الل::ه تب::ارک و تع::الی از خصوص::یت عم::دۀC این زن::دگی دردو
مورد در قرآنکریم چنین ذکر می کند:

ا َكانَـــا فِيـــِهۖ  ا َفَأَْخَرَجُهمَـــا ِممَّ ْيطَاُن َعْنهَـــ َوُقْلنَـــا َفَأََزلَُّهمَـــا الشـــَّ
اْهبُِطوابَْعُضُكْم لِبَْعضٍ َعُدوٌّ ۖ َولَُكْم فِي اَأْْلَْرضِ ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإِلَٰى

 124ِحيٍن

122 - Descent, Abstieg
123 - Habitation

124 Cمبارکۀ Cالبقره ، آیۀ Cمبارکۀ C36سورۀ
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هنگاميکـــه خداونـــد، ابـــراهيم را بـــا( بـــه یـــاد آورید)و ( 124)
آزمــودـ، پس او( مشتمل بر اوامر و نــواهی و تکــاليف)سخنانی

:»فرمــود( خداونــد بــه او. )همــه را بخــوبی بــه انجــام رســانيد
ــرار می دهم ــردم قـ ــوای مـ ــو را پيشـ ــه من تـ ــتی کـ «.بدرسـ

(«.نــيز پيشــوایانی قــرار بــده)و از فرزنــدانم : » گفت( ابــراهيم)
«.پيمان و عهد من به ســتمکاران نمی رسد: »فرمود( خداوند)

رر ررررر رررر رررر رر رر ررر ررررر ر

۬        ـ 2 ٱلَۡأَۡرِضُمۡسَتَقرٌّ ِفى َوَلُكۡم ۖ۬ ِلبَۡعٍضَعُدوٌّ بَۡعُضُكۡم ٱۡهِبُطواْ َقاَل

( ِحيٍن۬   ِإَِلٰى 125(٢٤َوَمَتـٌٰع

در حالی که بعضی از شما نسبت به, فرود آييد: »فرمود( خداوند)
ــا مــدت, بعض ديگــر دشــمن خواهيــد بــود وبــرای شــما در زمين ت

 رر رررر ررررر «.معينی قرارگاه وبهرمندی خواهد بود

دقت در این آیات متبرک و تمرکز: بر مفهوم دشمنی، دریافته:
می شود که  زندگی انسان سمت و سو و جهت های دارد که
زمینۀC تبارز دشمنی ها اند که جمعاً ب::ه دو گون::ه قاب::ل درک و

فهم اند که عبارتند از :

الف : دشمنی های که ب::ر خ::ود خ::واهی ه::ا و ح::ذف دیگ::ران
ابتناء دارند و دیگران آنگاه امکان ب::ودن در ص::حنه دارن::د ک::ه
اث:راتی در ابق:اء داش:ته باش:ند ک:ه از آن می ت:وان ب::ه ص:لح
مصلحتی تعبیر کرد و این صلح مصلحتی در زمینه های ق::وت
و ضعف و در مناسبات اشتراک: منافع شکل می گیرد: ک::ه ب::ر
قانون مندی های ضعیف استوار است و ه::ر آن و ه::ر لحظ::ه
شکننده است و فاقد روحیۀC ایثار و فداکاری است و از جانب
دیگر حضور سازمان یافته در میدان نبرد یا تنازع بق::اء اس::ت

که قرار داد: این صلح مصلحتی در طول تاریخ به خون 

125  Cمبارکۀ Cاالعراف آیۀ Cمبارکۀ C24سورۀ
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دیگران: نوش::ته ش:ده اس::ت، دیگ::رانی: ک::ه ب::ا من::افع دیگ::ران
ضدیت دارند .

ب : دشمنی های که بر پایۀC تضاد و تخاصم خ::یرات و ش::رور
ابتناء دارند، هم::ان طوریک::ه خ::یرات بخش::ی از نظ::ام خلقت
اند، ش::رور ن::یز بخش::ی از نظ::ام خلقت ان::د و بین خ::یرات و
ش:::رور کش:::مکش دایمی وج:::ود دارد و این: اس:::ت مفه:::وم
تاریخی زندگی بشر در کرۀC زمین و در متن حوادث تاریخی .

یعنی اینکه انسان می خواهد بن::اء ب:ه خواس::ت الل::ه عزوج::ل
ث:ابت س:ازد ک:ه موج:ود افض:ل اخالقی اس:ت و ش:یطان ب:ر
اساس چلینجی که با الله عزوجل داده است می خواهد ثابت
سازد ک::ه انس::ان فاق::د هرگون::ه: فض::یلت و ش::رافت اس::ت و
اینجاست که صحنه آرائی این: دشمنی با آنکه خون آلود است
از جانب انسان اخالقی و ارزشی، ق::انون من::د و ب::ر م::وازین
عدالت تنظیم شده ک::ه تالش::ی اس::ت در جهت ص::لح پای::دار،
صلحی که قانون من::د اس::ت و مس::لماً رف::اه گس::تر اس::ت و

آسایش را نصیب جامعۀC انسانی می سازد .

قب:ل از ش:ناخت دش:منی در دو کتگ:وری، ض:روری اس:ت ت:ا
انسان تعریف دقیق شود  و وقتی به تعریف دقیق از انس::ان
دست یافتیم آنگاه می توانیم که روابط خصمانۀC انسان را در
دو کتگوری تبیین و تشریح ک::نیم ک::ه این خ::ود پای::ه و اس::اس
است برای شناخت مفاهیم صلح و جنگ و از این جهت است
که قبل از همه در مورد شناخت پدیده های صلح و جن::گ، م::ا

 اهمیت می دهیم و ب::ه آن اهتم::ام می126ب::ه انس::ان شناسی
ورزیم .

اگر بر تعریفی که از انسان در قرآن مجی::د و آح::ادیث پی::امبر
صلی الله علیه وسلم  شده توجه عمیق نمایم در می یابیم 

126 - Anthropology
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Existance 127ک::ه انس::ان دارای دو ن::وع وج::ود یااگزس::تانس 
است.

  یعنی آنچه از خود ب::یرون میExistenceوجود یا اگزیستانس 
شود و خود را متجلی می سازد تا ب::ه درک و فهم آی::د ی::ا ب::ه
عبارۀC دیگر » ق::رار گ::رفتن: ب::یرونی « اس::ت ک::ه ب::ه » تق::رر
حضوری «، » قیام ظهوری « و » قیام صدوری « نیز ترجمه

شده است.

وقتیکه می گ::ویم انس::ان دو ن::وع وج::ود دارد ب::ه این مفه::وم
است که :

الف :  وجود روحی با ماهیت اخالقی.

ب : وجود جسمی با مجموع غرایز

 اس::ت و ظه::ورش در128وج::ود روحی انس::ان از ع::الم امر
عرصۀC وجود با امر ) باش ( و تحقق آن »کن فیکون « است
و زم::ان من::د نیس::ت و از ع::دم  ب::ه هس::ت آم::دن اس::ت در

 اس::ت،129حالیکه وجود جسمی و غریزی انسان از عالم خلق
 و130عالم خلق، یعنی چیزی از چیزی ساخته شدن، که ت::درج

 را نشان می دهد .133 و ارتقاء132، تکامل131زمانمندی

آیات مبارکۀC متعددی در قرآن مجید بر وجود روحی انسان به
حیث یک وجود مس::تقل داللت دارن::د و هم چن::ان در اح::ادیث
پیامبر صلی الله علیه وسلم احادیثی درین مورد وجود دارند 

 دو گونه وجود انسانی از قرآنکریم و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قابل درک و فهم است.127
128 Cمبارکۀ Cاالسرا/ بنی اسرائیل توجه شود:85 برای تقرب ذهن به آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 

َقلِيالً۬              ) ِإاَِّلَّ ٱۡلِعۡلِم َن ّمِ ُُأوتِيُتم َوَمٓا َربِّى ُأَۡمرِ ِمۡن ٱلرُّوُح ُقِل ٱلرُّوحِۖ  َعِن از تو درباره!( ای پيامبر)و  ( 85) ر،  (٨٥َويَۡسَٔلُونََك

رر « .روح از فرمان پروردگار من است، و جز انــدکی از دانش بــه شــما داده نشـده اســت :»ی روح سؤال می کنند، بگو 
رر رررررر ر ررر رررر رر ررررر رر

129 - Creation, Schaffung
130 - Gradual, Allmählich
131 -  Temporality, Zeitlichkeit
132 - Progress, Vorwärtskommen
133 - Promotion, 

http://www.tahleel.info/


جنگ     |69 و صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center 

Cکه وجود روحی مستقل انسان را اثبات می کنند که ب::ه گون::ۀ
مثال از آن می توان چنین ذکر کرد :

ِبُذُنوِبَنا        الف  َفٱۡعَتَرۡفَنا ٱۡثَنَتيِۡن َوَأَۡحيَيَۡتَنا ٱۡثَنَتيِۡن َنا َأََمتَّ َربََّنٓا َقاُلواْ ـ

َسِبيٍل۬     ) ن ّمِ ُخُروٍج۬ ِإَِلٰى 134(١١َفَهۡل

گویند : پروردگارا! ما را دوبار میراندی: و دو بار زنده ک::ردی،
پس ) اکنون ( به گناهان خود اعتراف کردیم، آیا راهی ب::رای

خروج ) از جهنم ( وجود دارد؟

 : ُذرِّيََّتُهۡم        ب  ُظُهوِرِهۡم ِمن َءاَدَم بَنِٓى ِمۢن َربَُّك ُأََخَذ َوِإِۡذ

ُأَن         َشِهۡدنَٓاۛ  بَلَٰى ۛ َقاُلوْا بَِربُِّكمۖۡ  ُأَلَۡسُت ُأَنُفِسِهمۡـ َعلَٰىٓ َوُأَۡشَهَدُهۡم

( ِفلِيَن         ـٰ َغ َذا ـٰ َه َعۡن ُكنَّا ِإِنَّا َمِة ـٰ ٱۡلِقيَ يَۡوَم تَُقوُلٓوْا  (١٧٢تَُقوُلوْا ُأَۡو

بَِما           ُأََفُتۡهلُِكَنا بَۡعِدِهمۖۡ  ۢن ّمِ ُذرِّيًَّة۬ َوُكنَّا َقۡبُل ِمن َءابَٓاُُؤنَا ُأَۡشَرَك ِإِنََّمٓا

ٱۡلُمۡبِطُلونَـ  ) 135 (١٧٣َفَعَل

هنگامی که پروردگارت از پشتهای فرزندان( به یاد بياور)و  ( 172) 
,وایشــان را بــر خودشــان گــواه ســاخت, ذریۀ آنها را بر گــرفت, آدم

ــود) ــ ــتم؟:( »وفرم ــ ــما نيس ــ ــار ش ــ ــا من پروردگ ــ ,آری: »گفتند« آی
این گواهی بــدین خــاطر بــود کــه)و«. گواهی می دهيم( هستی)

 «.بی خبر بودیم, ما ازاین: » در روز قيامت بگویيد( مبادا

وما, از پيش شرک آورده بودند, پدرانمان: »بگویيد( مبادا)یا ( 173) 
آیا ما را به آنچه باطل گرایان انجام, هم فرزندانی بعد از آنها بودیم

136«.می کنی؟( ومجازات)نابود , دادند

ارواح انسانی که قبل از وجود جسمی و غریزی انسان خل::ق
شده اند و نسل در نسل در یک ترکیب حکیمانۀC الله عزوجل 

134   Cمبارکۀ Cغافر آیۀ Cمبارکۀ C11سورۀ

135 Cاالعراف : آیه های  مبارکۀ Cمبارکۀ C173 و 172   سورۀ
136 - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=7_172

http://www.tahleel.info/


 هبوط  |  70
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

با وجود جسمی انسان یک جا می شوند، در قرآنکریم  چ::نین
بیان شده است:

ـ   )ج ِطيٍن۬        ن ّمِ ُسَلـَٰلٍة۬ ِمن ٱلِِۡإنَسـَٰن َخَلۡقَنا َجَعۡلَنـُٰه  (١٢َوَلَقۡد ُثمَّ

( مَِّكيٍن۬     َقَراٍر۬ ِفى َفَخَلۡقَنا     (١٣ُنۡطَفًة۬ َعَلَقًة۬ ٱلنُّۡطَفَة َخَلۡقَنا ُثمَّ

َلۡحًم۬ا        ٱۡلِعَظـَٰم َفكََسۡوَنا ِعَظـًٰم۬ا ٱۡلُمۡضَغَة َفَخَلۡقَنا ُمۡضَغًة۬ ٱۡلَعَلَقَة

ٱۡلَخـِٰلِقيَن        ) َأَۡحَسُن ُه ٱللَّ َفَتبَاَرَك َءاَخرَۚ َخۡلًقا َأَنَشأَۡنـُٰه 137 (١٤ُثمَّ

فردوس را ارث می برند، و جاودانه در( بهشت)کسانی که ( 11) 
ررررررر رر رر رررررر رررر..ماندد آن خواهن

رررررو به راستی انسان را از چکيده ای از گِل آفریدیم.( 12)

قرار( رحم)= سپس او را از نطفه ای در قرار گاهی استوار  ( 13) 
ررر رر رر رر رررررررررر ررررر . .دادیم 

گرداندیم،( خون بسته)= علقه ( به صورت)سپس نطفه را  ( 14) 
ــاه( پاره گوشتی)= مضغه ( به صورت)آنگاه علقه را  در آوردیم، آنگ

استخوانهایی گردانيــدیم، پس بــر اســتخوانها( به صورت)مضغه را 
گوشت پوشاندیم، ســپس آن را آفرینشــی دیگــر بخشــيدیم، پس

138..بزرگوار است، خدایی که بهترین آفرینندگان است( پر برکت و)

 Cمبارکۀ  Cآیۀ َءاَخرَۚ   } 14در  َخۡلًقا َأَنَشأَۡنـُٰه و{  ُثمَّ نو   Cمرحلۀ

متفاوت خلقت شاکلۀC انسانی است و این مرحله ایس::ت ک::ه
Cروح انسانی در جسم انس::ان دمی::ده می ش:ود یع:نی مرحل::ۀ
یکجائی وجود روحی و جسمی انسان در یک ترکیب حکیمان::ه

و خیلی ظریف .

د : حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه وس::لم ب::روایت: ام::ام
ا   139بخاری و امام مسلم رحمه الله علیهم

137 Cالمومنون آیه های مبارکۀ Cمبارکۀ C14 : 11 سورۀ
138 - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=23_11

 امام نووی رحمه الله علیه40حدیث مبارکۀC شماره  139
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ِإِنَّ أََحدَكُْم يُْجمَ::عُ َخلْقُ::ُه فِي بَطِْن أُمِّهِ أَْربَعِيْنَ: يَوْم::اً نُطْفَ::ًة، ثُمَّ
ُل ِ::َك، ثُمَّ يُْرس::َ ْ::َل ذَل غًَة ِمث يَكُوُن عَلَقًَة ِمثَْل ذَلَِك، ثُمَّ يَكُوُن ُمض::ْ
وَح وَيُؤَْمُر بِأَْربَِع كَلَِماٍت: بِكَتِْب رِْزقِ::هِ، ِإِلَيْهِ الَْملَُك فَيَنْفُُخ فِيْهِ الرُّ
ْ::َرهُ ِإِنَّ َّذِي الَ ِإِل::َه غَي عِيْدٌ. فَوَالل::هِ ال وَأََجلِهِ، وَعََملِهِ، وََشقِيٌّ أَوْس::َ
َّ َ::ُه وَبَيْنَهَ::ا ِإاِل ُ::وَن بَيْن َّى َما يَك َّةِ، َحت أََحدَكُْم لَيَعَْمُل بِعََمِل أَهِْل الَْجن
َ:دُْخلُهَا، َّارِ فَي ذَِراعٌ، فَيَْسبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاُب فَيَعْمَ:ُل بِعَمَ:ِل أَهْ:ِل الن
َ::ُه وَبَيْنَهَ::ا َّى َما يَكُوَن بَيْن َّارِ، َحت وَِإِنَّ أََحدَكُْم لَيَعَْمُل بِعََمِل أَهِْل الن
َّةِ َ::اُب فَيَعْمَ::ُل بِعََم::ِل أَهْ::ِل الَْجن ْ::هِ الْكِت بِقُ عَلَي َّ ذَِراعٌ، فَيَس::ْ ِإاِل

َروَاهُ البَُخارِيُّ وَُمْسلٌِم() فَيَدُْخلُهَا

 روز ک::ه40 دوره های نطفه ، علقه و مضغه هرک::دام: چه::ل 
 یعنی چهار ماه را در بر می گیرند:120جمع صد و بیست روز 

و در خلقت بع::دی اتص::ال ارواح انس::انی ، ک::ه از قب::ل خل::ق
شده اند و بناء بر حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه وس::لم،
به صورت » جنود مجنده « وجود دارند که به وسیلۀC مل:ک ی:ا
فرشته به امر پروردگار عالم در ج:نین ه::ای مربوط:ه دمی::ده
می شوند و شاکله های انس:انی ب:ا آگاهی ه:ای فط:ری ش:کل
می گیرند زیرا که وجود روحی ، وجود آگاه اس::ت و انس::انیت

رررر ررررر رر رر ررراست.انسان منحصر به آن 

از همین جهت است که در شریعت اسالمی، سقط جنین بعد
از چهار ماه ب::دون ع::ذر معق::ول ممن::وع اس::ت و ارتک::اب آن

قتل محسوب می شود .

ذ : و هم چن:ان ح:دیث مب:ارک } کنت نبی:اً و آدم بین الم:اء و
تین { بیانگر: اثبات وجود مستقل روحی انسان اند .

تانس یا وج::ود روحی انس::ان ب::ا آگ::اهییس اگزExistanceپس 
 جس:می ب:ا مجموع:ۀ:C غرای:زExistanceهای قبلی و پیش:ین: و 

انسانی در یک ترکیب واحد بنام انسان یا بشر از خود ب::یرون
می شوند و یا اینکه خود را متجلی می سازند .
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و در این ت::رکیب مش::اهده می ش::ود ک::ه انس::انیت انس::ان،

جایگاه سه نوع نفس است که عبارتند از :

: نفس اماره به سؤ } اثبات کنندۀC وجود جسمی و غری::زی1
140انسان {

:::: نفس لوام:::ه } اثب:::ات کنن:::دۀC وج:::ود روحی مس:::تقل2
141انسان {

::: نفس مطمئن::ه: } اثب::ات کنن::دۀC وج::ود روحی مس::تقل3
142انسان {

تجربۀ:C تاریخی زندگی انس::انی نش::ان می ده::د ک::ه همس::وئی
غرایز انسانی با آگاهی های فطری تعادل ف::ردی و اجتم::اعی
را سبب می گردد: و عدم همسوئی غرایز انس::انی ب::ا آگ::اهی
های فطری، زندگی انسانی را به افراط و تفریط می کشاند
و از این جاست که ما می توانیم به تفکیک عمل انس::انی ب::ه
خوب و بد ب::پردازیم و آن را دس::ته بن::دی ک::نیم ب::ه گون::ۀC ک::ه
اعمال زشت و بد از خواست های غری:زی انس:ان ص:ادر می
شود و اعمال نیک از فطرت س::الم انس::ان ک::ه هم::ان وج::ود

روحی انسان است پروانۀC صدور می یابد .

و این به این معنی است که انسان دوگونه از خود ب::ه س::وی
هستی بیرون می شود و در درک و فهم دیگر هس::تندگان هم

سنخ و هم مرتبه متجلی می شود که حسب ذیل اند :

.143: بیرون شدن و تجلی فطری1

140 Cمبارکۀ Cیوسف ، آیۀ Cمبارکۀ Cتوجه شود:53 به سورۀ 
ِحيٌم۬  اَرةُۢ بِٱلسُّٓوِء ِإِاَّلَّ َما َرِحَم َربِّىۚٓ  ِإِنَّ َربِّى َغفُوٌر۬ رَّ ُُئ َنۡفِسىۚٓ  ِإِنَّ ٱلنَّۡفَس َأََلَمَّ من هرگز نفس خود را ( 53)    (53 ، ترجمه : ) (٥٣)َوَمٓا ُأُبَّرِ

پيوسته به بدی فرمان می دهد ، مگر آنچه پروردگــام رحم کنــد، بی گمــان( اماره ،انسان)تبرئه نمی کنم ، بی شک نفس 
است مهربان  ی  آمرزنده   رر ررررر ررر ررر ر رر رررررر ررر ررر «.پروردگارم 

ررر
141 Cمبارکۀ Cمبارکه القیامه ، آیۀ C2 سورۀ:

اَمِة  . ررررر :ر رر ررر ررررررر ررررر  ، (۲)َوٓاََل ُأُۡقِسُم بِٱلنَّۡفِس ٱللَّوَّ
142   Cمبارکۀ Cالفجر آیۀ Cمبارکۀ C30 : 27سورۀ

ُة   ) ٱۡلُمۡطَمٮِٕنَّ ۡفُس ٱلنَّ مَّۡرِضيًَّة۬     ) (٢٧يَـٰٓأَيَُّتَها َراِضيًَة۬ َربِِّك ِإَِلٰى ِعبَـِٰدى   ) (٢٨ٱۡرِجِعٓى ِفى َجنَّتِى  ) (٢٩َفٱۡدُخِلى  ،(٣٠َوٱۡدُخِلى

در حالی که تو از او خوشنوی و او از تو خشنود, به سوی پروردگارت باز گرد  (28)    .ای روح آراـم یافته ( »27) :ترجمه 
 ررر رررر .«وبه بهشت من وارد شو ( 30)  ر .من در آی( خاص)پس در زمرۀ نبدگان   ( 29) ر .است

143 - spirituous
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.144: بیرون شدن یا تجلی غریزی2

در بیرون ش::دن م::ورد اول ی::ا تجلی فط::ری، تعری::ف انس::ان
اخالقی، ارزشی و قانونمند: است که حیات و بق::ای غرای::ز را
ن::یز در ح::الت تع::ادل ض::مانت می کن::د و ب::ر معی::ار ه::ای

مشخصی ابتناء دارد .

و اما بیرون شدن ی::ا تجلی غری::زی انس::ان ش::باهت ب::ا دیگ::ر
حیوانات دارد که جهان من، من و نفسی، نفسی است و این
بیرون شدن یا تجلی فاق:د ارزش ه:ای اخالقی  و قانونمن:دی
ه::ای معی::اری ب::رای زن::دگی انس::انی اس::ت و اگ::ر در ب::رخی
م::وارد قانونمن::دی ه::ای هم مش::اهده می ش::ود، ش::کننده و

؛ نه یایدار و دایمی.: اندنسبی

 :145 که عبارتند ازExistanceدو صفت

existenzielle: اگزیستانسیل 1

existanziall: اگزستانسیال 2

این دو صفت وجود، در م::ورد انس::ان، تجلی تص::میم و ب::ودن
بودنی انسان اند .

  بیانگر تصمیم چگون::ه ب::ودن انس::انexistenzielleاگزیستانسیل:
 ب:ر اوص::اف ذاتیexistanziallاست، در حالیک::ه اگزیستانس::یال 

انسان چون فهم، گفتار و در جهان بودن مصداق دارد .

ص:::لح خ:::واهی و جنگج:::وئی دوگون:::ه تص:::میم ی:::ا دوگون:::ه
 انسان است که خواستگاه ه::ردو ب::اexistenzielleاگزیستنسیل: 

ص::لحهم فرق دارد یا به عبارۀC دیگر، خواستگاه صلح جوئی . 
 وج::ود روحی انس::ان اس::ت، و خواس::تگاه تص::میمخ::واهی

جنگجوئی، وجود غری::زی انس::ان اس::ت، پس ص::لح در دنی::ای
کثرت پهلو های زندگی انسانی، با معیار های مشخص 

144 - instinctive
 از مارتین هایدگرSein und Zeit رجوع شود به کتاب هستی و زمان 145
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اخالقی، ارزشی و قانونی قابل تعریف: است و پدیدۀC جن::گ و
وسعت ابعاد آن در غرایز انسانی و گستردگی: خواس::ت ه::ای

 دارد، غرای::زی ک::ه لگ::ام گس::یخته: و غ::یرم::أمن وم::أواآنه::ا 
قانونمند اند، جاه طلب و انحصار گر اند .

وقتی ب::ه تجرب::ه ه::ای زن::دگی انس::انی در مس::یر پ::ر ف::راز و
نشیب تاریخ بشری نگاه کنیم در می یابیم که دو حالت گاهی
از هم قابل تفکیک بوده اند و گاهی مش::تبه و مخ::دوش: و آن

عبارتند از :

::: ت::داوم جن::گ ه::ا و خ::ونریزی: ه::ا و خان::ه وی::رانی: ه::ا، و1
گس::ترش: س::لطه و ح::اکمیت ج::اه طلبان::ه و انحص::ار گران::ه:
ایجاب تجدید قوا و فرصت های نو را می کن::د و این جاس::ت
که بر تفاهمات زورگویان::ه و هژمونی::ک آرامش::ی ص::لح گون::ه
برقرار می شود و این همان صلح کاذب است که زمینۀC تمام
عیار جنگ های خونین است و زم::انی اس::ت ک::ه چه::ره ه::ای

خونریز تاریخ بر اجساد انسان ها رژه رفته اند .

::: جهت برق::راری: ارزش ه::ای انس::انی و حق::ظ ک::رامت2
انسانی و حاکمیت قانون، جنگیدن گاهی ی::ک ام::ر اجتن::اب ن::ا
پذیر است، با وجود اینکه این تصمیم انسان ب::ا خ::ون نوش::ته
می شود و اگزیستنسیل خون آلود است و ام::ا در راه حف::ظ
ارزش های انسانی و برقراری ص::لح جامع::ۀC انس::انی اس::ت،

معقول و پذیرفتنی: است .

اگر دقت بیشتر: صورت نگیرد، با نمود ه::ای متف::اوت ص::لح و
 می شود ک::ه این هم دراختاللجنگ، قضاوت انسان ها دچار 

برخی موارد می تواند عامل جنگ های خانمان سوز شود .

بی::انقرآنکریم قرآن مجید، این ضعف و ناتوانی انسان را در 
 :146می دارد

146 Cمبارکۀ Cالبقره .216 آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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ا          َشۡيـًٔ۬ تَۡكَرُهوْا ُأَن َوَعَسٰىٓ لَُّكۡمۖ ُكۡرٌه۬ َوُهَو ٱۡلِقَتاُل َعلَۡيُهُم ُكتَِب

          ُ َوٱهَّللَّ لَُّكۡمۗ َشرٌّ۬ َوُهَو ا َشۡيـًٔ۬ ُتِحبُّوْا ُأَن َوَعَسٰىٓ لَُّهۡمۖ َخۡيٌر۬ َوُهَو

تَۡعلَُموَن    ) اََّل َوُأَنُتۡم (٢١٦يَۡعلَُم

 (216       )   ( حالی (  در است، شده واجب شما بر خدا راه در جهاد
نداشته           خوش را چيزی بسا چه است، ناگوار شما برای که

را             چيزی بسا چه و باشد، بهتر شما برای آن آنکه حال باشيد،
خدا            و باشد، بد شما برای آن آنکه حال باشيد، داشته دوست

نمی      شما و داند، .147دانيدمی

حق:::وقی انس:::ان اس:::ت و اخالقی و آزادی تجلی شخص:::یت
داشتن آن امکان رسیدن به تفاهم حقوقی و عقد قرار داده::ا
و پیمان ها است، و آزادی آنگاه چهره می گشاید که با پدیده
های اسارت و اس::ارت زا تخاص::م و دش::منی س::ازمان یافت::ه
ص::ورت گ::یرد و این خ::ود در جهت تعری::ف حق::وقی اف::راد: و
جامعه یک حرکت سلبی، حقوقی، اورگانیک و سیاسی اس::ت
که آزادی لگام گسیخته را که نافی شخصیت حقوقی انس::ان

 می سازد و در برخی ح::االت جن::گ ه::ای را ک::ه ازسداست، 
نظ::ر انس::ان گ::اهی ک::راهت ب::ار اس::ت، اجتن::اب ناپ::ذیر: می

سازد .

147 - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_216
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صلح گسترده و پویا
} فرد صالح، جامعۀC آزاد و متعادل {

به تصویر کشیدن رابطه های گستردۀC صلح آم::یز ب::ه ص::ورت
150، حق::وقی149، اخالقی148فعال و پویا در نما و منظ::ر روانی

در انطباق با وجود انسانی، اجتم::اع بش::ری و هم چن::ان نم::اد
های مکانی و زمانی صلح، همۀC آن ها موضوعاتی اند ک::ه ب::ه

 و151وض::احت در س::ورۀC مبارک::ۀC البق::ره » ص::نام الق::رآن «
سورۀC مبارکۀC ء ال عمران که نظربه: حدیثی شریف که هردو
سورۀC مبارکه به نام } الزهراوین: { یاد گردیده ان::د، فهم می
شوند و بر اساس حقایق و واقیعت ه::ا، ص::لح را تعری::ف: می
کنند و با وجود اختالفات، راه رسیدن به صلح پایدار را نش::ان
می دهند و راه های عملی آن::را در متن رابط::ه: ه::ا ب::ه اثب::ات
Cمبارک:ۀ Cمی رسانند و بر اساس این امتیاز به خصوص س:ورۀ

Peaceالبق:::ره را می ت:::وان ب:::ه}»: مانیقیس:::ت ص:::لح « ی:::ا 
Manifestoانسان ها Cمسمی کرد زیرا اساسی ترین: رابطۀ } 

چه به صورت فردی و چه به ص::ورت جمعی یع::نی در رابط::ه
های فردی و اجتماعی و سیاس::ی در ح::الت هم فک::ری و هم

نظری و هم چنان در اختالف فکری و تفاوت نظر ها در 
148 - Psychologically/ Psychologisch

149 - Morally/ moralisch
150 - Legaliatic/ rechtlich

بیان القرآن سلسله درس های ویدیوئی داکتر اسرار احمد. 151
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حالت ایم:ان و ع:دم ایم:ان ب:ر » وص:ل «ام:ر و تأکی:د ش:ده
است و این اصلی است ک::ه تم::دن انس::انی و اس::المی ب::رآن
ابتناء دارد و به راستی که اس::الم مق::دس م::یراث دار اص::لی
تمدن انسانی، حق آنرا دارد که با ص::دای بلن::د و رس::اء و پ::ر
طنین شعار صلح را اعالم دارد و هم قانون مندی ه::ای آن را
که در قرآنکریم و احادیث نبوی صلی الل::ه علی::ه و س::لم درج
اند به بش:ریت تش::نۀC ص:لح در ه::ر زم:ان ب::ا در نظ::ر داش::ت
واقتضاأت ارائه دهد، پس اسالم مقدس توانائی آنرا: دارد ک::ه
صلح را در هر زمان شعار دهد و در متن های تقنی::نی عی::نیت

بخشد .

Cوقتی از » وصل « ذکر می کنیم، می دانیم که نوعی رابط::ۀ
آگاهانه  و موافقانۀC انس::ان ب::ا اط::راف، محی::ط و پ::یرامونش:
است که درین جا ترکیز ما بر رابطه ه::ای الل::ه ج::ّل جالل::ه و
انسان، انسان با انسان در شکل و ف::ورم ف::ردی و اجتم::اعی
آن است یعنی اینکه: این وصل در رابط::ه ب::ا اف::راد: انس::انی و
اجتماعات بشری بر دوگونه به عرص::ۀC ظه::ور می رس::ند ک::ه

عبارتند از :

 : عقد قرار داد ها و میثاق ها و تمسک: به آن ها.1

 : برقراری روابط همدردانۀC انس:انی ب:ا اف:راد و اجتماع:ات2
بشری بدون در نظر گرفتن دین، طرز فکر، ملیت و نژاد.

Cص::لح در آی::ۀ Cعم::ارت پ::ر ش::کوۀ Cاین ه::ردو عنص::ر س::ارندۀ
 Cالبقره به طور اعج::ازی بی::ان ش::ده27مبارکۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 

اند که این آیۀC مبارکه چنین است :

َأََمَر          َمٓا َويَۡقَطُعوَن ِميَثـِٰقهِۦ بَۡعِد ِمۢن ِه ٱللَّ َعۡهَد يَنُقُضوَن ٱلَِّذيَن

ُهُم         َُأْوَلـٰٓٮَِٕك ٱلَۡأَۡرِضۚ ِفى َوُيۡفِسُدوَن ُيوَصَل َأَن ِبِهۦۤ ُه ٱللَّ

(٢٧ٱۡلَخـِٰسُروَن ) البقره 
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کسانی که پيمان خدا را،پس از محکم ساختن آن می ( 27) 
شکنند، و آنچه را که خــدا دســتور داده بــر قــرار ســازند، قطــع
ــا زیانکارانند ــد، اینهـ ــاد می کننـ ــوده، و در روی زمين فسـ .نمـ

رررر رر ررررر ررر ررررررررر ر رر

 Cمبارکۀ Cالرعد آیۀ Cمبارکۀ C25و هم چنان در سورۀ. 

          ُ ٱهَّللَّ ُأََمَر َمٓا َويَۡقطَُعوَن ِقهِۦ ـٰ ِميَث بَۡعِد ِمۢن ِ ٱهَّللَّ َعۡهَد يَنُقُضونَـ َوٱلَِّذيَن

َولَُهۡم          ٱللَّۡعَنُة لَُهُم ٓٮَِٕك ـٰ ُُأْولَ ٱَأْۡلَۡرضِۙ  فِى َوُيۡفِسُدوَن ُيوَصَل ُأَن بِِهۦۤ

اِر  ) ٱلدَّ ( ٢٥ُسٓوُء الرعد  

 (25 ) و کسانی کــه پيمــان خــدا را پس از اســتوار کــردنش می 
شکنند ، و آنچه را که خداونــد بــه پيوســتن آن فرمــان داده ؛ قطــع
ــت ، و می کنند ، و در زمين فساد می نمایند ، لعنت برای آنهاس

  ررررر.است( ی آخرت) آن سرا ( و بدی)برای آنها سختی 
رررررررر رررر رر ررررر 

Cپس دلیل مؤجه خواهد بود  که جهت فهم بیشتر و دقیق آی::ۀ 
 C27مبارک::ۀ Cمبارک::ۀ Cمبارک::ه البق::ره و آی::ۀ C25 س::ورۀCس::ورۀ 

مبارکۀC الرعد، به صورت مختصر، دقت درخور و شایستۀC یک
فهم درست به سوره های مبارکۀC البق::ره و ء ال عم::ران ک::ه

تکمله و تتمۀ:C سورۀC مبارکۀC البقره است، داشته باشیم .

سورۀC مبارکۀC البق::ره ب::ر دو حص::ه تقس::یم ش::ده اس::ت و ی::ا
:152مشتمل بر دو بخش است بدین ترتیب که 

 رکوع است که تعداد آیه های18الف : بخش اول مشتمل بر 
 آیه: میرسد.152 رکوع به 18مبارک این 

 آیه مبارک::ه مش::تمل می134 رکوع و 22ب : بخش دوم بر 
باشد .

 بیان القرآن سلسله درس های ویدیوئی داکتر اسرار احمد152
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در بخش اول روی س::خن وکالم و خط::اب ب::ه س::وی ب::نی
اسرائیل اس::ت و در بخش دوم روی س::خن و کالم و خط::اب

به سوی امت مسلمۀC موجوده و حاضر در صحنه .

پس بر اساس تقسیم بندی باال می ت::وان این س::ورۀC مبارک::ه
را بنام } سورۀC امتین یا سورۀC دو امت { نیز یاد کرد .

Cمبارک::ه عص::اره و فش::ردۀ Cچهار رکوع بخش اول این: س::ورۀ
معرفت قرآنی در دور مکی است و از آن به بعد در ده رکوع
مستقیماً بنی اسرائیل مورد خطاب اس::ت ک::ه دو بخش دارد

که حسب ذیل اند:

الف : بخش اول که مشتمل بر یک رکوع اس::ت دع::وت ب::نی
اسرائیل به پذیرفتن: نبوت و رسالت حضرت محمد: صلی الله

علیه و سلم است.

 رکوع می باشد در برگیرندۀC نق::د9ب : بخش دوم که شامل 
تاریخمند کردار: بنی اسرائیل: به عنوان امت مسلمه است .

در چهار رکوع آخری بخش اول، عزل بنی اسرائیل: از منصب
رهبری است و مأموریت امت جدید به رهبری حضرت محمد
ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم می باش::د و اولین نش::انۀC ب::ارز و
برجستۀC آن تغییر و تحویل: قبله به حیث مرکز توحید اس::ت و
این ب:ه منزل:ۀC ت:اج پوش:ی امت مس:لمه ب:ه ره:بری حض:رت

محمد صلی الله علیه و سلم است .

C:مبارک::ه بع::د از هج::رت ب::ه مدین::ۀ Cبیشترین: بخش این س::ورۀ
منوره در ابتدائی ترین: دور آن نازل شده است و بخش کمتر

آن بعد از آن نازل شده است .

آیات مبارک در مورد تحریم: ربا یا س::ود در زمان::ه ه::ای اخ::یر
زندگانی پیامبر صلی الل::ه علی::ه و س::لم ن::ازل ش::ده ان::د ن::یز

شامل این سورۀC مبارکه اند .
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چون یک بخش این س:ورۀC مبارک:ه خط:اب ب:ه ب:نی اس:رائیل
است آنهایئکه: رهبری امت سابقه را به عهده داش::تند و آغ::از
شدن زندگی مسلمانان در مدینۀ:C منوره و مواجهه: مس::لمانان
Cبا بنی اسرائیل و شناخت آنها از الزمه های اعمار یک جامع::ۀ
ً حقوقی، مدنی و سیاس::ی ب::ود از همین: جهت اس::ت ک::ه قبال
ذکربه عمل آمد که بخش اول آن به بنی اس::رائیل اختص::اص
دارد و این سورۀC مبارکه در قانونمندی های تاریخی ع::روج و
زوال امت ها را ب::ه تص::ویر کش::یده و در حقیقت راقم دالی::ل
آن قانونمندی: های تاریخی اس::ت ک::ه ع::روج و زوال امت ه::ا
رانشان می دهد و در متن کل قرآنکریم: قاب::ل فهم و تفس::یر
Cدر یک بافت واحد است و هم چنان هوشدار به امت مس::لمۀ

حال، حاضر در صحنه و آینده در امتداد: تاریخ .

Cمبارک::ۀ Cضروری به نظر می رسد ت::ا در م::ورد کلی::ات س::ورۀ
ءال عمران نیز مط::البی ذک::ر ک::نیم و بالخ::ره جهت ی::ک فهم
دقیق دوباره به جزئیات این دو سورۀC مبارکه نظر افگ::نیم ت::ا

به یک فهم دقیق و استوار از مفهوم صلح برسیم .

 ، مش::تمل ب::ر چه::ار خطب::ه ی::ا153سورۀC مبارک::ۀC ءال عم::ران
گفتار است که عبارتند از :

الف : خطبۀ:C اول یا گفتار اول : از آغ::از س::ورۀC مبارک::ه ت::ا دو
آیۀC مبارکۀC رکوع چهارم را در ب::ر می گ::یرد، زمان::ۀC ن::زول آن

غالباً بعد از غزوۀC بدر است.

 Cمبارکۀ Cدوم یا گفتار دوم : از آیۀ Cآغ::از ش::ده و33ب : خطبۀ 
تا ختم رکوع ششم امتداد دارد که در سال نهم هجری هنگام

 نازل شده است .154آمدن وفد نجران:

  تفهیم القرآن    153
نجران جای است که  از مدینۀC منوره هفت مرحله یا منزل به طرف یمن واقع شده: است و اهالی و باشندگان 154

 قریه یا قصبه بود ، نجران در آنزمان  یک الک ) صد هزار ( مرد جنگی73آن مسیحی بودند ، نجران در آن زمان دارای 
 (.94/ 8داشت ) فتح الباری 

 نفر آن از اشراف بود که24 هجری به مدینۀC منوره آمدند که مشتمل بر شصت نفر بود ، 9وفد نجران در سال 

 داشت و عاقب که امارت را به عهده :1 این ها اند :  نفر آن سمت های رهبری نجران را داشتند. که3از جمله 
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ج : خطبۀC سوم یا گفتار سوم : از رکوع هفتم آغاز شده و ت::ا
ختم رکوع دوازدهم ادام::ه دارد و زم::ان ن::زول آن متص::ل ب::ه

خطبۀC اول به نظر می آید .

 : خطبۀC چهارم ی::ا گفت::ار چه::ارم : از رک::وع س::یزدهم آغ::از4
شده و تا ختم سورۀC مبارکه امتداد: دارد ک::ه زمان::ۀC ن::زول آن

بعد از غزوۀC احد است .

درین س::ورۀC مبارک::ه ک::ه اج::زای چهارگان::ه اش در همگ::ونی:
کامل قرار دارند روی خطاب به دو گروه، یعنی اهل کت::اب و

امت مسلمه است .

در سورۀC مبارکۀC البقره » ایمان « زیاده تر مورد توجه است
؛ در حالیکه در سورۀC ءال عمران » اسالم « زیاده تر ش::ایان

.155توجه است 

در سورۀC مبارکۀC البقره زیاده تر خطاب به ط::رف » یه::ود «
است و در سورۀC مبارکۀC ءال عمران عیسویت زیاده تر مورد

 و این خط::اب در ت::داوم س::ورۀC مبارک::ۀ156Cخطاب ق::رار دارد
البقره است و همینگونه به امت مس::لمه ه::دایات مزی::دی را
در بر دارد که در سورۀC مبارکۀC البقره آغاز ش::ده اس::ت و ب::ا
نشان دادن: تاریخمند زوال امت های سر کش پیشین، تنبیه و

هوشدار به امت مسلمه است .

تسلسل  چهار خطبۀC این سورۀC مبارکه همگ::ون و در اتص::ال
خیلی نزدیک: با سورۀC مبارکۀC البقره قرار دارد . پس برگردیم:
ب:ه جزئی:ات متش:کله ت:ا ب:ه ی:ک فهم ژرف و عمی:ق ص:لح از

دیدگاه اسالم مقدس نائل آیم .

در اولین نگاه، از سورۀC مبارکۀC البقره می دانیم که ایمان به
غیب اساس رابطه بین الله » جّل جالله « و انسان و اجتماع

 :3 : آقای دیگری که عهده دار امور سیاسی و فرهنگی بود که اسمش ایهم یا شرحبیل بود، 2نامش عبدالمسیح بود، 
اسقفی که رهبری دینی را عهده دار بود و پیشوای مذهبی بود، اسمش ابو حارثه بن علقمه بود. این وفد از قبولی اسالم

 Cآل61 و 60 : 59انکار کردند که مباهله در این رابطه معروف و مشهور است رجوع شود به آیات مبارکۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
 عمران.

درس گفتار ویدیوئی بیان القرآن از داکتر اسرار احمد. 155
درس گفتار ویدیوئی بیان القرآن از داکتر اسرار احمد. 156

http://www.tahleel.info/


پویا  |     82 و گسترده صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center 
بشری است که می توان این رابط::ه را در دو کتگ::وری بی::ان

کرد و آن اینکه :

 ::: برپ::ائی نم::از } رابط::ۀC الل::ه » ج::ّل جالل::ه « و انس::ان {1
]وصل [.

 } اتصال انسان ها و اجتماع بشری با همدیگر: {157 : انفاق2
] وصل [

و در یک نظر گسترده و وسعت دید در می ی::ابیم ک::ه اج::زای
دیگر سورۀC مبارکۀC البقره عبارتند از :

الف : صوم یا روزه :

فرضیت صوم ی::ا روزه در م::اه مب::ارک رمض::ان ک::ه ن::زول ب::ا
برکت قرآنکریم: در آن ماه ص::ورت گرفت::ه اس::ت، می باش::د
چون فهم و درک و عملی کردن قرآنکریم در زن::دگی انس::ان
ها تقوی و پرهیزگاری می خواه::د بن::اءً در همین م::اه مب::ارک
رمضان صوم یا روزه فرض شد و غایت آن تقوی و تقرب به
الله »جّل جالله « بیان شده است یعنی اینکه صوم اساس::ی
ترین ریاضت جهت تزکیه نفس اس::ت و در نتیج::ۀ:C این تزکی::ه:
است که انسان به مرحلۀC تقوی می رسد یا به عب::ارت دیگ::ر
مرحلۀC شناخت حقوقی همدیگر و احترام حقوق همدیگر: و ی::ا
در رابطۀ:C معرفت و شناخت حقوقی بین الله » جّل جالله «،
انس::ان و جامع::ۀC بش::ری، پس از مهم::ترین: و اساس::ی ت::رین:
نشانه های تق:وی کس::ب و کم::ائی حالل اس::ت ی:ا اجتن:اب از
دست درازی به حقوق دیگران اس::ت و ی::ا حق::وق دیگ::ران: را
محترم شمردن است و این مهمترین و شاخص ت::رین اص::لی
است که الزمۀC زن::دگی ص::لح آم::یز: تم::دن بش::ری اس::ت و از
همین جهت است ک::ه متص::ل از احک::ام ص::وم قرآنک::ریم: می

فرماید که :

157 - Alms/ Almosen
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ٱۡلُحكَّاِم         ِإِلَى بَِهٓا َوُتۡدُلوْا ِطِل ـٰ بِٱۡلبَ بَۡيَنُكم ُأَۡمَوالَُكم تََۡأُكُلٓوْا َواََّل

 ( البقره         تَۡعلَُموَن َوُأَنُتۡم ۡثِم بِٱِإۡۡلِ ٱلنَّاسِ ُأَۡمَواِل ۡن ّمِ َفِريًقا لَِتَۡأُكُلوْا

١٨٨)158 

به)نخورید، و( و ناحق)و اموالتان را در بين خود بباطل  ( 188) 
ندهيــد ؛( و قضــات)آن را به حاکمان ( عنوان رشوه قسمتی از

تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالی کــه شــما
 .(این کار گناه است)می دانيد

در تزکیه: صوم ماه مبارک رمضان نه تنها ش::ناخت حق::وقی و
رع::ایت حق::وقی دیگ::ران: حاص::ل می ش::ود ب::ر عالوه عف::و و
بخشش سطح ب::االی اخالقی انس::ان و جامع::ه را ب::ه نم::ایش
می گ::ذارد ک::ه می ت::وان آن::را: در ح::دیث ش::ریف قدس::ی از
حض::رت رس::ول اک::رم ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم ب::ه اثب::ات

رسانید :

لّى َّهِ ص::َ  وَعْن أَبي هُريرة رِضي اللَّه عنْه، قال: قال رُسوُل الل
ُ::لُّ عم::ِل ابِْن آدم ل::ُه اللُه عَلَيْهِ وَسلَّم: » قال اللَّه عَزَّ وجل: ك
ٌَّة فَِإِذا كَاَن ي::وُْم َُّه لي وأَنَا أَْجزِي بِه. والصِّيام ُجن َّ الصِّيام، فَِإِن ِإاِل
َ::ه، َُّه أَح::دٌ أَوْ قاتَل َخب،فَ::ِإِْن س::اب صوْمِ أَحدِكُْم فال يْرفُْث وال يَص::ْ

ِ ُ:::وُف فَم َّذِي نَفْس مَحمَّدٍ: بِي:::دِهِ لَُخل ائم. وال ِّي ص:::َ فَلْيقُ:::ل: ِإِن
َ::اِن ائمِ فَْرَحت ك. للص::َّ َّهِ ِمْن رِيِح الِمس::ْ ْ::د الل ائمِ أَطْيُب ِعن الص::َّ
َُّه فرِح بِص::وِْمهِ « يفْرُحهُما: ِإِذا أَفْطرَ: فَرَِح بفِطْرِه، وِإذَا لَقي رب
ْ::ُرُك متفقٌ عليه.وهذا لفظ روايةِ الْبَُخارِي. وفي رواية ل::ه: » يت
ياُم لي وأَن::ا أَْج::زِي طَعاَمه، وََشرابَه، وَشهْوتَه، ِمْن أَْجلي، الص::ِّ

159بِه والحسنَُة بِعَْشرِ أَْمثَالِهَا .

.سورۀC مبارکۀC البقره 188آیۀC مبارکه  158

 بخاری و مسلم 159
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نَُة اعُف الحس::َ ُ::لُّ عَم::ِل ابنِ: آدََم يُض::َ وفي رواي::ة لمس::لم: » ك
َّ َّه تع::الى : » ِإاِل عْف. ق::ال الل بْعِِمائة ض::ِ ر أَْمثَالِهَ::ا ِإِلى س::َ بِعش::ْ
َُّه لِي وأَنا أَْجزي بِه: يدعُ َشهْوتَُه وَطَعامَ::ُه ِمْن أَْجلي. الصَّوَْم فَِإِن
ِّه. ْ::دَ لقَ::اء َرب َ::ان:فرح::ة عن::د فط::ره، فَْرح::ٌة ِعن ائم فَْرحت لِلص::َّ

َّهِ ِمْن ريِح الِمْسِك« . ولَُخلُوُف فيهِ أَطْيَُب ِعنْدَ الل

ترجم::ه: رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم فرم::ود: : الل::ه
عزوجل می فرماید : هر عمل فرزند آدم: ب::رای اوس::ت ، غ::یر
از روزه که برای من است و من پاداش آن::را می::دهم و روزه
Cسپری است ) در مقابل دوزخ یا گناه::ان ( و چ::ون روز روزۀ
یکی از شما باشد ، بای::د ناس::زا نگوی::د ، و فری::اد نکش::د و ب::ا
کسی درگیر نشود و اگر کسی اورا دشنام داد ی::ا ب::ا او جن::گ
کرد ، باید بگوید که من روزه دارم و سوگند به ذاتی که ج::ان
محمد در دست اوست ، هم::ان ب::وی ده::ان روزه دار در ن::زد

الله جل جالله از بوی مشک نیکوتر است.

و برای روزه دار دو شادی است که بدان شاد می شود ، یکی
ک::ه چ::ون افط::ار کن::د ش::اد می ش::ود و دیگ::ری ک::ه چ::ون

پروردگارش را مالقات کند به روزه اش شاد می گردد.

و این الفاظ امام بخاری رحمه الله علی::ه اس::ت و در روای::تی
از او آمده است ک::ه روزه دار طع::ام و آش::امیدنی و ش::هوت
خود را از جهت من ترک می کند . روزه از برای من اس::ت و

من بدان پاداش میدهم و حسنه به ده برابرش.:

و در روایتی از مسلم آمده است ک::ه ه::ر عم::ل فرزن::د آدم ،
چن::د براب::ر می ش::ود ، نیکی ب::ه ده براب::رش ت::ا هفت ص::د
برابرش: . الله تعالی فرم::ود : مگ::ر روزه ک::ه همان::ا از ب::رای
من است و من بدان پاداش: میدهم ، شهوت و طعام خ::ود را
به دستور من می گ::ذارد و ب::رای روزه دار دو ش::ادی اس::ت :
یک شادی در وقت افطارش و ش:ک ش:ادی در وقت مالق:ات
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با پروردگارش و بوی دهن روزه دار در نز الله متعال از ب::وی

مشک بهتر است.

بر سر کسی داد نکشیدن: ، ناسزا نگفتن ، دش::نام ن::دادن: ، و
با کسی در گیر نشدن خود نشان دهندۀC صب و تحم::ل ان::د و
طرح عملی زندگی مسالمت آمیز و تکملۀC اساسات ص::لح در

اند. بشری  اجتماع  و  انسان ها   Cرررررابطۀ رررررر  ر 
رر

ب : حج و مراسم آن :

خانۀC کعبۀC شریفه، ماه های حرام و دیگر شعائر حج نماد های
ماند گار تاریخی مکانی و زمانی اند که در مفه::وم و مص::داق
» وصل « فاصله های زمانی و مک::انی ب::ر داش::ته ش:ده ان::د،
دور و نزدیک به هم رسیده اند و زمان گذشته حال و آئنده به

هم یکی شده اند و درهم تنیده اند.

همۀC رنگ ها زایل شده اند، سیاه، سرخ، سفید رنگ باخته اند
و تنه::ا ص::بغه الل::ه تب::ارک و تع::الی  رن::گ معق::ول دی::دنی و
پ::ذیرفتنی اس::ت و این ج::ا اس::ت ک::ه ب::از ب::ه مف::اهیم وس::یع
تساوی، وحدت و » وصل « می رسیم و آن ها را درهم تنیده

در می یابیم .

طوریکه الله تبارک و تعالی درقرآنکریم می فرماید:

وَنِإِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َراِم الَِّذي َويَُصدُّ ِ َواْلَمْسجِِد اْلحَــ َعن َسبِيِل هَّللاَّ
اٍد َجَعْلَناُه لِلنَّاسِ َسَواًء اْلَعــاكُِف فِيــِه َواْلبَــاِدۚ  َوَمن ُيــِرْد فِيــِه بِِإِْلَحــ

(25) بُِظْلٍم نُِّذْقُه ِمْن َعَذابٍ ُأَلِيٍم

 (  25  )  (           ) راه  از را مردم و شدند، کافر که کسانی گمان بی
      ) برای     )  را آن که الحرام، مسجد از همچنين و دارند می باز خدا

      ) (     ) وارد)  یا و آنجا در مقيم چه دادیم، قرار یکسان مردم ی همه
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  ( از            انحراف و کجروی آنجا در ستم روی از که کسی و آن، بر
.         ) چشانيم  می او به دردناک عذاب از بخواهد، را حق

در تفسیر این آیۀC مبارک::ه در تفاس::یر معت::بر قرآنک::ریم چ::نین
تذکار رفته است که:

:160مسایل حقوقی مطرح در ارتباط با این آیه مبارکه»

برای درک و فهم این آیۀC مبارکه، در وهلۀC اول مسجد الحرام:
باید تعریف: شود و بعد از آن به تس::اوی حق::وقی بین مقیم و

غیر مقیم در آنجا پرداخت و آن اینکه: که:

آیا مسجد الحرام: تنها به ساحۀC مسجد الحرم تعلق می گیرد: و
یا در بر دارندۀC کل سرزمین مکۀC معظمه: است؟

تساوی حق::وقی بین مقیم ی::ا ) س::اکن در آنج::ا ( و از ب::یرون
وارد شدگان ) غیر مقیم در آنجا ( به چه مفهوم است؟

گروهی از حقوق دانهای مسلمان ) فقها ( بر این باورن::د ک::ه
مراد از مسجد الحرام تنه::ا مس::جد نیس::ت بلک::ه ش::امل ک::ل
Cمعظمه می باشد و تس::اوی حق::وقی در س::احۀ Cسرزمین مکۀ
عبادات مطرح: است و تنها مشمول عبادات است.طوریکه از
ارشاد رسول الله صل الله علیه وسلم بر می آید که فرمودند:
) ای فرزندان: عبد مناف کسانی که از شما خواهند بر م::ردم
قدرت داش::ته باش::ند، نبای::د کس::ی را در ش::ب و ی::ا روز، ه::ر

زمانی که از طواف کعبه و یا ادای نماز در آنجا منع کند.(

وضاحت این نظ:ر و رأی ک:ه ح:امی آن ام:ام ش:افعی رحم:ه
الله علیه است بدیگونه: است که، این نادرس::ت ک::ه در تم::ام
Cوجوه::ات تس::اوی حق::وقی بین مقیم و غ::یر مقیم را پروان::ۀ
صدور داد، بلکه آن ها تنها در عبادت تساوی حقوقی دارند، نه
در دیگر: وجوهات، برای اینکه مردم: مکه قبل و بعد از اس::الم
مالکین سرزمین و خانه های شان بودن::د، این نظ::ر از این هم

قوت می گیرد: که حضرت عمر رضی الله عنه در زمان 
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خالفتش برای ساخت زن::دان در مک::ه مکرم::ه: زمین ص::فوان
ابن امیه را خریداری کرد و قیمت آنرا برایش پرداخت: .

انانیکه مسجدالحرام: را مشمول ک::ل س::رزمین مک::ۀC مکرم::ه:
 C217 و 196می دانن::د، رأی ش::ان ب::ر آی::ات مبارک::ۀCس::ورۀ 

مبارکۀC البقره ابتناء دارد .

Cآن ها استدالل می کنند که مراسم حج تنه::ا منحص::ر ب::ه کعب::ۀ
شریفه نیست) مسجد الحرام (، بلکه ش::امل حض::ور در من::ا،
مزدلفه و عرفات و دیگر جا های مقدس است، بنابرین: چنان
برداشت می شود که تس::اوی حق::وقی بین مقیم و غ::یر مقیم
تنها منحصر به عب::ادات نیس::ت، بلک::ه تس::اوی حق::وقی را در
تمام ابع::اد حق::وق در مک::ۀC مکرم::ه را ن::یز ش::امل می ش::ود،
طوریکه این سرزمین برای ادای حج بطور یکس::ان از ط::رف

الله تبارک و تعالی  برای همه مشخص شده است.

هیچ کس حق ادعای مالکیت را در آن ندارد، هرکس می توان::د
در هرجای آن ) که ممکن باشد ( زندگی کند و اقامت گزین::د
و کسی م::انع آن ش::ده نمی توان::د.: هم چن::ان این نظ::ر و این
دیدگاه بر شماری از احادیث رسول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و

سلم ابتناء دارد که بطور خالصه چنین اند:

 : عبدالله ابن عمر رض::ی الل::ه عنهم::ا روایت می کن::د ک::ه :1
) مکه جای است که مسافر در آن اقامت می گزیند، بنابرین:
زمین آن نمی توان::د: فروخت::ه ش::ود و ن::ه کس::ی می توان::د از

خانه های آن کرایه اخذ بدارد(

 : براس:اس روایت مرس:ل اب::راهیم: نخعی ک:ه رس::ول الل:ه2
صلی الله علیه وسلم فرموده است : )مک:ه را الل:ه تب:ارک و
تعالی محل امن و مص::ؤن گردانی::ده: اس::ت، بن::ابرین ف::روش

زمین آن و اخذ اجارۀC خانه های آن غیر قانونی است. (

مجاهد هم روایتی بدینگونه: دارد.
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 : علقمه می گوید که در زمان رسول الل::ه ص::ل الل::ه علی::ه3
وسلم و سه خلیفۀC اول، سرزمین مکۀC مکرم::ه دارائی: عام::ه
محسوب می ش::د، ک::ه می ت::وان در آن زن::دگی ک::رد و ی::ا ب::ه

دیگران: در آن اجازۀC زندگی داد.

 : عبدالله ابن عمر رضی الل::ه عنهم::ا می فرمای::د ک::ه عم::ر4
فاروق  خلیفۀC دوم امر کرد که نباید کسی در موق::ع حج درب
خانه های شانرا ببندند، بر اساس روایت مجاهد حضرت عم::ر
رضی الله عن::ه ب::ه اه::ل مک::ه مکرم::ه در موس::م حج دس::تور
دادند که صحن خانه هایشانرا ت::رک گوین::د و از نص::ب دروازه
ها بر حیاط خانه های شان منع ک::رد ت::ا ک::ه واردین هرج::ا ک::ه
بخواهند: منزل گزینند.همین: روایت را عط::اء هم آورده اس::ت
و عطاء ذکر می کند که صرف سهیل ابن عمر را عمر فاروق
رض::ی الل::ه عن::ه اج::ازه داد  دروازۀC م::نزلش را نص::ب کن::د
زیراکه به سلس::لۀC کاروب::ار تج::ارتی ش::ترانش را در م::نزلش

نگهداری می کرد.

 : عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می فرمای::د، کس::ی ک::ه5
قیمت اجارۀC خانۀC خود را در مکۀC مکرمه اخ::ذ می دارد: ش::کم

خود را از آتش پر می سازد.

 : عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم::ا می فرمای::د ک::ه الل::ه6
تعالی تمام مکه مکرم::ه را مس::جدالحرام گردانی::د،: ج::ای ک::ه
همه حقوق مساوی دارند، بنابرین: ساکنان مک::ۀC مکرم::ه: ح::ق

اخذ اجاره از خانه هایشانرا ندارند.

 : عمر ابن عبدالعزیز به والی مکۀC مکرمه ب::ه این مض::مون7
دستور فرستاد که نباید از خانه های مک::ه مکرم::ه کرای::ه: اخ::ذ

شود زیراکه غیر قانونی است.

هم چن::ان ف::روختن: بخش::ی از زمین مک::ه مکرم::ه ن::یز غ::یر
قانونی است که منعکس کنندۀC دیگاه های امام مالک، امام 
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ابوحنیفه، امام احمد ابن حنبل، امام سفیان ث::وری و اس::حاق
ابن راحوی::ه رحمهم الل::ه اجمعین:  اس::ت ک::ه از دی::دگاه این
امامان کرام اخذ کرایه: حد اقل در موسم حج نیز جواز ندارد

و غیر قانونی است.

اکثریت فقهای دیگر: براین نظ::ر ان::د ک::ه م::ردم: مک::ۀC مکرم::ه
می توانند مالک خانه هایشان باشند و خرید وفروش منازل را

داشته باشند اما خرید و فروش زمین را حق ندارند.«:

حج رابطۀC یست که باز هم الله جّل جالل::ه، انس::ان و اجتم::اع
بشری } در دو شکل آن یعنی امت اج::ابت و امت دع::وت {
در آن تجلی می کنند و به انسان مع::رفت اخالقی و حق::وقی

دست می دهد . 

خانۀC کعبۀC شریفه به حیث مرکز توحی::د و نم::اد امن و ام::نیت
اتصال الله جّل جالله و انسان و زمین و زمان است، آنجا که
در عهد و میث::اق اب::راهیم: و اس::معیل علیهم الص::لوه و س::الم

 :161وضاحت دارد که چنین تذکر رفته است

َم          ـۧ ِإِۡبَرُأِه َقاِم مَّ ِمن َوٱتَِّخُذوْا ا َوُأَۡمًن۬ لِّلنَّاسِ َمَثابًَة۬ ٱۡلبَۡيَت َجَعۡلَنا َوِإِۡذ

بَۡيتَِى        َرا طَّهِ ُأَن ِعيَل ـٰ َوِإِۡسَم َم ـۧ ِإِۡبَرُأِه ِإِلَٰىٓ َوَعِهۡدنَٓا ۖى ُمَصلًّ۬

( ُجوِد     ٱلسُّ َوٱلرُّكَّعِ كِِفيَن ـٰ َوٱۡلَع ُم(   ١٢٥لِلطَّٓاٮِِٕفيَن ـۧ ِإِۡبَرُأِه َقاَل َوِإِۡذ

َءاَمَن            َمۡن ٱلثََّمَرُأتِ ِمَن ۥ ُأَۡهلَُه َوٱۡرُزۡق ا َءاِمًن۬ بَلًَدا َذا ـٰ َه ٱۡجَعۡل َرّبِ

ُثمَّ           َقلِيالً۬ ۥ َفَُأَمتُِّعُه َكَفَر َوَمن َقاَل ٱَأْۡلَِخِرۖ َوٱۡليَۡوِم ِ بِٱهَّللَّ ِمۡنُهم

( ٱۡلَمِصيُر        َوبِۡئَس ٱلنَّاِرۖ َعَذابِ ِإِلَٰى ۥۤ يَۡرَفُع(  ١٢٦ُأَۡضطَرُُّه َوِإِۡذ

ُأَنَت          ِإِنََّك ٓۖا ِمنَّ تََقبَّۡل َربََّنا ِعيُل ـٰ َوِإِۡسَم ٱۡلبَۡيِت ِمَن ٱۡلَقَواِعَد ُم ـۧ ِإِۡبَرُأِه

( ٱۡلَعلِيُم   ِميُع ُذرِّيَّتَِنٓا(      ١٢٧ٱلسَّ َوِمن لََك ُمۡسلَِمۡيِن َوٱۡجَعۡلَنا َربََّنا

ٱلتَّوَّاُب           ُأَنَت ِإِنََّك َعلَۡيَنٓۖا َوُتۡب َمَناِسَكَنا َوُأَِرنَا لََّك مُّۡسلَِمًة۬ ًة۬ ُُأمَّ

161 Cالبقره آیات مبارکۀ Cمبارکۀ C129 ا ت125 سورۀ 
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( َعلَۡيِهۡم(       ١٢٨ٱلرَِّحيُم  يَۡتُلوْا ۡنُهۡم ّمِ َرُسواَّلً۬ فِيِهۡم َوٱۡبَعۡث َربََّنا

ٱۡلَعِزيُز        ُأَنَت ِإِنََّك َوُيَزكِّيِهۡمۚ َوٱۡلِحۡكَمَة َب ـٰ ٱۡلكَِت َوُيَعلُِّمُهُم تَِك ـٰ َءايَ

(١٢٩ٱۡلَحكِيُم )

را محل بازگشت،( کعبه)هنگامی که خانه ( به یاد آورید)و ( 125) 
و از مقام ابراهيم نماز گاهی.امنی برای مردم قرار دادیم( جای)و 

: »و ما به ابراهيم و اسماعيل وحی کردیم که . برای خود برگيرید
خانه مرا برای طواف کنندگان و مقيمان و رکوع و ســجود کننــدگان

گزاران)=  کنيد( نماز  پاکيزه  و  رررر «.پاک  رر  رررررر 
رر رررر ررررررر رررر رررر رررر ررر 

!پروردگارا: » هنگامی را که ابراهيم گفت( به یاد آورید)و  ( 126) 
کســانی کــه- را شهری امن بگردان، و اهل آن را ( سر زمين)این 

ــان آورده اند ــامت، ایم ــه خــدا و روز قي ــوه هــای- از ایشــان ب از مي
و هر کس کــه کــافر شــود،: » فرمود( خداوند«.)روزی ده( گوناگون)

به عــذاب آتش( ناچار)اندکی بهره مندش می سازم، سپس او را 
ررررررررر رر  !«.می کشانم، و بد سرانجامی است

 (127 ) هنگامی را که ابراهيم و اســماعيل پایــه( به یاد آورید)و  
از! پروردگــارا:( » و می گفتند)را بــااَّل می بردنــد،( کعبه)های خانه 

.ما بپذیر، همانا که تویی شنوای دانا

ما را فرمانبردار خودت قرار ده، و از فرزندانمان! پروردگارا ( 128)  
و طرز عبادتمان را به ما نشان ده،( پدید آور)امتی فرمانبردار خود 

 .و توبه ما را بپذیر، بدرستی که تو توبه پذیر مهربانی

در ميان آنها پيامبری از خودشان برانگيز، تا آیات! پروردگارا ( 129) 
تــو را بــر آنــان بخوانــد، و آنهــا را کتــاب و حکمت بيــاموزد، و آنــان را

ر162«.پاکيزه کند، همانا که تو پيروزمند حکيمی

و هم چنان قرآنکریم: در مورد خان::ۀC کعب::ۀC ش::ریفه چ::نین می
فرمایند :

162  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_129
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َع لِلنَّاسِ لَلَِّذي  ــِ ــا َوهُـــًدى بِبَكََّةِإِنَّ ُأَوََّل بَْيٍت ُوضـ ُمبَاَركًـ
عمران)    لِّْلَعالَِميَن ۖ (٩٦آل ِإِْبَراِهيَم  َقاُم  مَّ بَيَِّناٌت  آيَاٌت  فِيِه 

َتطَاَعَدَخلَُهَوَمن  ِ َعلَى النَّاسِ ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اسـْ كَـاَن آِمنًـا ۗ َوهَّلِلَّ
َ َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِميَن عمران)   ِإِلَْيِه َسبِياًل ۚ َوَمن َكَفَر َفِإِنَّ هَّللاَّ آل

٩٧)163

 (96 ) مـردم قــرار( عبــادت)براستی نخستين خانه ای که بـرای  
(مایه)داده شده، همان است که در مکه اســت، کــه پــر بــرکت و 

  .هدایت جهانيان است

و. مقام ابراهيم است( از جمله)در آن نشانه های روشن،  ( 97) 
شود؛ در امان خواهــد بــود، و بــرای خــدا،( حرم)هر کس داخل آن 

کسانی کــه توانــایی( البته)بر مردم واجب است،( کعبه)حج خانه 
رفتن به سوی آن دارند، و هر کس کفر ورزد، بی شــک خداونــد از

ررررر رررررر رررر رر ر .جهانيان بی نياز است
رررر رر

 Cمبارکۀ C:العنکب::وت در م::ورد67و هم چنان آیۀ Cمبارک::ۀ Cسورۀ 
عظمت امنیتی: خانۀC کعبۀC شریفه می فرماید :

َحْولِِهْم          ِمْن النَّاُس َوُيَتَخطَُّف آَِمًنا َحَرًما َجَعْلَنا ُأَنَّا يََرْوا ُأََولَْم

يَْكُفُروَن      ِ هَّللاَّ َوبِنِْعَمِة ُيْؤِمُنوَن ﴾29:67﴿ُأََفبِاْلبَاِطِل

 (67  ) دادیم، (          )  قرار آنها برای امنی حرم ما همانا که ندیدند آیا
   ! باطل          به آیا شوند؟ می ربوده آنان اطراف از مردم که حالی در

! کنند؟          می ناسپاسی خدا نعمت به و آورند می ایمان

و هم چنان قرآن: کریم در بارۀC ابراهیم: علیه ص::لوه و الس::الم
و خانۀC کعبۀC شریفه  می فرماید که :

163 Cءال عمرا 97:  96 آیه های مبارکۀCمبارکۀ Cن.سورۀ 
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َذا اْلبَلَــَد آِمًنــا َواْجُنْبنِي َوبَنِيَّ ُأَن َوِإِْذ َقــاَل ِإِْبــَراِهيُم َرّبِ اْجَعــْل َهٰــ
َناَمنَّْعبُــــــــــــــــــــــــــــــــــَد  ( ٣٥ )اَأْْلَصــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

َن النَّاسِ ۖ َفَمن تَبَِعنِي َفِإِنَُّه ِمنِّيۖ  َوَمْن ــيًرا ّمِ َرّبِ ِإِنَُّهنَّ ُأَْضلَْلَن َكثِ
َكنُت ِمن ُذرِّيَّتِي( ٣٦  )َفِإِنََّك َغُفوٌر رَِّحيمٌـ َعَصانِي ــْ ــا ِإِنِّي ُأَس بََّن رَّ

ِعنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَِّم َربََّنا لُِيِقيُموا الصَّاَلَة َفاْجعَــْل َزْرعٍبَِواٍد َغْيِر ِذي 
َن الثَّمَـــــَراتِ لََعلَُّهْم ِوي ِإِلَْيِهْم َواْرُزْقُهم ّمِ َن النَّاسِ تَهْـــــ ُأَْفئَِدًة ّمِ

.164(٣٧  )يَْشُكُروَن

این شهر! پروردگارا : » چون ابراهيم گفت ( به یاد آورید )و ( 35) 
را مکان امن قــرار بــده ، و مــرا و فرزنــدانم را از آنکــه بتهــا را( مکه)

پرستش کنيم دور بدار.

 (36 ) بســياری از مــردم را( بتها) = بی گمــان آنهــا ! پروردگــارا  
گمراه ساختند ، پس کسی که از من پيروی کنــد، بــدون شــک او
از من اســت ، و کســی کــه از من نافرمــانی کنــد ، بی گمــان تــو

.آمرزنده ی مهربانی 

 (37 ) و( خشک)از فرزنــدانم را در وادی ( بــرخی)من ! پروردگارا  
پروردگــارا. بی آب و بی گياه ، نزد خا نه گرامی تو ساکن ساختم 

از مردم را بــه آنهــا( گروهی)تا نماز را بر پا دارند ، پس تو دلهای ! 
ــپاس مایل بگردان و از ميوه ها به آنها روزی ده ، باشد که آنان س

165.گزارند

Cالحج آیه ه::ای مبارک::ۀ Cمبارکۀ Cو یا اینکه: قرآن مجید در سورۀ
 می فرماید:28 : 26

ْر بَْيتَِيبَوَُّْأنَاَوِإِْذ ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيِت ُأَن اَّلَّ ُتْشِرْك بِي َشْيًئا َوطَّهِ ِإِۡلِ
ُجوِد َوُأَذِّن فِي النَّاسِ  (26) لِلطَّائِِفيَن َواْلَقائِِميَن َوالرُّكَّعِ السُّ

164 Cابراهیم37 : 35 آیه های مبارکۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
165 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=14_37
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ااًَّل َوَعلَٰى ُكــّلِ  اِمٍربِــاْلَحّجِ يَــَْأُتوَك ِرَجــ يََْأتِيَن ِمن ُكــّلِ َفّجٍ َعِميــقٍضــَ
 (٢٧الحج)

ِ فِي ُأَيَّاٍم  ْعُلوَمــاتٍلِّيَْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم هَّللاَّ َعلَٰى مَّ
َما َرَزَقُهم ّمِن بَِهيَمِة اَأْْلَْنَعاِم ۖ َفُكُلوا ِمْنَها َوُأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلَفِقيَر

(٢٨الحج)

را برای ابراهيم( کعبه)زمانی را که جای خانه ( به یاد آور)و  ( 26) 
چيزی را شریک من قرار مده، و خانه ی:( و گفتيم )تعيين کردیم؛ 

ــوع  ــدگان و رک ــام کنن ــدگان و قي ــواف کنن ــرای ط ــرا ب ســجود( و)م
 .کنندگان پاک گردان

بر هر( سوار)مردم به حج ندا بده، تا پياده و ( ميان)و در  ( 27)  
 .شتر اَّلغری از هر راه دوری به سوی تو بيایند( مرکب و)

 (28 ) خـویش باشـند، و در روزهـای( گونـاگون)تا شـاهد منـافع  
نام خدا را بر چهارپایانی که به آنها روزی( به هنگام قربانی)معين 

آن بخوریــد، و بينــوای فقــير را( گوشت)داده ایم؛ یاد کننــد، پس از 
ررراطعام کنيد.( نيز)

و باز هم قرآن مجید به ما دس::تور دوری و اجتن::اب از پلی::دی
ها و اقوال ناپسند می ده:د طوریک::ه در س::ورۀC مبارک::ۀC الحج

 :166ق::::::::::::::::::::::::::::رائت می ک::::::::::::::::::::::::::::نیم
ْم  لَِك َوَمن ُيَعظِّ ِّــِهۗ  َوُُأِحلَّْت لَُكُم ُحُرَماتَِذٰ ِ َفُهَو َخْيــٌر لَُّه ِعنــَد َرب هَّللاَّ

ــاِن ــرِّْجَس ِمَن اَأْْلَْوثَـ ــاْجَتنُِبوا الـ ــا ُيْتلَٰى َعلَْيُكْمۖ  فَـ ــاُم ِإاَِّلَّ مَـ اَأْْلَْنعَـ
ــــــــــــــــزُّوِر ( ٣٠  )َواْجَتنِبُـــــــــــــــــوا قَـــــــــــــــــْوَل اـل الحج 

رَّ ِمَن ُحَنَفاَء ِ َفَكَأَنََّمــا َخــ ِرْك بِاهَّللَّ ــِهۚ  َوَمن ُيشــْ ِ َغْيَر ُمْشِركِيَن بِ هَّلِلَّ

َماِء َفَتْخطَُفُه الطَّْيُر ُأَْو تَْهِوي بِِه الرِّيُح فِي َمَكاٍن َسِحيقٍ  )  السَّ
(٣1الحج

166  Cالحج آیات مبارکۀ Cمبارکۀ C32 : 30سورۀ.
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ْم  لَِك َوَمن ُيَعظِّ ــوبِ َشَعاِئَرَذٰ َوى اْلُقُل ا ِمن تَْقــ ِ َفِإِنََّهــ الحج )  هَّللاَّ

٣٢)

 ( 30  )  (      ) نهاده (   ) حرمت و مقدسات کس هر و است، این حکم
    ) ( او        برای پروردگارش نزد کار این پس دارد، بزرگ را خدا های
         . بر   آنچه مگر شده، حالل شما برای چهارپایان و است بهتر
از            و کنيد، اجتناب بتها پليدی از پس شود، می خوانده شما

.   ) کنيد  )  دوری دروغ و باطل گفتار

به (             31)  نياورندگان شریک و خدا مخلص و حقگرا که حالی در
آسمان             از گویی پس آورد، شرک خدا به که کسی و باشيد، او

   )  ( می      را او خوار گوشت پرندگان آنگاه است، کرده سقوط
. کند            می پرتاب دور بسيار جایی به را او باد یا ربایند،

 (32         ) (    ) بزرگ  را الهی شعائر که کسی و است، این حکم
.    ) دلهاست     ) پرهيزگاری از کار این گمان بی پس دارد،

 Cمبارک::ۀ Cالبق::ره م::ا را از مفه::وم حج197آیۀ Cمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
آگاه می سازد، آنجا که می فرماید :

َواََّل          َرَفَث َفاَل ٱۡلَحجَّ فِيِهنَّ َفَرَض َفَمن ٌتۚ ـٰ ۡعُلوَم مَّ ُأَۡشُهٌر ٱۡلَحجُّ

         ُۗ ٱهَّللَّ يَۡعلَۡمُه َخۡيٍر ِمۡن تَۡفَعُلوْا َوَما ٱۡلَحّجِۗ فِى َواََّلِجَداَل ُفُسوَق

البقره        )  ِب ـٰ ٱَأْۡلَۡلبَ َُٓأْولِى ـٰ يَ َوٱتَُّقوِن ٱلتَّۡقَوٰىۚ ٱلزَّاِد َخۡيَر َفِإِنَّ َوتََزوَُّدوْا

١٩٧)

که (            197)  کسی پس است، معينی و معلوم ماههای در حج
 )   (  .   )  ( در      که بداند باید گرداند فرض خود بر را حج ماهها این در
    ) ( از        آنچه و نيست، روا جدال و گناه و جنسی آميزش حج

گيرید؛             بر توشه و داند، می را آن خدا دهيد؛ انجام نيک کارهای
من          از خردمندان ای و است، پرهيزگاری توشه بهترین که

بپرهيزید.
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اجتناب از تمام پلیدی ها، سخن باطل، جن:گ و ج:دال، ش:کار
حیوانات بری، فضا و م::احول امن، ص::لح و ص::فا و ص::میمیت:
است که انسان از آن باید درس صلح را بگ::یرد، یع::نی اینک::ه:
قرار گ:رفتن: انس:ان در مک:ان مش::خص » کعب:ۀC ش:ریفه « و
اماکن مقدس مرتبط به کعبۀC شریفه و زمان مش::خص یع::نی

 و مراس::م و مناس::ک حج، تول::د ن::و اس::ت،167ماه های ح::رام
تول:دی ک:ه ب:ا غرای:ز رام و مطی:ع از خ:ود، از درون خ:ود ب:ه
بیرون آمدن است و در شهر ق::انون و رابط::ه: ه::ای ص::لح ب::ه

رشد و فالح رسیدن است.

 C197 و 196و از این جهت اس::ت ک::ه بین آی::ه ه::ای مبارک::ۀ
سورۀC مبارکۀC البقره در ساختار زندگی صلح آمیز و برق::راری
رابطه های صلح آمیز ارتباط ارگانیک برقرار است، آنج::ا ک::ه

:168در سورۀC مبارکۀC البقره چنین قرائت می کنیم 

ْديِ َواْلُعْمَرَةَوُأَتِمُّوا اْلَحجَّ  ۚ  َفِإِْن ُُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهــ ِ هَّلِلَّ
ْدُي َمِحلَُّه ۚ َفَمن َكــاَن ِمنُكم ۖ َواََّل تَْحلُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّٰى يَْبُلَغ اْلَهــ
ِريًضا ُأَْو بِِه ُأًَذى ّمِن رَُّْأِسِه َفِفْديٌَة ّمِن ِصيَاٍم ُأَْو َصَدَقٍة ُأَْو ُنُسٍك ۚ مَّ
َر ِمَن فَـــِإَِذا ُأَِمنُتْم َفَمن تََمتََّع بِـــاْلُعْمَرِة ِإِلَى اْلَحّجِ َفمَـــا اْسَتْيســـَ
ْبَعٍة ِإَِذا ــِة ُأَيَّاٍم فِي اْلَحّجِ َوســَ يَاُم ثاََلثَ ــْد َفصــِ ْديِ ۚ َفَمن لَّْم يَجِ اْلَهــ
ِري لِــَك لَِمن لَّْم يَُكْن ُأَْهُلــُه َحاضــِ َرٌة َكاِملَــٌةۗ  َذٰ َرَجْعُتْمۗ  تِْلــَك َعشــَ

ِديُد اْلِعقَـابِ َ شـَ وا ُأَنَّ هَّللاَّ َ َواْعلَمُـ َراِم ۚ َواتَّقُـوا هَّللاَّ )  اْلَمْسجِِد اْلحَـ
١٩٦)

167  Cمبارکۀ Cالتوبه :  36 رجوع شود آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ           ِ هَّللاَّ كَِتابِ فِي َشْهًرا َعَشَر اْثَنا ِ هَّللاَّ ِعْنَد ُهورِ الشُّ َة ِعدَّ ِإِنَّ

َكَما                  َكافًَّة اْلُمْشرِكِيَن َوَقاتِلُوا ُأَْنُفَسُكْم فِيِهنَّ تَْظلُِموا َفاَل اْلَقيُِّم يُن الّدِ َذلَِك ُحُرٌم ُأَْربََعٌة ِمْنَها َواَأْْلَْرَض َمَواتِ السَّ َخلََق يَْوَم

اْلُمتَِّقيَن       َمَع َ هَّللاَّ ُأَنَّ َواْعلَُموا َكافًَّة رر رررر ررررر ررررر ررر ر        ﴾9:36﴿ ُيَقاتِلُونَُكْم
رر ررر رر ررررررر ررررر رر ررررررررر رررررررررر ررر.

 :2 : ذالقعده ، 1پس ما های حرام ماه های قمری اند که جنگ و نزاع در آن حرام است ، این ماه ها عبارتند از: 
 :  ماه رجب ) برای ادای عمره (.4 : محرم ) برای ادای مراسم حج ( و 3ذالحجه ، و 

168 Cمبارکۀ C196 آیۀ.
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باز (               196)  اگر و برسانيد، اتمام به خدا برای را عمره و حج و
   )      ( از   آنچه پس وغيره بيماری یا دشمن بوسيله شدید داشته

 ) و   )         شوید بيرون احرام از آنگاه و کنيد، ذبح شود فراهم قربانی
اگر           و برسد، جایگاهش به قربانی تا نتراشيد را خود سرهای

(. وناچار          داشت درسر ناراحتی یا و بود، بيمار شما از کسی
: (     ) قبيل        از دهد فدیه پس بتراشد را خود سر احرام حال در شود

 )      (     ) یا  مسکين شش به دادن خوراک صدقه یا روزه روز سه
 )      ( پس   شود تقسيم فقرا ميان که گوسفندی کردن قربانی

گردد؛            مند بهره عمره از کس ،هر بودید امان در که هنگامی
 )   (        ) ميسر) او برای قربانی از آنچه کند، آغاز را حج اعمال سپس

  )  (        )    ( و  حج ایام در روز سه نيافت کس هر و کند می ذبح شد
)  (    . روز        ده این بگيرید روزه گشتيد باز که هنگامی روز هفت

      ) ( او    خانواده که است کسی برای حکم این است، کامل
   )     =  ( خدا    واز نباشد، آن اطراف و مکه الحرام مسجد ساکن

. است        کيفر سخت خدا که بدانيد و بترسيد

با دقت در می یابیم که رابطه این دو آیۀC مبارک::ه در س::اختار
مصادیق مفهوم صلح ارگانیک است زیرا در ع::دم توان::ائی در
انجام مراسم حج به صیام و صدقه دستور داده شده است و
این را قبالً یاد گرفته: ایم که صیام و انفاق و صدقه ه::ر ک::دام
در نوع خودشان رابطه های صلح و زن::دگی ص::لح آم::یز: را در
رام ساختن غرایز سرکش تعریف می کنند و همچن:ان ذریع:ه
و وسیلۀC کمک و مس::اعدت ب::ه فق::راء ش::ده می توان::د یع::نی
نوعی مبارزۀC منطقی برضد فق::ر اس::ت، فق::ری ک::ه همیش::ه
خاستگاه طبقات است و ت::وده ه::ای متخاص::م در آن ج::ا می

گیرند .

قابل ذکر و شایان توجه اس::ت ب::دانیم ک::ه در دو ه::زار س::ال
قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم که در بر 
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گیرندۀC دوران طویل جاهلیت نیز است حثیت کعبۀC شریفه در
رابطه با امن و صلح برازنده و برجسته: بوده یعنی اینکه در 

جامعۀC که دشنه ها و شمشیر ها از غالف بیرون ب::ود و ب::ازار
قتل و غارت گرم ب::ود وحش::ت و خوش::ونت س::کۀC رائج ب::ود،
دست اندازی به ضعفاء و آزار رساندن به بینوایان ف::رحت زا
بود، در چنان احوال و ش::رایط  ب::دوی ت::رین انس::ان و دور از
تم::دن هم، در ح::رم کعب::ۀC ش::ریفه دی::دن دش::من ح::تی قات::ل
پدرش را اغماض می کرد و از دست درازی و دست یابی ب::ه

آن خود داری می کرد .

در جاهلیت نیز کعبۀC شریفه مرک::ز وح::دت اع::راب ب::ه ش::مار
می آمد و ادای حج و عمره قبائل گوناگون ع::رب را ف::را می
خواند و درین جا بود ک::ه قبائ::ل منتش::ر ع::رب ب::ا هم رواب::ط
تمدنی برقرار: می کردن::د: و بنی::اد مع::امالت تج::ارتی و میث::اق

های گوناگون در آن جا اساس گذاشته می شد .

،هم چنان از یمن و برکت ماه های حرام ع:رب شمش:یر ب:از
قاتل و غارت گر دست از قتل و غارت گ::ری ب::رمی داش::ت،
کاروان ها و قافله ها در امنیت و آرامش در سر تا سر عرب
زمین حرکت می کردند و حیوانات قربانی با نشانه های شان
در گردن های شان به این ام::ر س::هولت می بخش::یدند و این
در حقیقت از برکت ماه های حرام، چه::ار م::اه ام::نیت س::رتا

سری در تمام سر زمین عرب حکمفرما بود .

ج : قتال :

قتال یا حضور مس::لح ب::ه قص::د جنگی::دن در دو ح::الت اج::ازه
داده شده است که این دو حالت بدینگونه اند :

 تعقیب، آزار و) « و یاpersecution::: ح::الت » فتن::ه « ی::ا » 1
(، حالتی که زورگویان جاه طلب، سیاست و اقتصاد شکنجه
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جامعه را در دست دارند و با زور گویی  دیگران را از ص::حنه
دور می سازند و ح::رف مخ::الف را ب::ه زور س::رنیزه و س::الح
خفه می سازند، حقوق انسانی را در نظر ن::ه می گیرن::د و از

دیگران: به زور اطاغت می خواهند .

درین مورد قرآنکریم چنین می فرماید :

ْن َحْيُث وُهم ّمِ ــ وُهْم َوُأَْخِرُجــ ــ ــ ــوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُم ــ َواْقُتُل
ُأََشدُّ ِمَن اْلَقْتِل ۚ َواََّل ُتَقــاتُِلوُهْم ِعنــَد َواْلِفْتَنُةُأَْخَرُجوُكْم ۚ 

َراِم َحتَّٰى ُيَقــاتُِلوُكمْـ فِيــِه ۖ َفــِإِن َقــاتَُلوُكمْـ جِِد اْلَحــ اْلَمســْ
لَِك َجَزاُء اْلَكافِِرينَـ 169(١٩١)  َفاْقُتُلوُهمْـ ۗ َكَذٰ

که شما( مکه)و آنها را هر کجا یافتيد، بکشيد، و از آنجا    ( 191) 
از کشـتن( شـرک)را بيرون کرده انـد؛ آنهـا را بـيرون کنيـد، و فتنـه 

و با آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنيد، تــا اینکــه بــا. بدتر است
با شما جنگيدند، ایشان را( در آنجا)شما در آنجا بجنگند، پس اگر 

کافران چنين است ررر رررررر رررر.بکشيد، سزای 
رر

 : حالت دفاع از ارزش ها و حفظ محیط رشد ارزش ها.2

درین مورد نیز قرآنکریم چنین ارشاد می فرماید :

اََّل           َ ٱهَّللَّ ِإِنَّ
ۚ
تَۡعَتُدٓوْا َواََّل تُِلونَُكۡم ـٰ ُيَق ٱلَِّذيَن ِ ٱهَّللَّ َسبِيِل فِى تُِلوْا ـٰ َوَق

( ٱۡلُمۡعَتِديَن  170(١٩٠ُيِحبُّ

 (190 ) و در راه خدا با کسانی کــه بــا شــما می جنگنــد، جنــگ 
کنيد، و از حد تجاوز نکنيد، که خداوند تجاوز گــران را دوســت نمی

ررر ررر ررر ررر رر ررررر رر رر  .دارد

169 Cمبارکۀ Cالبقره.191 آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
170 Cمبارکۀ Cالبقره190 آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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 تفس::یری و ت::اؤیلی خیلیرابط::ۀCاین دو آیۀC مبارک::ه در ی::ک ر
ظریف نسبت به همدیگر: ق::رار دارن::د و نش::ان می دهن::د ک::ه
حضور در ص:حنۀC جن::گ و ی:ا هم قت:ال تص:میم ج::اه طلبان:ۀC و
جبارانۀC انسان ه::ای ج::اه طلب، ب::د مغ::ز و خودخ::واه نیس::ت
بلکه حضور قانون مند و تالش خونباری است در جهت آزادی
انسان از تسلط انسان های خودکامه و ظ::الم و س::تمگر ک::ه
به ارزش های انس:انی وقعی ن:ه می گذارن:د و اح:ترام: قائ:ل
نیس::تند، یع::نی اینک::ه این: تالش از هرگون::ه اغ::راض و امی::ال

 نش::ان می(  تجاوز نه کردن از ح::د )انسانی به دور است و 
دهد که این حضور حض::ور ق::انون من::د اس::ت یع::نی اینک::ه: ب::ا
وج::ود جن::گ و برخ::ورد مس::لحانه حق::وق ط::رف مقاب::ل بای::د
مراعات شود که این قانون مندی و مراعات حق::وقی ط::رف
مقابل تش:ریح: بیش::تر می خواه::د و درین ج:ا ب:ه همین قلی::ل

و هم بخوبی هویدا است دستور قتال در پیاکتفاء می کنیم  
جنگ افروزی مشرکین است و نه یک  دستور بی دلیل و غیر

منطبق با امر واقع. 

پس وقتی دقیق شویم باز هم در می یابیم ک::ه جن::گ و قت::ال
در رابطه: به برقراری ص::لح مط::رح اس::ت، یع::نی اینک::ه: ج::اه
طلبانه وخیره سرانه نیست که ب::ه خ::اطری منفعت ق::ومی و
نژادی و صنفی و گروهی خونریزی: ها به راه انداخت::ه ش::ود و
به منظ::ور اکتس::اب ث::روت و ق::درت ب::ر کش::ته ه::ای اجس::اد

انسانی فاتحانه قدم گذاشت و سرود شادی و فتح خواند .

و چه خوب مناس::ب و زیب::ا اس::ت ک::ه درین رابط::ه از ش::عار
رسمی دینی بنی اسرائیل که از ط::رف الل::ه » ج::ّل جالل::ه «
برایشان در وقت فتح شهری از شهر ه::ای فلس::طین ک::ه ب::ه
احتم::ال اغلب ش::هر » اریک::و و ی::ا اریح::ا « اس::ت ب::ه رویت
قرآنکریم آنرا ذکر کنیم که این خود تأکید قرآنکریم: است ک::ه

چگونه مفاهیم صلح را برجسته و ذهن نشین سازد .
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58« است و آیۀC مبارک::ۀC   ِحطٌَّة۬این لغت یا واژه عبارت از » 
 Cالبق::ره و آی::ۀ Cمبارک::ۀ C161س::ورۀCمبارک::ۀ Cس::ورۀ Cمبارک::ۀ 

االعراف از این لغت تذکر می دهند ک::ه چ::نین آم::ده اس::ت :
ًدا ْئُتْم َرَغــ ا َحْيُث شــِ ــوا ِمْنَهــ ــَة َفُكُل ِذِه اْلَقْريَ ــ ــوا َهٰ ــا اْدُخُل َوِإِْذ ُقْلَن

ًدا َوُقوُلوا  َنِزيُد ِحطٌَّةَواْدُخُلوا اْلبَاَب ُسجَّ نَّْغِفْر لَُكْم َخطَايَاُكْمۚ  َوســَ
(٥٨  )اْلُمْحِسنِيَن البقره 

 (58 ) )=بـه این شـهر : » هنگامی را که گفـتيم( به یاد آورید)و  
ــه می( بيت المقــدس ــای آن از هــر جــا ك وارد شــوید، و از نعمته

خواهيد به فراوانی بخورید، و با خشوع و فروتنی به دروازه در آیيد
تــا گناهــان شــما را" خواسته مــا آمــرزش گناهــان است:"و بگویيد

.171«ببخشيم، و به نيکو کاران فزونتر می بخشيم

ِذِه اْلَقْريََة َوُكُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َوُقوُلوا َوِإِْذ قِيَل لَُهُم اْسُكُنوا َهٰ
َنِزيُد حطٌَّة ْر لَُكْم َخِطيَئاتُِكْم ۚ ســـَ ًدا نَّْغفِـــ جَّ َواْدُخلُـــوا اْلبَـــاَب ســـُ

(١٦١ اْلُمْحِسنِيَن

در این: » هنگامی را که به آنها گفته شد( به یاد آورید)و  ( 161) 
از, واز هــر جــا کــه خواسـتيد, سـاکن شــوید( بيت المقــدس)شهر 

و بــا خشــوع« گناهــان مــا را بریز: »وبگویيد, آن بخورید( نعمتهــای)
گناهـان شـما را می( اگـر چـنين کنيد, )وفروتنی بـه دروازه در آیيد

.172«افزونتری خواهيم داد( پاداش)نيکوکاران را ( و, )بخشم

 { Cمبارکه ترکیزما بر کلمۀ Cاس::ت ک::ه ب::رِحطٌَّة۬درین دو آیۀ } 
دو معنی افاده می شود که حسب ذیل اند :

الف : طلب و خواست بخش::ایش خط::ا ه::ا و گناه::ان از الل::ه
عزوجل.

171   http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_58
172 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=7_161
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ب : پرهیز: از قتل و غارت و خ::ونریزی و آزار و اذیت م::ردم،

اعالن عفو و بخشایش عام به مردم .

باز هم در فهم این دو مورد دقت ب::ه خ::رچ می دهیم، در می
یابیم که هردو معنی  رابطۀC خیلی نزدیک: به همدیگر دارند و 

آن اینک::ه: م::ورد عملی دوری از گناه::ان و خط::اء ه::ا، اعم::ال
صالحه اند که اساسی ترین جزء آن شناخت حقوقی دیگ::ران
است، پس خود بخود م::برهن و آش::کار اس::ت ک::ه ی::ک بخش
دوری از گناهان و خطاء ها پرهیز از قتل و غارت و خونریزی
و آزارو اذیت م::ردم اس::ت و این هم::ان مص::ادیقی ان::د ک::ه
مف::اهیم ص::لح و ام::نیت، رف::اه و آس::ایش را برجس::ته: می

سازند .

میخواهیم که در مورد سورۀC مبارک::ۀC ءال عم::ران هم گفت::نی
Cهای داشته باشیم، قبل از آنک::ه ب::ه آن ب::پردازیم آی::ه مبارک::ۀ

285Cالبق::ره را چ::ون کلی::د م::دخل ب::ه س::ورۀ Cمبارک::ۀ Cسورۀ 
مبارکۀC ءال عمران در نظر می گیریم و آن اینکه :

          ِ بِٱهَّللَّ َءاَمَن ُكلٌّ َوٱۡلُمۡؤِمُنوَنۚ رَّبِّهِۦ ِمن ِإِلَۡيِه ُُأنِزَل بَِمٓا ٱلرَُّسوُل َءاَمَن

َوَقاُلوْا          رُُّسلِِهۦۚ ّمِن ُأََحٍد۬ بَۡيَن ُنَفرُِّق اََّل َوُرُسلِهِۦ َوُكُتبِهِۦ ٓٮَِٕكتِهِۦ ـٰ َوَملَ

البقره      )  ٱۡلَمِصيُر َوِإِلَۡيَك َربََّنا ُغۡفَرانََك َوُأَطَۡعَنۖا (٢٨٥َسِمۡعَنا

 (285 ) پروردگــارش بــر او نــازل شــده،( ســوی)پيامبر به آنچه از  
همـه بـه خـدا و فرشـتگان او و( نـيز)ایمان آورده است، و مؤمنـان 

ميــان هيچ یــک:( »و گفتند.)کتابهایش و پيامبرانش ایمان آورده اند
ــامبرانش فــرق نمی گــذاریم شــنيدیم و اطــاعت: » و گفتند« از پي

و بازگشــت بــه ســوی( خواهــانيم)آمــرزش تــو را ! پروردگارا. کردیم
173«.توست

173   http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_285
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ایم:ان ب:ه کت:اب ه:ا ی الل:ه عزوج:ل و ایم:ان ب:ه بعثت هم:ه
پی::امبران، ص::رف نظ::ر از تحریف::اتی ک::ه واق::ع ش::ده، نش::ان
دهندۀC این است ک::ه دین اس:الم ی::ک دین ب::وده، تنه::ا مراح::ل
تاریخی آن در خطاب مستقیم ب::ه فراخن::ای جه::ان، ق::ومی و
ملیتی و ی:ا ن:ژادی، جه:انی و هم چن:ان مرحل:ۀC زم:انی آن در
طول و تقصیل احکام فرق های وجود دارد: یعنی گستردگی: و

محدودیت های خاص خود را دارد و از این جهت این وح::دت،
ب::ا وج::ود نشس::ت غب::ار تحری::ف در ط::ول زم::ان، هن::وز هم
برجسته و مشخص و تابان است و می تواند: برای یک تف::اهم

جهان شمول نقطۀC اتکاء خوبی به حساب آید .

قرآنک::ریم کت::ابی اس::ت آس::مانی ک::ه تحری::ف: را در آن راهی
 Cه::ای مبارک::ۀ Cءال عمران آیۀ Cمبارکۀ C4 و 3نیست، در سورۀ

چنین می فرماید :

ٱلتَّۡوَرٮَٰة          َوُأَنَزَل يََدۡيِه بَۡيَن لَِّما ا ًق۬ ُمَصّدِ بِٱۡلَحّقِ َب ـٰ ٱۡلكَِت َعلَۡيَك نَزََّل

( ٱلَِّذيَن(        ٣َوٱِإۡۡلِنجِيَل  ِإِنَّ ٱۡلُفۡرَقاَنۗ َوُأَنَزَل لِّلنَّاسِ ى ُهًد۬ َقۡبُل ِمن

ٱنتَِقاٍم          ) ُذو َعِزيٌز۬ ُ َوٱهَّللَّ
َشِديٌد۬ۗ َعَذاٌب۬ لَُهۡم ِ ٱهَّللَّ ِت ـٰ بَِٔايَ (٤َكَفُروْا

 (3 ) را بحق بر تو نازل کرد، که تصدیق کننده آنچــه( قرآن)کتاب  
 ...و تورات و انجيل را.که پيش از آن است( از کتابهای آسمانی)

فرقان را نازل( نيز)پيش از آن برای هدایت مردم نازل کرد و  ( 4) 
بــه راســتی کســانی کــه بــه آیــات خــدا کــافر شــدند، عــذاب. کــرد

ــختی دارند ــ ــام است.س ــ ــاحب انتق ــ ــد و ص ــ ــد توانمن ــ  ر.و خداون
ررررر رر رررر ر

یعنی اینکه قرآنکریم کتابی که ب::ر محم::د ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم نازل شده اس:ت ف:را ت:اریخی اس:ت ب:ه این مع:نی ک:ه
گذشته، حال و آینده را در خود دارد یا به عبارۀC دیگر زمان را

به صفر رسانیده و مرز ها را برداشته است مصدق کتاب 
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های پیشین و تورات و انجیل: است و تصدیق تورات و انجی::ل
بیان داستان های فسیلی و یا سخن و حرف های مفت حلقه
های مفقودۀC نبوت و پیامبری و رسالت پیامبران: نیست بلک::ه
در همین: زمان زنده، مشهود و قابل اثبات و اثبات شده ان::د،
جهت تش::ریح: بیش::تر و دقی::ق الزم اس::ت ک::ه  ت::ا فهم م::ا از
تصدیق قرآنکریم و شناخت دقیق از  تورات و انجی::ل: روش::ن

:174شود به این مفهوم که 

 }ک::ه ش::امل175»به طور عموم تفکر مردم از ت::ورات  بائیبل
پنج کتاب عهد عتیق است{می باشد و از انجیل: مراد از چهار

 است.176انجیل}لوقا، متی، مرقس، یوحنا{

سؤال اساسی اینجاست که اینها حقیقتاً کالم الله ج::ّل جالل::ه
اند ؟

حقیقت این اس::ت ک::ه ت::ورات کت::اب اول پنج کت::اب ش::امل
بائیبل نیست بلکه ت::ورات من::درج در آنه::ا می باش::د و انجی::ل:
نام اناجیل چهارگانه نیس::ت بلک::ه انجی::ل در این چه::ار انجی::ل:

درج است .

در اصل مراد از تورات احکامی اند که تقریب::اً چه::ل س::ال از
زم::ان بعثت موس::ی علی::ه الس::الم ت::ا زم::ان وف::ات حض::رت
موسی علیه السالم بر موسی علیه السالم نازل ش::ده ان::د و

 ثبت ش::ده در ال::واح س::نگی،177از آن جمل::ه ان::د ده فرم::ان
احکام باقی مانده را خود حضرت موسی علیه السالم نوشته

 نق::ل آن را ب::ه دوازده قبیل::ۀC ب::نی اس::رائیل: داده12اس::ت و 
است، و یک نقل آن را به بنی الوی داد تا از آن حفاظت کنند

.

رجوع شود به تفهیم القرآن. 174
175 - Bibel
176 - Luke, Matthew, Mark, John/ Lukas, Matthäus, Markus, John.
177 - ten Commandments/ Zehn Gebote
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تورات به صورت یک کتاب مستقل تا تباهی و وی::رانی اول »
بیت المقدس « محفوظ بود و در » صندوق عه::د « گذاش::ته
شده ب::ود و نگه:داری: می ش:د و ب:نی اس:رائیل آن را بن:ام »

توریت « یاد می کردند .

C:وقتی » بخت نصر « فاتح بابلی یروشلم را فتح کرد در نتیجۀ
ویرانی های جنگ، بنی اس::رائیل ت::ورات را از دس::ت دادن::د و
گم شد . بعداً عزیر علیه السالم  با تعدادی از بنی اس::رائیلی
ه::ای ک::ه از اس::یری باب::ل دوب::اره برگش::تند و بیت المق::دس
دوباره تعمیر شد، عزیر علیه السالم به کمک چند بزرگ ب::نی
اسرائیلی تاریخ بنی اسرائیل را از ن::و نوش::ت و آن را م::رتب

خ::روج، اخب::ار، گن::تی و تثنیه کرد، درین تاریخ چهار باب یعنی
بر سیرت حضرت موسی علی::ه الس::الم مش::تمل ان::د و درین
سیرت به ترتیب تاریخ نزول آی::ات » ت::ورات « حس::ب موق::ع
درج شده اند که عزیر علیه السالم به آن دست رس::ی یافت::ه

است .

پس حاال » ت::ورات « ن::ام آن اج::زاء: منتش::ر از آی::ات مب::ارک
است که بیان کنندۀC سیرت حضرت موسی علیه الس::الم ان::د
که توسط عزیر علیه الس::الم جم::ع ش::ده ان::د و م::ا آن آی::ات
مبارک را زمانی می شناس::یم ک::ه مص::نف ت::ورات ب::ا عالمت
گفتاری ، }الله به موس:ی علی:ه الس:الم فرم::ود .......{: و ی::ا
موسی علی::ه الس:الم فرم::وده اس::ت ک::ه }الل::ه معب::ود ش::ما
اینگونه: فرموده است .....{، آنجا ی::ک ج::زء ت::ورات آغ::از می
شود و آنجا که دوباره تقریر سیرت شروع می ش::ود آنج::ا آن

جزء ختم می شود .

ادی و عامی خیلی مش::کل اس::ت مش::خص کن::دعبه یک فرد 
که آیات مبارک » تورات « کدام اند و تفسیر مفسر آن کدام

قرآنکریم این اجزاء منتشر: را » تورات « می گوی::داست ؟ ،
و آنرا تصدیق می کند و حقیقت این است که اگر آن اجزاء 
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جم::ع ش::وند و ب::ا قرآنک::ریم مقایس::ه ش::وند ب::ه ج::زء اختالف
جزئی  در بعضی جا ها در احکام، در تعلیمات اصولی یک سر
مو فرق وجود ندارد و هنوز هم دریافتنی: است که منبع هردو

یکی است .

، نام آن خطبات و اق::وال و178به همین ترتیب در اصل انجیل:
ارشادات وحیانی عیسی علیه السالم است که عیس::ی علی::ه
السالم در دونیم یا سه سال آخ::ر زن::دگی مب::ارکش ب::ه حیث

نبی و رسول ارشاد فرموده اند .

معلوم::ات م::ا در این زمین::ه در ح::د وث::وق نیس::ت ک::ه آی::ا آن
کلمات طیبه در زندگی آن حضرت نوشته شده اند یا نه ؟

ممکن است که بعضی ها نوت و یادداشت ک::رده باش::ند و ی::ا
ممکن است که زبانی حفظ شده باشند، به ه::ر ح::ال بع::د از
مدتی، رس::اله ه::ای در م::ورد س::یرت آن پی::امبر گ::رامی  ب::ه
رشتۀC تحریر: در آمدند که در سلسلۀC ت::اریخ س::یرت ج::ا ج::ا از
آن ارش::ادات وحی::انی حس::ب مواق::ع درج ش::ده ان::د ک::ه ب::ه

مصنفین و سیرت نگاران تحریری: و یا شفاهی رسیده اند .

امروز که } متی، مرقس، لوقا، یوحن::ا { ب::ه ن::ام اناجی::ل ی::اد
می شوند در اص::ل آن  انجی::ل  نیس::ت بلک::ه آن  انجی::ل:  ک::ه
ارشادات حض::رت عیس::ی علی::ه اس:الم اس::ت در آن ه::ا درج

است .

ما آن  انجیل راستین  را از ح::رف ه::ای مص::نف وق::تی ف::رق
کرده می توانیم که مصنف می گوید } عیس:ی علی:ه الس:الم
این را می فرماید و یا این را تعلیم می دهد { صرف درینج::ا
ها اج::زاء انجی::ل: ان::د .قرانک::ریم همین: مجموع::ۀC از اج::زاء: را

انجیل  می خواند و آنرا تصدیق می دارد .

178 - Gospel/ Evangelium
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اگر این اجزاء را در ی::ک مجموع::ه گ::رد آوریم، مش::اهده می
شود که با قرآنکریم مشابهت ه::ای زی::ادی وج::ود دارد و اگ::ر
فرقی هم ب:ه مش:اهده می رس:د ب:ا غ:ور و تأم:ل قاب:ل ح:ل

است .«

 C85 و 84و در همین: را بطه است که به آیات مبارکۀCس::ورۀ 
مبارکۀC ءال عمران توجه کنیم که چنین می فرماید :

َماِعيَل ِ َوَما ُُأنِزَل َعلَْيَنا َوَما ُُأنِزَل َعلَٰى ِإِْبــَراِهيَم َوِإِســْ ُقْل آَمنَّا بِاهَّللَّ
َحاَق َويَْعقُــوَب  بَاِطَوِإِســْ ٰى َواَأْْلَســْ ٰى َوِعيســَ َومَــا ُُأوتَِي ُموســَ

لُِموَن ْنُهْم َونَْحُن لَــُه ُمســْ ٍد ّمِ َوالنَّبِيُّونَـ ِمن رَّبِِّهْم اََّل ُنَفرُِّق بَْيَن ُأََحــ
ــغِ َغْيــَر  (٨٤) اَلِمَوَمن يَْبَت َو فِي اِإْۡلِســْ ُه َوُهــ ــَل ِمْنــ ِديًنــا َفلَن ُيْقبَ

(٨٥  )اآْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن

به خداوند و آنچه بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهيم: »بگو ( 84) 
نــازل( فرزندان یعقــوب)= و اسماعيل و اسحاق و یعقوب و اسباط 
پيــامبران از جــانب( دیگر)گردیــده و آنچــه بــه موســی و عيســی و 

ــان ــک از آن ــان هيچ ی ــان آوردیم، مي پروردگارشــان داده شــده؛ ایم
 «.فرقی نمی گذاریم، و ما او را فرمانبرداریم

 (85 ) و هر کس که دیــنی غــير از اســالم بــر گزینــد، هرگــز از او 
  ر رر رر.پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت از زیانکاران است

رر رررر ررر رر ررررر رر رررررر رررر 

پس بر اساس آیات مبارک فوق ال::ذکر و گفت::ار ب::اال ؛ اس::الم
مقدس دعوتش را در یک فراخی و گستردگی آن طور که در

 Cمبارکۀ Cءال عمران بی::ان ش::ده اس::ت ؛64آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
چنین ارائه می دارد :

ــَد ــا َوبَْيَنُكْم ُأاََّلَّ نَْعُب ُقْل يَا ُأَْهَل اْلكَِتابِ تََعالَْوا ِإِلَٰى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْيَنَن
ا  َنا بَْعضــً َ َواََّل ُنْشِرَك بِِه َشْيًئا َواََّل يَتَِّخَذ بَْعضــُ ّمِن ُدوِن ُأَْربَابًاِإاَِّلَّ هَّللاَّ

ۚ  َفِإِن تََولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأَنَّا ُمْسلُِموَن ِ (٦٤ ) هَّللاَّ
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بيایيد به سوی سخنی که ميان ما و! ای اهل کتاب: » بگو ( 64) 
ــریک او شما یکسان است، که جز خدا را نپرستيم، و چيزی را ش

نسازیم، بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی 

گـــواه: »روی گرداندنـــد، بگویيد( از این دعـــوت)پس اگـــر «. نگـــيرد
رر ررر رررر ررررررر «.باشيد که ما مسلمانيم

 « ک::ه179 گیتاGitaاگر وسعت دید را ف::راخ س::ازیم و کت::اب » 
هنوز هم با وجود غبار شرک که ب::ر آن نشس::ته اس:ت، نم::ای
توحیدی برجسته دارد و تعلیمات و تالش ها و مبارزات » رام

« در راه توحی::د و تعلیم::ات اخالقی ش::هزاده »180چن::در جی 
س::یدارته  ب::ودا « و تعلیم::ات اخالقی » کنفوس::یوس « می
توانیم ک::ه در ی::ک تف::اهم اخالقی و حق::وقی خیلی نزدی::ک: ب::ه
صلح پایدار جه::انی رس::ید و از آس::ایش و رف::اه ح::ظ و ل::ذت

برد .

ب::از هم توج::ه داش::ته باش::یم ک::ه بالن::دگی و پوی::ائی جامع::ه
مربوط و منوط به پویائی ص::لح و ام::نیت در جامع::ه اس::ت و
گفتیم ک::ه اولین ش::رط رس::یدن ب::ه ص::لح و ام::نیت، آزادی و
شناخت حقوقی است و هردوی این ها دراجتم::اع بش::ری ب::ه
نام » شوری « تجلی میکند و درین موردقرآنکریم چ::نین می
فرمای:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::د :

 ِ ــٍة ّمَِن هَّللاَّ ــا َرْحمَـ ــظَ اْلَقْلِب لنَتَفبِمَـ ــْو ُكنَت َفظًّا َغلِيـ لَُهْمۖ  َولَـ
اِوْرُهْم فِي َتْغِفْر لَُهْم َوشــَ اََّلنَفضُّوا ِمْن َحْولَِكۖ  َفاْعُف َعْنُهْم َواســْ

ــَوكِّلِيَن َ ُيِحبُّ اْلُمَت ۚ  ِإِنَّ هَّللاَّ ِ َزْمَت َفَتَوكَّْل َعلَى هَّللاَّ   )اَأْْلَْمِرۖ  َفِإَِذا َعــ
١٥٩)181

)رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو ( سبب) پس به  ( 159) 
ــاٌ از اطــراف( و مهربان شدی، و اگر تند خو و سخت دل بودی،قطع

ــرزش ــذر و برایشــان آم ــان در گ ــده می شــدند،پس از آن ــو پراکن ت

، احتماالً بین قرن پنچم و قرن دوم قبل از میالد از متون معتبر مذهب هندو است که  سروده های روحانی است 179
نوشته شده است.

 یا.ڈاردو انسائیکلوپیرجوع شود به  180
181 Cمبارکۀ Cءال عمران159 آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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بخواه،و در کارها،با آنان مشورت کن، و آنگاه که تصميم گرفتی بر

.داردخدا توکل کن، زیرا که خداوند توکل کنندگان را دوست می 

بار دیگر می توان ترکیز کرد که شوری پویائی جامع::ه اس::ت
و محل حل اختالفات و قرار دادن: ث::وابت ق::انونی و تغی::یرات
زندگی بشری در جهت قانون سازی در یک مجموعۀC همگون

182و مساعد .

Cالبق::ره و س::ورۀ Cمبارک::ۀ Cبا این فهم تقریباً مفص::ل از س::ورۀ
مبارکۀC ءال عم::ران، ب::ر می گ::ردیم ب::ه اص::ل بحث در م::ورد
صلح گسترده و پویا با در نظر داشت فهم ما از س::وره ه::ای

مبارکۀC فوق الذکر .

طوریکه مشاهده می شود یک ارتباط ارگانی:ک و منطقی بین
موضوعات و آیات مبارکۀC سوره های مبارکۀC » الزه::راوین: «

ی::ۀC نه::ائیتجزوکل قرآن کریم بر قرار است ک::ه در تحلی::ل و 
تناسب و همگونی قرآنکریم نسبت به اجزایش: ام::ر ب::دیهی و
آشکارا است و همچنان قرآنکریم گوئی زمان را توق::ف داده
است، یعنی اینک::ه: در متن ت::اریخ ق::رار دارد: و ی::ا به::تر اس::ت
گفته شود که فراتر از تاریخ است و نسبت زمانی را از میان
برداشته است } گذشته، حال و آینده { و در طراحی ق::انون
مندی ه::ای جه:انی م:رز ه:ا را برداش:ته اس:ت .پس ب::ا دقت
تم::ام درک می ش::ود ک::ه » الزه::راوین « دو مح::ور اساس::ی

دارند که عبارتند از :

 : خلقت انسان و اعطاء منصب خالفت به انسان.1

 : برقراری » وصل « به عنوان قانون خالفت.2

با در نظر: داشت این دو محور درک کرده می توانیم ک::ه آی::ه
های تکوینی و تشریعی طوری به هم مرتبط اند که مرحله به
مرحله و در نسبت های گوناگون زندگی، صلح را ب::ه ص::ورت

182 - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=3_159&trans=pr_tagi
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گسترده بدون در نظرداش::ت اعتق::اد، ملیت و ن::ژاد در عم::ل

 که :أویل برقرار ساخته می توانیم ؛ به این تشریح: و ت

قرآنکریم در معرفی انسان به طور معجز می فرماید :

ــاُلوا ــًةۖ  َق ٌل فِي اَأْْلَْرضِ َخلِيَف ــ ــِة ِإِنِّي َجاِع َوِإِْذ قَــاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِك
َماَء  ــّدِ ِفُك ال ــْ ا َويَس ُد فِيَهــ ا َمن ُيْفســِ ــُل فِيَهــ بُِّحُأَتَْجَع َونَْحُن ُنســَ
َوَعلََّم( ٣٠  )بَِحْمِدَك َوُنَقّدُِس لََكۖ  َقاَل ِإِنِّي ُأَْعلَُم َمــا اََّل تَْعلَُمــوَن

َماَء ــْ ــِة َفَقــاَل ُأَنبُِئونِي آَدَم اَأْْلَس ُهْم َعلَى اْلَماَلئَِك ا ُثمَّ َعَرضــَ ُكلََّهــ
اِدقِيَن ُؤاََّلِء ِإِن ُكنُتْم صــــــــــــــَ َماِء هَٰــــــــــــــ ( ٣١) بَِأَســــــــــــــْ

لََنا ِإاَِّلَّ َما َعلَّْمَتَنا ۖ ِإِنََّك ُأَنَت اْلَعلِيُم اْلَحكِيُم َقاُلوا ُسْبَحانََك اََّل ِعْلَم
َمائِِهْم( ٣٢) ــا آَدُم ُأَنبِْئُهم بَِأَســْ َمائِِهْم َقــاَل يَ ــَأَُهم بَِأَســْ ا ُأَنبَ ۖ َفلَمَّ

ا َماَواتِ َواَأْْلَْرضِ َوُأَْعلَُم َمــ َقاَل ُأَلَْم ُأَُقل لَُّكْم ِإِنِّي ُأَْعلَُم َغْيَب الســَّ
( ٣٣  )ُتبْـــــــــــــــــُدوَن َومَـــــــــــــــــا ُكنُتْم تَْكُتمُـــــــــــــــــوَن

ُجُدوا َجُدوا ِإاَِّلَّ ِإِْبلِيَس ُأَبَٰى َوِإِْذ ُقْلنَـــا لِْلَماَلئِكَـــِة اســـْ آِْلَدَم َفســـَ

183(٣٤)  َواْسَتْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن

 (30      )  (    ) فرشتگان  به پروردگارت که را هنگامی بياور بياد و
«  :  .» آیا:»        گفتند داد خواهم قرار جانشينی زمين در من گفت

کند؟              خونریزی و فساد آن در که دهی می قرار آن در را کسی
می               تقدیس را تو و آوریم می جا به را تو حمد و تسبيح ما
        «: شما«.   که را آنچه دانم می من یقيناً فرمود پروردگار کنيم

.» دانيد  نمی

 (31    .          ) به  را آنها سپس آموخت آدم به همگی را نامها و
   «: نامهای     راستگویيد، اگر فرمود و داشت، عرضه فرشتگان

.» دهيد      خبر من به را اینها

183 Cالبقره.:34 : 30 آیه های مبارکۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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 (32     .!  « :  ) به (   ) آنچه جز چيزی ما تو منزهی گفتند فرشتگان
.» حکيمی         ی دانا تو دانيم، نمی ای آموخته ما

 (33»       !  «  :    ) کن  آگاه نامهایشان از را آنان آدم ای فرمود
  «  :  ) ( شما       به آیا فرمود خداوند کرد آگاه را آنان که هنگامی

   ! می          نيز و دانم؟ می را زمين و آسمانها غيب من که نگفتم
.» داشتيد             می پنهان را آنچه و کنيد، می آشکار که را آنچه دانم

 (34« :       )  (    ) برای  گفتيم فرشتگان به که را هنگامی بياور یاد
     ) (   » که   ابليس جز کردند، سجده همگی پس کنيد سجده آدم

. شد         کافران از و ورزید، تکبر و زد، 184سرباز

 چنین ذک::ر در قرآن کریم و به صورت فشرده خلقت انسان
گردیده است :

آِْلََدَم         اْسُجُدوا لِْلَماَلئَِكِة ُقْلَنا ُثمَّ َصوَّْرنَاُكْم ُثمَّ َخلَْقَناُكْم َولََقْد

اِجِديَن       السَّ ِمَن يَُكْن لَْم ِإِْبلِيَس ِإاَِّلَّ 185 ﴾7:11﴿ َفَسَجُدوا

 (11           ) شکل  را شما آنگاه آفريديم، را شما ما وبتحقيق
  «  :     . سجده  آدم برای گفتيم فرشتگان به سپس داديم وصورت
       ) ( سجده«   از که ابليس جز کردند؛ سجده همه پس کنيد

. نبود  186کنندگان

از طول و تفصیل تکوینی و تکاملی خلقت انسان صرف نظر
می کنیم و به نقاط اساسی که به بحث ما مربوط می ش::ود

ترکیز می کنیم و آن اینکه: :

 در زمین  ک::ه ف::رد ش::اخص آن آدمه : انسان به حیث خلیف1
علیه السالم است .

184  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_30  -34  تاجی گله داری :  ترجمه فارسی از حسین 
185  Cمبارکۀ Cاالعراف.11آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 

186 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=7_11 فارسی از حسین تاجی Cگله داری ترجمۀ 
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 ب::ه علم و آگ::اهی هم ض::رورتافت : انسان در منص::ب خل2
دارد که آن هم از جانب الله جل جالل::ه ب::ه آدم علی::ه الس::الم

داده شد.

 : خالفت ایجاب » آزادی « می کند یعنی اینکه انس::ان بای::د3
 ی::ا خ::ود مخت::ار باش::د « ک::ه آن هم در187موج::ود » اتون::وم:

مراسم سجده گذاری یا خضوع مالئکه به انسان اعط::اء ش::د
 .188 اسالم و آزادیکتاببه تفصیل این مورد رجوع شود به 

می دانیم ک::ه منص::ب خالفت انس::ان ب::ا مشخص::ۀ:C اتون::وم:
Autonomمستحکم و تنگاتن::گ و ن::ا گسس::تنی Cآن کامالً رابطۀ  

دارد یعنی اینکه این خالفت لگام گس::یخته: نیس::ت قانونمن::دی
ه::ای حق::وقی و اخالقی دارد ک::ه ک::امالً ب::ه هم رب::ط دارن::د و
همدیگر را توجی::ه: می کنن::د، مجم::وع این ق::انون من::دی ه::ای
اخالقی و حق::وقی در رب::ط م::وزون » وحی و فط::رت س::الم
انسانی « به کلمۀC زیبای » وصل « در قرآنک::ریم بی::ان ش::ده
است که از لحاظ تشریعی دار و مدار اس::الم مق::دس ب::ر آن
ابتناء دارد و چه خوب اس::ت ک:ه ب::رای فهم بیش::تر ب::ه ق:رآن

 میدر قرآنک::ریم کریم مراجعه کنیم، آنجا که الله جل جالله 
فرماید :

          ُ ٱهَّللَّ ُأََمَر َمٓا َويَۡقطَُعوَن ِقهِۦ ـٰ ِميَث بَۡعِد ِمۢن ِ ٱهَّللَّ َعۡهَد يَنُقُضونَـ ٱلَِّذيَن

ِسُروَن         ) ـٰ ٱۡلَخ ُهُم ٓٮَِٕك ـٰ ُُأْولَ ٱَأْۡلَۡرضِۚ فِى َوُيۡفِسُدوَن ُيوَصَل ُأَن ٢٧بِِهۦۤ

البقره(

می (            27)  آن ساختن محکم از را،پس خدا پيمان که کسانی
قطع            سازند، قرار بر داده دستور خدا که را آنچه و شکنند،

. زیانکارانند          اینها کنند، می فساد زمين روی در و 189نموده،

187   Autonom
 از قلم این نویسنده )عبدالبصیر صهیب12.10.2014 هجری خورشیدی 1393کتاب اسالم و آزادی سال طبع  188

صدیقی(.
189  Cمبارکۀ Cالبقره.27آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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          ُ ٱهَّللَّ ُأََمَر َمٓا َويَۡقطَُعوَن ِقهِۦ ـٰ ِميَث بَۡعِد ِمۢن ِ ٱهَّللَّ َعۡهَد يَنُقُضونَـ َوٱلَِّذيَن

َولَُهۡم          ٱللَّۡعَنُة لَُهُم ٓٮَِٕك ـٰ ُُأْولَ ٱَأْۡلَۡرضِۙ  فِى َوُيۡفِسُدوَن ُيوَصَل ُأَن بِِهۦۤ

اِر  ) ٱلدَّ ( ۲٥ُسٓوُء 190الرعد 

می  (             25)  کردنش استوار از پس را خدا پيمان که کسانی و
قطع             ؛ داده فرمان آن پيوستن به خداوند که را آنچه و شکنند،

و            آنهاست، برای لعنت نمایند، می فساد زمين در و کنند، می
.  )   (   ) است   )  آخرت ی سرا آن بدی و سختی آنها 191برای

 کریم::ه را می ت::وان » ت::اج « گرانبه::ا و روش::نی دریاتاین آ
نظر گرفت که بر سر خالفت انس::ان گذاش::ته ش::ده اس::ت و
شرافت و کرامت انسان مربوط آن است و با روش::نائی ک::ه
از آن س:اطع می گ::ردد هم::ۀC زوای:ای تاری:ک زن::دگی بش::ر را

روشن و روشنتر می گرداند .

 کریمه ماهیت اخالقی و حقوقی انسان را منکش::فتاین آیا
 ک::ه » ش::ریعت وحی::انی و حکمت« و » فط::رتس::ازندمی 

سالم انسانی « در ادوار تاریخی زندگی بشر با تفصیل م:ورد
نیاز دورۀC تاریخی در مواد قانونی و رفتار اخالقی آنرا ج::اداده

و آنرا تفسیر و تبیین: کرده است .

، خود بخود: دریافتنی است ک::ه » وص::لشوداگر بیشتر دقت 
« بر دوگونه ممکن اس:ت ص::ورت گ:یرد: وی:ا امک::ان دارد ک:ه

چنین رقم زده می شود :

: به صورت احساس عواطف انسانی بدون ایجاد م::زاحمت1
، ملیت واتحقوقی به دیگران: و بدون در نظر داشت اعتق::اد

Cن::ژاد } در ش::کل مناس::بات و رواب::ط انس::انی ک::ه ب::ر ص::لۀ
 ب::ه وس::عت و پهن::ای خ::انوادۀC بش::ری ابتن::اء دارد، در192رحم

قرابت های دور و نزدیک به این دلیل ک::ه هم::ه بش::ریت اوالد

190  Cمبارکۀ Cالرعد.25آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
ترجمۀC فتارسی از تاجی گله از سایت القرآنکریم المشروع المصحف. 191

192 - Kinship/  Verwandtschaft
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یک » پدر و مادر « اس::ت { و چ::ه زیب::ا اس::ت ک::ه قرآنک::ریم

درین زمینه چنین می فرماید :

َ يَْهِدي َمن يََشاُء ۗ َوَما ُتنِفُقوـا ِمْن  كِنَّ هَّللاَّ لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَٰ
وا ِمْن اْبتَِغاَءَوْجِه َخْيٍر َفَأِِلَنُفِسُكْمۚ  َوَما ُتنِفُقوَن ِإاَِّلَّ ۚ  َوَمــا ُتنِفُقــ ِ هَّللاَّ

(٢٧٢  )َخْيٍر ُيَوفَّ ِإِلَْيُكْم َوُأَنُتْم اََّل ُتْظلَُموَن 193البقره 

به راستی کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته ( 277) 
انجام داده اند، و نماز را بر پــا داشــته انــد و زکــات را پرداختــه انــد؛

است،ونه ترسی( محفوظ) پاداش آنان نزد پروردگارشان برایشان 
194.بر آنهاست و نه ایشان اندوهگين می شوند

آنچه درین آیۀC مبارکه آش::کار و م::برهن اس::ت این اس::ت ک::ه
اختالف و تضاد های اعتق::ادی و دی::نی م::انع » وص::ل « کم::ک
رسانی به انسان های دیگر اندیش نیست یعنی اینکه: وس::عت
دید و فراخنای سینۀC یک مسلمان به ان::دازۀC وس::عت جه::ان و
اعتقادش است که تمس::ک: ب::ه اعتق::ادش همیش::ه او را در »

وصل « با دیگران قرارداده است .

اینگونه: » وصل « با وجود اختالف و تض::اد در اعتق::اد، از ی::ک
طرف صراحت بخشیدن به آزادی فکر است و ع:دم اک:راه و
جبر در دین را نشان می دهد، از جانب دیگ::ر: پوی::ائی جامع::ه
اس::ت در مناس::بات خ::یر اندیش::انه اف::راد: جامع::ه نس::بت ب::ه
هم::دیگر: و از اینجاس::ت ک::ه ب::ه راس:::تی مفه::وم ص::لح و
همزیستی مسالمت آمیز و تعلق::ات ب::اهمی انس::ان ه::ا را در
اندیش::ۀ:C متع::الی اس::الم مق::دس درک و فهم می ک::نیم و این
ص::لح گس::ترده و وس::یعی اس::ت ک::ه دین مق::دس اس::الم در
رابطه با » وصل « بر بن::ای }عواط::ف و ص::لۀC رحم{ تعام::ل
Cکند .آنجا ک:ه ال:وان و ن:ژاد در برق:راری مناس:بات مس:اویانۀ
انسان ها رنگ می بازند که خود پایه و اساس محکمی دیگ::ر
برای ایجاد فضای صلح ان::د ب::ا آی::ه ه::ای مبارک::ۀC دیگ::ر ق::رآن

193  Cمبارکۀ Cالبقره.272آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
ترجمۀC فارسی از حسین تاجی گله داری 194
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کریم قابل اثبات اند که اینجا از ذکر آنها به منظور جلوگ::یری

از وسعت و اطالۀC کالم صرف نظر کردیم: .

: به صورت شناخت وتفاهم حق::وقی ط::رف ه::ای عه::د، در2
عهد نامه ها ومیثاق ها .

» وصل « در فورمل دوم یعنی شناخت و تفاهم حقوقی بنیاد
ص::لح ق::انون من::د و پای::دار اس::ت ک::ه در درج::ات متف::اوت و
مراحل گوناگون صلح را در چهار چوکات قانون تعریف میکند

.

این » وص::ل « از رابط::ۀC ح::رف و س::خن دارد ک::ه الل::ه ج::ّل
جالله و انسان باهم در تراضی اند، همچنان: این » وصل « از
رابط::ۀC رض::ایت بخش مس::لمان ب::ا مس::لمان، رابط::ه ه::ای
حقوقی م::رد و زن، رواب::ط  مس::لم و جوام::ع مس::لم ب::ا غ::یر
مس::لم و جوام::ع غ::یر مس::لم  دول در ک::ثرت اعتق::ادی و ب::ه
صورت کل در سیاس::ت و نظم و نس::ق بخش::یدن: ب::ه رواب::ط
بین المللی قانونمندی های خاص خود را دارد، و به هر اندازه
این رابطه ه::ا مس::تحکم باش::ند و مراع::ات ش::وند ب::ه هم::ان
اندازه صلح شفاف و مستحکم خواهیم داشت و کام بشریت
از شربت گوارای آن شرین خواهد بود، ص::لحی ک::ه ب::ا وج::ود
اختالفات فکری، دینی و م::ذهبی، ملیت و ن::ژاد: حاف::ظ تم::دن
بشری و دست آورد های آن است و نمی گ::ذارد ک::ه عف::ریت
های بد سرشت انسانیت انسان را ببلعند و آن را ب::ه نیس::تی
بکشانند و یک مسلمان به حکم دینش برای دفاع از انسانیت
انسان یعنی حق::وق } مس::لم و غ::یر مس::لم { ب::ا اج::ازۀC ی::ک
مرجع با صالحیت و قابل اعتماد و به اجماع علماء و فقها، ب::ا
حضور در میادین قتال حاض::ر ب::ه قرب::انی ک::ردن ج::انش ن::یز
است و این است مفهوم حف::ظ رابط::ه ه::ای ص::لح و زن::دگی
مسالمت آمیز در ش::ناخت و تف::اهم حق::وقی، و چ::ه خ::وب و
بهتر است که باز هم درین مورد به قرآنک::ریم: مراجع::ه: ک::نیم

آنجا که  می فرماید :
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ِإاَِّلَّ يَا ُأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُأَْوُفــوا بِــاْلُعُقوِدۚ  ُُأِحلَّْت لَُكم بَِهيَمــُة اَأْْلَْنَعــاِم
َ يَْحُكُم َمــا ُرٌمۗ  ِإِنَّ هَّللاَّ َما ُيْتلَٰى َعلَْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّي الصَّْيِد َوُأَنُتْم ُحــ

195(١)  ُيِريُد

و قــرار دادهــای)به پيمانهــا ! ای کسانی که ایمان آورده اید( 5:1)
چهار پایان برای شما حالل شده اســت،( گوشت)وفا کنيد، ( خود

مگـر آنچـه بـر شـما خوانـده می شـود، و در حـال احـرام شـکار را
196.حالل نشمارید، همانا خداوند هر چه بخواهد حکم می کند

این آیۀC کریمه: به تم::ام کم::ال دس::تور ص::لح اس::ت ک::ه عملی
کردن آن صلح رفاه گس::تر را در پی دارد، این آی::ۀ:C مبارک::ه از
دستور عملی کردن عهود و پیمان ه::ا ی ض::روری و مرس::وم
انعقاد یافته و پیم::ان ه::ای ک::ه جهت پیش::برد مس::المت آم::یز
زندگی بشری انعقاد می یابند و وفا به آنها را آگاه می س::ازد
و همچنان از دستور صلح آمیزی ما را آگاه می س::ازد ک::ه در
حالت احرام: مراسم حج و یا عمره ممنوعیت شکار یا دس::ت
Cکعب::ۀ Cیافتن به حی:وانی اس:ت ک::ه ب::ه آن ش::یوه ام:نیت خان:ۀ
ش::ریفه و ح::رم ش::ریف را نقض می کن::د . می ت::وان درین
رابطه مطالب زیادی را مطرح کرد و رابطۀC ممن::وعیت ص::ید
در حالت احرام را با میثاق ها و وفا به آن ها جهت ش::فافیت
مفهوم صلح بیان کرد ک::ه اینک::ار وقت و فق::اهت بیش::تر الزم

دارد و ما آن را به بعد مؤکول می کنیم انشاء الله .

حاال می خواهیم بدانیم که این عهود و پیمان ها کدام ان:د ؟ و
در کدام عرصه از زندگی انسان ها مطرح: ان::د ؟ زی::را ب::دون
فهم آنه::ا ب::ه ی::ک نتیج::ۀ:C واض::ح و ش::فاف فهم ص::لح رس::یدن
مش::کل و دش::وار اس::ت و ع::دم فهم آن ه::ا اس::اس فهم
نادرست و اشتباه از صلح ش::ده می توان::د، پس از این جهت

ضروری است که بدانیم: عهود و میثاق ها یعنی چه ؟

195   Cمبارکۀ Cالمائده.1آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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ط::بری می گوی::د ک::ه مفس::رین و علم::اء درین م::ورد دچ::ار
اختالف اند که چه نوع میثاق ها درین آیۀC مبارک::ه م::ورد نظ::ر

است ؟

بخشی از علماء و دانشمندان: می گویند ک::ه هن::وز هم میث::اق
های بوده اند که در زمان جاهلیت عقد شده بودن::د، حکم ب::ه

197اجرای وفا به آن ها است .

بخشی دیگری از علماء می گویند ک::ه اینج::ا اج::رای میث::اق و
پیمانی مورد نظر است که الله جّل جالله با انسان ه::ا بس::ته
است } این میثاق و پیمان باید میث::اق ه::ای دیگ::ری را در ب::ر
داشته باشد زیرا در آیه مبارکه صیغۀC جمع ذکر شده اس:ت {
ک::ه س::احۀC حالل و ح::رام را در ب::ر می گ::یرد، از ابن عب::اس
رضی الله عنه نیز به این مفهوم نقل شده است که راوی آن
Cمبارک::ۀ Cعلی بن ابی طلحه بوده است و مق::وم این نق::ل آی::ۀ

 سورۀC مبارکۀC الرعد است که چنین است :25

          ُ ٱهَّللَّ ُأََمَر َمٓا َويَۡقطَُعوَن ِقهِۦ ـٰ ِميَث بَۡعِد ِمۢن ِ ٱهَّللَّ َعۡهَد يَنُقُضونَـ َوٱلَِّذيَن

َولَُهۡم          ٱللَّۡعَنُة لَُهُم ٓٮَِٕك ـٰ ُُأْولَ ٱَأْۡلَۡرضِۙ فِى َوُيۡفِسُدوَن ُيوَصَل ُأَن بِِهۦۤ

الرعد  )  اِر ٱلدَّ (۲٥ُسٓوُء

می  (             25)  کردنش استوار از پس را خدا پيمان که کسانی و
قطع             ؛ داده فرمان آن پيوستن به خداوند که را آنچه و شکنند،

و            آنهاست، برای لعنت نمایند، می فساد زمين در و کنند، می
.  )   (   ) است   )  آخرت ی سرا آن بدی و سختی آنها برای

برخی از علماء میگویند: که در اینجا پیم::ان ه::ا و میث::اق ه::ای
مورد نظر اند ک::ه انس::ان ه::ا دربین خودش::ان عق::د می کنن::د
مانن::د ق::رارداد نک::اح بین زن و م::رد ب::رای تش::کیل خ::انواده،
قرارداد: های معامالت روز مرۀC کار وبار بین افراد: بشر بدون
در نظر داشت اعتقادات، ملیت و نژاد، قسم ها و سوگند ها،

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=5_1تفسیر طبری  197
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عهد و میث::اق بین دول در رواب::ط بین المللی، و عه::د اج::رای

کمک و مساعدت افراد بشر نسبت به هم دیگر: .

دری::افتنیدر این م::ورد، ب::ا دقت و تمرک::ز ب::ر آراء و اق::وال 
است که عهد اصلی بین الله جّل جالل::ه و انس::ان ه::ا ب::وده و
این میثاق های دیگر برآن عهد و میثاق اصلی مرتب شده اند
و این عهد همان » وصل « است که تفسر زندگی بشر در }
وحی و فطرت سالم { است و به صورت اخالق و ق::انون در

ادوار گوناگون بشر بارز و برجسته اند .

 Cمبارک::ۀ Cاالع::راف م::ا را از این عه::د172آیۀ Cمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
فطری بین الله جّل جالله و انسان ها آگاه می سازد، پس به
قرآن مجید مراجعه می کنیم که از آن عه::د چ::نین ت::ذکر می

دهد :

َهَدُهْم ــْ وِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوُأَشـ ــ َذ َربَُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ُظهُـ ــ َوِإِْذ ُأَخَـ
بَِربُِّكْم ۖ َقاُلوا بَلَٰى ۛ َشِهْدنَا ۛ ُأَن تَُقوُلوا يَْوَم َعلَٰى ُأَنُفِسِهْم ُأَلَْسُت

َذا َغافِلِيَن (١٧٢ااَّلعراف)  اْلِقيَاَمِة ِإِنَّا ُكنَّا َعْن َهٰ

 (172     )   (     ) پشتهای  از پروردگارت که هنگامی بياور یاد به و
گواه            خودشان بر را وایشان گرفت، بر را آنها ذریۀ آدم، فرزندان

:  »     «  ): ( گفتند  نيستم؟ شما پروردگار من آیا وفرمود ساخت،
   (  .»    ) خاطر» ) بدین گواهی این و دهيم می گواهی هستی آری،

.»      « :     ) بودیم   خبر بی ازاین، ما بگویيد قيامت روز در مبادا که بود

بناءً م:ا ی::ک عه::د اص::لی » وص::ل « داریم و پنج عه::د ف::رعی
مرتب بر عهد اصلی که می ت::وان آن ه::ا را ب::ه ت::رتیب چ::نین

بیان کرد :

1 Cمبارک::ۀ C172 : عهد اص::لی ب::ر اس::اس آی::ۀCمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
االعراف ک::ه قبالً از آن ذک::ر ب::ه عم::ل آم::د } اس::اس و بنی::اد

صلح {.
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ال::ف ::: ق::رارداد: نک::اح بین زن وم::رد جهت تش::کیل خ::انواده
} ق::انون من::دی حض::ور ف::رد ب::ا آدرس مش::خص در اجتم::اع

بشری {

ب : قرار داد ه::ای مع::امالتی روز م::رۀC ک::ار و ب::ار بین اف::راد:
بشر } شناخت و تفاهم حقوقی افراد: بشر نسبت به همدیگر

ج : قسم ها و س::وگند ه::ا } قص::د و تاءکی::د آزادان::ۀ:C عملک::رد
انسانی » حضور صلح آمیز تاءکیدی در رابطه های انسانی «

}

د : عهد کمک کردن افراد بشر نسبت به همدیگر: } در رابطه:
های محدود و وسیع عواطف و صلۀC رحم و قانونی بر مبن::ای

شناخت حقوقی {

ذ : عهد و میثاق بین دول در رواب::ط بین المللی } ش::ناخت و
198تفاهم حقوقی دول نسبت به همدیگر: {

پس با فهم عهد اصلی و عهود و میثاق های مرتب برین عه::د
در می یابیم که } الله جّل جالله : انس::ان و جامع::ه { ب::ا هم
در » وصل « اند یعنی اینکه: حضور اخالقی و قانونی الله جّل
ً جالله در رابطه: های انسانی افراد بشر و جامعۀC بشری کامال
واضح و بارز است و هر قدر و به هر نسبت که انسان به این
قرار دادها عمل کند به هم:ان درج:ه از ص:لح نص::یب و به:ره
خواهیم داشت و در نظر نه گرفتن قرارداده::ا ب::ه ط::ور کلی،
سپردن زمام زندگی به دست عفریت بد سرش::ت اس::ت ک::ه
هستی انسان و انس:انیت را ب:ه ک:ام نیس:تی می س:پارد و از

 بیش:تر:تأکیداسالم مقدس بر » وص::ل « که این جهت است  
دارد .

» وصل « را که رابط::ۀ:C الل::ه ج::ّل جالل::ه و انس::ان، انس::ان و
انسان و انسان و جامعه اس::ت و تعری::ف ص::لح در آن ریش::ه
دارد، زی::را درین رابط::ه: ه::ا ب::ر آزادی، آگ::اهی و ش::ناخت و

198 - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=5_1تفسیر ابن کثیر

http://www.tahleel.info/


جنگ     |119 و صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center 
ماهیت اخالقی انسان صحه گذاش::ته ش::ده اس::ت، قط::ع این

 Cمبارکۀ Cالبق::ره } فس::ق {27رابطه ها در آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
ذکر گردیده است و آنکه م::رتکب این عم::ل قط::ع می گ::ردد

بنام } فاسق { یاد می شود .

یعنی اینکه فاسق کسی است که رابطه ه:ای س:الم را قط:ع
می کند و از این جهت است که الله تبارک و تع::الی م::ا را از

خساره مندی فاسقین خبر می دهد .

وقتی که دانستیم: که تمدن بر پای:ۀC رابط:ۀ:C الل:ه ج:ّل جالل:ه و
انسان و انسان ها باهمدیگر: استوار اس::ت، قط::ع رابطه ه::ای

 فاجعه بار است و خود فاسق از خساره مندی در قطعسالم
رابطه ه::ا بی نص::یب نمان::ده بلک::ه در دنی::ا و آخ::رت خس::اره

مندی نصیبش می گردد .

بناءً فسق را در درجات متف::اوت خودخ::واهی، زی::اده طل::بی،
جاه طلبی، خودکامگی و بالخره ظلم می توان تعریف کرد و

فاسق نافرمان، متمرد، سرکش و لگام گسیخته است .

Cپابندی به میثاق ها و داشتن عواطف در جهت پ::رورش ص::لۀ
رحم } ب::ه وس::عت و پهن::ای خ::انوادۀC بش::ری ب::دون در نظ::ر
داشت رنگ، زب::ان، ن::ژاد و اعتق::اد { ض::مانت کنن::ده ص::لح و
امنیت در جوامع بشری ان::د و از این جهت اس::ت ک::ه اس::الم

 و مد و برجسته ذک::ر می کن::دٌشدمقدس این دو رابطه: را با 
زیرا زندگی سالم و صلح آمیز انسان ها در رهن مراعات این
دو رابطه: است و باز به این مفهوم پی می بریم ک::ه ه::ردوی
این رابطه ها روابط حقوقی اند که تکلیف را در پی دارند که
باید به اجراء: در آین::د و نقض عه::د و میث::اق و قط::ع رواب::ط ،
عدم در نظر گ::رفتن حق::وق اس::ت و این مرحل::ه ایس::ت ک::ه

 است یعنی از عدم توجه ب::ه199سازمان دهندۀC روابط تباعدی
حق::وق ذی ح::ق ت::ا تج::اوز ب::ر حق::وق دیگ::ران و ح::ق داران،
روابط تباعدی را در شکل جنگ و خونریزی: ه::ای خانمانس::وز

199 - Divergence
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 کش::انیده میهاشکل و سامان می دهد و زندگی به بیراه::ه 
شود .

 Cمبارک::ۀ Cال::بر » آی::ۀ Cمبارک::ۀ C177ذک::ر آی::ۀCمبارک::ۀ Cس::ورۀ » 
 است که به آن توجۀC عمیقوصلالبقره فرجام نیک و مبارک 

و ژرف خوانندگان گرامی را خواهانم :

كِنَّ اْلبِــرَّ اْلبرَّلَّْيَس  ِربِ َولَٰ ُأَن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرقِ َواْلَمْغــ
ــابِ َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى ــِة َواْلكَِت ِر َواْلَماَلئَِك ــ ــْوِم اآْْلِخ ِ َواْليَ َمْن آَمَن بِاهَّللَّ
اكِيَن َواْبَن ْربَٰى َواْليَتَــاَمٰى َواْلَمســَ اْلمَــاَل َعلَٰى ُحبِّــِه َذِوي اْلقُــ
ــاَة اَلَة َوآتَى الزََّك ــَّ ــاَم الص ــابِ َوُأََق ائِلِيَن َوفِي الرَِّق بِيِل َوالســَّ الســَّ
رَّاِء اِء َوالضــَّ َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَِذا َعاَهُدواۖ  َوالصَّابِِريَن فِي اْلبََْأســَ
ئَِك ُهُم اْلُمتَّقُـــــوَن َدُقواۖ  َوُُأولَٰ ئَِك الَِّذيَن صـــــَ َوِحيَن اْلبَـــــَْأسِۗ  ُُأولَٰ

(١٧٧البقره) 

و (             177 )  مشرق سوی به را خود روی که نيست این نيکی
      ) روز   ) و خدا به که است کسی ونيکوکار نيکی کنيد،بلکه مغرب

    ) ( آورده      ایمان پيامبرانـ، و آسمانی کتاب و فرشتگان و قيامت
       ) ( خویشاوندان  به داشتنش دوست وجود با را خود مال باشد،و

)  ( آزادی            راه در و گدایان و راه در واماندگان و مسکينان و یتيمان و
وفا              و بدهد، را زکات و دارد پای بر را نماز و بدهد، بردگان
  ) فقر       )  در که کسانی و بندند پيمان چون پيمانشان به کنندگان
 . اینها            شکيبایند نبرد؛ هنگام به و بيماری و زیان و سختی و

. پرهيزگارانند        آنها و گفتند، راست که هستند کسانی

صلح واقعی در گرو آزادی، تفاهم حقوقی، قرارداد ها و باقی
ماندن بر سر عه:ود و پیم:ان ه:ا اس:ت، ب:دون آزادی، تف:اهم
حقوقی، عقد قراردادها و وفا به عهود و پیمان ها، هرگ::ز ب::ه
صلح دسترسی نخواهیم یافت و بدون در نظر داش::ت آن ه::ا

ادعای صلح، یک ادعای کذب و دروغ محض خواهد بود .
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صلح عطیه و بخش::ش انس::ان ب::ه انس::ان نیس::ت، بلک::ه ح::ق
انسان است که در صلح زندگی بسر ب::رد و ب::ه خ::اطر حف::ظ

آن تا ایثارگری و فدا کردن جان حاضر باشد .

انسان که در وجود جسمی و غری::زه ای موج::ود جن::گ ج::و و
پرخاشگر است و در وج::ود روحی ص::لح ج::و و رف::اه گس::تر،

ه::اد ه::ای تص::ریحن تعلیمی و تربی::وی و تأسیس::اتمیت::وان: ب::ا 
حقوقی و ساختار های سیاسی و مدنی، تضاد و تخاصم وجود
غریزه ای و روحی را بر طرف کرد و به ص::لح پای::دار و دوام
دار رسید و این همان تعقیب راه انبیاء و رسل » ع « و دیگر

 است .یتمصلحین و خیر خواهان بشر

پس دین: مقدس اسالم برنام::ۀC وس::یع هم در تئ::وری و هم در
عمل در جهت ایجاد صلح و ام::نیت دارد، دین مق::دس اس::الم

 صحه می گذارد و همیشه: بر ضدانسان ها بر آزادی و حقوق 
لگام گسیختگی و خشونت، توده ها را بسیج کرده است و در
کثرت اعتقادی جهانی، با خصیص::ۀC توحی::دی اش پ::رچم دار و
علم بردار آزادی و حقوق انسانی است و از این جهت اس::ت
ک::ه م::ا در ی::ک مطالع::ۀC دقی::ق ب::ر ص::لح وجن::گ از نظ::ر دین
مقدس اسالم ترکیز: می کنیم و زوایای مختلف پدیدۀC ص::لح و
جنگ را از نظر دین مقدس اسالم مورد ارزیابی قرار میدهیم

.
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ها      قرارداد و ها 200میثاق

} تداوم و استمرار: صلح {

قبل از اینکه حول و حواش::ی عن::وان ف::وق ال::ذکر ب::ه بحث و
گفتگو بپردازیم الزم است و ض:روری ب:ه نظ:ر می رس:د ک:ه
حالت فسق را در رابطه با نقض عهد و پیمان در بیان واض::ح

 ک::نیم چ::ون درتأویلدر رابطه: های اخالقی و حقوقی تبیین و 
ذیل عنوان صلح گسترده و پویا که جایگاه اصلی تبیین: آن بود

نا تمام مانده است که باید تکمیل: شود و به اتمام برسد .

 درو عه::د ش::کنیفسق سرکشی و تم::رد و عص::یان آگاهان::ه 
 و ب::ه ص::ورت عملی در وس::عت و تب::ارک و تع::الیبراب::ر الله

گستردگی خود عصیان در رابطه: ه::ای اخالقی و حق::وقی ذی
حق است و اگر این تعریف: از فسق را تجزیه کنیم می ت::وان

آن را به این صورت بیان کرد :

 کسی است که به ح::ق ذی ح::ق و دارن::دۀC ح::ق201 : فاسق1
معترف است .

200 - Covenants and Contracts/ Verträge
201 - Frevels
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 : فاسق کسی است که با وج::ود آگ::اهی از ذی ح::ق ب::ودن2
دیگران، از لحاظ اخالقی خالف ورز و عصیان گر است یعنی
مرز های اخالقی و حقوقی دیگران را تجاوز کارانه عب::ور می
کند و در حریم حقوقی دیگران: عصیان گرانه خود نم::ائی می

کند .

 Cمبارک::ۀ Cالحش::ر آی::ۀ Cمبارک::ۀ C19در س::ورۀCپیش::رفتۀ Cمرحل::ۀ 
فسق را در فاسق ی::اد می گ::ریم ک::ه توج::ه ب::ه آن و فهم آن

ضروری و اساسی است و آن اینکه :

ُهمْـ اُهْم ُأَنُفســَ َ َفَأَنســَ وا هَّللاَّ ئَِك ُهُم َواََّل تَُكونُــوا َكالَِّذيَن نَســُ ۚ ُُأولَٰ

(١٩الحشر   )اْلَفاِسُقوَن

 (  19         ) کردند،  فراموش را هللا که نباشيد کسانی همچون و
)  (      ) و  ) بدکار آنها ساخت، فراموش شان را خودشان نيز هللا پس

202نافرمانند.

با کمی دقت در می یابیم که نقض میثاق ها و قرار داد ها به
مرحلۀC عمیق تر فساد وتجاوز به حقوق دیگران: می رسد ک::ه
آن عبارت ازمرحلۀC است که فساق به فراموشی نفس ه::ای
شان گرفتار می گردند: و این در نتیجۀC آن اس::ت ک::ه فس::اق،
الله تبارک و تعالی را فرام::وش می کنن::د واین ح::التی اس::ت
که گم شدن شخصیت انسانی است یعنی اینکه: از شناخت و
تعریف خود ودیگران: و نسبت های حقوقی دیگ::ران: ن::اتوان و
عاجز می گردن:د و راه ظلم:ات و ت:اریکی ه:ا را در پیش می
گیرند و با شیاطین و شر افگنان در تاریکی ها هم نشین می

گردند.

نشست در ظلم::ات و ت::اریکی ه::ا و س::کونت در دهل::یز ه::ای
تاریک وظلمانی مرتبۀ:C دیگر عصیان و سرکشی اس::ت ک::ه ب::ا

  سرشت و شخصیت انس::انی،Autonomieاستفاده از اتونومی 

ترجمۀC فارسی از حسین تاجی گله داری.  202
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به صورت حد اکثر جبر های اخالقی و حقوقی را در نظ::ر ن::ه
گرفتن است و یا به تعبیری دیگرلگ::ام گس::یخته عم::ل ک::ردن
است ودرین مرتبه است که از شناخت و تعریف حقوق خ::ود
و دیگران: ناتوان می مانند وتوانمندی: درک حق::وقی و رابط::ه:

و ی::ا دیگران: را نسبت به خود از دس::ت میدهن::د حقوقیهای 
 .اینکه بر حقوق دیگران دست درازی می کنند

 در واقع آماده سازی ستیج برای ظهورفاسقانه زیستنو این 
 است و آنجا که حق و حقانیت فراموش: شود و یا203طاغوت

قصدا حقوق دیگران: در نظر گرفته نه ش::ود در آن ج::ا اس::ت
که انسان شاهد ظهور پدیدۀC افسار گسیختۀ:C به ن::ام ط::اغوت
است، طاغوت حاکم نظامی است که رابط::ه: ه::ای ق::درت و

 ب::رهم می زن::د و آن راوحق::وقیاخالق را در عینییت قانونی 
ومختل می سازد و انسان ها را برده و غالم خود می س::ازد 

 اس::تحمار و اس::تثمار،204با ترویج اعتق::ادات مبت::نی ب::ر جبت 
ابزار اصلی کار آن در برده سازی انسان های دیگر می باشد

.

پس در یک تعریف دیگر، فاسق کسی است ک::ه رابط::ه: ه::ای
حق::وقی را قط::ع می کن::د و راه را ب::رای آش::وب گ::ری و

 که اینصلح و امنیت را مختل می کند  باز می کند، ئیجنگجو
 و جوام::ع بش::ریخ::ود ب::ه زن::دگی م::دنی وحق::وقی انس::ان ها

زیانبار است زیرا اساس زندگی مدنی انسان بر رابط::ه: ه::ای
و از این جهت اس::ت ک::ه . که ص::لح گس::تر اندحقوقی است 

ح::اکمیت ط::اغوت را ب::ا خصیص::ۀC ب::ارز و برجس::تۀ:C فس::ق،
آزطلبی، خ::ود خ::واهی، وخ::ود ک::امگی، ج::اه طل::بی وبرب::ادی

تمدن بشری در شکل جنگهای خونین میتوان تعریف کرد .

حال می پردازیم به نقش و اهمیت میثاق ها و ق::رارداد ه ادر
برقراری صلح در اجتماع بشری و الگوی ما بازهم یک نهضت

203 - Tyranny/ Tyrannei نظامی است که در آن حاکم و فرمانروا ظالم و ستم پیشه است دیکتاتوری است که
فرامین را به نفع خود صادر می کند و پرستش و تقدیس خود را الزمی می سازد و به ترویج آن می پردازد.

برای اشیاء  بغیر از خواص و ماهیت شان در شرایطی خاصی بنابراعتقاد خرافی  در رابطه با چیزی اثرات مثبت 204
و یا منفی قایل شدن به این باور  که سودی و زیانی از آن ها به انسان می رسد.
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ویک حرکت دینی است تا نشان دهیم ک::ه در ام::تزاج م::ورال

Moral  و ق::درتPower، MachtCدر عی::نیت ق::انونی در مرحل::ۀ  
   ومح::رومیت ی::ا تح::ریمinclusionاش::تمال ی::ا در بردارن::دگی: 

exclusiuonم::ورال و ق::درت هم::دیگر: را چگون::ه می فهمن::د؟ ،،
زیرا این مورال اس::ت ک::ه در یکج::ائی ب::ا ق::درت، اش::تماالت

inclusions و تح::ریم ه::ا exclusionsو مح::رومیت  ه::ا را وجایگ::اه 
شان را در عینیت قانونی مشخص می سازد  یا به تعبیر دیگر:
عینیت قانونی ح::الت بالفص::ل اس::تعداد و توانمن::دی: اش::تمال

inclusion  و اطراح exclusionرابطه: ها در یک س::اختار حق::وقی 
است .

C:بهتر خواهد بود که درین بخش ب::ر م::ورال و ق::درت و رابط::ۀ
آن ها با یک دیگر: ترکیز ک::نیم ت::ا زی::ر بن::ای ب::رای فهم م::اهیت

اخالقی و حقوقی قرارداد: ها و میثاق ها محسوب گردد.

Cبرای یک فهم و شناخت دقیق صلح و جنگ، تحلیل دو پدی::دۀ 
مهم در زندگی انسان یعنی ق::درت وم::ورال ی::ا اخالق اس::ت.
ترکیز بر شناحت قدرت و مورال و رابطۀ:C ارگانیک ه::ردو این
را ممکن می سازد تا از تحلیل وش::ناخت س::اختار ه::ای ص::لح
گستر و جنگ افروز فهم و شناخت دقی::ق ارائ::ه: داد، زی::را در
دامن::ۀC ش::ناخت ق::درت و م::ورال ی::ا اخالق و رابط::ۀC ارگانی::ک
هردو مفهوم در مصادیق فنومنولوژیک آن هاامکانی است ک::ه
ص::لح و جن::گ را بوض::احت ش::ناخت  و از اینجاس::ت ک::ه ب::ه
صورت مرقومۀC یک مقدمه برآن ترکیز: صورت گرفته است. 

این مقدمه بربخشی از داده های کتاب ) قدرت و مورال ( ی::ا
205Macht  und  Moralعن::وان مت::ذکره ب::ه انگلیس::ی C:و یا ترجمۀ 

Power and moral. است، ابتناء دارد 

کت::اب ف::وق ال::ذکر مجموع::ۀC از مق::االت ع::دۀC از فیلس::وفان
معاصر آلمانی است که در تجزیه و تحلیل قدرت و مورال ی::ا
اخالق نگاشته شده اند و اهتم:ام در این مق:ال و مج:ال ب:رین
205 - Macht und Moral von Matthias Junge ( Beiträge Dekonstruktion von Moral ) Auflage Juli 2003.

2003قدرت و مورال از متیاس یونگه ) مقاالتی در مورد ساختارشکنی مورال ( چاپ جوالی 
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C:است ک::ه نظری::ات مرتب::ط به  بحث کن::ونی در ش::کل ترجم::ۀ
فارسی ارائه: داده شوند و در برخی م::وارد فرات::ر از ترجم::ه
توسل به تأویلی می شود که در توضیح ترجم::ۀC فارس::ی ک::ار

آمداست.

بعد ازاختتام مقدمۀC که بر بخشی از  کت::اب ق::درت و م::ورال
ابتناء دارد اهتمام: برین اس::ت ت::ا جمع بن::دی نظری::ات مط::رح:
ش::ده در مقدم::ه از کت::اب ق::درت و م::ورال، ب::ر اس::اس دی::د
اسالمی معط:وف ب:ه ق:درت و م:ورال ی:ا اخالق ص:ورت می

گیرد.

مقدمه:

Machtق::درت و م::ورال ی::ا    und  Moral ی::ا Power  and  moral

 ک::اربرد بلن::د وSociologyاصطالحاتی ان::د ک::ه در سوس::یولوژی
باالی دارند و معروفترین: اصطالحات در جامع::ه شناس::ی هم

،207 و هم در مبحث توص:::یفی206در مبحث تئوری:::ک: و تحلیلی
بشمار می آیند، اما برروایت برخی جامعه شناسان ام::روزی
و برخی سیاست مداران معاصر نام بردن از این: دو اصطالح
با یک نفس و همزمان یک امر غیر ع::ادی ب::ه نظ::ر می رس::د،
زیرا که برداش::ت آن ه::ا از ذک::ر همزم::ان این واژه ه::ا اخالقی
شدن قدرت در عرصۀC سیاست است، در حالیکه برخی دیگر
بر اخالقی شدن قدرت سیاسی ترک::یز می کنن::د و ب::ر ق::درت

محمولۀC دیدگاه های اخالقی را بار می کنند.

یعنی اینک::ه در جامع::ه شناس::ی ام::روزی دو دی::دگاه درم::ورد
قدرت و مورال یا اخالق مطرح اند که عبارتند از :

 : قدرت و مورال دو مفه::وم مج::زا: و منفص::ل از هم ان::د و1
گاهی هم در مقابل همدیگر .

 : قدرت و اخالق یا مورال مفاهیم مرتبط به هم اند و مؤثر2
بر هم دیگر و مع::رف ی::ک  رابط::ۀC ارگانی::ک، و از همین جهت

است که بر قدرت اخالقی شده باید ترکیز: صورت گیرد.

206 - Theoretical and analytical
207 - Descriptive
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 و صورتی اند که در ی::ک208در نهایت قدرت و اخالق دو شکل
بافت بر اس::اس رابط::ۀ:C ارگ::انیکی ک::ه بین آن ه::ا وج::ود دارد،
نظم اجتماعی را بوجود می آورند و س::اختار ه::ای سیاس::ی و
حق:وقی را ط:رح می ریزن::د و ش:الوده ه:ای نظم اجتم::اع را

اساس می گذارند. 

قدرت و مورال رابطۀ:C بسیار نزدیک باهم دارن::د: و این رابط::ه
در نگاه ه::ای س::طحی غ::یر قاب::ل درک و فهم اس::ت، زی::را
براساس برخی نظریات و دیدگاه ها، اخالق ی::ا م::ورال کلی::تی
است که به دور از قدرت فهم شده است و در جدا ب::ودن از
قدرت اعتباریافته است و ب::ر بنی::اد این گون::ه دی::دگاه ها اس::ت
یعنی دیدگاه های که به م::ورال ی::ا اخالق در ج::دائی از ق::درت
اعتبار قائل اند، رول اخالق در اجتماع مناقشه برانگ::یز: ش::ده
است در حالیکه رول و نقش اخالق در عرصۀC حریم فرد غ::یر
قابل انکار است. همانگونه که نقش و رول قدرت در اجتماع

آشکار و معلوم دار است .

از دید جامعه شناسانه مهمترین سؤال این است ک::ه چگون::ه
اخالق یا مورال به ایفای نقش ورول خ::ود در عرص:ۀC اجتم:اع
می پردازد: و عم::ل اخالقی چگون::ه ظه::ور می کن::د و در ک::دام
عرصه های اجتماعی ساختار های حقوقی را شکل و س::امان

می دهد.

در اولین تالش، این نوش::تار ع::زم و آهن::گ: آن::را: دارد ت::ا ب::ه
ص::ورت انظم::امی رابط::ه: و نس::بت م::ورال و ق::درت را ب::ه

تصویر بکشد.

در علوم جامعه شناس::ی ب::رای ارائ::ۀ:C ج::واب چگ::ونگی: نقش
 به ظاهر از209مورال یا اخالق و قدرت و رابطۀC این دو کلیت

 م::ورال ی::اDeconstructionهم جدا و مجزا، بر شالوده شکنی یا 
 و فری::دریش نیچ::ه:Machiavelliاخالق و قدرت که به ماکیاولی 

Friedrich  Nietzscheبر می گردد، ترکیز: صورت گرفته است. ب::ه 

208 - form
209 - Totality/ Totalität
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انظمام آوردن این شالوده شکنی اخالق ی::ا م::ورال و ق::درت

 ب::ه آن پرداخت::ه اس::ت و درDiscorsi در Machiavelliکه ماکیاولی
Friedrichآثار فریدریش: نیچه   Nietzscheمورد بحث قرار گرفت::ه 

210Antropologicاست مورد توجۀC عل::وم عرص::ۀC انتروپولوژی::ک: 

ق:رار گرفت:ه اس:ت و بحث ه:ای زی:ادی در این عرص:ه ب:ه آن
اختصاص دارند.:

Machiavelliماکی::اولی و نیچه:  and  Friedrich  Nietzsche ه::ردو ب::ه
تاریخیت اخالق و یا م::ورال باورمندان::د یع::نی اینک::ه: اخالق در

.بستر تاریخ تکامل یافته است

تاریخ تکامل اخالق را به سه Friedrich Nietzscheفریدریش نیچه:
: ازعبارتند دوره از هم تفکیک می کند که 

.: دورۀC ماقبل اخالقی یا دورۀC قبل از مورالیزه شدن 1

: دورۀC که در آن مورال یا اخالق به ظهور رسیده اس::ت و 2
.یا اینکه: رفتار و کردار انسانی اخالقی شده است

::: دورۀC فرات::ر از م::ورال و ی::ا اخالق ی::ا دورۀC گسس::ت از 3
.اخالق و یا مورال

Friedrichفری::دریش: نیچ::ه:   Nietzsche ت::اریخی ب::ودن مراح::ل
ش::کل گیری ق::درت را ن::یز ب::ه س::ه دوره تقس::یم می کن::د ک::ه

:عبارتند از 

 : قدرت قبل از مورال یا اخالق.1

 : قدرت در همزمانی با اخالق و یا مورال.2

 : قدرت بعد از مورال ی:ا اخالق ی:ا ق:درت بع:د از گسس:ت3
اخالقی.

مورال یا اخالق مفهومی است که با پدی::ده های دیگ::ر بش::ری
ارتب::اط ناگسس::تنی دارد: و همین ارتب::اط م::ورال و اخالق ب::ا
دیگ::ر: پدی::ده های بش::ری اس::ت ک::ه فهم آن::را س::هل و آس::ان

انسان شناسی 210
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می سازد و در پروسۀC ظهور مصادیق م:ورال و اخالق توس:ط

دیگر پدیده های بشری، اخالق یا مورال فهمیده می شود.

Friedrichفری::دریش نیچ::ه:   Nietzscheاخالق و ی::ا م::ورال را در 
رابطۀC مستقیم قدرت )قدرت نافذه( قرار میده::د، در رابط::ه
با قدرتی که اعمال جبر می کند و احکام صادر می کن::د زی::را

 دریافته و برین: معتقد است که اخالق یا مورالNietzscheنیچه 
Nietzscheیک جبر مستمر وممت::د اس::ت. ب::ا دقت درنظ::ر نیچه

دریافته می شود که اخالق یا مورال بیانگر یک رابطۀC جبری و
یک رابطۀC ساختاری است و این فهم ناش::ی از آن اس::ت ک::ه
قدرت و م::ورال ی::ا اخالق در ی::ک نس::بت مس::تقیم باهم::دیگر:

قرار دارند.

 عب:::ارت اس:::ت از تحق:::قNietzscheرفت:::ار اخالقی ن:::زد نیچه
انتظارات طبق::ۀC حاکم::ه ) حک::ام ی::ا فرم::ان روای::ان (توس::ط
انسانهای تحت فرمان . ی:ا ب::ه عب:ارۀC دیگ:ر مطی:ع ف:رامین و
احکام حکام و قوانین: نافذه بودن، اطاعت از حکام و فرم::ان
فرمایان، پیروی از فرمانهای حکام و تسلیمی دربراب::ر: حک::ام

یعنی به معنی اخالقی بودن .

 براین باور است که اخالق بوسیلۀC قدرت بنیاد وNietzscheنیچه
اس::اس گذاش::ته می ش::ود و ب::ه ظه::ور می رس::د، پس هم در
فلسفه و هم در جامعه شناسی بحث بر سر این است که در
کدام پروسه و در کدام شرایط اخالق یا مورال توسط قدرت

اساس گذاشته می شود.

 تنها کسی نیست ک::ه ب::ر خصوص::یت ج::بری ی::اNietzscheنیچه 
کرکتر جبری مورال ی::ا اخالق باورمن::د اس::ت و ب::ر آن ترک::یز

 ب::راین: خصوص::یت وSociologyمی کند، بلک::ه در سوس::یولوژی 
Emileکرکتر جبری اخالق تأکید بیشتر توسط ایمی::ل: درکه::ایم 

Dürkheimمرکزی تفکر Cهستۀ Cصورت گرفته: است که سازندۀ 
 در جامعه شناسی است.Dürkheimدرکهایم 
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Emileایمیل درکهایم   Dürkheimبرای ظهور انس::ان اخالقی ب::ر 
آموزش اخالقی تأکید بیش::تری دارد و ب::رای آم::وزش اخالقی
سه عنصر اساسی آموزش اخالقی را بوضاحت بی::ان می::دارد

که عبارتند از :

 : اتصال ) وصل بودن ( با گروپ های دیگر: جامعه.1

 .Autonomy : خود ارادیت یا خود استقاللیت یا 2

 : روح نظم و انظباط.3

 عنص::ر س::وم یع::نی روح نظم وانظب::اط راDürkheimدرکه::ایم 
ارجحیت بیشتر میدهد.

 تحت انقی::اد آوردنDürkheimاخالق یا مورال از نظر درکه::ایم 
هیجانات، انگیزه ه::ا و امی::ال و کش:ش ه::ای درونی، در براب::ر
خواس::ت ه::ای امران::ه اس::ت ) خواس::ت ه::ای ک::ه م::اهیت
فرمان ها و اوامر: را دارند و از عق::ل ناش::ی می ش::وند (، و از

 اخالق ی::ا م::ورال راDürkheimاین جهت اس::ت ک::ه درکه::ایم 
سیستمی از فرمان های میداند: که از عقل نش::ئت می گیرن::د،
نه اینکه اخالق یا مورال را سیستمی از عادات معرفی دارد.:

 درSociology در جامع::ه شناس::ی ی::ا Dürkheimنظریات درکهایم
م::ورد اخالق و ی::ا م::ورال ب::ر نظری::ات و اندیش::ه های اخالقی

 ابتناء: دارد.Immanuel Kantفیلسوف آلمانی ایمانوئل: کانت 

 و درکه::ایمNietzscheاز اینجاست که آشکار است که راه نیچه: 
Dürkheim از هم جدا اند . درکهایم Dürkheimبر ام::ر مطل::ق ی::ا 

category  imperativeاس::تناد می کن::د و این: هم::ان فرم::ان عقلی 
Immanuelاست که ایمانوئل: ک::انت   Kantآن::را در کت::ابش بن::ام 

Grundlegung zur Metaphysik der Sitteمتافزیکی: اخالق یا اساس   
 ازKantبیان داش::ته اس::ت، و ب::رین: اس::اس اس::ت ک::ه ک::انت 

کرکتر و خصوص::یت ج::بری اخالق ی::ا م::ورال ح::رف و س::خن
دارد و درکهایم در جامعه شناسی نظری::ۀC اخالقی خ::ود را ب::ر

 ابتناء کرده است.category imperativeامر مطلق یا 
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 هم::انطور ک::ه خصوص::یت ج::بری اخالق ی::اDürkheimدرکه::ایم
 صحه میImmanuel Kantمورال را به تبعیت از ایمانوئل: کانت 

 انس::ان را ن::یز ص::حهAutonomyگزارد، اس::تقاللیت و آزادی ی::ا 
می گ::زارد، اتون::ومی: ی::ا اس::قاللیت انس::ان از نظ::ر درکه::ایم

Dürkheimاست یعنی اینکه: آزادانه تحت انقی::اد211 فرمالیستی  
عقل در آمدن است و مقدم بر این انقیاد آزادانه،: شناخت از
فرمان عقل و شناخت از مفاهیم و پدیده های مرتبط انقیاد و

فرمان و یا خواست عقل است.

شناخت انسان از فرمان جبری عقلی، و انقیاد آزادانۀ:C انسان
categoryتحت امر مطلق یا   imprativeدیگ::ر اینک::ه Cیا ب::ه عب:ارۀ 

آزادانه: خود را تسلیم امر مطلق ک::ردن ظه::ور عم::ل اخالقی
توسط انسان است یعنی اینکه: انسان عمل اخالقی را انج::ام

داده است.

و با این عمل اخالقی انسان است ک::ه رابطه ه::ای اخالقی در
اجتماع ایجاد: می شوند.

همانطور که آزادی شرط اساسی عمل اخالقی در نزد ک::انت
Kant محسوب می گردد،: درکهایم Dürkheimن::یز ب::ر ص::حت آن 

 ب::ودن انس::انAutonomقائل است و بر شرط آزادی و اتونوم: 
در عمل اخالقی صحه گذاشته است.

 م::ورال ی::ا اخالقDürkheimچنین استنتاج می شود که درکهایم 
را برجبر: های اجتماع ارجاع میدهد و بر اساس اتونومی ف::رد
و ج::بر اجتم::اع اخالق را تعری::ف می کن::د و در پی ش::ناخت

نسبت های اخالقی در اجتماع می برآید.:

freedom، آزادی submission و انقیاد autonomyهمزمانی اتونومی: 

 در تص::میم و عم::ل اخالقی قاب::ل درک وnecessityو ض::رورت 
 هم مح::دودnecessity و ض::رورت submissionفهم ان::د و انقی::اد 

کنندۀC آزادی اند و هم در مح::دود ک::ردن آزادی، آزادی مطل::ق

211 -  Formal/ formale
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نفی می گردد: و در نفی آزادی مطلق است که زمین::ه بوج::ود

آمدن نهاد های قانونی مهیا می شود .

Cاین وضاحت دارد که قدرت و مورال یا اخالق در ی::ک رابط::ۀ
ارگانیک ب::ا هم::دیگر: ق::رار دارن::د و این هم وض::احت دارد ک::ه
اخالق سیس::تمی از فرمان ه::ای ممت::د و مس::تمر اس::ت ک::ه
اساس و بنیاد قوانین: را میسازد و قدرت را بر اساس قوانین:
شکل و سامان میبخش::د پس موج::ه اس::ت ک::ه ب::رای درک و
فهم رابطۀ:C مورال یا اخالق و قدرت، در ی::ک ش::الوده ش::کنی
قدرت و مورال یا اخالق، ب::ر تعری::ف ق::درت ن::یز ترک::یز بای::د
صورت گیرد و ق::درت را بای::د ش::ناخت و ب::ه این س::ؤال بای::د

پاسخ داد که قدرت چیست ؟

Michealمیشل فوکو   Foucautفیلسوف فرانسوی در تعری::ف: و 
شناخت قدرت، ق::درت را در ی::ک نس::بت، ی::ک پروس::ه و ی::ک
توانائی تعریف می کند و مورد شناخت ق:رار میده::د ) نس:بت
+ پروس:ه + توان:ائی = ق:درت ( ب:ه این مع:نی ک:ه از نظ:ر
میشل فوکو نسبت های متن::وع توان::ائی ) توان::ائی: انج::ام ک::ار
ه::ای جس::می، فک::ری و قابلیت ه::ای فزیولوژی::ک ( س::بب
می شوند که تجم::ع: انس::ان ها در ی::ک س::احه تحت ی::ک نظم و

انظباط دریک ساحه استمرار یابد .

نسبت های ایجاد: شدۀC توانائی ها دریک پروس::ۀC اجتم::اعی، در
عرصۀC تضاد ها، اختالفات و مبارزات پایان ناپذیر برای کسب

قدرت و سلطه بر دیگران در تغییر و دیگرگونی اند.

در این مقام یک تفکیک بین توانائی و قدرت به فهم می رس::د
یعنی اینکه تشکل و یا ایج::اد: ق::درت ب::ر توان::ائی ه::ای ف::ردی
Cافراد اجتماع و نسبت های که این توان::ائی ه::ا در ی::ک پروس::ۀ
اجتم::اعی برق::رار: می کنن::د، ابتن::اء دارد، یاب::ه عب::ارۀC دیگ::ر،
قدرت مظهر مجموع نسبت های است که توانائی های اف::راد
در یک پروسۀC اجتماعی باهم برقرار می کنند و از اینجا اس::ت
که قدرت در اجتماع با دو گونه عمل کرد ظهور می کند یعنی
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عمل کرد ایجابی به معنی اینکه عملی را یا انج::ام می ده::د و
یا راه را برای تحقق انجام عملی باز می گذارد و گون::ۀC دیگ::ر:
آن عمل کرد سلبی است به این معنی که م::انع انج::ام عملی

می شود و یا از تحقق عملی جلوگیری به عمل می آورد.

Foucautپس از این جهت اس:::ت ک:::ه مفه:::وم ق:::درت ن:::زد 

 است، به این مفهوم ک::ه ق::درت از نظ::رrelationalرابطه ای یا 
 به صورت نسبت و رابطه: فهمیده می شود .Foucautفوکو 

 پس قدرت نسبتی است که با هس::تی انس::ان رابط::ه: دارد و
از تفکر و عمل انسانی جدا نیست .

Foucaut ق:::درت در تفک:::ر فوک:::و ontologicاهمیت انتولوژی:::ک 

 در تجزی:::ه: وFoucautبیش:::ترین: اهمیت را دارد و نگ:::اه فوکو
تحلی::ل ق::درت مت::افزیکی و بیش از داده ه::ای سوس::یولوژی

است.

 اس::ت، این ق::درت درrelationalوقتیک::ه ق::درت رابطه ای ی::ا 
پروسۀC اجتماعی عرصۀC ظهور می یابد یعنی به این مفهوم که
توانائی های افراد: با برقراری نسبت های متنوع ظهور ق::درت
را تحقق می بخشند: و در استمرار و ت::داوم همین نس::بت های
متنوع توانائی های افراد است که قدرت شکل می گ:یرد: و در
ساختار های اجتماعی رول بازی می کند و بخش های گوناگون

اجتماع بشری را به هم وصل می کند.

قدرت داشتن واعمال قدرت کردن به این مفه::وم اس::ت ک::ه
بتوان جایگاه علت معلولی را احراز کرد و یا توانمندی: انج::ام
کاری را داشتن و به شکل بی::ان مفص::لتر ق::درت خصوص::یت
اصلی توانائی را از خ::ود ب::روز می ده::د و ب::ه دوگون::ه درک و

فهم می شود:

: قدرت همان توانائی است ک::ه اس::تعمال آن رس::یدن ب::ه 1
هدفی را میسر و ممکن می سازد و یا استعمال قدرت ایج::اد
جبر ها است و ی:ا ق:درت ب:رای س:اخت و تولی:د چ:یزی بک:ار
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.می رود 

: استعمال قدرت به عنوان مم::انعت کنن::دۀC ی::ک ام::ر و ی::ا 2
ممانعت کنندۀC تحقق فرمان متضاد و مخالف، و یا با خاصیت
سلبی تحقق امری را غیر ممکن ساختن و تالش رس::یدن ب::ه

.یک هدف را عقیم و سترون ساختن

اینکه قدرت همیشه حاکی از یک رابطه است و یا به ص::ورت
 به فهم می رسد، برای اثب::ات ق::درت ب::هrelationalرابطه ای یا 

212، دیالکتیک آقا : ب::رده را ک::ه هگلrelationalگونۀC رابطه ای: یا 

معرفی کرده است به عنوان مثال ذکر می کنن::د یع::نی اینک::ه
آقا کسی اس::ت ک::ه از توان::ائی ه::ا و ک::ار ک::رد مثبت و منفی
قدرت شناخت دارد یا ب::ه عب::ارۀC دیگ::ر هم توان:ائی ه:ا و ک:ار
کرد های ایجابی و هم سلبی قدرت را می شناسد و ب::ر آن ه::ا
علم دارد و هم می داند که چگونه قدرت را در کدام زمین::ه و
Cدر کدام وجه::ه اس::تعمال کن::د. و ام::ا ب::رده اس::ت ک::ه زمین::ۀ
آق::ائی آق::ا را در ظه::ور ایف::ای وظ::ایف ب::رده گی تحق::ق

می بخشد .

برعالوۀC اینکه قدرت در رابطه ها بوج::ود می آی::د، رابطه ه::ا را
اساس می گذارد و هم چنان رابطه ه:ا را گس:ترش می ده:د و

استمرار رابطه ها را سبب می شود یابه عبارۀC دیگر: :

 : قدرت در رابطه ها و نسبت رابطه ها شکل می گیرد.1

 : قدرت ایجاد گر رابطه: هاست .2

 ::: ق::درت در نس::بت های متن::وع رابطه ه::ا را گس::ترش و3
وسعت و استمرار می بخشد.

 : نقش س::اختاری ق::درت در رابط::ه: ب::ا رابطه ه::ا ایج::ابی: و4
سلبی است.

212- Georg Wilhelm Friedrich Hegel (  27. August 1770 in Stuttgart- 14. November 1831 in Berlin) 
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یعنی اینکه در ایجاد رابطه های مستمر نقش ایجابی و س::لبی
قدرت نیز آشکارا به نظر می رسد که می ت::وان در این زمین::ه
به نقش ساختاری در رابط::ه: ب::ه رابطه ه::ا اش::اره ک::رد یع::نی

اینکه قدرت نقش سازنده در ساختار رابطه ها دارد.

به این شکل هم می توان فورم::ول بن::دی ک::رد ک::ه ق::درت از
عمل اجتماعی ) رابطه های افراد انسانی بر اس::اس توان::ائی
های جسمی، فک::ری و فزیولوژی::ک: ( نش::ئت می کن::د و عم::ل
اجتماعی ناشی از اعمال قدرت است یا عمل کرد اجتم::اعی
انسان ها به عنوان موجود اجتماعی، مبتنی بر اعم::ال ق::درت
است، پس می توان ص::ریح بی::ان ک::رد ک::ه ق::درت از س::اختار

213روابط اجتماعی نأشی می شود.

از یک زاویۀC دید دیگر: قدرتی که خود از رابطه ه::ای اجتم::اعی
افراد انسانی در اجتم::اع بش::ری ب::ر اس::اس عم::ل اجتم::اعی
شکل می گیرد و به ظهور میرسدو هم می توان::د ک::ه س::اختار
های روابط راشکل و س::امان ده::د توانمن::دی ش::مولیت و ی::ا
دفع و حذف را نیز دارا است و بر این اساس ق::درت عب::ارت

از امکانات اجتماعی شمولیت و حذف یا دفع است.

از دی::دگاه جامع::ه شناس::انه، ق::درت ک::ه در رابطه ه::ا ع::رض
وجود کرده است ب::ا وج::ود توانمن::دی های ش::مولیت ) ش::امل

( دش::وارexclusion ( و ح::ذف ی::ادفع) اخ::راج inclusionس::ازی 
اس::ت ک::ه بین مف::اهیم ذه::نی و مص::ادیق عملی ب::ا در نظ::ر
داش::ت زم::ان و مک::ان و وض::ع و ح::الت و چگ::ونگی ش::رایط
رابطۀC همگون برق::رار: کن::د و اینجاس::ت ک::ه نقش م::ورال ی::ا
اخالق برجس::ته: می ش::ود و ق::درت راه را ب::رای ایف::ای نقش

مورال یا اخالق هموار می سازد .
اینگونه به فهم می رسد که قدرت در بستر اجتماع بر تکمیل تفاوت های توانائی های فردی ) جسمی فزیولوژیک و 213

توانائی های فکری ( ابتناء دارد که این قدرت خود شکل دهندۀC قدرت سیاسی در جامعه است. این مورد را نیز میتوان از
 Cمبارکۀ Cاالسرا : بنی اسرائیل. 30قرآنکریم استنباط کرد. رجوع شود به آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 

بَِصيًرا            َخبِيًرا بِِعبَاِدِه َكاَن ِإِنَُّه َويَْقِدُر يََشاُء لَِمْن الرِّْزَق يَْبُسطُ َربََّك  (   یقیناً پروردگارت30 )  ترجمه : ﴾17:30 ﴿ِإِنَّ
روزی را برای هرکس که بخواهد گشاده و )یا( تنگ می دارد، بی گمان او به بندگانش دانای بیناست. تذکر : رزق ی:ا روزی
در اینجا هر اکتسابی است که انسان در زندگی به آن دس:ت می یاب:د و تعمیم رزق ه:ر اکتس:ابی ک:ه ب:رای انس:ان دس:ت
میدهد در احادیث مبارک رسول الله ص:لی الل::ه علی:ه وس:لم واض:ح و آش::کار اس:ت. این تفاوت ه:ا زمینه س:از ق::درت  در
اجتماع بشری است و تفاوت ها اندکه احتیاج ها را نمایان می سازند و قدرت رافع تفاوت ها بر اساس ع::دالت اس::ت و این

رفع تفاوت ها بوسیلۀC قدرت اجتماعی و سیاسی ممکن می گردد و اجتماع در وصل قرار می گیرد.
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دریک فهم متوسع از دیدگاه جامعه شناسی، مورال ی::ا اخالق
شکلی یا گونۀC از اجتماعی بودن قدرت است ک::ه ب::ا در نظ::ر

inclusion and exclusionداشت خاصه های شمولیت و تحریم یا 

برقرار کنندۀC ثبات و کنترول در هنگام استعمال قدرت است.

از دی::د جامع::ه شناس::ی م::ورال ی::ا اخالق عب::ارت از ق::درت
پرورش یافته است و این همان قدرتی است ک::ه در س::اختار
های پیچ در پیچ قدرت شکل می گیرد: و به رشد می رسد و در
پروسۀC عمل اجتماعی انسان های شامل ی::ک اجتم::اع بش::ری
در ظل حمایت قدرت و بوسیلۀC قدرت نقش خود را ایف::ا می

کنند.

قدرت مقدم بر مورال یا اخالق یا قدرت قبل از اخالق به این
مفهوم است که اخالق یا مورال بوسیلۀC قدرت اساس 

inclusionگذاشته می شود تا تحقق ش::مولیت و تح::ریم ی::ا   and

exclusionرا در اجتم:::اع عملی س:::ازد و مط:::ابق فرمان ه:::ای 
مورال یا اخالق خود را کنترول کند.

تئوری ق::درت معط::وف ب::ه اجتم::اع ی::ا از دی:د سوس::یولوژیک
sociologicاجتماعی شدن قدرت را به حیث هدف اصلی تعیین 

می کند، در حالیکه تئوری قدرت معطوف ب::ه س::وژه ) ذهن (
subjectق::درت ب::ه عن::وان Cاجتماعی ش::دن س::وژه را بوس::یلۀ ،

هدف اصلی در نظر دارد.

 بر جنگ همه علیه همه متمرکز است و درHobbsدیدگاه هابز 
این ص::ورت ب::رای ختم واختت::ام جن::گ تنه::ا ی::ک راه را ممکن
میداند و آن این است که باید همۀC ق::درت ب::ه لویت::ان انتق::ال

داده شود .

باوجودیکه لویتان به شکل قدرت مطلق تبارز می کند، ام::ا ب::ا
آنهم همزمان ضمانت می کند که قدرت کنترول شود، زیراکه:
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این قدرت مطلق بر اس::اس قرارداده::ا حف::اظت می ش::ود و
تحفظ خود را از قرار داد ها کسب می کند یع::نی اینک::ه: ق::رار
داد ه::ا دریچ::ۀ:C می ش::ود ک::ه لویت::ان نگ::اهی بس::وی اخالق ی::ا
Cمورال بیاندازد زیرا این مبرهن: است که قراردادها در زمین::ۀ
داده های اخالقی شکل می گیرند: و به عرصۀC ظهور می رس::ند
یا به عبارۀC دیگر: قرار داد ها ساختار های روابط اجتم::اعی را

ترسیم می کنند که خصایص اخالقی دارند.

در صورت ظهور لویتان بر پایه ه::ای ق::رار داده::ا ب::ا خص::ایص
اخالقی، نقش م::ورال دوگون::ه برجس::ته و ب::ارزو چش::مگیر:

می شود که عبارتند از:

1 Cتثبیت حق مقاومت در برابر: لویت::ان، آنگ::اه ک::ه اس::تفادۀ :
.نادرست از قدرت امکان ظهور پیدا می کند

: مورال یا اخالق به حیث ایجاد: کنندۀC نظم اجتماعی، ایفای 2

نقش می کند و با ایفای این نقش رواب::ط اجتم::اعی اف::راد: را
پیدایش م::ورال ی::ا اخالق ب::ه وس::یلۀC اس::اس. تنظیم می کند 

گ::ذاری ق::درت، هم می توان::د: از طری::ق تئ::وری معط::وف ب::ه
فورمول بندی شود و اینج::ا ش::کلی از اس::تدالل subjectسوژه
.و باتلر قابل ذکر اند Foucautفوکو

مصرانه بر آن اش::اره دارد ک::ه پروس::ۀC ق::درت، Foucautفوکو
.را اساس می گذارد subjectسوژه

ب::اتلر این ش::کل اس::تدالل را گس::ترده می س::ازد ک::ه ب::ه این
ترتیب باتلر بر دوری بودن پروس::ۀC پی::دایش ی::ا بوج::ود آم::دن

در برابر قدرت اشاره submisionدر پروسۀC انقیاد subjectسوژه
.کرده است

برای جلوگیری از دوری بودن انشقاق یافته از نظر باتلر، یک
 Cسوژۀformal subject  اجتماعی Cفورمال و یک سوژۀsociologcal

subject اض::افه می ش::ود پس می ت::وان ادع::ا ک::رد ک::ه ق::درت
.دوگونه سوژه را بنیان گزاری می کند
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 .sociological subject: بنیان گذاری سوژۀC اجتماعی یا  1

formal::: تحت انقی::اد در آوردن س::وژۀC فورم::ال  2  subject ی::ا
 Cسوژۀsubject اخالقی.

و به این ترتیب رابطۀ:C سازنده از پیش تعیین ش::دۀC ق::درت از
قبل در سوژه گنجانده شده است و می تواند از آنج::ا از نظ::ر
اجتماعی خود را قدرت مؤثر بنمایاند، قدرتی که بطور خ::اص
در جهت س::اختن و انکش::اف س::وژه ه::ای جمعی، ب::ه حیث

.قدرتی اعمال کنندۀC اجتماعی حاضر در صحنه است

Dürkheim تع::الیم درکه::ایم منعکس کنن::دۀC ق::درت در ظ::رف 
اخالقی است یا بطور واض::ح ق::درت اخالقی ش::ده را بازت::اب
Kant میدهد، تعالیم اخالقی درکهایم  ب::ه تب::ع از ک::انت ظه::ور 
 اخالق یا مورال را به انقیاد سوژه تحت امر مطلق یا

categorical  imperative و در رابطه ه:::ای مرتب:::ط ب:::ه ق:::درت
.اجتماعی معرفی می کند

در صورتی که موضوع و معنی قدرت بع::د از م::ورال مط::رح:
باش::د، درین ص::ورت این س::ؤال ب::ه اج::زای زی::ادی متف::اوت
انقس::ام می یاب::د و بعی::د و دور از احتم::ال نیس::ت ک::ه در این
بره::ه س::خن از ق::درت م::ورال ی::ا اخالق باش::د. و هم چن::ان
میت:وان: از اخالق ق::درت ح::رف و س:خن داش::ت یع:نی اینک::ه
ق::درت خ::ود را ب::ه انقی::اد ق::درت پ::رورش یافت::ه می آورد ک::ه
عبارت از اخالق است.ی::ا ب::ه عب:ارۀC دیگ::ر: ق::درت خ::ود را ب::ه
لباس اخالق ملبس می سازد یعنی آراسته به اخالق می شود.
هم چنان قابل تأمل است که اخالق تا حدی رابطه های قدرت
را تع::ویض می کن::د.و هم چن::ان ق::درت ت::ا ح::دی رابطه ه::ای

اخالقی را تعویض می کند.

مورد هیجان انگیز: سؤال در مورد اخالق قدرت اس::ت، یع::نی
منظور از این سؤال چیست ؟
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در س::الیان اخ::یر تم::ایلی انکش::اف ک::رد و ش::کل گ::رفت ک::ه
پدی::ده های اخالقی را از س::فتی و س::ختی ام::ر مطل::ق ی::ا

categorical Imperativeبرهاند و عمل اخالقی را به عنوان شکلی 
از زندگی در امتداد: با اصل اخالقی و یا یک نظریۀC از فضیلت

قابل فهم سازد.

اخالق خیلی رابطۀ:C نزدی::ک ب::ا ش::ناخت عم::ل ارزش::ی و غ::یر
ارزشی دارد.

ه:ردو امک:ان ارزش و غ:یر ارزش، در تالش رس:یدن و ی:ا رد
کردن، اشاره های اند که در اص::طالح ق::درت ب::ه عن::وان ی::ک
توانائی مع::رفی ش::ده اند ک::ه این توان::ائی همزم::ان می توان::د

سبب و یا مانع کاری و امری شود.

در این چوکات ساخت ساختار ه::ای سیاس::ی بع::د از آنک::ه: از
طبیعت سنت گذر ص::ورت می گ::یرد، ب::ر س::ؤال چگون::ه بای::د

زیست ؟، ابتناء دارد.

نف::وذ و ت::أثیر ارزش ه::ا، عف::اف و اخالق در و ب::ر سیاس::ت،
سیاس::تی ک::ه ره ب::ه ج::انب ق::درت اجتم::اعی ش::ده می ب::رد،

قدرت را تغییر می دهد.

بطور خالصه : مورال هم بر بنیاد سوژه محور و هم ب::ر بنی::اد
تئوری اجتماعی بطور سه گانه بوسیلۀC قدرت تشکل می یاب::د

قابل درک و فهم است.

ق::درت قب::ل از م::ورال ی::ا اخالق، ک::ه در آن پروس::ۀC تش::کل
مورال را به عرصۀC ظه:ور می رس:اند . ق:درت در م:ورال ب:ه
این مفهوم اس::ت ک::ه خ::ود پی::دایش: اخالقی و انقی::اد اخالقی
فرد شکلی از اطاعت و جبر را به نمایش می گذارد. باالخره
قدرت بعد از مورال یا اخالق عب::ارت اس::ت از اینک::ه م::ورال
قدرت پرورش یافته است و هر زمان بوس::یلۀC ق::درت جابج::ا
می ش::ود و ب::العکس م::ورال ق::درت را کن::ترول می کن::د و در

پروسۀC قدرت به جریان می افتد.
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 ق:::درت را آش:::کارCorrelative مفه:::وم Machiavelliماکی:::اولی
کرد) مفهوم مرتبط با دیگر مفاهیم (که در رابطه: با ی::ک ام::ر
قانونی باید اعمال ش::ود، زی::را ک::ه ق::درت و ق::انونیت الزم و
Cمل::زوم هم::دیگر ان::د و در نه::ایت ق::درت و م::ورال رابط::ۀ

ارجاعی داخلی یا درونی دارند.:

برخی از فیلسوفان از تقلیل مورال به ق::درت هوش::دار داده
اند.

 در آنالیز قدرت و مورال، م::ورال را ی::ک پدی::دۀFoucaultCفوکو 
ت::اریخی میدان::د ک::ه قواع::د آن در ت::اریخیت مب::ارزه در جهت
اکتساب قدرت رشد و تکامل نموده است و در نهایت انسان
را به حیث یک موجود اجتماعی اساس گذاشته است، زیراکه
س::وژه ب::ا ب::ه رس::میت ش::ناختن خ::ود ب::ه حیث ی::ک موج::ود
اجتماعی همزمان خود را تحت انقیاد قواعد قدرت و شرایط

سوژه های دیگر: می آورد.

ب:::افت ق:::درت و م:::ورال بای:::د از دی:::دگاه های تئولوژی:::ک،
سوسیولوژیک و تکامل سایکولوژیک مورد بحث قرار گیرد.:

قدرت و مورال در یک رابطۀC رقابتی با همدیگر: قرار ندارن::د،
بلکه اکثر به ص::ورت متقاب::ل هم::دیگر را حمای::ه می کنن::د ، و
ساختار روابط اجتماعی از تردید امکان::ات تع::یین اج::زای بین

قدرت و تعیین مورال ناشی می شود.

بنابرین بع:د ق:درت در تش::کل و ی::ا ش:کل گیری م::ورال و هم
چنان رخ و نمای مورال ک::ه ح::امی ق:درت اس:ت آش::کار می

شود.

در دیدگاه تئولوژیک نگاهی بر بدی ها باز می شود .

 به حیث اساس گ::ذار ی::ک ای::دۀC مس::تقلMachiavelliماکیاولی 
مفهوم سیاسی از نگاه میتود: قابل اعتبار است که این ب::دون
یک تئوری پنهان و یا روشن قدرت ممکن نبود.هویدا: و آشکار

 تئ::وری روش::نی از ق::درت راMachiavelliاس::ت ک::ه ماکی::اولی 
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 ب:ه ن::درتMachiavelliارائه نمی دهد: ادبیات غنا من:د ماکی:اولی 
تالشی سخت در جهت بازسازی مفروضیات پنهانی ماکیاولی

را در جهت قدرت سیاسی دارا است.

 مشهور است که گفت : ) با دش::منانMachiavelliاز ماکیاولی 
چنان زندگی کنیم که روزی می بایست دوستان ما شوند و با
دوستان چنان زندگی ک::نیم ک::ه روزی ب::ه دش::منان م::ا مب::دل

خواهند شد.(

 نه در انطباق با ط::بیعت نف::رتMachiavelliاین گفتۀC ماکیاولی 
است و نه هم منطبق به قواعد دوستی و هم چنان این گفت::ه

یک اصل اخالقی نیز نیست بلکه یک اصل سیاسی است.

 نتیج::ۀ:C پروسۀCگسس::ت آگ::اهیMachiavelliاین گفتۀC ماکی::اولی 
سیاسی عصر نو از اخالق یا م::ورال اس::ت. این: ب::دان مع::نی
است که نه هیجانات نفرت برانگیز: و ن::ه هم اخالق جایگ::اهی
در سیاس::ت عص::ر ن::و دارن::د ی::ا ب::ه عب::ارۀC دیگ::ر مش::روعیت

ندارند.

زندگی با دیگ::ران، ب::ه امکان::ات ارتب::اط دارد، و این امکان::ات
است که دیگران را به ضد شکل و صورت می دهد .

دوستان می توانند: دشمان و دش::منان می توانن::د ب::ه دوس::تان
تبدیل شوند تضاد ها طبیعت معک::وس دارن::د ، و این ط::بیعت
معکوس تضاد ها، یک حالت وسطی را امکان ظه::ور میدهن::د
ام::ا ب::ازهم این ح::الت وس::طی اظه::ار نمی ش::ود، م::ا ب::ه این:
ت::رتیب اج::ازه داریم ک::ه این ح::الت می::انی و ی::ا وس::طی را
تصورکنیم حالتی که با آن فع::ل زن::دگی یع::نی زن::دگی ک::ردن

اظهار می شود.

 باره::ا تقریب::اً هفت مرتب::ه از زن::دگیMachiavelliماکی::اولی 
سیاسی و زندگی مدنی جامعۀC مرتب و منظم حرف و سخن

دارد.
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این به این مفهوم است که چن:ان زن::دگی ش:ود ک::ه تغی::یرات
ناگهانی از قبل قابل درک باشند، این چگون::ه: بای::د فهم ش::ود
که اعتماد و عدم اعتماد مطرح: شوند، یعنی اینکه: م::ا بای::د در
بی اعتم::ادی ب::ا دوس::تان و ب::ا روح اعتم::اد ب::ا دش::منان بس::ر
بریم؟ می باید که ما دوس:تان م:ان را در مظ:ان اته:ام ق:رار
دهیم ک::ه دش::من م::ا می ش::وند و ی::ا هس::تند و ه::ر وقت از
دشمنان خود متوقع باشیم که به دوستان ما بدل می ش:وند؟

بدون تردید،: این سؤال ها بی مفهوم نیستند .

واض:ح اس:ت ک:ه از دوس:تان امک:ان دش:منی ب:ه مش:ام می
رسد.و از همین جاست که رأی به حیث هوش::یاری، هوش::دار

و بی اعتمادی فهم و درک می شود.

چنین بیان ش::ده اس::ت ک::ه م::اMachiavelliدر تفسیر ماکیاولی 
توان::ائی داریم ک::ه خ::ود را مع::رفی ک::نیم، احتم::ال دارد: ک::ه
دوستان ما دشمنان ما گردند، این ضرورت در متن یک تغی::یر

و برگشت به ظهور می رسد و به نظر می آید.

ضرورت این است که چیزی محتمل نیست نباشد و یا چ::یزی
محتمل نیست نتواند به وقوع پیوندد.این: گونه ضرورت صفت

جهان نیست بلکه رابطۀC ما با جهان است.

دکت::ورین ض::رورت در فلس::فۀC رواقی ب::ه حیث نظم و ت::رتب
علل در نظر گرفته شد .

ضرورت بخش::ی از تعام::ل ب::ا واقیعت اس::ت، این تعام::ل ب::ه
بیان و یا ابراز حدس، توقع، پیشبینی، محاسبه و تسلط توان::ا

خواهد بود.

 Cدر مقولۀMachiavelliماکیاولی حدس و توقع برجسته: به نظ::ر 
می آید. تعامل با دش::منان ح::دس و گم::انی را خ::اطر نش::ان
می::دارد روزی دوس::تان م::ا خواهن::د ش::د.یع::نی ی::ک تغی::یر و
برگشت.اینجا ضرورت مط::رح نیس::ت بلک::ه تص::ادف مط::رح

است.
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 ن::ه ب::ر اس::اس دوس::تی، ن::هMachiavelliاین مقول::ۀC ماکی::اولی 
نف:رت و ن:ه اخالق تنظیم ش:ده اس:ت ک::ه ب:ه ی::ک ش:کلی از

اجتماعیت رسیدن است که به معنی زندگی سیاسی است.

بار منفی آن این است که ن::ه هیجان::ات نف::رت برانگ::یز و ن::ه
دوستی و نه اخالق بر سیاست مسلط اند و ی:ا ج:واز ق:انونی
دارن::د ک::ه زن::دگی سیاس::ی را معین س::ازند، اض::افه ب::راین
متقاض::ی س::ومی ن::یز ب::ر اوض::اع مس::لط نیس::ت ت::ا زن::دگی

 اینMachiavelliسیاسی را تع::یین: س::ازد. از مقول::ۀC ماکی::اولی 
نتیجه: بدست می آید که هرس:ه کاندی::دا از ادع:ا ب::ر س:اخت و
اعمار زندگی سیاسی دورنگهداشته شوند و از دخ::الت آن ه::ا

ممانعت صورت گیرد.:

می ت::وان ق::درت را از ن::زدیکی: ض::رورت و اتف::اق ی::ا احتم::ال
درک ک:رد؟ ب:الفرض اگ:ر چ:نین فهم از ق:درت ممکن باش:د،
طوریکه قابل پیش:بینی اس:ت ک:ه ق:درت ن:ه تنه:ا مح:دودیت
امکانات انتخاب را به نمایش میگذارد بلکه س::احۀC ب::ازی آزاد

را نیز به نمایش می گذارد.

قدرت، قدرت به چیزی و ضد آن خواه::د ب::ود . این دی::دگاهی
نو نیست بلکه از قبل توسط ارسطو ارائه شده است:

 : قدرت متصل به خوب است، یا به عبارۀC دیگر: ق::درت ب::ه1
خوب گره خورده است و خوب با چیزی خوب مطلق متص::ل

و گره خورده است چیزی که غیر قابل تغییر است.

توهم:::ات ق:::درت بین ماکی:::اولیزم عامیان:::ه ) مبت:::ذل ( و
ماکیاولیزم آرمانشهر::

فهم ارائ::ۀC ق::درت توس::ط ماکی::اولی، ت::ا هم اکن::ون از ط::رف
دودیدگاه مؤثر بر آثار ماکیاولی، ب::ه انح::راف کش::انیده ش::ده

است.

 : ماکیاولیزم عامیانه و مبتذل یا ولگ::رد، ماکیاولیس::می ک::ه1
دارای خصوصیات آتی است:
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الف : قدرت برای خواست قدرت.

ب : هدف وسیله را مقدس می کند. یا به مفهوم عام، هدف
وسیله را توجیه می کند.

ت : بی عدالتی و ظلم بر عدالت تقدم دارد.

 : خصوصیات ماکیاولی آرمانشهربا خاصۀC این چنینی::2

الف : سلطۀC شبه دیموکراتیک جهانی به نف::ع حاکم::ان نخب::ه،:
Friedrich Nietzscheمعرف ماکیاولیزم آرمانشهر فریدریش نیچه 

است سیاست حاکمان نخب::ه: را بن::ام سیاس::ت کب::یر مس::می
کرده است.

 سیاست حاکمانی است ک::ه ارزش هایش::ان214یرسیاست کب
را خود شان می سازند.

هردو دیدگاه هنوز هم م::ؤثریت دارن::د. ه::ردوی این دی::دگاه ها
مانع نگاه دقیق به اصل ماکیاولی اند.

 از طرفvulgar Machiavellismusماکیاولیزم مبتذل و یا عوامانه 
کس::انی ارائ::ه: می ش::ود ک::ه اه::داف م::ذموم را ب::ر اس::اس
خواست های م::ذموم پی گ::یری و تعقیب می کنن::د. م::ورال و
م::ذهب را ب::ه تمس::خر: می گیرن::د. ب::ه متح::دان: خ::ود خی::انت
می کنند و اغلب آنگاه افشاء می شوند که خیلی دیر اس::ت ت::ا
از سقوط قربانی شان جلوگیری کنند. ماکیاولی عامیان::ه ی::ک
پدیدۀC تاریخی نیست و زیاده تر در صحنه های درام و تیاتر ب::ه

Elisabethنم::ایش گذاش::ته می ش::ود چنانک::ه در تی::اتر ال::یزابت 

Theaterبه نمایش در آمده آنجاکه: اه::داف: م::ذموم ب::ر اس::اس 

نیجه همواره مسئلۀC ارزش اخالق را با تصور و درک خود از سرش::ت ت::اریخی ارزش ه::ای اخالقی م::ا مرتب::ط می 214
سازد. او استدالل می کند که تباین خیر و شر که به تأمل اخالقی بر زندگی نظم می بخشد نه بازتاب ی::ک حقیقت اب::دی در
بارۀC ارزش انسان ، بلکه نمایندۀC یک باز تفسیر تاریخی از تمایز پیشا اخالقی میان طبع اشراف ساالر و طب:ع ب::رده ص:فت
است . اخالق وجهی گریز ناپذیر از سرشت بشری نیست ، یک چشم انداز خاص به زندگی است ک:ه ب:رای ت:رقی مص:الح
جان های ضعیف و برده صفت بر مصالح جان های قوی و مستقل برقرار شده اس::ت . کین::ه ت::وزی واقیع::تی در بطن این
طغیان بردگان در قالب اخالق است. خلق یک دی::د انفع::الی و اخالقی ب::ه زن::دگی، ک::امالً در تقاب::ل ب::ا ارزش ه::ای اش::راف

 (1392 ، ترجمۀC رضا ولی یاری ، چاپ دوم Lee Spinksساالر. )فدریدریش نیچه از لی اسپینکز
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نیات مذموم پی گرفته می ش::وند و ب::ر اخالق و دین تمس::خر

صورت می گیرد .

Friedrichماکی:::اولیزم آرمانش:::هر بوس:::یلۀC فری:::دریش نیچ:::ه 

Nietzsche: نمایندگی: می شود و آن بدینگونه است که 

ماکیاولیزم بر اساس تئوری آرمانشهر باید ش::کلی از س::لطه
را بدست آورد که اعتبار سیاره ای داشته باشد و در واق::ع در
شکلی از اشراف ساالری، سلطۀC ک::ه اف::راد: تحت فرم::ان را

بخوبی و مؤفقیت متقاعد ساخته می تواند.

ب::ه ص::ورت ترمینولوژی::ک:Machiavelliدر هیچ ج::ائی ماکی::اولی 
جواز قدرت مرتبط را قاعده مند نساخته است.

 به سه دلیل دست یافت، دالیل: که از ضدMachiavelliماکیاولی
یت توجیه رفتار سیاسی بوسیلۀC اخالق و ی::ا م::ورال ح::رف و

سخن دارند.:

این دالیل به صورت پراگنده: در آثار ماکیاولی وجود دارند ک::ه
Cکش:::ف آن ه:::ا دقت الزم را ایج:::اب می کن:::د و ب:::ا مطالع:::ۀ

سرسری آثار ماکیاولی دریافت آن ها مشکل است.

این سه دلیل عبارتند از :

 : استدالل بر اساس ارائۀC شناخت باطنی و ع::دم م::ؤثریت1
عمل انسان.

 : غیر قابل دفاع بودن اخالقیات.2

 : انزوا به عنوان پی آمد اخالقی.3

 در فص::لMachiavelliاستدالل براساس ب::اطنیت را ماکی::اولی 
 پرنس: یا ش::هزاده ارائ::ه می دارد: ک::ه موض::وع س::خاوت و16

بخشندگی ش::هزاده مط::رح: اس::ت. س::خاوت و بخش::ندگی در
نزد ارسطو یک مسئلۀC اخالقی بشمار می آید.
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 این است که شهزاده می بای::د بخ::لMachiavelliرأی ماکیاولی
بورزد تا اینکه بخشنده باشد اما نباید خسیس باشد.

نقد اخالقی ماکیاولی اینگونه رقم زده می شود:

شهزاده ایکه سخاوت مندانه: در راه فضیلت است، در نتیج::ه
این شناخته شده نیست که شخصی به عنوان خس::یس تحت
نام شهزاده رخ می نماید.با مالحظ::ات مبهم اینک::ه: اخالقی::ات
شناخته نمی شود، ماکیاولی با رابط::ۀC اساس::ی اخالق مواج::ه

می شود.

ارسطو تقوی را خود داری یا پره::یز: مع::نی می کن::د و اپیک::ور
Cآن::را زن::دگی در خف::اء می دان::د: و اخالق مس::یحی: ب::ر رابط::ۀ

پنهانی در رابطه: با الوهیت ابتناء دارد.

اس::تدالل ع::دم دف::اع من::دی اخالق مش::هورترین: دلی::ل مج::از
آن::را Machiavelliاست که درفصل پانزدهم شهریار، ماکیاولی 

کسی که از هر لحاظ به خوبی ها اعتقاد دارد به: ذکر می کند
صورت ضروری از طرف دیگران ص::دمه می بین::د، دیگ::رانی

.که خوب نیستند

از دید تاریخی ماکیاولی شاهد زوال یک شخصی بوده، کس::ی
ک::ه ن::ه بط::ور ص::ریح بلک::ه غ::یر مس::تقیم حکم می ران::د ک::ه
خصایص فروتنی، عشق و سادگی و بالخره تمام توانائی ها و

این مرب::وط می ش::ود.تقوای فرمانروا: را از خود بروز می داد:
.Savonarolaبه ساووناروال

اما انزوای اخالقی در بخش اخالق انگلو ساکسین ب::ه عن::وان
وضع دشوار دستان کثیف مورد بحث ق::رار می گ::یرد، ب::ه این
مع::نی ک::ه : م::ا بین مج::رم ش::دن و زوال ی::ا س::قوط امک::ان
انتخاب داریم . سیاس::ت مداریک::ه: ت::وان تح::رک: م::ردم: را ب::ر
اصول اخالقی ن::دارد: در ان::زوا ق::رار می گ::یرد و ب::ه زوال می
رس::د. این ان::زوای اخالق ن::زد ماکی::اولی بخش::ی از اس::تدالل

عدم دفاع مندی اخالقی است.
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کسی که درانزوای اخالقی قرار می گیرد، بی دفاع می ش::ود و

کسی که بی دفاع است زوال می یابد.

با در نظرداشت استدالل درونی بودن اخالق وع::دم م::ؤثریت
عم::ل می ت::وان ذک::ر ک::رد ک::ه این ب::ر اس::اس اخالق وظیف::ه

 قابل ص::دق اس::ت، ن::ه ب::ر اس::اسDeontologisch Ethikگرایانه 
.teleologisch Ethikاخالق غایت گرایانه 

خوبی از نگاه اخالقی بر حق و قدرت اش::اره دارد، ت::ا معت::بر
دانسته: ش:ود. پس ق::درت مطل::وب بخش::ی از مکم::ل خ:وبی

اخالقی است.

Immanuel همانند کانت Machiavelliماکیاولی   Kantب::ر جنبه ه::ای 
بدی اجتماعی باور دارد اما براه و روش ق::رار گ::رفتن آن در
برابر این بدی های اجتم::اعی متف::اوت از ق::رار گ::رفتن ک::انت

Kant. است 

 ب::ر ش::کل و ص::ورت سیاس::ی و ق::انونMachiavelliماکی::اولی 
سازی ترکیز می کند و معتقد است که قانون انسان ها را بهتر

می سازد .

رابطۀC اجتماعی قدرت:

 از تئ::وری ق::درت سیاس::ی نماین::دگیMachiavelliماکی::اولی 
 آن مرتبط ب::اnormativeمی کند که قدرت در نمای نورماتیف یا 

مشروعیت و عنصر مشروعیت بخش است .

به این معنی که جای که مشروعیت است آنجا ق::درت اس::ت
و جای که قدرت است آنجا مشروعیت است.

ضروری است که قدرت در رابطه های ساختار های اجتماعی
نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

این بدیهی است که قدرت از لحاظ س::اختار اجتم::اعی دارای
دو وجهه است:

 : قصد یا ادعا.1
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 : قابلیت تحقق و یا اج::راء عملی، .محت::وای وجه::ۀC ق::ابلیت2
تحقق و یا اجرای عمل، رابطۀC نامساوی اجتماعی است، ام::ا
قدرت در وجهۀC ادعا، ایج::اد گ::ر مق::اومت اس::ت و هم چن::ان
Cادعا نمایانگر تس::اوی و ع::دم تس::اوی رابط::ۀ Cقدرت در وجهۀ

اجتماعی است.

 قاعدۀC وض::ع ک::رد ک::ه دارای س::ه عنص::رMachiavelliماکیاولی 
است که عبارتند از :

.claim to Power : ادعای قدرت 1

 .resistance : مقاومت یا 2

 .actors : بازیگران یا 3

این قاعده بیان میدارد که هریک از اف::راد جامع::ه می خواهن::د
که بر مردم: حکم برانند: اما مردم: در برابر: این خواست افراد
مقاومت راه می اندازند و سر ب::از می زنن::د و ب::ر اس::اس این
قاع::ده م::ردم: ن::ه می خواهن::د ک::ه فرم::ان پ::ذیر: باش::ند و هم
نمی خواهن::د: ک::ه تحت ظلم و س::تم ق::رار گیرن::د. این ب::ه این
مفه::وم اس::ت ک::ه م::ردم می خواهن::د تحت ف::رامین: ق::انونی

زندگی بسر برند.:

شرح ساختار های کلی و ساختار های قدرت در اجتماع، ن::زد
 ب::ه م::راتب مش::کل تر از پ::رداختن ب::هMachiavelliماکی::اولی 

رابطه های اجتماعی قدرت است.

ب::اآلخره اینک::ه ثب::ات و اتح::اد دی::دگاه های اف::راد ی::ک اجتم::اع
کلتوری برای ایجاد افق دید مشترک و ثبات دیدگاه ها به تمام
معنی مرتبط به مورال یا اخالق و قدرت اس::ت ک::ه در ب::افت
روابط اجتماعی حض::ور ملم::وس و محس::وس دارن::د و ح::تی
ب::افت رواب::ط اجتم::اعی ب::ر ق::درت و م::ورال ی::ا اخالق ابتن::اء

دارند.
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پس موضع اصلی ش::کل گیری مع::نی و مفه::وم س::اختار ه::ای

اساسی روابط اجتماعی است .

Maxبر اساس نظ::ر نظ::ر م::اکس وی::بر   Weber ق::درت چ::نین
:تعریفی دارد 

تمام خصوص::یات کیفی ی::ک ش::خص و تم::ام کانستلیش::ن ه::ا
constelations ( افکار مرتبط به شکل گروپ ها و گروپ ه::ای 

ق::درت نامی::ده ش::ده اس::ت، یع::نی اینک::ه( افراد بهم مرتبط 
)قدرت عبارت است از مخلوطی از تم::ام ویژگی ه::ای کیفی 

ق::ابلیت، شایس::تگی، ص::الحیت، معلوم::ات و تم::ام چ::ونی و
افکار ) constelationsیک فرد و تمام کانستیلیشن: ها ( چگونگی 

( .مرتبط گروه ها و گروه های مردمی: که بهم مرتبط اند 

Maxتوضیح اینکه: بر اساس نظریۀ:C ماکس ویبر   Weberق::درت 
عبارت است از استفاده از تمام چانس ها و امکانات در متن
بافت روابط اجتماعی تا امکان این فراهم شود که تا قص::د و
نیت خود را بر خالف میل دیگران تحقق بخش::ید ب::دون توج::ه

به اینکه این: فرصت ها و امکانات بر چه مبتنی اند.

قدرت ناشی از شایستگی ها و قابلیت های انسانی اس::ت، ن::ه
تنها اینکه رفتاری را به عرصۀC ظهور رساند و کاری را انج::ام
دهد، بلکه توان::ائی یک ج::ا ش::دن ب::ا دیگ::ران ن::یز اس::ت ت::ا در

همآهنگی با دیگران: اقدام به تحقق اموری شود.

قدرت آن است که یک فرد یا شخص به آن دسترس::ی ن::دارد
formبلک::ه ق::درت از آن گ::روهی اس::ت ک::ه ش::کل و ف::ارم 

گ::روهی خ::ود را حف::ظ می کن::د . وق::تی گفت::ه می ش::ود ک::ه
شخصی قدرت دارد، در واقیعت به این مفهوم اس::ت ک::ه آن
ش::خص از ط::رف و ی::ا بوس::یلۀC تع::دادی از اف::راد: ) گ::روه ی::ا

constelationقدرت من::د اس::ت، در ی::ک چش::م بهم زدن اگ::ر ،) 
 از هم بپاش::د، آن ش::خص ک::ه ق::درت را ازconstelationگ::روه 

گروه بدست آورده بود، دیگر: دارای قدرت نیست، بلکه فاق::د
قدرت است.
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دیدگاه اسالمی معطوف بر قدرت و مورال یا اخالق: 

الف : مورال:

تصویری را که دین مقدس اسالم از انسان و انسانیت انسان
به عنوان یک موجود متعقل و فکور ارائه میدهد بط::ور اخص
ب::ر دو آی::ۀC مبارک::ه ابتن::اء دارد: ک::ه در این مق::ام ب::ر آن آی::ات

مبارکه ترکیز: صورت می گیرد.:

َفَقاَل         اْلَملَاِئِكَِة َعَلى َعَرَضُهْم ُثمَّ َها ُكلَّ الَْأَْسَماَء َآََدَم َم َوَعلَّ

َصاِدِقيَن       ُكْنُتْم ِإِْن َهُُؤلَاِء ِبأَْسَماِء 215 ﴾2:31﴿َأَْنِبُُئونِي

سپس آنها را به فرشتگان. و نامها را همگی به آدم آموخت( 31) 
اگر راســتگویيد، نامهــای اینهــا را بــه من:» عرضه داشت، و فرمود

.216«خبر دهيد

ابوالبشر آدم )علیه السالم( در ظرفیت انسانی به تمام معنی
موجود عالم و دانا و آگاه بود یعنی اینکه الله تب::ارک و تع::الی
به آدم )علیه السالم( تمام اشیاء را آموخت و این بدین: مع::نی
است که الله تبارک و تعالی هم اسم و هم مسمی را ب::ه آدم
علیه سالم آموخت و مسلم اس::ت ک::ه فهم اس::ماء مص::ادیق
اسماء و رابطه: بین آن ها، شناختی است که به علم و آگ::اهی
تعبیر می شود و این نشان دهندۀC این است که تاریخ بش::ریت
از علم و روشنائی و معرفت آغاز ش::ده اس::ت ن::ه از جه::ل و

تاریکی .

علم و آگاهی و دانش و درک رابطه ها بین اسماء ومف::اهیم و
مصادیق، اساسی ترین و زیربنائی: ترین ش::رط اخالقی ب::ودن
است یعنی اینکه قبل از تجربه به اصول اخالق آگ::اه ب::ودن و
قصد تنظیم: و انسجام امورزندگی بر طب::ق اص::ول اخالقی را
داش::تن، نمای::انگر این اس::ت ک::ه از آغ::از بش::ر اخالقی ب::وده

است و زندگی را بر اصول اخالقی آغاز کرده است.

215  Cمبارکۀ Cالبقره.31آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
216 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_31&trans=pr_tagi
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می ت::وانیم ک::ه ادع::ای اخالقی ب::ودن انس::ان و بش::ریت را از

 ب::ه اثب::ات رس::انیدفرمودۀC قرآنک::ریم:آغازتاریخ بشریت طبق 
.217آنجا که می فرماید

َوتَْقَواَها    ُفُجوَرَها  ﴾91:8﴿َفَأَْلَهَمَها

 (8 ) ــایش را   ــدیها و پرهيزگاریه ــپس ب ــه او)س ــرد( ب ــام ک .اله
ررررر ررر.

الهام از لغت لهم مش:تق ش:ده اس::ت ک:ه ب:ه مع::نی بلعی::دن
 الق::اءterminologicallyآم::ده اس::ت و از لح::اظ ترمینول::وژی 

مفاهیم و رابطه های آن مفاهیم ب::ا دیگ::ر مف::اهیم، در آگ::اهی
انسان از جانب الله تبارک و تعالی است. 

 در این: آیۀC مبارکه این وضاحت دارد: ک::ه ش::ناخت و آگ::اهی و
خوب و ب::د و ت::وان تفکی::ک و تفری::ق مف::اهیم خ::وب و ب::د در
فطرت انس::ان وج::ود دارد و از طری::ق اله::ام ب::ه این آگ::اهی

دسترسی دارد.

 Cمبارک::ۀ Cمبارک::ه، آی::ۀ C10در همسوی ب::ا این آی::ۀCدهم س::ورۀ 
 Cمبارکۀ Cالبلد، آیۀ Cالدهر ) انسان3مبارکۀ Cمبارکۀ Cسوم سورۀ 

 Cمبارکۀ Cطه اند که می فرمایند:50(  و آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 

النَّْجَدْيِن   ﴾90:10﴿َوَهَدْيَناُه

را هنمـــــــــائی) خـــــــــير وشر(و او را بـــــــــه دو راه ) 10(
ررررررررر ررررر..کردیم

َكُفوًرا        ا َوِإِمَّ َشاكًِرا ِإِمَّا بِيَل السَّ َهَدْيَناُه  ﴾76:3﴿ِإِنَّا

همانا ما راه را بـه او نشـان دادیم خــواه سپاســگزار باشـد یــا( 3)
رررر.ناسپاس رر  رر  رر  ررر  رر  ررررر   

ررررر رررر رررررررر رررر رر رررررر.

217 Cمبارکۀ Cالشمس.8 آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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َهَدى          ُثمَّ َخْلَقُه َشْيٍء ُكلَّ ُأَْعطَى الَِّذي َربَُّنا  ﴾20:50﴿َقاَل

پروردگار ما کسی است که آفرینش هر: »گفت ( موسی ( )50) 
«هدایت کرده است( آنها را)چيزی را به او ارزانی داشته، سپس 

ررر رررر رررر

با دقت در آیات متبرک قرانک::ریم دریافت::ه می ش::ود ک::ه س::ه
شرط اساسی برای قضاوت های اخالقی به صورت بالقوه در

انسان موجود اند که عبارتند از :

 : آگاهی، علم، معرفت و شناخت بالقوه از تم::ام اس::ماء و1
مفاهیم و رابطه های آن ها.

 : آزادی انسان ) که بر اس::اس آی::ۀC مبارک::ۀC س::ی و چه::ارم2
است  فهم  قابل  البقره   Cمبارکۀ  Cلِْلَماَلئَِكِة  سورۀ ُقْلَنا َوِإِْذ

ِمَن         َوَكاَن َواْسَتْكبََر ُأَبَى ِإِْبلِيَس ِإاَِّلَّ َفَسَجُدوا آِْلََدَم اْسُجُدوا
اعالم﴾2:34﴿ اْلَكافِِريَن مالئیکه:   Cسجدۀ که  مفهوم  این  به   

آزادی انسان است یع::نی اینک::ه: مالئک::ه پذیرفتن::د: ک::ه انس::ان
موج:::ود خ:::ود مخت:::ار و اتون:::وم: اس:::ت و این اعالم آزادی و
Cاتونومی انسان که از طرف مالئکه پذیرفت::ه: ش::د ب::ه س::جدۀ

مالئکه تعبیر شده است.

 : شناخت و آگاهی بالقوه از خوب و بد اخالقی و ارزشی و3
بالتبع استعداد قضاوت اخالقی ب::ا در نظ::ر داش::ت ش::ناخت و
معرفت کلی ب::القوه انس::ان از مف::اهیم و ارتب::اط مف::اهیم ب::ا

﴿  ﴾76:3﴿ ﴾90:10﴿  ﴾91:8﴿همدیگر) ک::ه آی::ات مبارک::ۀC ا 
  دال ب::ر این ش::ناخت ان::د و همین ش::ناخت ب::ه ن::ام﴾20:50

وجدان یاد شده اس:ت ک::ه رابط::ۀ:C مس::تقیم ب::ا ش:ناخت ع::ام
بالقوۀC انسان دارد (.

ب : قدرت :

قدرت یا توانائی: باید در دو کتگوری مطالعه شود و ترکیز: ب::ر
تفکیک آن دو کتگوری صورت گیرد.
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همانطور که در بخش مقدمه تذکار رفت که قدرت عبارت از
توانائی است و این توانائی: برای انجام یک کار و یا یک عم::ل
و یا برای ممانعت از انجام یک کار و یا ی::ک عم::ل در عم::ل و

کردار فرد و جامعه مشخص و معلوم است.

 : استعداد، شایستگی و ظرفیت و صالحیت های جس::می و1
فکری فزیولوژیک: و سایکولوژیک فردی برای انجام یک کار و
یا یک عمل به ص::ورت ف::ردی و ی::ا اجتم::اعی ک::ه ب::ر اس::اس
فزیولوژی::ک: فهم و درک می ش::ود در این کتگ::وری توان::ائی
تکوینی است، تنوع و عدم تساوی استعداد ها و ص::الحیت ه::ا
و شایستگی های افراد: در این کتگوری امر مسلم و غیر قابل

انکار است .

 ::: در کتگ::وری دوم توان::ائی هم::ان ق::درتی اس::ت ک::ه از2
مجموع::::ۀC ه::::ای همگ::::ون و هم مانن::::د اس::::تعداد ه::::ا و
شایستگی های افراد: بر اساس مش::ترکات فک::ری ش::کل می
یابن::د، درین کتگ::وری توان::ائی دوگون::ه ق::درت را ب::ه نم::ایش

می گذارد :

ال:ف : ق:درتی ک:ه در انحص:ار اف:راد س:لطه گ:ر خودکام:ه و
انحصار گر قرار دارد و به نف::ع حاکم::ان خ::ود کام::ه اص::ول و
ظوابطی را بنام قانون وضع می کند و اط::اعت از آن ق::وانین:
را بن::ام اخالق مع::رفی می دارن::د و جامع::ه را ب::ه طبق::ات
ناعادالنه: منقس:م می کنن:د یع:نی اینک:ه این ق:درت ب:ه دور از

اخالق و یا در تضاد با اخالق فهم و درک شده است .

ب ::: ق::درتی ک::ه از مجم::وع تم::ام اف::راد: اجتم::اع نماین::دگی:
می کند و بر اساس تکریم انس::انی اس::تعداد ه::ای متف::اوت و
متنوع و شایستگی های فردی افراد را در ی::ک ب::افت منظم و
عادالنه: به نمایش می گذارد، این قدرت مشروعیت خود را از
اخالق یا م::ورال کس::ب می کن::د و در زی::ر ج::بر ه::ای ممت::د و
مستمر اخالق یا مورال به رشد و گسترش خود می پردازد.:
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این همان قدرتی است که جبر های اخالقی را امکان میده::د

 قابلیت تط::بیق: را کس::ب کنن::د. ی::ا ب::ه218که در وجهۀC قانونی
عبارۀC دیگر زیر بناء و اساس قدرت درین مقوله مجموع::ۀC از
شایستگی ها و استعدادهای افراد: است که بر شناخت عام و

Maxشناخت اخالقی افراد: ابتن::اء: دارد ی::ا بق::ول م::اکس وی::بر 

Wberمخل::وطی از کیفیت ه::ای موج::ود در جامع::ه و ای::ده های
مرتبط و همسو ساختار قدرت را پی ری::زی می کنن::د ک::ه این
نوع قدرت در نمای سیاسی و حقوقی برجس::ته: ب::ه نظ::ر می

آید.

قدرت مشروع در بستر مفاهیم اخالقی زاده می شود و خ::ود
زمین::ۀC ظه::ور و ب::روز ج::بر ه::ای اخالقی را در اجتم::اع مهی::ا
می سازد ک::ه ه::ردو هم ق::درت و هم م::ورال ی::ا اخالق ش::کل

دهندۀC نظام سیاسی و حقوقی جوامع انسانی اند .

ق::درتی ک::ه ادع::ا می ش::ود ک::ه م::ورال ی::ا اخالق را اس::اس
می گذارد در تقابل ب:ا نظری::ۀ:C اخالقی و حق::وقی اس:الم ق:رار
دارد زی::را ش::کل گیری این ق::درت ب::ه دور از اخالق و م::ورال
است و یا به عبارۀC دیگر شکل گیری این گونه: قدرت در میدان
جنگ ه::ا و منازع::ات بش::ری اس::ت ک::ه ب::ر اس::اس خواس::ت

 شکل می گیرد: یعنی اینکه قدرت های متخاص::م و در219قدرت
گیر جن::گ دش::منان و رقب::ا را از ص::حنه مب::ارزه ح::ذف ک::رده
نمی توانند پس یک نوع مبادله و معامله بین قدرت های براب::ر
و متخاص::م ص::ورت می گ::یرد، ب::ه این مع::نی ک::ه ب::رای رف::ع
مناقش::ه بین ق::درت های براب::ر و متخاص::م راه ح::ل روش::نی
دیگر به جز از مبادلۀC متقابل کاال وجود ن::دارد و ب::رین: من::وال
انتقال از میدان های نبرد خونبار به بازار مبادلۀC ک::اال ص::ورت
می گیرد، از این: جاست که طبق این نظریۀ:C ق::درت و م::ورال
یا اخالق، تعریف ابتدائی ع::دالت، معامل::ه، دادوس::تد، ی::ا ب::ده

218 - objective
219 - Die Wille zur Macht
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بستان و مذاکره است و با این تعری::ف: یک س::ره رد می ش::ود

220که عدالت یک مفهوم انتزاعی است.

در این نظریه مورال یا اخالق به تبع از قدرت به فهم می آی::د
Cب::ه این مع::نی ک::ه م::ورال ی::ا اخالق و عم::ل اخالقی، انگ::یزۀ
اخالقی بوس:یلۀC تص:ویب و تح:ریم ) مج:از و غ:یر مج:از ( ب:ه

خواست قدرت حاکم، درونی یا باطنی و کنترول می شود.

بر این اس::اس م::ورال ی::ا اخالق خیلی واض::ح در یکس::انی ب::ا
قدرت به فهم می رسد که مورال یا اخالق شکلی متغییری از
قدرت است، درین صورت اخالق یا مورال سبب می شود که
انسان بنا به خواست و مطابق به قدرت عمل و رفتار پیش::ه
گیرد، یا ب::ه عب:ارۀC دیگ::ر: اینک::ه ق::درت در ذهن ه::ا الن::ه: ک::رده
اس::ت ت::ا ایج::اد: تح::رک: کن::د و ی::ا انس::ان ها وادار ش::وند ک::ه
ب::رخالف عالی::ق و دلچس::پی ه::ای ش::ان، در عم::ل اقتض::اأت

قدرت حاکم را در نظر داشته باشند.

هم چنان بوضاحت فهمیده: می شود که بر اساس این نظری::ه
مورال یا اخالق به جز از ابزاری درست ق::درت ح::اکم چ::یزی
دیگری نیست و اخالق یا مورال تالش و تکاپوی ق::درت ب::رای
بقاء و دوام است و درین ص:ورت اخالق ی:ا م:ورال وظیف:ه و
کشش درونی به خواست قدرت درک و فهم خواهد ش::د ک::ه
رعایا را مطابق به خواست س::لطه گ::ران و حاکم::ان مجب::ور
سازند یعنی اینکه: مورال و یا اخالق خواست حاکمان در ذهن
و مغز رعایا است و این رعایا است ک::ه از طری::ق م::ورال ی::ا
اخالق ک:::ه ش:::کلی از ق:::درت اس:::ت، خواس:::ت حاکم:::ان و
قدرتمندان: را تحقق می بخشند: گرچه تحقق خواست حاکمان

برضد عالیق و دلچسپی های رعایا باشد.

از این تئوری دانسته می شود که مورال یا اخالق ابزار قدرت
حاکم است تا وس::یلۀC باش::د در جهت خف::ه س::اختن اع::تراض
توده ها و قیام و عصیان آن ها در برابر: قدرت حاکم تا قدرت

220 - Friedrich Nietzsche  von Lee Spinks/ 1392ترجمۀC رضا ولی یاری، چاپ دوم 
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طبق::ۀC ح::اکم بق::اء و دوام داش::ته باش::د این دی::دگاه ن::ه تنه::ا
دیدگاه مبتنی بر مارکسیزم است بلکه طوریکه از مقدمه هم
معل::وم و هوی::دا اس::ت دی::دگاه فیلس::وفان رادیک::ال چ::ون

 نیز است.Friedrich  Nietzscheفریدریش نیچه: 

psychology و روانشناس::::::ی Anthropologyدر ان::::::تروپولوژی 

بوضاحت دریافته می شود که اخالق یا م::ورال اث::ر و ی::ا اب::زار
قدرت نیست بلکه مستقل از ق::درت و پدی::ده های ق::درت ب::ه

اثبات رسیده است.

physiologists فزیولوژیس::ت ه::ا physiologyاز لح::اظ فزیول::وژی 

دریافته ان::د: ک::ه ای::ده ها و ی::ا مف::اهیم اخالقی جایگ::اهی در لب
 دارند: .frontal lobeقدامی مغز 

صدمه و آسیب برین بخشی از مغ::ز س::بب می ش::ود ت::ا ف::رد
دچ::ار اختالل در ش::ورو ش::وق آم::یزش اجتم::اعی، وج::دان
) قضاوت اخالقی (، احس::اس هم::دردی، ب::ا دیگ::ران: ب::ا درک
وض:عیت و ح:الت دیگ:ران، و دیگ:ر اساس:ات عمل ک:رد ه:ای
اخالقی می ش:::ود، بن:::ابرین وج:::دان ) قض:::اوت اخالقی (،
احساس همدردی با دیگران، شور و شوق آم:یزش: اجتم:اعی
و عدالت ساخته و پرداختۀ:C ق::درت نیس::تند، بلک::ه مس::تقل از
س::اخت و پ::رداخت: ق::درت ان::د، در حقیقت ای::ده های اخالقی

 انس::انanthropologicبخش::ی از س::اخت و س::از انتروپولوژی::ک: 
اند.

 م::ورال ی::اanthropologicدلی::ل دیگ::ر اس::تقاللیت انتروپولوژی::ک: 
اخالق از قدرت این است که س::ایکولوژی تک::املی کوگن::تیف

.cognitions and development psychology 221مورال یا اخالق 

cognitions and  development psychologyکه قضاوت میدهد  نشان   
اخالقی، انکشاف و تکامل ایده های اخالقی ارتباط مستقیم با
نهاد های اجتم::اعی ندارن::د و مس::تقل از ق::درت و پدی::ده های

 پروسۀC که دانش و فهم انسان در مغز انکشاف مییابد به معنی کوگنتیف221
cognitive.است 
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قدرت اند و بطور کام::ل ارتب::اط مس::تقیم و اص::لی وض::عیت
انکشافی و تکاملی ح::الت روحی و روانی ) ناش::ی از مغ::ز (

دارند.

ایده های انسان در مورد عدالت، صداقت، مج::ازات در قب::ال
 درcognitiveج::رم و دیگ::ر مف::اهیم اخالقی نتیج::ۀ:C س::اختارهای 

انسان است و این نشان دهندۀC این است که توانائی قضاوت
اخالقی در انس:::ان وابس:::ته و متکی ب:::ه ح:::االت انکش:::افی

 است.cognitiveکوگنیتیف 

وابس::تگی: توان::ائی قض::اوت اخالقی ب::ه ح::االت انکش::افی
cognitiveکوگنی::تیف   developmentنش::ان میده::د ک::ه اخالق ی::ا 

anthropologicمورال یک پدیدۀC مربوط به انتروپولوژی::ک: اس::ت 

 ، یع::نی اینک::ه:cognitiveاست، همانگونه ک::ه پدی::دۀC کوگنی::تیف 
مورال یا اخالق نه در بستر اجتماع زاده شده است و ن::ه هم

مناسبات قدرت او را بوجود آورده است .

این را میتوان: در زندگی اطفال در جوامع گوناگون به وض::وح
مش::اهده ک::رد ک::ه اطف::ال جوام::ع گون::اگون، مث::ل چوام::ع
دیموکراتی::ک، ش::اهی مش::روظه و ی::ا مطل::ق، کپیتالیس::تی،
کمونیس::::تی و سوسیالس::::تی دارای قض::::اوت های اخالقی

.222همسان اند 

در این مقام ضروری ب::ه نظ::ر می رس::د ت::ا از لح::اظ ت::اریخی
قدرت و نقش قدرت مشخص شود .

از لحاظ تاریخی در دو کتگ::وری ق::درت س::ر ب::ر آورده اس::ت
دیدگاه های دینی، سیاسی، حقوقی و جامع::ه ش::ناختی ب::ه آن

پرداخته: اند که عبارتند از :

 : قدرتی که راه را برای تث::بیت ج::بر ه::ای ممت::د و مس::تمر1
اخالق یا مورال در عمل فراهم می س::ازد و خ::ود ب::ر ذه::نیت
اخالقی اف::راد و قابلیت ه::ا و شایس::تگی های اف::راد و توان::ائی

222 - Macht und Moral  von Mathias Junge ( Beiträge Zur Dekonstruktion von Moral.
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های فردی آن ها ابتناء: دارد و از ذه::نیت اخالقی اف::راد: کس::ب

مشروعیت می کند.

 : قدرتی ک::ه ب::ه دور از ذه::نیت اخالقی براس::اس خواس::ت2
ق::درت و ی::ا هم براس::اس تن::ازع بق::اء ش::کل می گ::یرد و ب::ا
خص::ایص انحص::ارگرانه: ع::رض وج::ود می کن::د اس::اس گ::ذار
مناسبات و تعامالت اجتماعی است که ب::رای بق::اء و دوامش
ضرورت است و این مناس::بات و تع::امالت هم::ان رابطه ه::ای
ان::د ک::ه ق::درت آن ه::ا را مع::یین می کن::د و ب::ه اش::تباه ب::رخی
فیلسوفان و جامعه شناسان آن مناسبات و تع::امالت را بن::ام

اخالق یا مورال یاد کرده اند.

پس در نتیجه: می ت::وان گفت اخالق ی::ا م::ورال و قض::اوت های
اخالقی حق::ایق و واقیعت ه::ای مس::تقل از ق::درت بش::ری و
پدیدۀC های قدرت بشری اند و این دیدگاه دیدگاه دین مقدس

اسالم نیز است.

با مطالعۀC تحلیلی مورال و قدرت و رابطۀ:C آن ها با ی::ک دیگ::ر
دانسته: می شود که قرار دادها و میثاق ها که ض::امن ص::لح و

امنیت در جوامع بشری اند بر مورال و قدرت ابتناء دارند.: 

ب::ر می گ::ردیم ب::ه بحث ق::رار داد ه::ا و میث::اق ه::ا و ت::داوم و
استمرار صلح بر بنیاد آنها.

ب::رای اینک::ه نقش میث::اق ه::ا را درزن::دگی مس::لمانان در بین
همدیگر و در برابر: دیگران: بهتر درک وفهم کرده باش::یم الزم
و ضروری ب:ه نظ:ر می رس:د ک:ه از ت:اریخ اس:الم از هج:رت
ومقدمات آن یعنی تالش ییامبر صلی الله علیه و س::لم ب::رای
یافتن یک مهجر در زمین::ۀC ی::ک یپش فهم و آگ::اهی مختص::ر و
خالص::ه از ح::االت مس::لمانان در دور مکی توج::ه نم::ایم زی::را
بدون فهم دور مکی فهم ما از اهمیت حرکت تاریخی هجرت

و تالش برای یافتن مهجر نا قص خواهد بود .
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در دور مکی زندگی مسلمانان به ترتیب: چه::ار ح::الت را دارد

که عبارتند از :

 : دعوت1

 : تنظیم2

 : تربیت3

 : صبر4

در مرحلۀC چهارم که به صبر معنون شده و فهم ش::ده اس::ت
 از ح::د معم::ولکنجۀC مس::لمانان توس::ط مش::رکینزجر و ش::

 و روب::ه خارج شده و روز تا روز به شدت آن افزوده می شد
 .بودتزاید 

درین مرحلۀC دشوار صبر، قرآنکریم: به مسلمانان زجر دیده و
آنهای که تختۀ:C مش::ق و تم::رین آزار واذیت مش::رکین ق::ریش
بودن:::د: ب:::ه هج:::رت تلقین می کن:::د طوریک:::ه درین ب:::اره

 تذکر رفته است که چنین یاد می گیریم :قرآنکریمدر

َعٌة ي َواســِ (٥٦)  َفِإِيَّاَي َفاْعُبــُدوِن يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمُنــوا ِإِنَّ ُأَْرضــِ
َوالَِّذيَن آَمُنــوا( ٥٧)  ۖ ُثمَّ ِإِلَْيَنــا ُتْرَجُعــوَن ُكــلُّ نَْفسٍ َذائَِقــُة اْلَمــْوتِ

َن اْلَجنَِّة ُغَرًفا ــوِّئَنَُّهم ّمِ الَِحاتِ لَُنبَ ا َوَعِمُلــوا الصــَّ ِري ِمن تَْحتَِهــ تَْجــ
ُر اْلعَــــــاِملِيَن ا ۚ نِْعَم ُأَجْــــــ اُر َخالِــــــِديَن فِيهَــــــ ( ٥۹)  اَأْْلَْنهَــــــ

ِميُع َو السـَّ ا َوِإِيَّاُكْمۚ  َوهُـ ُ يَْرُزُقهَـ َوَكَأَيِّن ّمِن َدابٍَّةاَّلَّ تَْحِمُل ِرْزَقَها هَّللاَّ
223(٦٠)  اْلَعلِيُم

من (          !    56)  زمين گمان بی اید آورده ایمان که من بندگان ای
. » بپرستيد      مرا تنها پس است، وسيع

ما (            57)  سوی به سپس است، مرگ ی چشنده کسی هر
. شوید    می گردانده باز

223  Cالعنکبوت60 : 56آیات مبارکۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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 (58           ) انجام  شایسته کارهای و آوردند ایمان که کسانی و
که             دهيم می جای بهشت از هایی غرفه در را آنها قطعاً دادند،
چه            ماند، خواهند آن در جاودانه است، جاری آن درزیر ها نهر

. کنندگان     عمل پاداش است خوب

 (59        ) (   ) پروردگارشان  بر تنها و کردند صبر که کسانی همان
. کنند   می توکل

نمی (             60)  دوش بر را خود روزی که جنبدگانی بسيار چه و
شنوای            او و دهد، می روزی شما و آنها به خداوند گيرند،

داناست.

درین مرحله هجرت حبشه به میان می آید یع::نی این زم::انی
است که مسلمانان بااعتقاد راسخ و ایمان راستین می توانند
خود را آراسته با تجهیزات دف::اعی کنن::د و وارد مرحل::ۀC دف::اع
شوند ولی چون حیثیت امنیتی کعبۀC شریفه و حرم شریف در

 وگردید تداوم بر صبر مقدر شدصورت بروز جنگ نقض می 
 قرآنکریم: به آنه::اگرفتندهمچنان آن هایکه تحت شکنجه قرار

ذهنیت هجرت می دهد و پیامبر صلی علی::ه و س::لم مهج::ر را
حبشه تعیین می کند .

شرایط زیست و زندگی ب::رخی از ا ص::حاب گ::را می رس::ول
الله صلی الله علیه و س::لم در مک::ۀC ش::ریفه از تحم::ل خ::ارج

 ع:ام45شده بود و غ::یر فاب::ل برداش::ت ب:ود در رجب س:ال 
 بع::د بعثت « رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و5الفیل »سال 

سلم به اصحاب رضوان الله تعالی عنهم فرمودند: که :

» لو خرجتم الی ارض الحبشه: فان بها ملکا الیظلم عنده احد
وهی ارض صدق حتی یجعل الله لکم فرجا مما انتم فیه «

است           پادشاهی آنجا بروید، حبشه به شما که بود خواهد بهتر
و            صدق سرزمين آنجا و نميرود ظلم کسی بر آن نزد که

همانجا             کرده نه پيدا حالی صورت هللا که تا است راستی
باشيد .
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با این دستور رسول الله صلی الله علیه و س::لم، هج::رت ب::ه

 ک::ه از تفص::یالت این224طرف حبشه دو مرتبه صورت گرفت
هجرت درینجا صرف نظر می ک::نیم وتنه::ا ب::ر ش:فافیت و ب::ه
عن::وان ی::ک ح::ق از حق::وق موج::ود انس::انی ب::ه این ح::رکت

تاریخی نگاه و ترکیز می کنیم و آن اینکه :

زج::ر دی::دۀCمسلمانان مک::ه مکرم::ه: یع::نی اص::حاب گ::رامی و
پیامبر صلی الله علیه و سلم راهی دیاری اند  و در آنج::ا پن::اه
می جویند که از لحاظ اعتقادی تفاوت ه::ا و ف::رق ه::ا ب::ارز و
برجسته ان::د مملکت عیس::وی ب::ا اعتق::اد اینک::ه عیس::ی علی::ه
السالم پسر الله »ج « است و مس::لمانان ب::ا این اعتق::اد ک::ه
عیسی علیه السالم پیامبر و رسول الله » ج « بش::رو فرزن::د

 است که به طور معجزه تولد یافت::ه اس::تالسالممریم علیه 
Cمبارکۀ Cو مصدق اینگونه شناخت که با آغاز این هجرت سورۀ
م::ریم ن::ازل می ش::ود ومع::رف اعتق::اد مس::لمانان ب::وده،
شفافیت و وضاحت اعتقادی را به ص::ورت مس::تند ارائ::ه می
دارد و این از این جهت مهم بود که جامع::ۀC عیس::ویت حبش::ه
در شناخت مسلمانان مهاجر به حدس وگمان گرفتار نه شود
و ن::ه ج::ا ب::رای مس::لمانان ب::اقی بمان::د ک::ه در پس تفاس::یر
نادرست به خ::اطر زن::دگی چن::د روزۀC دنی::ا ب::ه زن::دگی ادام::ه

 .225دهند

اگر در ماهیت این هجرت دقی::ق ش::ویم واض::ح و آش::کار می
گردد که معرفت اعتقادی در بر گیرندۀC مع::رفت حق::وقی هم
است که به صورت دقیق قرآن کریم آنرا به فهم می رس::اند

حک::ام ویع::نی اینک::ه ب::ا وج::ود اختالف و تف::اوت اعتق::ادی از 
 خواستار حقوق پناهن::دگی ب::رفرمانروایان مهجر: یعنی حبشه

مبنای عدالت اند نه بر مبنای هم سانی تفکر در اعتق::اد و هم
چن::ان نمای::انگر این اس::ت ک::ه م::یزان ، قس::ط و ع::دالت در
صحیح ت::رین تفک::ر انس::انی وچ::ود دارد و این: اساس::ی ت::رین

  علت آن پخش شایعۀC بود که مشرکین مکه مسلمان شدند. 224
 رجوع شود به تفهیم القرآن225
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نم::ایش این هج::رت اس::ت ک::ه در درب::ار س::لطنت حبش::ه در
حض::ور پادش::اه نجاش::ی و ه::یئت اع::زامی مش::رکین ق::ریش
صورت می گیرد . این هجرت در ذات خود اگر دقی::ق ش::ویم
یک عهد و پیمان و میثاق معتبر تاریخی نا نوش::ته اس::ت زی::را
اساس:ی ت:رین عنص::ر آن » اختالف « اعتق:ادی ب:ه عن:وان »
تفاوت « ترکیز می شود و دیگر: اندیشی: مسلمانان به عنوان
» ح::ق پناهن::دگی « م::ورد تص::دیق ق::رار می گ::یرد و ع::دالت
دربار از الیه های مختلف م::ردم تحم::ل: این ح::ق را خواس::تار
اس::ت ت::ا ح::ق پناهن::دگی مه::اجرین: را در تف::اوت و اختالف
اعتقادی به رسمیت بشناس:ند و تحم:ل کنن:د و می بی::نیم ک::ه
تحمل، کراهیت تف::اوت اعتق::ادی را ب::ه همزیس::تی: مس::المت
آمیز تغییر می دهد و مسلمانان در حبشه ب::ه ص::لح و آرامش

به سر می بند .

تالش پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم در جس::تجوی مهج::ر:
وتداوم تغییرات اجتماعی در چار چوکات قانونی :

 شعب ابی ط::الب ازازمحصوریدر مرحلۀC صبر در دور مکی 
گریه و فغ::ان اطف::ال گرس::نه گرفت::ه ت::ا نال::ه ه::ای اح::د اح::د
حضرت بالل رضی الله عنه در ریگستان های مکۀC مکرم::ه  و
فریاد های مظلومانۀC سمیه و یاس::ر رض::ی الل::ه عنهم ودیگ::ر
صحابۀC مظلوم تحت شکنجه، هم امکان::ات این وج::ود داش::ت
که هم::ه مس::لمانان از ه::ر ط::رف گ::رد هم آین::د و ب::ا ف::راهم
سازی اسلحه و سازوبرگ نظامی در برخی از جا ه::ای ش::هر
مکه مکرمه به مق::اومت بپردازن::د: و ت::ا ح::دی این توان::ائی را
داشتند اما با مطالعۀC اوضاع و ح::االت ب::ه گم::ان اغلب ب::ه دو
دلیل الله » ج « و پیامبر صلی الل::ه علی::ه وس::لم آن::را اج::ازه

نداند که عبارتند از :

 : خروج از مرحلۀC صبر، مقاومت مسلح وجنگ و خ::ونریزی1
حتمی به نظر می رسید و این خواست الله » ج « و رس::ول
الله صلی الله علی::ه و س::لم نب::ود زی::را جن::گ و خ::ونریزی در
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شهر مکه مکرمه با ماهیت امنیتی مکه مکرمه که ش::هر امن
است در تضاد بود. یعنی اینکه دفاع مسلحانه در مکه مکرمه:
از یک طرف ب::ه حی::ثیت امن ب::ودن مک::ۀC مکرم::ه ص::دمه می
رس::اند و از ج::انب دیگ::ر در نتیج::ۀ:C جن::گ و اس::تمرار دف::اع
Cمس::لحانه تف::اهم اجتم::اعی ب::ه تقلی::ل می انجامی::د و س::احۀ
دعوت و تفاهم تنگتر می شد و این امر ش::اید در دراز م::دت
اثرات منفی بر گسترش: و توسعۀC این نهضت نو بنیاد داشت.

 2C:ودلیل دیگر شلید هم این بوده باشد که وق:تی در نتیج:ۀ : 
جنگ و دفاع مسلحانه تفاهم اجتماعی به حد اقل می رسد و
تش::کل ق::درت  برابتن::ا ء زور، زوری ک::ه از قی::د اخالقی آزاد
است به وجود می آید که اینگون::ه تش::کل ق::درت ب::ر اس::اس
زور، آزاد از قید اخالقی به وجود می آید، نقطۀC مقابل تف::اهم
اجتماعی است که از لحاظ اخالقی و حقوقی در دین مقدس

ب::رک::ه ، قدرت  و اهمیت حقوقی را دارا نیستاسالم ارزش 
اهمیت واساس قیود اخالقی و تفاهم اجتم::اعی بوج::ود آی::د، 

ارزش ق::انونی دارد، ق::درتی ک::ه در مناس::بات و رابطه ه::ای
اخالقی و حق::وقی ش::کل می گ::یرد: و س::اختار ه::ای سیاس::ی

 .راتأسیس می کند

از همین جهت است ک::ه پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم در
صدد یافتن پناهگاه یا مهجری است که تفاهم اجتماعی را ب::ه
ومنزل::ۀC رض::ایت اک::ثریت جامع::ه و تش::کل مؤلف::ه ه::ای زور 

 قی::ود اخالقی در خ::ود داش::ته باش::د و اینب::ر بنی::اد را قدرت
درک و فهم و استنباط در تالش های پیامبر صلی الله علی:ه و
سلم واضح و آشکار است و از همین: جهت است ک::ه روی::داد
تاریخی هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران با وف::ا و
با صفایش و همچنان آن های ک::ه هن::وز ب::ه دین م::بین اس::الم
ومشرف نه شده اند این تفاهم را در ابعاد گون::اگون زن::دگی 

 به وضاحت نشان میدهد و ترکیز م:ا ب:رای ی:کاحوال آنزمان
فهم محکم و استوار» نقش قراداد: ه::ا و میث::اق ه::ا و و ق::ایع
بعد از هجرت « در تالش بر رویدادهای مهم تاریخی به سوی
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مهجری یا پناهگاهی و هجرت ابتناء: دارد و به::تر اس::ت ک::ه از

آغاز و با اختصار عزم و آهنگ فهمیدن: آنرا کنیم و آن اینکه::

دروقتیکه مرحلۀC صبر به پختگی خود می رسد و قبل از آنکه 
 دوم برنامۀC پی::امبری ، پی::امبر ص::لی الل::ه علی::هیا مرحلۀC فاز 

وسلم عنان تاریخ را به دست گیرد،  تلقین دع:ای هج::رت ب::ه
Cمبارکۀ Cرسول الله صلی الله علیه و سلم است که در سورۀ

 Cمبارکۀ Cآنرا: چنین تالوت می کنیم :80بنی اسرائیل آیۀ 

َوٱۡجَعل         ِصۡدقٍ ُمۡخَرَج َوُأَۡخِرۡجنِى ِصۡدقٍ ُمۡدَخَل ُأَۡدِخۡلنِى رَّّبِ َوُقل

نَِّصيًرا     ) ا ًن۬ ـٰ ُسۡلطَ لَُّدنَك ِمن (۸٠لِّى

(80 )  (      !  «: در(   مدینه به راست آوردنی در به مرا پروردگارا بگو و
    )  ( از        و آور، بيرون مکه از مرا راست، آوردنی بيرون به و آور،

.» بده        قرار برایم کننده یاری حجتی خود سوی

Cترمذی و حاکم به نقل از این عباس رضی الل::ه عن::ه این آی::ۀ
مبارکه را اجازۀC هجرت به رسول الله صلی الله علیه و سلم

 .226می دانند:

دقت درین دعا نشان می دهد که در خروج و دخول از ج::ائی
ب::ه ج::ائی ص::داقت و اقت::دار خواس::ته ش::ده اس::ت و ت::رکیب
صداقت و اقتدار: تشکل جامعۀC آزاد از غل و زنج::یر ش::یاطین
است آنجا که ق::انون حک:ومت می کن::د، ن:ه اغ::راض و امی:ال

انسان های انحصارگر: وجاه طلب و خود کامه .

هم چنان این دعا بیان کنن::دۀC آن اس::ت ک::ه نزدی::ک: اس::ت آن
زم::ان ک::ه ف::از دوم رس::الت رس::ول الل::ه در مرحل::ۀC اج::راء:
قرارگیرد: وساخت جامعۀC حق::وقی وق::انونی ب::ر مب::نی اعتق::اد

توحیدی صورت گیرد .

پیامبر محمد صلی الله علی::ه وس::لم در جس::تجوی مهج::ر: ب::ه
سوی طائف :

االعلی مودودی ، چاپ ششم جمادی االولیبو سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا226
 عیسوی ، مرتب کننده نعیم صدیقی. 1989هجری مطابق اپریل 1415
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آهسته آهسته رسول الله ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم از م::ردم

 ی::وس می ش::ود و از آزار و اذیتأمک::ه مکرم::ه و ق::ریش م::
رسانی آنها به ستوه می آید و در تالش پناهگ::اه و ح::امی می
شود ت::ا اینک::ه: تص::میم می گ::یرد: حم::ایت قبیل::ۀC زورمن::د ب::نی

ثقیف را جهت پیش برد اهداف رسالت خود حاصل کند .

ابن سعد از جبیر بن مطعم بن عدی روایت می کند که درین
سفر با پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت زید رض::ی الل::ه
عنه بن حارثه همسفر ب::ود و این را قتیب::ه: و بالذری ن::یز بی::ان

.227می دارند 

این سفر با پای پیاده ص::ورت گرفت::ه و ب::ه اس::اس گفت::ۀC ابن
س:عد م:دت ب:ودن در ط:ائف ده روز بی:ان ش:ده اس:ت مگ::ر
حافظ سخاوی مدت بود و باش در طائف را بیست روز بی::ان
می دارد و ده روز دیگر را با عبد یا لیل گذراندن::د ک::ه در ک::ل

این سفر مدت یک ماه را در بر گرفت .

سفر مهم طائف در اواخر سال دهم بعد بعثت صورت گرفته
 میلی ش:رق مک::ه50است که مس::کن ب:نی ثقی::ف ب:ود و در 

مکرمه واقع شده است .

 و طعنه دعوت پیامبر ص::لی الل::هزبانمردم این دیار با نیش 
علی::ه و س::لم را رد کردن::د و همچن::ان اوب::اش و غالم::ان را
دستور دادند: تا پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم را ب::ا پرت::اب

سنگ و الفاظ رکیک و بی ادبانه: بدرفه کنند .

از تفصیل سیرت نگاری و تاریخی این سفر ص::رف نظ::ر می
کنیم و تنها می خواهیم این قدر بگویم که این سفر بر پیامبر
صلی الله علیه و سلم خیلی سخت گذش::ت چ::ون از کلم::ات
حزین دعای پیامبر صلی الله علیه وس::لم در کن::ار ب::اغ انگ::ور
عتبه و شیبه در سایۀC چیلۀC انگور کامال واضح و ب::رمالء اس::ت

که در کتاب های سیرت این دعا چنین درج شده است :

سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید الواالعلی مودودی ، چاپ ششم جمادی االولی 227
 عیسوی ، مرتب کننده نعیم صدیقی.1989هجری مطابق اپریل 1415
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» بار الها ! من به حضور تو از بی بسی و بی چارگی و نگ::اه
بی قدر مردم بر خود، شکوه می کنم، ای ارحم الراحمین تو
رب تمام ضعفاء هستی و رب من هم، مرا به ک::ه حوال::ه می
کنی ؟ آیا به بیگانۀC که از درشتی با من پیشامد می کن::د ؟ ی::ا
به دشمنی حواله می کنی که برمن برایش: یارای تسلط داده

ای ؟

اگر تو از من ن::اراض نیس::تی از هیچ مص::یبتی ب::اکی ن::دارم و
اگر ازطرف تو عافیتی نصیبم گردد برای من زیاده گش::ادگی
است، من به آن نور ذات تو پناه می گیرم ک::ه ت::اریکی ه::ا را
روش:ن می گردان:د: و مع:امالت دنی:ا و اخ:رت را درس:ت می
گرداند، من نجاتم را از تو از نزول غضب تو می خواهم و ی::ا
عتابی که مستحق: آن گ::ردم: . ب::ه رض::ا ی ت::و ت::ا رض::ایت ت::و

 «228راضی هستم، بدون تو زور وطاقتی نیست.

ناگوار بودن این سفر را حضرت عایشه رض::ی الل::ه عنه::ا در
حدیثی شریفی که امام بخاری در بدء الخل::ق، ذک::ر مالئک::ه و
امام مسلم در مغازی و امام نسائی در بعوث ذکر ک::رده ان::د

چنین بیان می دارد :

» حضرت عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الل::ه علی::ه و
سلم پرسید که : حالت سخت ت::ر از غ::زوه اح::د ب::ر حض::رت

پیامبر صلی الله علیه وسلم گذشته است ؟

پیامبر صلی الله علیه و س::لم در ج::واب این س::ؤال از س::فر
طائف ذکر فرمود :

حیران بود که کجا برود ؟ که خود را در مق::ام ق::رن الثع::الب
که این: جا به نام قرن المن::ازل ن::یز ی::اد ش::ده اس::ت میاب::د و
جای است که میقات اهل نجد از آن ش::روع می ش::ود یع::نی
اهل نجد درین جا اح::رام می بندن::د و داخ::ل مراس::م حج می

واالعلی مودودی ، چاپ ششم جمادی االولیب سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا228
 عیسوی ، مرتب کننده نعیم صدیقی.1989هجری مطابق اپریل 1415

http://www.tahleel.info/


جنگ     |167 و صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center 
شوند و ت:ا مک:ه مکرم:ه: ذریع:ۀC ش:تر ی:ک ش:بانه روز فاص:له

است .

درین جا پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاهی باال می افگن::د و
خ::ود را زی::ر س::ایۀC اب::ری می یاب::د پس می بین::د ک::ه در آن
جبرئیل علیه السالم است، پیامبر صلی الله علی::ه وس::لم می
فرماید که جبرئیل: علیه السالم مرا صدا زد و گفت که : الل::ه
جٌل جالله همه آنچه: را شنید که قوم تو در ج::واب دع::وت ت::و
گفتند، این فرشتۀC کوه ها را الل::ه تع::الی فرس::تاده ه::ر آنچ::ه

حکم دهی همان تعمیل می شود .

 و بر من سالم گفت و بعد ب::ه منزدبعد فرشتۀC کوه ها صدا 
گفت که :  ای محمد: صلی الله علی::ه وس::لم، الل::ه تع::الی در
برابر دعوت تو ج::واب ق::وم ت::را ش::نید، من فرش::تۀC ک::وه ه::ا
هستم مرا رب تو به نزد: تو فرستاده است تا که بر من حکم

، ط::برانی آن را چ::نیندهی }این الفاظ روایت مسلم است{
ذکر می کند: }هر حکمی که خواهی حکم کن{ و بخاری آنرا:
چنین نقل می کند }آنچه خواهی در حکم اختیار داری{، اگ::ر
می خ::واهی ب::ر آنه::ا } ق::ریش { ک::وه ه::ای دوطرف::ۀC مک::ه

مکرمه را }ابوقبیس: و قعیقعان{ در تصادم آوریم . «

رسول الله صلی الله علیه و سلم در ج::واب فرمودن::د » ن::ه،
من امید دارم که الله از پشت های شان مردمی را بیافرین::د

«229که عبادت الله وحده و الشریک را کنند. 

حال با در نظر داشت دو حالت وم:وقیعت پی::امبر ص:لی الل:ه
علیه و سلم یع::نی دع::ای رقت انگ::یز در ب::از گش::ت از س::فر
طائف و پشتیبانی عالم باال و عالم الهوت از محمد صلی الله
علیه وسلم در دفاع و انتقام کش::ی و ترس::یم خ::ط زور و ب::ه
پایان آمدن مرحلۀC صبر به تفسیری نیازمن::دیم ت::ا بت::وانیم ک::ه
حالت پیامبر صلی الل:ه علی:ه وس:لم را بین دو ح:الت متض:اد

یعنی ضعف و قوت درک و فهم کنیم .
واالعلی مودودی ، چاپ ششم جمادی االولیب سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا229
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 پیامبر صلی الله علیه وس::لم و ی::اران ب::ا ص::فایش از ط::رف
جامعۀC مشرک مکه به مشکالت سخت گرفت::ار ان::د و ص::بر و
امی::د ب::ه روز روش::ن و پ::ر ن::ور ف::ردا از درد و آالم ش::ان می
کاهد و هنوز هم و مصمم تر با خصیصۀC ص::بر حضورش::ان در
جامعۀC مشرک استمرار دارد، چ::ه در جامع::ۀC مش::رک مک::ه و
چه در مهجر حبشه صدای توحیدی شان رس::ا و ط::نین ان::داز
اس::ت و ب::دون کوچک::ترین لرزش::ی این ص::دا ه::ر آن نظ::ام
طبق::اتی ش::رک را می لرزان::د و قص::ر نش::ینان مش::رک را

هراسان ساخته است .

پیامبر محمد رسول الله صلی الل::ه علی::ه وس::لم جهت پای::ان
ی::اب::ردن مس::المت آم::یز مرحل::ۀC ص::بر و وارد ش:دن ب::ه ف:از 

 Cتوحیدی با ظابطهمرحلۀ Cدوم رسالت که همان اعمار جامعۀ
ها و قانونمندی ه::ای مش::خص اس::ت در مک::ه مکرم::ه تغی::یر
نظام شرکی به توحیدی را از راه بدست آوردن توافق عام و
اجم::اع جامع::ه ممکن: نمی دان::د: و از همین جهت اس::ت ک::ه
س::فر ط::ائف ت::دارک دی::ده ش::د تاب::ا بدس::ت آوردن تواف::ق و
اجماع مردم بنی ثقیف وض::ع تغی::یر کن::د و تس::هیلی در ام::ور
گسترش رسالت به وجود آید . اما ارادۀC الله »ج«: چن::ان ب::ود
که این: توافق و اجماع حاص::ل ن::ه ش::ود و پی::امبر ص::لی الل::ه
علیه وس::لم از ض::عف و ح::الت رقت انگ::یزش ب::ه الل::ه »ج«
شکوه ببرد و از طرف دیگر: می دانیم: که به پیامبر صلی الله
علیه وسلم قدرت و توانائی های را الل::ه » ج « در اختی::ارش
قرار داده است ک::ه اگ::ر بخواه::د ب::دون کوچک::ترین مش::کلی
جامعه شرکی مکه مکرمه: را درهم و برهم می کند و پی::امبر
صلی الله از کاربرد این توانائی: بن::ا ء ب::ه دو دلی::ل خ::ود داری

می کند که عبارتند از :

 : با شاًن رحمه العالمینی پیامبر صلی الله علی::ه وس::لم در1
تضاد بود .
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 : اعمار جامعۀC توحیدی، ب::ر عالوه، ب::ر ویران::ه: ه::ا ب::ه به::ای2
قربانی کردن و به ب::اد فن::ا دادن مثبت ت::رین: و ب::ا ارزش::ترین

 مک::ه مکرم::ه ک::ه همان::ا » امن «و توحی::دیحی::ثیت ت::اریخی 
بودن است و خود از اج::زاء: مهم و اساس::ی جامع::ۀC توحی::دی

 حاکمیت زور بود ک::هتأسیساست در تضاد بود، در نوع خود 
 در تضاد بود زیرا در چنین اوض::اعتوحیدی اسالم با متن دین 

توافق اجتماعی و یا اجماع جامعه به حیث یک تعامل انسانی
در امور فردی و اجتماعی در نظر گرفته: ن::ه می ش::ود چ::ون
دیگر اجتم::اعی ن::داریم ک::ه مع::رف افک::ار متف::اوت و متض::اد

باشد .

ویل فوق الذکر را جهت فهم خوبتر و بهتر هم می ت::وان درتأ
جمالت مختصر چنین تعبیر کرد :

 اعجازی یا معجزان::ه جامع::ۀC توحی::دی ب::ر اس::استأسیس : 1
 بش:::ریت در ف:::ردیت و دری:::ا اختی:::ارزور نقض اتون:::ومی: 

 با جامع::ۀC توحی::دییا اختیاراجتماعیت است و نقض اتونومی 
سازگار نیست چون شکل دهندۀC اصلی جامعۀC توحیدی اخالق

و اختی::ارو عی::نیت ق::انونی ان::د و تب::ارز اخالق در اتون::ومی 
 همان آزادی اس::ت و آزادییا اختیاراست و اتونومی انسانی 

است که ضامن اخالقی بودن انسان است .

2Cپیامبر صلی الله علی::ه و س::لم ب::ه منظ::ور اعم::ار جامع::ۀ : 
توحیدی تشکل قدرتی را می خواست طوریک::ه تالش ه::ایش
نشان می دهد یا بر اساس ایمان باشد و یا بر اساس تواق::ق
اجتم::اعی و تالش این ن::وع ق::درت در مک::ه مکرم::ه: و ط:ائف
میسر نه شد و پی:امبر ص:لی الل::ه علی:ه و س:لم ب:ا دو ح:الت
متض::اد یع::نی ض::عف ناس::وتی و ق::وت اله::وتی و اعج::ازی در
Cتالش است تا قدرتی را تشکل دهد که اجزای تشکیل دهن::دۀ

آن ارادۀC آزاد افراد و توافق اجتماعی باشد .

 ::: حک::ومت و ی::ا ح::اکمیت زور، شمش::یر خ::ون آش::ام می3
خواهد و به حیث ابزار بقاء همیشه از آن استفاده می کن::د و
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آن را به خ::دمت می گ::یرد و این ب::ا ص::فت رحم::ه الع::المینی
پیامبر رحمت و فضیلت حضرت محمد صلی الله علیه وس::لم

سازگار نیست.

تالش های پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم در جهت مهج::ر و
پناهگاه بهترین زمینه ایست تا از آن ماهیت اخالقی و قانونی
دین مقدس اسالم را درک و فهم کنیم و مص:ادیق ادع:ا ه:ای
را که در فوق گفته شده اند، در آن تالش ها دریابیم و این به
این معنی است که آزادی سخنگوی جا معۀC توحیدی پیامبرانه:
است. پس بهتر: است که به سیرۀC مب::ارک پی::امبر ص::لی الل::ه
علیه وس::لم برگ:ردیم و مص::ادیقی از آن ب::رداریم و درین ج:ا

نقل کنیم .

مقاومت مش::رکین مک::ه مکرم::ه: و م::ردم ط::ائف م::انع تالش
های پیامبر صلی الله علیه وسلم نه گردید پس به قبائل دیگر
ع::رب رو آورد ک::ه در بازاره::ا و اجتماع::ات عک::اظ، مجن::ه، و

ذوالمجاز و در وقت حج در منی جمع می شدند .

اگرچه از قبل هم پیامبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم ب::ه منظ::ور
دعوت الی الله با مردم: قبائل دید و باز دید های داش::ت ولی
این بار نوعیت دید و بازدید ها کمی متفاوت است و آن اینکه
ب::ر عالوۀC دع::وت الی الل::ه، در پی حص::ول تواف::ق اجتم::اعی
است ت::ا ب::ه مفه::وم حم::ایت از رس::الت باش::د و این حم::ایت
تسهیلی در امور رسالت محسوب گردد و پی::امبر ص::لی الل::ه
علیه وسلم در مالقات با قبائل گوناگون بنا ب::ه گفت::ۀC موس::ی
بن عقبه به حوال:ۀC ام:ام زه:ری می فرمودن::د ک:ه ترجم:ۀ:C آن

چنین است :

Cمرا نزد تان پناه دهید و از من حمایت کنید تا من رس::انندۀ «
«230کالم ربم باشم .
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این مالقات ها خالی از خطرها و مشکالت نبود زی::را اب:ولهب
و ابوجه::ل م::ردم را هش::دار می داد ک::ه ش::نیدن ح::رف ه:ای
پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم آن ه::ا را گم::راه می کن::د و
برخی مواقع اوباش و ارزال را توظیف می کردند تا با پرتاب
سنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم را اذیت و ن::اراحت کنن::د .
اما با این همه ک::ار پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم اس::تمرار:

داشت.

بر عالوه از این، اف::راد ب::ا نف::وذی ک::ه ب::ه منظ:ور ک::اری و ی:ا
زیارت و عمره به مکه مکرم::ه می آمدن::د از مالق::ات پی::امبر
صلی الله علیه بی نصیب نه می ماندند و با وجود دع::وت ب::ه
دین اسالم میفرمودند: که » شما در تبلیغ حق مرای::اری دهی::د

« .231 وای تان ببرید أو مرا به م

قبائلی که پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم ب::ا آن ه::ا درین
رابطه دیدار و مالق::ات ک::رده ان::د فهرس::ت ب::رخی آن ه::ا در

کتب سیرۀC مبارک چنین رقم زده شده است :

این ها قبائلی بودند که از ساحل مشرقی عرب گرفته تا س::ا
 ع::ربس::ر زمینح::ل مغ::ربی و از جن::وب گرفت::ه ت::ا ش::مال 

زندگی داشتند که اسامی برخی از آن ها چ::نین ذک::ر گردی::ده
 :232است

 : کنده : بزرگترین: قبیله در جنوب، که از حضرموت تا یمن1
گسترش داشت.

 : کلب : شاخۀC از قضاعه که وسعت مسکن بود و ب::اش آن2
در شمال از دومه الجندل تا تبوک وسیع بود .

 : بنی بکر بن وائل : بزرگترین: قبیل:ۀC جنگی ع::رب و ش:عب3
آن از وسط عرب تا ساحل مشرقی گسترش داشت .
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 عیسوی این قبیله با ایران: اولین بار ب::ه می::دان330در سال 
نبرد آمد و در عهد رسالت ب::ار دیگ::ر: ب::ه جن::گ ب::ا ای::رانی: ه::ا
شتافت که در ت::اریخ این جن::گ ب::ه ن::ام » ذی ق::ار « مش::هور
است و طعم تلخ شکس::ت درین جن::گ از آن ک::ام ای::رانی ه::ا

بود و ایرانی: ها شکست خوردند .

 : بنی ابکاء :: ش:اخۀC از ب::نی ع:امر بن صعص:عه ک:ه در راه4
مکه مکرمه و عراق مسکن داشتند .

 : ثعلبه بن عکابه : شاخۀC از بنی بکر بن وائل .5

 : بنی شیبان بن ثعلبه : شاخۀC از بنی ثعلبه بن عکابه .6

 : بنی الحارث بن کعب : شاخة از بنی تمیم .7

 در یمام::هکه : ب::نی حنیف::ه ::: ش::اخۀC از ب::نی بک::ر بن وائ::ل 8
مسکن داشتند و پیامبر دروغین مس::یلمه ک::ذاب از این قبیل::ه
بود و در جنگ جوئی معروف بودند و در زمانۀC ارتداد در وقت
ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنگ سختی را مسلمانان ب::ا آن

ها داشتند.

 : بنوسلیم : قبیلۀC ب::زرگی از قبائ::ل قیس عیالن مس::کن آن9
حصۀC باالئی نجد نزدیک: خیبر و تا وادی القرای و تیما مس::کن

آن امتداد داشت .

10Cاز هوازن و هوازن قبیل::ۀ Cبنی عامر بن صعصعه : شاخۀ : 
از قیس عیالن بود که مردم: آن در نج::د زن::دگی داش::تند و ت::ا
یک حصۀC از طائف گسترش داشتند، گرمی ها را در طائف و

سردی ها را در نجد می گذراندند .

: بنی عبس : بزرگترین: قبیلۀC ذیلی ب:نی غطف:ان ش:اخۀC از11
قیس عیالن باشنده گان نج::د و جنگج::وترین: قبیل::ه ک::ه جن::گ
های داحس و غبراء در تاریخ با نام آن ها یک جا رقم خ::ورده

است .

 : بنی عذره : شاخۀC از بنی عبداالله بن غطفان .12
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 : غسان : بزرگترین: قوم جنوب عرب که به عرب شمالی13
کوچیدند و برخی از قبائل آن به عیس::ویت گرائیدن::د: و ب::رخی
مشرک بودند و ریاستی از غسانی ها تابع سلطنت رومی بود

.

 : فزاره : از قبائل ذیلی غطفان، بزرگترین قبیله ب::ود ک::ه14
در نجد و وادی القری مسکن داشت .

 : بنی عبدالله : قبیلۀC از قبائل ذیلی کلب .15

 : بنی محارب بن خصفه : قبیلۀC از قبائل عدنانی .16

این فهرست نمایانگر چندی از قبائ::ل اس::ت ک::ه رس::ول الل::ه
صلی الله علیه وسلم خود به مالقات آن ها رفت::ه و آن ه::ا را

 و یا تقاضای حمایت و پشتیبانیبود به دین حق دعوت کرده 
 ک::ه پ::رداختن: ب::ه جری::ان و روی::داد ب::رخی از این ب::ودنم::وده

 می سازدرا رهنمون مالقات ها فهم ما را به سوی هدف ما 
و آن بدین ترتیب اند :

 : دودلی شخصی از بنی همدان:1

امام احمد و حاکم و محدثین متعدد دیگ::ر ب::ه حوال::ۀC حض::رت
جابر رضی الله عنه بن عبدالله بیان می کنند که پیامبر صلی
الله علیه وسلم فرموده می رفت که » آی::ا کس::ی اس::ت ک:ه
مرا با خ:ود ن:زد ق:ومش ب:برد ؟ « ت:ا اینک:ه از قبیل:ۀC هم:دان
شخصی آمد و خواست پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول
کرد و بعد در اندیشۀC آن شد که مبادا ق::ومش اورا درین مهم
یاری نه دهد، با پش::یمانی برگش::ت و گفت ک::ه ب::ا ق::وم خ::ود
درین مورد صحبت می کند و وعدۀC مالقات را به س::ال آین::ده
در موقع حج داد که به هم رس::ند و تص::میم ق::ومش را اعالم

 .233دارد

 : رویداد مالقات با بنی عامر بن صعصعه.2
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ابن اسحق به حوالۀC امام زهری بیان می دارد که رسول الله
صلی الله علی::ه و س::لم ب::ه مالق::ات ب::نی ع::امر بن صعص::عه
تشریف بردند: وخواست خود را با آن ها در می::ان گذاش::تند و

نینچشخصی به نام بحیره بن فراس در یک ردالعمل جوابی 
فت که » به خدا قسم اگر این جوان قریشی را همراه خودگ

بگیرم به ذریعۀC او تمام عرب را می خورم } یع::نی ب::ر تم::ام
 « .234عرب غلبه و اقتدار حاصل می کنم {

بعد از پیامبر صلی الله علی::ه و س:لم اینگون:ه: پرس::ید ک::ه : »
اگر ما از توحمایت کنیم و تو بر مخالفین غالب آئی آیا بعد از

تو حکومت از آن ما خواهد بود ؟«

پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابش فرمودند: که : » این
معامله به دست الله جٌل جال له است به هرک::ه خواه::د عط::ا
می کند « و بر این اساس آن شخص گفت که : » آی::ا م::ا ب:ه
خاطر تو حلق ه:ای خ:ود را آم:اج شمش:یر اع:راب س:ازیم و
وقتی الله جٌل جالله ترا بر آنها غلبه دهد در اقتدار نس::بت ب:ه
ما ترجیع به دیگران: باشد ؟ بفرمائید ضرورتی به چنین ک::اری

 «235نیست

با فراغت از حج این مردم رهسپار منزل و خانۀC ش::ان ش::دند
و داستان و قصۀC این مالق::ات را ب::ا ش:یخ کهنس::ال ش:ان ک::ه
توانائی و ی::ارائی ش::رکت مراس::می چ::ون حج را نداش::ت در

 گذاش::تند، از ش::نیدن این قص::ه ش::یخ س::رش را محکمنمیا
گرفت و گفت » ای بنی عامر چگون::ه این مالق::ات تالفی می
شود ؟ موقع از دست رفته باز به دست خواهد آم::د ؟ ب::ه آن
خدا سوگند که جانم در دست او است هیچ اس::ماعلیی چ::نین
دروغی به هم نه می بافد، ضرور او حق اس::ت، در آن زم::ان

عقل تان کجا بود؟ «
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 : جریان و رویداد: مالقات با بنی شیبان بن ثعلبه.3

اب::ونعیم ح::اکم و بیهقی روایت حض::رت عبدالل::ه بن عب::اس
رضی الله عن::ه ب::ه نق::ل از حض::رت علی رض::ی الل::ه عن::ه را

اینگونه: بیان می دارند :

» من یک مرتبه با رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر
صدیق رضی الله عنه به مالقات قبائل رفتیم و گش::ته گش::ته
با مجلسی ب::ا وق::اری مواج::ه ش::دیم ک::ه ش::یوخ ش::ان دارای
شخصیت های شانداری بودند . ابوبکر رضی الله عن::ه از ن::ام
و نشان شان پرسید، آنها در جواب گفتن::د از ب::نی ش::یبان بن

ثعلبه اند .

درین مجلس مف::روق بن عم::رو، ه::انی بن قبیص::ه، مث::نی بن
حارثه و نعمان بن شریک موجود بودند و از آنها مف::روق ن::زد
ابوبکر رضی الله عنه نزدیک نشسته بود و پرسید شاید ش::ما
قریش باشید ؟  ابوبکر: رضی الله عنه درجواب س::ؤال ش::ان
آری گفته و فرمود که شاید شنیده اید که اینج::ا رس::ول الل::ه

صلی الله علیه و سلم مبعوث شده او این است .

مفروق در ج::واب گفت ک::ه آری ب::ه م::ا هم این خ::بر رس::یده
است بعد او متوجه حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم ش::د
و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود :» من شما را دع::وت
می دهم که شهادت دهید که به غ::یر از الل::ه وح::ده الش::ریک
معبودی نیست و اینکه من رس::ول الل::ه ج::ٌل جالل::ه هس::تم و
اینکه شما مرا به نزدتان پناه دهی::د و از من حم::ایت کنی::د ت::ا
وظیفۀC را که الله ج::ٌل جالل::ه ب::ه من س:پرده آن را ب::ه انج::ام

کنندبرسانم چون قریش رسول الله جًل جالله را تکذیب می 
و بجای حق ج:انب باط:ل را گرفت:ه ان:د در حالیک:ه الل:ه ج:ٌل

 بی نی:::ازاز بن:::دگان اس:::ت و در ذات خ:::ود محم:::ود:عظمته
است.«

مفروق عرض کرد ای برادر قریشی دیگر: به چ::ه دع::وت می
دهی ؟
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 C153 : 151پیامبر صلی الل::ه علی::ه وس::لم آی::ه ه::ای مبارک::ۀ
 :236اند را تالوت فرمودند که چنین سورۀC مبارکۀC االنعام

ْيًئاۖ  ــِه شــَ ِرُكوا بِ رََّم َربُُّكْم َعلَْيُكْم ۖ ُأاََّلَّ ُتشــْ ــُل َمــا َحــ ُقــْل تََعــالَْوا ُأَْت
ْن ِإِْماَلقٍ ۖ  نَّْحُن نَــْرُزُقُكْمَوبِاْلَوالَِدْيِن ِإِْحَسانًا ۖ َواََّل تَْقُتُلــوا ُأَْواََّلَدُكم ّمِ

ا َوَمــا بَطََن ۖ َواََّل تَْقُتُلــوا َوِإِيَّاُهْمۖ  َواََّل تَْقَرُبوا اْلَفَواِحشَـ َما ظََهَر ِمْنَهــ
اُكم بِـــِه لََعلَُّكْم النَّْفَس لُِكْم َوصـــَّ ُ ِإاَِّلَّ بِـــاْلَحّقِۚ  َذٰ الَّتِي حَـــرََّم هَّللاَّ

) َنتَْعِقُلو   ١٥١ ) تَْقَرُبواااَّلنعام  ِهَي َواََّل  بِالَّتِي  ِإاَِّلَّ  اْليَتِيِم  َماَل 

ِط ۖ اََّل ُه ۖ َوُأَْوُفــوا اْلَكْيــَل َواْلِمــيَزاَن بِاْلِقســْ دَّ ُأَْحَسُن َحتَّٰى يَْبُلَغ ُأَشــُ
ــْو َكــاَن َذا ُقــْربَٰىۖ  ِدُلوا َولَ َعَها ۖ َوِإَِذا ُقْلُتْم َفاْعــ ُنَكلُِّف نَْفًسا ِإاَِّلَّ ُوســْ

لُِكْم َوصَّاُكم بِِه لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن ِ ُأَْوُفوا ۚ َذٰ  (١٥٢ااَّلنعام)  َوبَِعْهِد هَّللاَّ
ُبَل َفَتَفــرََّق وا الســُّ َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَّبُِعوُه ۖ َواََّل تَتَّبُِعــ َوُأَنَّ َهٰ

لُِكْم َوصَّاُكم بِِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن (١٥٣ااَّلنعام)   بُِكْم َعن َسبِيلِِه ۚ َذٰ

 (  151       «  :  ) کرده  حرام شما بر پروردگارتان را آنچه بياييد بگو
        : وبه   ندهيد، قرار او شريک را چيزی آنکه بخوانم برايتان است،

   ) ( ما        نکشيد، فقر بيم از را وفرزندانتان کنيد، نيکی ومادر پدر
  ) ( ونا        زشت کارهای وبه دهيم، می روزی را وآنها شما

را          وکسی نشويد، نزديک پنهان يا باشد آشکار آنچه شايست
        ) نکشيد،  ) حق؛ به جز است، کرده حرام را کشتنش خداوند که

نموده           سفارش آن به را شما خداوند که است چيزی اين
. ورزيد     خرد که باشد است،

وجهی (            152)  ترين نيکو به مگر نشويد، نزديک يتيم مال وبه
 ) (       ) برسد)    وبلوغ خود رشد سن به تا ، باشد اصالح برای رکه

              ) به) جز را کس هيچ ما کنيد، ادا عدالت به را وزن و پيمانه حق و
توانش  )راندازۀ     . يا    گوييد سخن وهرگاه کنيم نمی تکليف

) دهيد      می شهادت ويا کنيد رعايت    رداوری را عدالت پس
  .   ) ( عهد       وبه باشد بوده شما نزديکان مورد در اگر حتی کنيد،

واالعلی مودودی رحمه الله علیه، چاپ ششمب سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا236
 عیسوی ، مرتب کننده نعیم صدیقی.1989هجری مطابق اپریل 1415جمادی االولی 

http://www.tahleel.info/


جنگ     |177 و صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center 

آن             به را شما خداوند که است چيزی اين کنيد، وفا خدا وييمان
. شويد      متذکر تا است، نموده سفارش

واز (             153)  کنيد پيروی آن از پس است، من مستقيم راه واين
          ) ( می  دور خدا راه از را شما که نکنيد، پيروی پراکنده راههای

نموده            سفارش آن به را شما خداوند که است چيزی اين کند،
.» شويد     هيزگار پر شايد است،

مف::روق گفت ای ب::رادر: قریش::ی دیگ::ر ب::ه چ::ه دع::وت می
دهی ؟ به خدا قسم که این کالم اهل زمین نیس::ت اگ::ر کالم

اهل زمین بود ما می شناختیم .

 Cمبارک::ۀ C90پیامبر صلی الله علیه وس::لم آی::ۀCمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
النحل را تالوت فرمود که آن را با ترجمه: ذکر می کنیم :

ــَْأُمُر بِاْلَعــْدِل َ يَ ْربَٰى َويَْنَهٰى َعِن ِإِنَّ هَّللاَّ اِن َوِإِيَتــاِء ِذي اْلُقــ َواِإْۡلِْحســَ
(٩٠ ) اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِۚ  يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن النحل 

 (90            ) به  بخشش و احسان و عدل به خداوند راستی به
می             نهی ستم و منکر و فحشا از و دهد، می فرمان نزدیکان

شوید          . متذکر شاید دهد؛ می پند را شما و کند،

مفروق عرض ک::رد ک::ه والل::ه ای ب::رادر: قریش::ی ب::ه به::ترین:
خوبی های اخالقی و نیکترین اعمال دعوت کردی ؛ بی عق::ل
است قومی که ترا تک::ذیب می کن::د بع::د مف::روق ب::ه ط::رف
هانی بن قبیصه اشاره کرد که این شیخ ما و رهنمای م::ذهبی

ما است .

هانی گفت که ای برادر قریشی من گفته ه::ایت را ش::نیدم و
آن ها را تصدیق می کنم و الکن با یک جلسه از دین خ::ود م::ا
برگشتن و پیروی شما را اختیار کردن عجله خواهد بود عقب
ما قومی است که بدون مشاورت ب::ا آن ه::ا مس::لط س::اختن
اندیشۀC بر آن ها کاری درست نخواهد بود ما ب::رمی گ::ردیم: و

شما نیز برگردید: و بر نتایج غور می کنیم .
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هانی سردار جنگی قبیله مثنی بن حارث::ه را ب::ه پی::امبر ص::لی
الله علیه و سلم معرفی کرد و مثنی عرض کرد که ای برادر
قریشی من هم حرف هایت را شنیدم و زی::اد پس::ندیدم مگ::ر
جواب من هم همان است که هانی آن را ابراز داشت در یک
جلسه ترک دین گفتن و پیروی شما را اختیار ک::ردن مناس::ب
نیس::ت، م::ا در ج::ای زن::دگی داریم ک::ه ب::ا دو مش::کل روب::رو

هستیم یکی یمامه است و دیگری سماوه .

رسول الله صلی الل::ه علی:ه وس::لم فرمودن:د: ک:ه این چگون::ه
مش::کالت ان::د؟، مث::نی درج::واب گفت ک::ه یکی ک::وه و زمین
عرب است و دیگری زمین ونهرهای ایران، کسری از ما عهد
گرقته است که نه ما ب::ه گون::ۀC خالف معم::ول ک::ار ن::و انج::ام:
دهیم و نه به کس:ی دیگ:ری ج::ا دهیم ک:ه ک:ار ن::وی را انج:ام
دهد، به چیزی که ما را دعوت می دهی شاید به کام ش::اهان
گوارا نباشد و تا جائیک::ه ب::ه بالد ع::رب تعل::ق دارد قص::ور م::ا
قابل غفران و عذر ما قابل قبول است، اگ::ر خواس::ته باش::ی
که در مقابل عرب از ت::و حم::ایت ک::نیم این را می ت::وان ام::ا

 .237حمایت از تو در مقابل ایران از توان ما خارج است

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن::د: ک::ه اگ::ر راس::ت
گفتید بد نه گفته ای::د الکن حقیقت این اس::ت ک::ه در پیش::برد
امور دین: استثناء نیس::ت بلک::ه از ه::ر جهت آن::را حم::ایت می
کند، بعد ارشاد فرمود شما مردم کمی صبر کنید الل::ه » ج «
ملک و مال فارسیان را به شما عط::ا می کن::د و دخترانش::ان
را به تصرف شما می آورد، آیا شما تسبح: و تقدیس الله » ج
« را می کنی::د ؟ ؛ بع::د نعم::ان بن ش::ریک گفت ک::ه ب::رادر
قریشی ما این را قبول داریم، بع::د از ان رس::ول الل::ه ص::لی
الله علیه و سلم » انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و ن::ذیرا « را
تالوت کردند و برخاستند دست ابوبکر: صدیق را گرفته روان::ه

.238شدند 
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 : جریان مالقات با بنی عبس:4

واقدی از عبدالله بن وابصه العبس::ی روایت پ::در ب::زرگش را
نقل می کند که قبیلۀC ما نزدیک: مس::جد خی::ف وجم::ره االولی
قرار داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم به قیامگاه ما
به همراهی زید رضی الله عنه بن حارثه تشریف آوردند و م::ا
را به اسالم و حمایت و پشتیبانی از گس::ترش اس::الم دع::وت
کردند م::ا قب::ول ن::ه ک::ردیم، مالق::ات ه::ای متع::دی ب::ه وق::وع
پیوس:ته ب:ود ک:ه م:ا دع:وت را رد ک:رده ب:ودیم اینب:ار ن:یز رد
کردیم . گرچه اینبار در مالقات میسره بن مس::روق العبس::ی
حاضر بود وچنین گفت : » من به خدا سوگند می خ::ورم ک::ه
اگر ما او را تصدیق کنیم و او را با خود ببریم و مرکزی::تی: ب::ه
دور او ایجاد کنیم این تصمیم مناس::بی خواه::د ب::ود، زی::را ک::ه
قسم به خدا که او غلبه می یابد و به تمام معنی کامیاب می
شود، افراد دیگر قوم ب::ا این تص::میم مخ::ا لفت کردن::د وآنه::ا
چنین بیان داشتند که بگذار کاری راکه از توان ما خارج است

نباید به ذمه گرفت .

میسره بعد ها در حجه الوداع با رسول الله ص::لی الل::ه علی::ه
 خیر ایمانش ذکر کرد .أوسلم مالقات کرد و از ت

این بود برخی از تالش ها و رویداد ها و جریان مالق::ات ه::ای
رسول الله صلی الله علیه وسلم با بعضی از قبائل ع::رب در
جهت یافتن پناهگاه و حامی ب::ه نق::ل از کت::اب س::یرۀC س::رور
عالم که گرد آورن::دۀC آن نعیم ص::دیقی اس::ت و اس::ناد معت::بر

دارد .

مطالبی راکه ما در یک تجزیه و تحلی::ل دقی::ق در پی دری::افت
آن هس::تیم وب::ه مقص::دی ک::ه این بحث را آغ::از ک::رده ایم در
مورد دوم و سوم جریان و رویداد مالقات ه::ا قاب:ل فهم و در

 کانون تحلیل و تجزی::ه هم آن دوم::ورد خواه::د ب::ودءٌک اند بنا
که به اختصار خدمت خواندگان تقدیم میداریم و آن اینکه :
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در مورد روی::داد: مالق::ات ب::ا ب::نی ع::امر بن صعص::عه ف::وکس
گفتگو بر حمایت و پشتیبانی و ح::اکمیت بع::د از پی:امبر ص::لی
الله علیه وس::لم اس::ت ت::ا منتج ب::ه ن::وعی معامل::ۀC گ::ردد ک::ه
قدرت و حاکمیت بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ب:نی
عامر انتقال یابد و این به دودلیل امکان نداشت و تا هنوز هم
چنین معامله امکان ندارد و عدم امکان ب::ه ق::وت خ::ود ب::اقی

است بدین شرح که :

 : حاکمیت دینی ب:ر ایم:ان ابتن:اء دارد: و پیش ب:رد ام::ور آن1
ایمان می طلبد وچون حمایت و پشتیبانی بدون ایم::ان م::ورد

و رحلتگفتگ::و اس::ت و انتق::ال این ح::اکمیت بع::د از انتق::ال 
پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوانی سهمی به ب::نی ع::امر
در تضاد با ارزش های بدست آورده شده اس::ت  پس انتق::ال
حاکمیت به بنی عامر در ی::ک نظ::ام توحی::دی متض::اد اس::ت و

 .می تواند: باشدسازمان دهندۀC جنگ ها هم 

 : حاکمیت دینی امانت الله جٌل جالله و مردم است که الله2
جٌل جالله بر اثر شایستگی بندۀC از بن::دگان خ::ود را خالفت ی::ا
ح::اکمیت میبخش::د: و ص::الحیت ه::ای ق::انونی در اختی::ارش
گذاش::ته می ش::ود و م::ردم: تس::لیمی و اط::اعت خ::ود را ب::ه
حاکمیت اعالن می دارند و از یک جهت در برابر: قوانین: ثابت
تس:لیم ان:د و از ج:انب دیگ:ر در متغی:یرات و قوانی:نی ک:ه در
شرایط گوناگون قابلیت تع::ویض را دارن::د، در ق::انون س::ازی
ودر ح::اکمیت ش::ریک ان::د، و پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم
محمد  امین است و به امانت ها وفادار می ماند س::همگیری
مالکانه را که آز آن الله » ج « و حق اشتراک به م::ردم داده

 حاکمیت را رد می کند .معامله بر سر شده است 

واز جانب دیگر: ایمان آوردن و حم:ایت و پش:تیبانی دومفه:وم
کامال جدا اند که می توانند: هم باهم باشند و هم با هم نباشند

به این مفهوم که :
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حمایت و پشتیبانی: از دین مب::یین اس::الم ف::رض اس::المی ه::ر
مسلمان با ایمان است اما در یک تف::اهم و ق::رار داد حم::ایت
گرانه، یک نیروی نظ:امی، بش:ری، اقتص:ادی و سیاس:ی غ:یر
مس::لمان در ی::ک س::اختار متن::وع مش::روط ب::ر اینک::ه اص::ول
اسالمی خدشه دار نه شوند و ع::دالت جریح::ه دار ن::ه گ::ردد،
پلورالیزم دیگر ان::دیش را نهض::ت اس::المی ب::ا درک ض::رورت
هایش می تواند رسمیت ببخشد و به ائتالف ها و قرار داد ها
و میثاق های که به صلح و رفاه فردی و اجتماعی منتج گ::ردد

برسد.

با اختتام یک درک و فهم ض::منی از م::ورد دوم مک::ثی هم ب::ر
رویداد و جریان مالقات مورد س::وم داریم و ب::ه این مض::مون

که :

 در ب::ارۀC خالفت و ام::امته  م::ذهب ش::یعو اس::تنباط ادع::ا 
حضرت علی رضی الله عنه بر اس::اس ح::دیث ش::ریف غ::دیر
Cخم با این چ:ه اینج:ا پی:امبر ص:لی الل:ه علی:ه وس:لم در ب:ارۀ

 رسمیتی میشیعهحاکمیت فرموده اند در تضاد است و اگر 
و دالیل: اخذ ش::دۀC ش::یعه از ح::دیث غ::دیر خم درس::تداشت 

می بود و با در نظر داشت والیت تکوینی و تش::ریعی امام::ان
مسلم است کهشیعه که شیعیان به عصمکت آن ها قائل اند، 

پیامبر صلی الله در مورد حاکمیت چنین نه می فرمودند: .

جریان ورویداد مالقات رسول الله صلی تلله علی::ه وس::لم ب::ا
بنی شیبان بن ثعلبه بسیار جذاب و دلکش اس::ت و از لح::اظ
اعتقادی و حقوقی معرفی تمدنی اس::ت ک::ه در آن انس::انیت
انسان به رشد و کمال رسیده اس:ت و جامع:ۀC انس:انی را در
اوج ت::رقی و تع::الی نش::ان می ده::د ب::ا وجودیک::ه: از زوای::ای
گوناگون باید تحلیل وبرسی گردد: دقت و وقت بیش::تر ب::ر آن

 تحلی::ل وۀCصرف گ::ردد، ب::ه ان::دازۀC ت::وان و فهم م::ا در رابط::
دقت بر آن مکث می کنیم بدین شرح که :
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دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مالقات با بنی ش:یبان

بن ثعلبه دو بخش دارد که عبارت اند از :

 ::: اعتق::ادی یع::نی اینک::ه ش::هادت دادن ب::ه الل::ه واح::د و ال1
شریک » ج « و نبوت و رسالت محمد رسول الله صلی الل::ه
علیه وسلم و از این، اعتقاد به پیامبران: قبلی، کتب آسمانی،
مالئیکه، قضا و قدر، خ::یر و ش::ر از ج::انب الل::ه » ج « ب::ودن

 روز آخرت باور من::د ب::ودن می ت::وان رس::ید، زی::را الزم::ۀCبهو
شهادت به وجود واحد الله » ج « و اق::رار لس::انی و تص::دیق
قلبی باور من::دی ب::ه این ش::هادت ب::اور من::دی ب::ه هم::ۀC آنچ::ه
رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید، اس::ت ک::ه می
توان آن را »دعوت ایمانی« نام گذاشت و ب::از و ق::تی دقی::ق
شویم در می یابیم که » اقرار لسانی « یک باور و اعتقاد، در
ساحۀC فردی و اجتماعی پذیرفتن قوانینی است که آن اعتقاد
معرف آن قوانین اس::ت و در اجتم::اع تجلی می پاب::د و قاب::ل
حس و ش::نیدن اس::ت پس »اق::رار لس::انی« قب::ل از اینک::ه:
معرف »تصدیق قلب« }ایمان{ باشد، عهد و پیمان به کردار
واعمالی است که الزمۀC آن اعتقاد است و در عم::ل تک::رار و

گردد.تجدید می 

 : حقوقی و اساس تمدن انسانی و معرفی انسانی که عهد2
و پیمان می بندد و آنرا نقض نه می کند و با ب::ه راه ان::داختن:
جنگ ه::ای خ::ونین مب::ادرت ن::ه می ورزد ت::ا خ::ون انس::ان ه::ا

ریخته شود وبه کام و جاه رسد. 

این بخش مع::رفی ارزش ه::ای اخالقی و حق::وقی }اس::الم{
است که ساختار جامع::ۀC بش::ری ب::ه آنه::ا ارتب::اط دارد ک::ه در
یافت این ارزش ه::ای اخالقی و حق::وقی در ش::کل ق::وانین و
تعریف رابطه: های افراد یک اجتماع بر اس::اس وحی و تعق::ل
جبری ان:د و م:ا آنه:ا را در قی:د ش::ماره تق::دیم می داریم ک:ه

عبارت اند از :
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 : ابطال شرک }هم به عنوان ی::ک اعتق::اد و هم ب::ه عن::وان1
حق تلفی و تجاوز حقوقی{.

 : نیکی با پدر و مادر }کردار و عمل ک::رد انس::ان ه::ای ک::ه2
سالم می اندیشند در برابر: محبت و صمیمیتی: ک::ه رایگ::ان از
ابتدای جنین و طفولیت میسر است و آن محبت عطی::ۀC الهی
است به والدین وطف::ل ک::ه از اوص::اف رحم::انیت و رحیمیت
پروردگ::ار برخاس::ته اس::ت و آغ::وش وال::دین را بس::تر راحت

پرورش جنین و طفل ساخته است{

 : ممانعت از قتل اوالد: از ترس گرسنگی3

 : انسداد زشتی ه::ا و ف::واحش آش::کار و پنه::ان }اخالقی و4
قانونی{

 : تحریم قتل ناحق.5

 : تحفظ از مال یتیم تا زمان رشد و بلوغ یتیم6

 : نگهداری وزن و پیمانه: بر اساس عدالت7

 : سعی در امور به اندازۀC توانائی8

9Cدر هر حال بای::د ع::دالت م::ورد توج::ه باش::د وهیچ رابط::ۀ : 
نباید آن را صدمه رساند و هر رابطۀC که در تضاد با آن باش::د

مردود است .

 : وفا به عهد بسته شده با الله » ج «.10

 ::: ام::ر ب::ه ع::دل و احس::ان }س::احۀC وس::یعی از زن::دگی11
پرش::کوه اخالقی و ق::انونی ب::ه دور از اف::راط و تفری::ط و دو
Cصفتی اخالقی و حقوقی که تصویب و ساخت قوانین جامع::ۀ
مدنی را نسبت به ضرورت ها ممکن می سازند و به انس::ان

 و تم::ام ابع::اد239بینش و ص::الحیت ق::انون س::ازی می دهند
انسانیت را در بر می گیرند و حتی سبب می گردند که ابع::اد

حقوقی حیوان و نبات هم در نظر: گرفته شوند.{

.Spielraum یا play roomصالحیت قانون سازی در ساحۀC مباح یا   239
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 : بخشش به اقرباء و نزدیکان به عنوان حق آنه::ا ب::ر ی::ک12
دیگر.

 : نهی و زدودن فحشا و منکر } قانونی { .13

 : مبارزه علیه ظلم و ستم و ریشه کن کردن ظلم و ستم14
. } و قتی ظلم می گویم و مبارزه علیه آنرا از وجایب دی::نی
و انسانی می دانیم: باید آنرا: در وسعت گسترده تعریف ک::نیم
تا درک و فهم ما توانائی ش::ناخت به::تر از آن داش::ته باش::د و
در هر نوع شکل آن بتوان با آن مبارزه کرد و می توان آن را

 ب::ه حق::وق دیگ::ران{:تج::اوز}نادیده گرفتن حقوق دیگ::ران و 
تعریف کرد .

دریک تجزیه و تحلیل و یا غور و دقت در تفکیک و جدا س::ازی
} ایم:ان { و }اس:الم{ ب:ه این نتیج:ه: می رس:یم ک:ه در ی:ک

 اخالقی و قانونی، بدون } ایمان { هم240همسوئی و سمپتی
می توان شهروند مسلمان جامع::ۀC اس::المی ب::ه حس::اب آم::د
مشروط بر اینکه: کراهت ونفرت نس::بت اعتق::ادات و اج::رای
قوانین و اخالقیات جامعۀC اسالمی را در دل نه پروران::د و این

{0حالت را ما صفر یا }  امیم و این: ح:التی اس::تن:: می 241 
که با ممارست و تمرین اخالقی و قانونی به م::رور زم::ان ب::ه
ایمان منج:ر می گ:ردد یع:نی اینک:ه حص:ول ایم:ان از طری:ق

اخالق و قوانینی: که بر اخالق ابتنا ء دارند .

و در رابطه: با این موضوع بهتر: است که باز هم به قرآنک::ریم
قرآنک::ریم الل::ه تب::ارک و تع::الی میمراجعه کنیم طوریکه در 

  :فرماید

ا          َولَمَّ ُأَۡسلَۡمَنا ُقوُلٓوْا كِن ـٰ َولَ ُتۡؤِمُنوْا لَّۡم ُقل َءاَمنَّاۖ  ٱَأْۡلَۡعَراُب َقالَِت

يَلِۡتُكم           اََّل ۥ َوَرُسولَُه َ ٱهَّللَّ ُتِطيُعوْا َوِإِن ُقُلوبُِكمۖۡ  فِى ُن ـٰ يَم ٱِإۡۡلِ يَۡدُخِل

الحجرات       )  رَِّحيٌم َغُفوٌر۬ َ ٱهَّللَّ ِإِنَّ َشۡيـًٔاۚ  لُِكۡم ـٰ ُأَۡعَم ۡن 242(۱٤ّمِ

240  - Sympathetic

241  - Zero/ Null
242   Cمبارکۀ Cالحجرات.14آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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 (14(  »   «  :  )  (     ) ای  ایم آورده ایمان گفتند نشين بادیه اعراب
 :      «  : اسالم!(  بگوئيد ليکن اید، نياورده ایمان شما بگو پيامبر

  . خدا         واگر است نشده وارد دلهایتان در ایمان وهنوز ایم، آورده
  ) ( کاسته       اعمالتان پاداش از چيزی کنيد اطاعت را وپيامبرش

» است       مهربان آمرزندۀ خداوند همانا شود، .243نمی

اگر به دقت سیرۀC پیامبر صلی الله علی::ه و س::لم را مطالع::ه
کنیم این: حقیقت را در می یابیم که اسالم معرف و ش::ناخت
اخالقی وقانونی اجتماعی است ک::ه م::ا آن::را }اس::المی{ می
خ::وانیم واین خ::ود ب::رای بوج::ود آوردن چ::نین اجتم::اع تف::اهم
اجتماعی و قرار داد: ها ضروری است پس می توان ب::ا ص::فر
درجه ایمان هم مشروط ب:ه نی:ک نی:تی و س:الم اندیش:یدن: و
تسلیم ق::وانین اس::المی ب::ودن ش::هروند ی::ک جامع::ۀC اس::المی
محسوب گردید و این خ:ود برنام:ۀ:C دقی:ق ب:ا در نظ:ر داش:ت
روانسناسی انس::انها در ایج::اد: ص::لح یای::دار و رف::ع اص::طکاک
است زیرا ساختار جامعۀC اسالمی قبل از هر چ::یز ب::ر تف::اهم
اجتماعی استوار است و از این جهت است ک:ه پی:امبر ص:لی
الله علی::ه وس::لم در تالش ب::ه ی::افتن پناهگ::اه وهم بع::د از آن

قراردادها را ارج می گذارد واهمیت بیشتر به آنها می دهد.

243   http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=49_14
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هجرت
{244} حرکت تاریخی در جهت فرا تاریخیت

پس از تالشهای زیاد ومالقات های پیوسته به هم و پی در پی
C:با اجتماعات قبایلی و سران اقوام و قبایل متشتت و پراگندۀ
سرزمین عرب و عدم کامیابی مذاکرات طائف در ب::ه دس::ت
آوردن حمایت مردم: آن سامان از رسول الله صلی الله علیه
و سلم، شرایط و اوضاع به گونۀC رقم زده می ش::ود ک::ه راه
هجرت به طرف یثرب است زیرا مالق::ات ه::ا و دی::دار ه::ا ب::ا
قبای::ل اوس و خ::زرج باش::ندگان اص::لی آن دی::ار س::ازنده و
تعمیری است و این دو قبیلۀC عقلمند و دراک و ب::ا ش::هامت و
خسته از جنگ های ط::والنی ت::اریخ اهمیت باورمن::دی ب::ه دین
توحیدی و زندگی در بند قانونمندی: را درک و فهم کرده اند و
دیده های منتظرفردای روشن را، فردای که قانونمند است و
رسول الله صلی الله علیه و سلم حاکم ع::ادل اس::ت ف::رش
ره اقدام میمون و مبارک آن صلی الله علیه وسلم ساختند و

پیامبر صلی الله علیه وسلم را خیر مقدم گفتند.

هجرت به طرف یثرب یک حرکت ساده و بسیط نه بود، ی::ک
ح::رکت تاریخمن::د: در جهت قانونمن::دی ب::ود، ح::رکت در جهت
جامعۀC الگو ونمونه بود ک::ه ب::ا شخص::یت اعتق::ادی، اخالقی و
قانونی  رسول الله صلی الله علیه و سلم و ی::اران ب::ا وف::ا و

244  Historical movement beyond historical boundaries/ Historische Bewegung jenseits historischer Grenzen.
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ی::پروان: ص::ادق اش رابط::ۀC ناگسس::تنی دارد .پن::اه گزی::نی از
ترس مرگ نه بود بلک::ه ح::رکت در جهت س::ازندگی ه::ا ب::ود،
س::ازندگی ه::ای ک::ه ت::ا جه::ان نفس زن::دگی می کش::د آن
سازندگی ها را به عنوان الگو در نظ::ر می گ::یرد و هم چن::ان
هجرت نجات تاریخ بش::ری از س::قوط در لجن زار ک::ردار ب::د
انسانی است و این همان هجرتی است که به بش::ریت راه و
رسم زندگی اخالقی و حقوقی را ب::ر مبن::ای اعتق::اد توحی::دی

نشان داد .

درک و فهم ابعاد گوناگون هجرت ب::ه س::وی ی::ثرب ی::ا مدین::ه:
الرسول الله صلی الل:ه علی:ه وس:لم ی:ا ح:رکت تاریخمن:د: در
جهت قانونمندی: ه::ا ایج::اب می نمای::د از انص::ار رس::ول الل::ه
صلی الله علیه وسلم یعنی قبائل اوس وخزرج ذکر ب::ه عم::ل
آوریم و از عهد وپیمان های آنها بارسول الله صلی الله علی::ه
وسلم یادآور شویم زیرا این عه::ود و پیم::ان ه::ا نم::ای ق::انون
مند جامعۀC مدینه را بهتر ترسیم می کند و مدینۀC مبارکه جای
است که در آن جا اخالق و قانون چنان باهم نزدیک اند که نه
تنه::ا از راه اندیش::ه: و تعق::ل قاب::ل درک ان::د ک::ه ملم::وس و
محسوس نیز اند و این چیزی است ک::ه درحرک::ات و زن::دگی
فردی و اجتم::اعی وسیاس::ی جامع::ۀC مدین::ه قاب::ل درک وفهم
اند، پس بهتر است تا انصار را بشناس::یم واز عه::ود و پیم::ان
های که اساس جامعۀC مدین::ه را گذاش::ته ان::د ت::ذکر ب::ه عم::ل
آوریم و قصد و آهنگ م::ا از این ک::ار این اس::ت ک::ه ت::ا اثب::ات
کنیم که هجرت یک حرکت ق::انون من::د اس::ت ت::ا ی::ک ح::رکت
نظامی در ایجاد جنگ ها و به راه انداختن: خ::ونریزی ه::ا و ب::ه
صورت کل واضح است که اساس جامع:ۀC مدین:ه ب:ر عه:ود و
پیمان ها استوار شده و نه بر اساس حرکات جنگ طلبالن::ه و

پیروزی شمشیر های خونین.: 

اوس و خزرج در دیدگاه تاریخ :

 عیس::وی س::د م::ارب تخ::ریب:451 ویا 450زمانیکه در سال 
شد و سیالب عظیمی یمن را فرا گرفت فردی به نام عم::رو
بن عامر از قوم س::با ب::ا اه::ل و عی::ال راه ش::مال را در پیش
گرفت و آوالد و نسل » جفنه « که فرزند » عم::رو « ب::ود در
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نواحی بالد »شام« س::کنا گزیدن::د و ب::ه ن::ام » غس::انی « ه::ا
شهرت یافتند وفرزند دیگر آن به نام »حارثه« در میدان ها یا
می::ادین می::ان ک::وه ه::ای »حج::از« و »بح::ر: احم::ر« س::کونت
گزیدند که به نام » تهامه « یاد می شوند و اوالد » حارثه ب::ه
نام » خزاعه« شهرت یافتند . فرزن::د س::ومی ک::ه » ثعلب::ه «
نام داشت از اوالد آن شخص:ی ب:ه ن:ام »حارث:ه« ب:ود ک:ه دو
فرزند از بطن یک زنش به نام » قیل::ه « داش::ت ک::ه ب::ه ن::ام
های »اوس« و »خزرج« مس:می بودن:د: ؛ اوالد ه:ای آنه:ا راه
یثرب را در پیش گرفتند ج:ای ک::ه قبالً در آنج::ا قبای:ل یه::ودی
زندگی داشتند، آباد ش:دند وم:دتی در زمین ه::ای بنج:ر: یع:نی
الم::زروع  اط::راف ی::ثرب } مدین::ه { س::کونت داش::تند و ب::ه
مشکل روزگار به سر می بردن::د: بآلخ::ره آنه::ا از ب::رادران: هم
نسب غسانی شان کمک می خواهند و غس::انی ه::ا در دس::ته
های نظامی به صورت لشکری به قصد کم::ک ب::ه هم نس::بان
اوسی و خزرجی شان راهی یثرب می شوند و یه::ودی: ه::ا را
به زور و زبردستی از شهر مدین::ه: ب::یرون می کنن::د و اوس و
خزرج شهر را به تص:رف: می آورن:د و در ش:هر س:کنا اختی:ار
می کنند یعنی اینکه دو قبیلۀC یهود  ب::نی قریظ::ه و ب::نی نظ::یر:
در اطراف شهر ساکن می شوند و قبیلۀC » بنی قینق::اع « در
پناه قبیلۀC خزرج در داخل شهر در محلی سکونت اختی::ار می

کند.

وقتی ک::ه قبائ::ل یه::ودی ب::نی قریظ::ه: و ب::نی نظ::یر از پیم::ان
خ::زرج و ب::نی قینق::اع آگ::اه ش::دند ب::ر اس::اس پیم::انی ط::رح

دوستی با قبائل اوس ریختند و با اوسی ها هم عهد شدند .

قبائل اوس وخزرج باوجود هم نس::بی و رش::ته ه::ای خ:ونی و
وصلت های ازدواجی و خانوادگی، بر اساس رس::وم ج::اهلیت

 سال با هم در جنگ های خونین به س::ر بردن::د200بیشتر از 
وخون های هم دیگر: را ریختن::د و همین: ط::ور دراین جن::گ ه::ا
قبائل هم پیمان یهودی شان را نیز به جنگ و خون ریزی ف::را

می خواندند: که این جنگ های سفاکانه با ابعاد گسترده در 
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دل تاریخ بشریت صفحات خ::ونین را ب::ه خ::ود اختص::اص داده
اند و نسل های بعدی را با اشک و آه به خوان::دن آن ف::را می

خوانند .

11به این ترتیب بر عالوۀC جنگ های خ::ورد وکوچ::ک ی::ازده » 
« مرتبه: صفوف شان در جنگ های خ::ونریز مقاب::ل هم دیگ::ر
قرار گرفتند، طوریکه معرکۀC آخری به ن::ام »ی::وم بع::اث« پنج

618 بعد از بعثت مطابق سال 8سال قبل از هجرت }سال 
عیسوی{ پیش آمد و وقوع یافت که س::رداران ب::زرگ ه::ردو

قبیله در این معرکه جان باختند.

 س::ال قب::ل از6ب::ر اس:اس بی::ان بن س::عد، جن::گ » بع::اث « 
هجرت به وقوع پیوسته است.

» بعاث « اسم مکانی یا مزرعه ای بود که در ن::زدیکی مح::ل
اسکان ب::نی قریظ::ه } دو میلی ش::هر مدین::ه: من::وره { ق::رار

داشت.

یک طرف از طرف های در گیر جنگ قبیلۀC » اوس « بود ک::ه
سردار آن پدر »اسید رضی الله عنه بن حضیر« بود و یهودی
« Cهای »بنی نضیر و بنی قریظه« به عنوان هم پیمانان قبیلۀ

اوس « نیز در جنگ اشتراک داشتند .

طرف دیگر این معرکه قبیلۀC » خزرج « بود که س::ردار آن »
عم::رو بن نعم::ان بیاض::ی« ن::ام داش::ت و یه::ود: ب::نی قینق::اع

همراهی خزرجی ها را می کردند .

قبیلۀC » اوس « برندۀC این معرکه ب::ود و در جن::گ فتح حاص::ل
کرد اما جنگ آنقدر مصیبت بار بود که ابعاد گستردۀC مص::یبت
های آن طرف های درگیر جنگ را به این فک::ر وا داش::ته ب::ود
که اگر سلسلۀC این جنگ ها استمرار یابد در اثر خونریزی ه::ا

اثر و نشانی از آن ها بر زمین نخواهد ماند .

با وجود زد و بن::د ه::ا، معرک::ه ه::ا و جن::گ ه::ای خ::ونین اث::ر و
رسوخ یهودی ها در یثرب } مدینۀ:C منوره { محسوس بود ب::ه
گونۀC مثال، زمانیکه فرزند نو تولد یافتۀC زنی وفات میکرد، آن
زن نذر می کرد که اگ::ر ب::اردیگر: فرزن::دی ب::ه دنی::ا آورد آن::را:
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یهودی می سازد . ذکر این: صورت حال را » ابن جری::ر « در
تفسیرش به حوال:ۀC » عبدالل:ه بن عب:اس رض:ی الل:ه عن:ه «
کرده است، ابو داؤد، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن حبان هم در
این مورد روایاتی نقل کرده اند که از ابن عب:اس رض::ی الل:ه
عنه، مجاهد، سعید بن جبیر، ش::عبی و حس::ن بص::ری و غ::یره

. 245مروی اند

مالقات اول)اولین مالقات قردی ازی::ثرب»مدین::ۀC من::وره« ب::ا
محمد صلی الله علیه وسلم:

ابن هشام و طبری از ابن اسحاق روایت عاص::م بن عم::ر بن
قتاده را نقل می کنند که اولین شخص یثربی با محمد: ص::لی
الله علیه وسلم مالقات کرد » سوید بن صامت « ب::ود و این
شخصی بود که قومش بنابر لیاقت، شجاعت، شعر و س::خن

و شرف ونسب او را » کامل « می گفتند .

ابن سعد تشرح می کند که » کام::ل « در زم:ان ج:اهلیت ب::ه
کسی گفته می شد ک::ه از ع::زت زی::اد به::ره من::د ب::وده و هم
صاحب عقل و درایت می بود وخواندن، نوشتن و تیر ان::دازی

.246را یاد می داشت 

» سوید بن ص:امت « ق:رابت خ:انوادگی ن:یز ب:ا رس:ول الل:ه
صلی الله علیه و سلم داشت، مادرش » لیال بنت عم::رو « و
مادر جد محترم رسول الله صلی الله علیه و سلم » س::لمی

بنت عمرو « با هم خواهر بودند.

» سوید بن صامت « به حج یا عم::ره ب::ه مک::ۀC ش::ریفه آم::ده
بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم طبق پروگ::رام دع::وت ب::ا
او دیدار کرد و او را به دین اسالم دع::وت ک::رد، او در ج::واب
اظهار داشت که شاید چیزی نزد من است نزد ت::و هم هم::ان
باشد، رسول الله صلی الله علی:ه وس::لم پرس:ید ک:ه ن:زد: ت:و
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چیست ؟ او در جواب فرمود که ن::زد من » مجل::ۀC ی::ا حکمت

لقمان « است.

پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم فرمودن::د ک::ه از آن ب::رایم
بخوان !

پس از خواندن، پیامبر صلی الله علی::ه و س::لم فرمودن::د ک::ه
این کالم خوب است اما آنچه: نزد من است » افضل « است
که آن قرآنکریم است که الله تعالی آن را برمن ن::ازل ک::رده
است، و هدایت است و نور، بعد رسول الله صلی الل::ه علی::ه
و سلم آیاتی از کالم الله مجید تالوت کردند و او را به اس::الم
دعوت کردند .» سوید « با شنیدن قرآنکریم: احساس خ::وبی

داشت وگفت که این یک کالم بهتر است .

» سوید«  به مدینه برگشت و بعد از مدتی خزرجی ه::ا او را
به قتل رسانیدند: و این واقعۀC قبل از جنگ » بعاث « است.

بالذری د ر انساب االشراف: ذکر کرده است که علت جنگ »
 .247بعاث « قتل » سوید بن صامت« بود

مالقات دوم :

ابن هشام و طبری به روایت محمد بن اسحاق نقل می کنن::د
که قبل از جنگ بعاث جهت آمادگی های جنگی نماین::ده ه::ای
« Cیا وف:ودی از ق:وم » ب:نی عبداالش:هل « مرب:وط ب:ه قبیل:ۀ
Cاوس « تحت قی::ادت » ابوالحیس::ر آنس بن راف::ع « ب::ه مک::ۀ
معظمه آمدند ت::ا در مقابل::ه ب::ا خ::زرجی ه::ا تالش ورزن::د ک::ه

قریش را حلیف خود سازند .

رسول الله صلی الله علیه وسلم از آمدن آنه::ا اطالع حاص::ل
 که } آیا قبولند و فرمودندکرد و به مالقات آنها تشریف برد

کردن چیزی بهتر از آن را می پسندید که در پی حاصل کردن
آن به اینجا آمده اید ؟ {

آنها در جواب گفتند که آن چیست ؟

واالعلی مودودی رحمه الله علیه، چاپ ششمب سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا247
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پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که: }من از جانب الله
»ج« به طرف بنده هایش فرستاده شده ام، آمده ام ت:ا آنه:ا
را به این دعوت دهم که غ::یر از او بن::دگی کس::ی را ن::ه کنن::د
ونه با او کسی را شریک قرار دهند، ب::ر من ی::ک کت::اب ن::ازل
ش::ده اس::ت، بع::د پیامبرص::لی الل::ه علی::ه وس::لم از تعلیم::ات

اسالم گفتند و قرآن کریم را تالوت کردند .

نو جوانی از جمع این: وفد » ایاس بن مع:اذ « ب::ه این: دع:وت
ایمان آورد و این دعوت را پذیرفت و دیگران: را نیز دعوت به
پ::ذیرفتن آن ک::رد مگ::ر رئیس وف::د از پ::ذیرفتن: آن دع::وت
معذرت خواست و گفت که ما برای کاری دیگری آمده ایم »
ایاس « خاموشی اختیار کرد و رسول الله صلی الله علی::ه و

سلم تشریف: بردند .

بعد از برگشت این وفد به مدینۀC منوره جنگ » بعاث « واق::ع
شد و بعد از مدت کمی » ایاس « وفات کرد و در وقت جان
دادن تا آخرین: لحظه تهلیل و تکبیر، حمد و تسبح بر زب::ان آن

جاری بود و با ایمان و مسلمان از جهان رفت .

ابن سعد به حوالۀC » واقدی « بیان می دارد ک::ه وف::د » ب::نی
عبداالشهل « مهمانان » عتبه بن ربیعه « بودند و از اک::رام و
اع::زاز زی::اد ب::ر خ::وردار بودن::د ام::ا وقتیک::ه: از عه::د و پیم::ان
ص::حبت ب::ه می::ان آم::د » عتب::ه « ب::ه بهان::ه ه::ای دوری و ن::ه

رسیدن به موقع کمک از تحلیف شانه خالی کرد .

همچنان » واقدی « بیان می دارد که : } زمانیکه » ای::اس «
خواستار اجابت دعوت به اسالم از قوم خود شد، ابوالحیس::ر
خاک بطحاء را به طرف دهنش پاشید و گفت ک::ه : م::ا آم::ده
ایم ک::ه ق::ریش را حلی::ف خ::ود س::ازیم و ت::و می خ::واهی ک::ه

قریش را دشمن ساخته برویم {.

هم چن::ان »واق::دی«: بی::ان می دارد کس::انیکه در وقت م::رگ
ایاس حاضر بودند وحمد وتسبح وتهلیل وتکبیر را از زبان او 
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،: محمد رضی الله عنه بن مسلمه1شنیده اند این ها بودند:: 
:: اب:والهیثم3: مسلمه رضی الله عنه بن س:المه بن وقش، 2

.248بن االتیهان

بیعت یا عهد اول عقبه :

 عیسوی در مراس::م620 بعد از بعثت مطابق سال 11سال 
حج طبق معمول که پیامبر صلی الل::ه علی::ه وس::لم ب::ا قبائ::ل
اعراب مالقات ها ی در منی » منا« می کرد در نزدیک: عقب::ه
با افرادی از خزرجی ها برخوردند،: ابن هشام به حوالۀC محمد:
بن اسحاق بیان می دارد که رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم از آنها پرسیدند که شما کی ها هستید ؟، آنها در ج::واب
گفتند که افرادی: چند از خزرج هستیم، باز پی::امبر ص::لی الل::ه
علیه وسلم فرمودند: که آیا می نشینید که مقداری صحبت ب::ا
شما داشته باشم؟ در جواب آنه::ا گفتن::د ک::ه ض::رور }اج::ابت

خواست پیامبر صلی الله علیه وسلم{ .

پیامبر صلی الله علیه وسلم آن ه::ا را ب::ه ط::رف الل::ه » ج «
دعوت کردند و از اس::الم آنه::ا را آگ::اه کردن::د و قرآنک::ریم: را

برای شان تالوت فرمودند .

این افراد: باهم گفتند که : برادران: بدانید و یقین کنید ک::ه این
هم::ان ن::بی اس::ت ک::ه از بعثت آن یه::ودی: ه::ا م::ا را می
ترساندیدند، این طور نه شود که آنها از ما سبقت گیرند .این:
گروه با اطمینان خاطر ایمان آوردند و دعوت اسالم را قبول
کردن:د و پی:امبری پی:امبر ص:لی الل:ه علی:ه وس:لم را تص:دیق

کردند .

بعد آن ها ذکر کردند که ما قوم خود را در حالتی گذاشته ایم
که عداوت ها و دشمنی ه::ای زی::ادی در آن وج::ود دارد ش::اید
که الله تعالی به برکت ش:ما } اش:اره ب:ه پی:امبر ص:لی الل:ه

علیه وسلم { ما را دوباره جمع کند .

هم چنان گفتند که نزد ق:وم خ::ود می رویم و از ط:رف ش::ما
}اشاره ب::ه پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم{ آنه::ا را ب::ه دین:
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اس::الم دع::وت می دهیم، اگ::ر الل::ه تع::الی آنه::ا را گ::رد ش::ما
} اشاره به پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم{ جم::ع ک::رد هیچ
شخصی قوی تر از شما نخواه::د ب::ود در بعض::ی روای::ات این
موضوع چنین بی::ان ش::ده اس::ت :بع::د از عه::د و بیعت پی::امبر
صلی الله علیه وسلم از آن ها پرسید که }آیا شما پش::تیبانی

مرا می کنید تا که من پیغام پروردگارم را برسانم؟{.

آنها عرض کردن:د ک:ه ی:ا رس:ول الل:ه ! در همین ن:زدیکی: ه:ا
جنگ بعاث اتفاق افتاده است درین حالت اگ:ر ش:ما تش:ریف:
آورید تجمع مردم گرد شما مشکل خواهد بود پس حاال اجازه
دهید تا ما بر گردیم شاید که الله تعالی رواب::ط و تعلق::ات ب::ا
همی ما را درست کن::د و م::ا م::ردم را ب::ه آن ط::رف دع::وت
دهیم که شما مارا ب::ه آن ط::رف دع::وت کردی::د: و این ممکن
خواهد بود که الله تعالی آن ها را گرد شما جمع کن::د و در آن
صورت قوی ت::ر از ش:ما کس::ی نخواه::د ب::ود، س:ال آئن:ده در

 .249زمان حج دوباره با هم خواهیم رسید

ابن اسحاق، شعبی، و زهری رحمهم الله بیان می دارن::د ک::ه
 شش نفر بودند و ابن سعد از ق::ول واق::دی ن::یز تع::داد6آنها 

آن هارا شش نف::ر می دان::د: ک::ه فهرس::ت اس::امی ش::ان این
است :

 : اب::و امام::ه رض::ی الل::ه عن::ه اس::عد بن زراره } در زم::ان1
 و مخ::الف بت پرس::تی250جاهلیت هم به توحید اعتقاد داشت

بود { از بنی مالک بن النجار .

 ::: ع::وف رض::ی الل::ه عن::ه بن الح::ارث بن رفاع::ه } اس::م2
مادرش عفراء بود { از بنی مالک بن النجار .

 : رافع رضی الله عنه بن مالک } در زمان ج::اهلیت ص::فت3
» کامل « را همراه: داشت{ از بنی زریق .
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 : قطبه رضی الله عنه بن عامر بن حدیده از بنی سلمه .4

 : عقبه رضی الله عنه بن ع::امر بن ن::ابی از ب::نی ح::رام بن5
کعب .

 : جابر رضی الله عنه بن عبدالله بن رئاب از ب::نی عبی::د بن6
عدی .

ابن عبدالبر بیان می دارد: که بعضی از سیرت نگاران ع::وض
جابر رضی الله عنه » عباده رضی الله عن::ه بن ص::امت « را
نوشته اند وموس::ی بن عقب::ه ش::رکاء اولین عه::د ی::ا بیعت در

 نفر ذکر کرده است و اس::مای مع::اذ رض::ی8عقبه را هشت 
 یزید: رضی الل::ه عن::ه بن ثعلب::ه؛ اب:والهیثم،الله عنه بن عفراء

رضی الله عنه بن التٌیهان وعویم رضی الل::ه عن::ه بن س::اعده
هم درین فهرست در بعضی کت::اب ه::ای س::یرت دی::ده ش::ده

اند .

و ب:ه حیث ی:ک بی:ان ض:عیف هم وارد اس:ت ک:ه می توان:د »
عباده رضی الله عنه بن صامت و ذکوان رض::ی الل::ه عن::ه بن

عبد قیس « نیز شامل این فهرست بوده اند .

درین مورد اکثریت سیرت نگاران و اهل علم بیان محم::د بن
اسحاق را پذیرفته اند و در فتح الباری حافظ بن الحجر آن را

 .251بر اظهارات دیگر ترجیح: داده و مقدم دانسته: است

ابن سعد بر عالوۀC نقل قول » واق::دی « س::ه ق::ول دیگ::را: در
مورد پذیرفته: شدن اسالم در مدینۀC منوره نق::ل می کن::د ک::ه

چنین اند :

 : قبل از همه » اس::عد بن زراره و ذک::وان بن عب::د قیس «1
 رسم جاهلیت به منظ::ور نش::ان دادن مف::اخرت ه::ایبقمطا

قومی و نژادی به مکۀC شریفه نزد: » عتبه بن ربیع::ه « رفتن::د
قبل از آنکه با » عتب::ه « برخورن::د و مالقی ش::وند از رس::ول
الله صلی الله علیه و سلم آگ:اه ش:دند و ب:ا آنجن:اب مالق:ات
Cکردن::د: و مس::لمان ش::دند، بع::د » اس::عد بن زراره ب::ه مدین::ۀ
منوره برگشت و ابوالهیثم: بن التیهان را نیز به اسالم دع::وت
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کرد که در نتیجه: او نیز مسلمان ش::د و بع::د از آن ش::امل آن
شش نفر شد که در بیعت اول عقبه حضور داشت .

 : قبل از همه رافع رضی الله عنه بن مالک الزرقی و مع:اذ2
رضی الله عنه بن عف:راء جهت ادای عم:ره ب:ه مک:ۀC ش:ریفه
تشریف بردند: و در آنجا از رسول الله صلی الله علیه وس::لم
شنیدند و با آنحضرت مالقات کردند: و به دین مق::دس اس::الم

مشرف شدند .

 : در منی » من:ا « حین مالق:ات ب::ا رس::ول الل:ه ص:ی الل::ه3
 هش::ت نف::ر حاض::ر بودن::د: و8علیه وسلم شش نفر نه بلک::ه 

این هشت نفر آن های اند که در فهرس::ت موس::ی بن عقب::ه
.252درج شده اند

دومین عهد یا بیعت عقبه :

ابن سعد و ابن اسحاق بیان می دارن:د ک:ه ب:ا برگش:ت اولین
گروه صحابه رضی الل::ه عنهم ک::ه در مح::ل نزدی::ک عقب::ه ب::ه
اسالم مشرف شدند، دعوت به دین مقدس اسالم داخل ف::از

 Cجدی::دی ش:د و این: گ::روه ب::ا ایم::ان در راه دع::وتو مرحل::ۀ 
چنان تالش ورزیدند که در محالت مدینۀC منوره، محلۀC نه ب::ود
که خالی از یاد و ذک::ر رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم
باقی مانده می بود یعنی اینکه ذک::ر خ::یر رس::ول الل::ه ص::لی

الله علیه و سلم سراسر مدینۀC منوره را فرا گرفته بود .

 بع::د بعثت در زم:ان حج در12سال دوم یعنی سال دوازدهم 
 دوازده نفر از خزرجی ه::ا و12همان محل نزدیک » عقبه « 

اوسی ها با رسول الله صلی الله علیه و سلم مالقات کردن::د
و به حضور آن جناب شرفیاب شدند .

در این ترکیب دوم پنج: نفر آن ه::ای بودن::د ک::ه س::ال گذش::ته
تشریف آورده بودند و به دین: مق::دس اس::الم مش::رف ش::ده
بودند و » ج::ابر بن رئ::اب « تش::ریف نی::اورده ب::ود و از هفت
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نفر دیگ::ر این وف:د پنج: تن از خ::زرج و دو تن آن از اوس ب::ود

که فهرست اسامی مبارک شان چنین اند :

 : معاذ رضی الله عن::ه الح::ارث بن رفاع::ه }فرزن::د عف::راء1
رضی الله عنهما{ از بنی النجار.

 : ذکوان رضی الله عنه بن عب::د قیس از ب::نی زری::ق } ابن2
سعد و ابن هشام اظهار می دارند: که این ص::حابی دوب::اره از
مدینۀC منوره به مکۀC ش::ریف تش::ریف: آورد و ب::ا رس::ول الل::ه
صلی الل::ه علی::ه وس::لم ب::ود وب::اش اختی::ار ک::رد و هم::راه: ب::ا

آنحضرت صلی الله علیه و سلم هجرت کرد .

 : عباده رضی الله عنه بن صامت از بنی عوف بن الخزرج3

 : یزید رضی الله عنه بن ثعلبه از بنی عوف بن الخزرج4

 : عباس رضی الله عنه بن عب::اده بن نض::له } ابن اس::حاق5
بی::ان می دارد ک::ه این ص::حابی مب::ارک ن::یز ب::ه مک::ۀC ش::ریفه
برگشت و در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و
با رسول الله صلی الله علی:ه و س:لم هج:رت ک:رد { از ب:نی

سالم بن عوف بن خزرج .

 ::: اب::والهیثم بن التیٌهی::ان } این ص::حابی مب::ارک در زم::ان6
جاهلیت نیز به توحید معتقد بود و مخالف بت پرس::تی ب::ود {

از بنی عبداالشهل شعبی از اوس .

 : عویم رضی الله عنه بن ساعده از بنی عمرو بن عوف.7

عهد یا بیعتی که رسول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم از این
وفد گرفت بعد ها به نام » نساء «} به فتح نون {، مع::روف
Cو مشهور شد زیرا که الفاظ این: عهد یا بیعت مش::ابه ب::ا آی::ۀ

 Cممتحنه است که برای اخذ بیعت ی::ا12مبارکۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
عهد از زنان مسلمان تجویز: شده است .

ب::ه نق::ل از ابن اس::حاق ک::ه او از عب::اده رض::ی الل::ه عن::ه بن
صامت روایت می کند که عهد » نساء « یا عهد ی:ا بیعت دوم

عقبه چنین بود :
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ُ::ل َ::زنى، و ال نَقت » ان ال نُشرِك بالل::ه ش::يئاًَ، و ال نَس::رِق و ال ن
اوالدنا، و ال نأتى ببهتان نَفتريه: بين اَيدينا و ارجلنا، و ال نَعص::يه
فى معروٍف و نعطيه: السمع و الطاعة فى العُسر و اليُس::ر و
المنشط والمكره و اَثَرةٍ علينا و ان ال ننازع االم::ر اهل::ه " زاد
احم::د في المس::ند و ان رأيت ان ل::ك في االم::ر حق::اً و زاد
البخاري اال اَن تَروا كفراً بواحاً، و ان نقول بالحق حيث كنا، ال
نخاُف لومَة الئمٍ، ثَم قال صلي الله علي::ه و س::لم ف::ان وفيتم
فلكم الجنه ومن غشى من ذالك كان امره الى الل::ه ان ش::اء
عذبه و ان شاء عفا عنه و فى روايه، و ان غش::يتم من ذال::ك
تِرتُم علي::ه شيئاً فاخذتم بحده فى الدنيا فهوكفارة له و ان س::ُ
الى يوم القيامةِ فامركم الى الل::ه عزوج::ل، ان ش::اء ع::ذب و

 «.253ان شاء غفر

ترجمۀC عهد نامۀC فوق الذکر به فارسی :

}اینکه: به الله » ج « شریک و انب::ازی نمی آوریم، دزدی نمی
ک::نیم، زن::ا نمی ک::نیم ، اوالد خ::ود را ب::ه قت::ل نمی رس::انیم،
برکسی تهمت دروغ نمی بن::دیم: ، و اینک::ه: در هیچ ی::ک از ام::ر
معروف نافرمانی رسول الله صلی الله علیه وس::لم م::رتکب
نمی ش::ویم، و حکم آنحض::رت: ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم را
می شنویم و می پذیریم خواه خوشحال باشیم و یا در عس::ر و
تنگ حالی ، خواه آن حکم برما گوارا باشد و یا ناگوار ، خ:واه
کسی را برما ترجیح: دهد ، و ما بر سر معاملۀC حک::ومت ) ب::ر
سر مسائل سیاسی و بدست آوردن قدرت ( با اهل حکومت
به نزاع نمی پردازیم . در مسند امام احمد رحم::ه الل::ه تع:الی
علیه اضافه است که : » اگر چه بدانید که حکومت ح::ق ت::ان
اس:ت « و در البخ::اری ش:ریف این اض:افه وارد اس::ت ک:ه »
مگر اینکه کفر بواح یا آشکار ببینید: «، و اینک::ه: در هرج::ا و در
هر حال سخن حق بگویم و از مالمتی مالمتگر نهراسیم. پس
اگر  شما به این عهد وفا کردید برای شما وعدۀC جنت اس::ت
و اگر کسی مرتکب فعل ممن::وع گردی::د: ، معامل::ۀC او ب::ا الل::ه
تعالی است ، الله تعالی مختار است ک::ه ع::ذاب میده::د و ی::ا
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عفو می کند. در یک روایت وارد اس::ت ک::ه : » اگ::ر ش::ما در
ارتکاب فعلی از افعال ممنوع گ::یر آمدی::د ج::زای ک::ه در دنی::ا
برایتان داده می شود هم:ان ج:زاء کف:ارۀC آن اس:ت و اگ:ر ت:ا
قیامت بر فعل تان پرده افتاد پس معاملۀC تان ب::ا الل::ه تع::الی
است و الله تبارک و تعالی اختیار دارد ک::ه ج::زاء میده::د و ی::ا

{.عفومی کند

اجزاء متشکلۀC این ح::دیث ش::ریف در بخ::اری کت::اب االیم::ان،
اب::واب من::اقب االنص::ار، کت::اب الح::دود، کت::اب الفتن، کت::اب
االحکام و در مسلم، کتاب الحدود، و کتاب االماره، در مس::ند
احمد مرویات عباده رضی الله عن::ه بن ص::امت درج گردی::ده

.254است 

ابن جری::ر و ابن هش::ام از محم::د بن اس::حاق نق::ل می کنن::د
که : در برگشت این: وفد به مدینه منوره، رس::ول الل::ه ص::لی
الله علیه و سلم مصعب رضی الل::ه عن::ه بن عم::یر را ن::یز ب::ا
آنها فرستاد تا که قرآن کریم را با آنها تعلیم ده:د و اس:الم را
به آن ها یاد دهد و در میان آن ها فهم دینی را گسترش ده::د

 الله عنه در مدینۀC منوره ب::ا » اس::عدیو حضرت مصعب رض
رض::ی الل::ه عن::ه بن زراره « م::نزل اختی::ارکرد و ب::ر عکس،
C:موسی بن عقبه راوی است که : زمانیکه این وف::د ب::ه مدین::ۀ
منوره برگشت افراد: آن تصمیم گرفتند ک::ه مع::اذ رض::ی الل::ه
عنه بن عفراء و رافع رضی الله عن::ه بن مال::ک را ب::ه حض::ور
رسول الله صلی الله علیه و س::لم بفرس::تند ت::ا کس::ی را ب::ه
مدینۀC منوره بفرس::تد ک::ه ب::ه آن ه::ا تع::الیم دی::نی بیاموزان::د،
همان شد که آن دو صحابی مبارک به مک::ۀC ش::ریفه تش::ریف
آوردند و خواست شان را با رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم در میان گذاشتند و رسول الله صلی الل::ه علی::ه و س::لم
Cبر اساس خواست آنها، مصعب رضی الل:ه عن:ه را ب:ه مدین:ۀ

منوره فرستاد .

روایت بیهقی به گونۀC دیگ::ر رقم زده ش::ده اس::ت وآن اینک::ه:
اشخاصی از صحابه رضی الله عنهم فرستاده نه ش::ده ان::د و
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خواست ذریعۀC نامه و مکت::وب مط::رح ش::داه اس::ت ت::ا جهت
Cتع::الیم دی::نی ص::حابی از ص::حابه رض::ی الل::ه عنهم ب::ه مدین::ۀ
منوره تشریف: آورد، به هر ترتیب، صحابی فرستاده شده ب::ه

 .255این منظور حضرت مصعب رضی الله عنه بن عمیر بود

تحت قیادت مص::عب رض::ی الل::ه عن::ه اس::الم ب::ه س::رعت در
مدینۀC منوره گسرش یافت، ابن سعد به حوال::ۀC واق::دی بی::ان
می دارد که از ب::نی عبداالش::هل » عب::اد رض::ی الل::ه عن::ه بن
بشر بن وقش و از هم پیمان::ان او » محم::د بن مس::لمه « در
محض::ر مص::عب رض::ی الل::ه عن::ه ایم::ان آوردن::د و اس::الم را
پذیرفتند: و بعد آز آن قاید و یا سردار بنی عبداالشهل » س::عد
رضی الله عنه بن مع::اذ « و » اس::ید بن حض::یر « در محض::ر
مصعب رضی الل::ه عن::ه در عین روز ایم::ان آوردن::د و دع::وت
اسالم را اجابت کردن::د، ب::ا مس::لمان ش::دن آنه::ا تم::ام اف::راد:

قبیله مسلمان شدند .

ادای نماز جمعه در مدینۀC منوره :

حضرت کعب رض::ی الل::ه عن::ه و س::یرین رحمهم الل::ه روایت
می کنند که قبل از آمدن حکم نماز جمعه انصار مدینه رضی

الله عنهم در بین خود فیصله کردن::د ک::ه هفت::ۀC ی::ک ب::ار نم::از
Cیهود و یکش::نبۀ Cاجتماعی اداء: کنند و به این منظور روز شنبۀ
عیسوی را نادیده انگاش::تند یع::نی ص::رف نظ::ر کردن::د و روز
جمعه را به این نماز اجتماعی اختص::اص دادن::د: ک::ه در زم::ان
جاهلیت ب::ه اس::م » ی::وم عروب::ه « ی::اد می ش::د .اولین نم::از

 صحابی40جمعه را حضرت » اسعد بن زراره « به اشتراک: 
 در » بیاضه « امامت کرد.} وارد ش::ده درم الله عنهوانرض

مسند احمد، اب::و داؤد، ابن ماج::ه، ابن حب::ان، عب::د بن حمی::د،
عبدالرزاق، بیهقی، ابن هشام {.
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» دار قطنی « روایتی از حضرت عبد الل::ه بن عب::اس رض::ی
Cالله عنه نقل می کند که : آنگاه که حکم نماز جمع::ه در مک::ۀ
Cمعظمه نازل شد، رسول الله صلی الله علی::ه و س::لم ذریع::ۀ
مکتوب یا نامه به مصعب رضی الله عنه امر فرمود: ک::ه بع::د
از زوال به مردم دو رکعت نماز امامت کن . دلیل فرس::تادن
Cاین حکم این: ب::ود ک::ه آن زم::ان ادای نم::از جمع::ه در مک::ۀ

 .256معظمه ممکن: نبود

بیعت یا عهد سوم و آخری عقبه :

ذالحجۀC سال سیزدهم بع::د از بعثت » ج::ون ی::ا آغ::از ج::والئئ
 عیسوی ک::ه زمان::ه و هنگ::ام حج ب::ود، ت::ا آن وقت622سال 

اسالم در مدینۀ:C منوره خوب گسترش: یافته بود.

بیعت یا عهد سوم و آخری عقبه که از لحاظ سیاسی و حفظ
Cوحدت جامعه خیلی مهم و اساسی اس::ت خالص::ه و عص::ارۀ
آنرا از جریان تفص::یلی و مفص::ل آن از کت::اب س::یرت س::رور

 ذک::ر می ک::نیم ت::ا از تش::تت وص::لی الل::ه علی::ه وس::لمعالم 
پراگن::دگی بحث اجتن::اب ک::نیم و آن چ::نین اس::ت ک::ه : ام::ام
احمد، طبرانی، ابن جری::ر ط::بری، و ابن هش::ام از محم::د بن
اسحاق به روایت از حضرت کعب رض::ی الل::ه عن::ه بن مال::ک
نقل می کنند که : } ما با مشرکین قوم خ::ود ب::رای ادای حج
بیرون شدیم و سردار و ب::زرگ م::ا ب::راء: رض::ی الل::ه عن::ه بن

معرور بود .

 زن ش::رکت2 م::رد و 73در بیعت یاعهد سوم و آخری عقبه 
 زن ک::ه یکی آن ازب:نی نج::ار نس:یبه »ب:ه فتح2داشتند و این 

نون« یا نسیبه »با نون مضموم و یای مفتوح« ام عماره بنت
کعب بود و دیگر آن مسماه اسماء ام منیع بنت عمرو از بنی

سلمه بود.

بای::د مت::ذکر ش::د ک::ه نس::یبه: بنت کعب ب::ا پس::رش حض::رت
عبدالله رضی الله عنه در جنگ رده در برابر مس::یلمۀ:C ک::ذاب

االعلی مودودی رحمه الله علیه، چاپ ششمبو سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا256
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 دوازده زخم برداشت و ی::ک12شخصاٌ حصه و سهم گرفت، 
بازویش قطع شد و قبل از آن فرزند ب::ا ش::هامت و مب::ارکش
یعنی حبیب رضی الله عنه را مس::یلمه ک::ذاب مثل::ه و قطع::ه
قطعه کرد زیرا تا آخرین: رمق حیات به پیامبری پیامبر ص::لی

الله علیه و سلم معترف: بود .

ابن سعد به حوالۀC واقدی روایتی را از عویم رضی الل::ه عن::ه
بن س:اعده نق:ل می کن:د ک:ه: زمانیک:ه: م:ا ب:ه مدین:ۀC من:وره
رسیدیم، سعد رضی الله عنه خیثم::ه و معن رض::ی الل::ه عن::ه
بن عدی و عبدالله رضی الله عنه بن جبیر ب::ه من گفتن::د ک::ه
برویم و با رسول الله صلی الله علیه وس::لم مالف::ات ک::نیم و
ب::ر آن حض::رت ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم ادای س::الم ک::نیم،
زیراکه ما ایمان آورده بودیم اما رسول الله صلی الله علیه و
سلم را تا هنوز نه دیده بودیم، طوریکه م::ا » در تالش دی::دار
پیامبر صلی الله علیه وسلم« بیرون شدیم، به م::ا گفت::ه ش::د
که پیامبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم در م::نزل حض::رت عب::اس
رض::ی الل::ه عن::ه بن عب::دالمطلب تش::ریف دارن::د، م::ا آن ج::ا
رسیدیم بر پیامبر صلی الله علی::ه وس::لم س::الم فرس::تادیم و

ه وقت و در کج::ا ب::ا جن::ابچ::پرسیدیم که وفد مدینۀC من::وره 
شما مالقات کند ؟، حض::رت عب::اس رض::ی الل::ه عن::ه توص::یه
کردن::د هم::راه ش::ما اف::رادی: از ق::وم ت::ان نیزان::د ک::ه باش::ما
مخالف اند بن::ابرین معامل::ۀC ت::ان را مخفی داری::د: ت::ا زمانیک::ه
حجاج منتشر شوند، رسول الله صلی الله علیه وس::لم زم::ان
مالقات را شبی تجویز: کردند که صبح آن به ن::ام »ی::وم النف::ر
االخر« یاد می شود »یعنی آخری روز که حجاج از منی یا منا
عزیمت می کنند«، در مقام حصۀC نشیبی عقبه و حکم کردند
که شخص::ی ب::ه خ::واب رفت::ه را بی::دار ن::ه کنن::د و ب::ه انتظ::ار

شخص غائب نه باشند.

مقام نشیبی عقب:ه ب:ر اس:اس گفت:ۀC ابن س:عد، هم:ان ج:ائی
است که مسچد نبوی در آن جا تعمیر شده اس::ت » طبق::ات

 عیسوی ،جلد اول، ص::فحۀ1957Cبن سعد، طبع بیروت سال 
 هجری تولد شده اس::ت و در168 «، ابن سعد در سال 221
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 هجری وفات کرده است و این به این معنی است230سال 
که درین: مقام در صدۀC دوم هجری مسجد ب::وده اس::ت و این

 عیس::وی1936مسجد آنوفت ن::یز ب::وده اس::ت ک::ه در س::ال 
محمد حسنین هیکل سفر حجاز را انج::ام داد، طوریک::ه او در
Cکتاب » فی منزل الوحی « به نام مس::جد العقب::ه در ص::فحۀ

 که امروز ن::ام و نش::انیتأسف تذکر داده است، مگر با 111
از آن مسجد باقی نه مانده است .

بر اساس روایت »کعب رض::ی الل::ه عن::ه بن مال::ک « ک::ه در
کتب احادیث درج است، در جای مالقات قبل از همه حضرت
عباس رضی الله عنه به سخن آغاز کرد و بی::ان داش::ت ک::ه :
ای م::ردم خ::زرج » این خط::اب ش::امل م::ردم: اوس ن::یز می

شود « !!!

محم::د ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم از حیثی::تی ک::ه در بین م::ا
برخوردار است به شما معلوم و آشکار است یعنی اینکه بنی
هاشم و بنی مطلب در برابر: مخالفین از آن جناب صلی الل::ه
علیه وسلم حم::ایت و حف::اظت می کنن::د از این جهت در بین
قوم حیثیت مستحکم و مق::ام محف::وظ دارد مگ::ر ج::زء رفتن
باشما به هیچ سخنی راضی نیست، اگر شما مردم می دانی::د
که عهد و پیمان تانرا با پیامبر صلی الل::ه علی::ه و س::لم پ::وره
می کنید که بر اساس آن از محم::د ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم
دع::وت میکنی::د »زن::دگی ب::ا انص::ار« و در براب::ر: مخ::الفین از
پیامبر صلی الله علیه وسلم حفاظت می کنید، مسؤلیتی ک::ه
بر عه:دۀC ت::ان اس:ت آن را انج::ام دهی::د، الکن اگ:ر از این: ج:ا
پیامبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم را ب::یرون می کنی::د و بع::د از
اقامت با شما اگر کوچکترین: درجه این اندیشه: و یا خی::ال آن

 صلی الله علیه و سلم راامبررا داشته باشید که حمایت از پی
ت::ر ک گوی::د و آن حض::رت ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم را ب::ه
دشمنان تسلیم کنید، بهتر این است که از همین اکنون پیامبر
صلی الله علیه و سلم را ترک گوید، زیراک::ه مق::ام و حیثی::تی

،تیممستحکم و مظبوط در قوم خود و شهر خود دارد .ما گف
ما سخن های شما را شنیدیم و حال یا رس::ول الل::ه!، عه::دی

که از ما می خواهید، بخواهید: !
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پیامبر صلی الله علی::ه و س::لم، قرآنک::ریم تالوت کردن::د و ب::ه
طرف اسالم دع::وت و ت::رغیب کردن::د و بع::د از آن فرمودن::د:
که : من از شما عهد می گیرم که شما آنگونه: از من حمایت

می کنید که از جان و اوالد های تان حمایت می کنید .

براء رضی الله عنه بن معرور دست مبارک پیامبر صلی الل::ه
علی::ه و س::لم را در دس::ت خ::ود گ::رفت و ع::رض ک::رد ک::ه :
آری !، به آن خدای قسم که ترا به حق فرس::تاده اس::ت، م::ا
حفاظت ترا از هر آن چیز می کنیم که حف::اظت خ::ود و اوالد
خود را از آن می کنیم پس یا رسول الله از ما بیعت ی::ا عه::د
بگیرید، ما مردم: جنگ آزموده هستیم و این به صورت توارث
از اجداد به ما رسیده است، درین میان ابوالهیثم رض::ی الل::ه
عنه بن التیهان بیان داشت که : یا زسول الل::ه ! در بین م::ا و

 است ک:ه ح:ال م:ا آن:را فس:خ مینه یهودی ها تعلقات حلیفا
کنیم و بعد از آن که الله تعالی به شما غلبه عطا کند، طوری
نه شود که ما را ترک کنی::د و ب::ه قبیل::ۀC ت::ان دوب::اره تش::ریف

برید .

پیامبر صلی الله علیه و سلم متبسم شدند و جواب فرمودن::د
که : نه، بلکه حال خون ب::ا خ::ون و ق::بر ب::ا ق::بر، یع::نی اینک::ه:
مرگ و زندگی من حال همراه: شما است، من از شما هستم
و شما از من، با کسی که جنگ داری:د، آن جن:گ من اس:ت »

باشما مؤافق هستم « و صلح تان صلح من است .

 انص::اری، ب::ه نق::ل ازعبداللهحضرت جابر رضی الله عنه بن 
مسند احمد، وطبرانی روایت می کند که زمانیکه ما هم::ه در
عقبه یکجا جمع شدیم عرض کردیم که : یا رسول الله، ما بر
چه سخنی با شما بیعت یا عهد کنیم ؟، رسول الله صلی الله
علیه و سلم فرمودند: که : بر اینکه: در حال خوب و ب::د ح::الی
ب::ه ه::ر ح::ال حکم را می ش::نوید و اط::اعت می کنی::د، در
خوش:حالی ی:ا ب:دحالی، ب:ه ه:ر ص:ورت م:ال خ:رچ می کنی:د
»انفاق و صدقات و ذکات را اداء: می کنی::د «، حکم ب::ه نیکی
ومنع از بدی و در معامله با الله »ج«: سخن ح::ق می گوی::د و

 کهوقتیاز مالمتی مالمتگر نه می هراسید وبر این سخن که 
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من نزد تان بیایم، شما از ه:ر آن چ:یز ک:ه ج:ان ه:ای ت::ان را
واهل وعیال تان را حفاظت می کنی::د حف::اظت م::را ن::یز می

کنید، دربدل این: برای شما جنت است.

ما بر خاستیم و به طرف رسول الله صلی الله علی::ه و س::لم
پیش رفتیم، اسعد رضی الله عنه بن زراره که در آن اجتم::اع
جوان و کم سن ترین اف::راد: ب::ود دس::ت مب::ارک رس::ول الل::ه
صلی الله علیه و سلم را در دست گرفت وگفت که بایس::تید
ای اهل یثرب ! ما به منظوری دیگری نیام::ده ایم، ج::ز اینک::ه
می دانیم که آنحضرت: صلی الله علیه و سلم فرس::تادۀC الل::ه
» ج « است و حال بیرون کردن رسول الله صلی الل::ه علی::ه
وسلم را و با خود ب::ردن، دش::منی ب::ا تم::ام ع::رب اس::ت، در

، شمش::یر ه::ا ب:ه خ::ونرس::ندنتیجه: نو نهاالن تان به قتل می 
، لذا اگر توانائی و طاقت آن را در خ::ودشوندتان رنگین می 

می بینید پس دست مبارک را بگیرید: و اجر تان به ذم::ۀC الل::ه
» ج « است، و الکن اگر ب::ر ج::ان ت::ان می هراس::ید پس هم

 ع::ذر و شفافاکنون رسول الله مبارک را ترک گوید و صاف
کنید زیراکه درین وقت عذر به درگاه الله » ج « زیاده م::ورد

قبول می باشد .

تم::ام اف::راد گفتن::د ک::ه : اس::عد ! از راه م::ا ی::ک س::و ش::و »
ممانعت نه کن « به خدا قسم که ما هر گز از این بیعت اب::اء
نه می ورزیم » این بیعت یا عهد را انجام: می دهیم « و نه از
دست دادن به این بیعت و عهد دست می کش::یم، بع::د از آن
همه بیعت و یا عهد کردند . » ح::اکم و بیهقی ن::یز این روایت

را نقل می کنند « .

ابن جریر طبری و ابن: هشام ب::ه حوال::ۀC عاص::م بن عم::رو بن
قتاده روایت محمد بن اسحاق را نقل می کنن::د ک::ه در اثن::ای
بیعت عباس رضی الله عنه بن عباده بن نضله انص::اری گفت
که : ای مردم: خزرج ! آیا چیزی می دانید که با این هستی بر
سر چه سخنی بیعت و یا عهد می کنید ؟، آواز ها بلند شد که
: آری ،عباس رضی الله عنه توضیح داده و گفت که : ب::ر این
سخن بیعت می کنید که با سرخ و سیاه می جنگید » یعنی با
انجام دادن این بیعت جنگ با تمام دنیا است، حال اگ::ر خی::ال
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تان این باشد که م::ال ت::ان تب::اه می ش::ود و اش::راف ت::ان ب::ا
خطر هالکت مواجه می ش::وند و ش::ما آنحض::رت: ص::لی الل::ه
علیه و سلم را به دشمنان تسلیم می کنید بهتر این است که
هم اکنون اورا ترک کنید زیراکه قسم به خدا که این رسوائی
دنیا و آخرت است و اگر ش::ما می فهمی::د ک::ه هم::راه ب::ا این
عهد این هستی مبارک را نزد تان دع::وت می کنی::د ب::ا وج::ود
تباهی مال و هالکت اشراف تان » یع::نی ب::ه من::درجات عه::د
وفا می کنید « پس بدون شک با آنحضرت: صلی الله علی::ه و
سلم قول بدهید، به خدا قسم که نیکی دنی::ا و آخ::رت اس::ت،
حاض::رین هم::ه ب::ه اتف::اق گفتن::د ک::ه م::ا این هس::تی مب::ارک
راانتخاب می کنیم، ما به تباهی مال خود و به خطر ان::داختن
اشراف خود تیار هستیم بعد جماعت حاضر عرض کردند ک::ه
یا رسول الله، اگر ما به عهد خود وفا کنیم برای م::ا چیس::ت،

 .257فرمودند که : جنت

قبل از اینکه به تجزیه و تحلیل این متن روی آوریم از مع::راج
و پی::ام مع::راج هم بای::د ذک::ر مختص::ری: داش::ته باش::یم زی::را
ضروری به نظر می رسد وهم چنان با تمرکز ب::ر مع::راج: راه
فهم عهود و بیعت ها را آسان ساخته و تجزیه: و تحلیل را در 

وس::عت فهم م::ا از رس::الت میم::ون و مب::ارک آخرالزم::ان،
هجرت و مهجر و انصار انجام دهیم .

تعریف و تاریخ معراج: :

 در پیمتص:ل ب:ه هم ان:د و اسراء و معراج اسفاری ان:د ک:ه 
همدیگر به وقوع پیوسته اند، اسراء سفری است ک::ه رس::ول
الله صلی الل::ه علی::ه وس::لم از ح::رم کعب::ۀC ش::ریفه }مس::جد
الحرام{ به بیت المقدس }مس::جد: االقص::ی{: تش::ریف: ب::رده
اند ومعراج س::فری اس:ت ک::ه رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه
وسلم به آسمان ها فرا خوانده شده و به آسمان ها رفته اند

.

واالعلی مودودی رحمه الله علیه، چاپ ششمبسیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا 257
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سفر اسراء ب::ه اس::تناد قرآنک::ریم: ب::ر اس::اس س::ورۀC مب::ارک

 Cمبارک::ۀ Cث::ابت اس::ت و س::فر1اس::راء ی::ا ب::نی اس::رائیل آی::ۀ 
معراج بر اساس احادیث رسول الله صلی الله علی::ه و س::لم

قابل اثبات است .

از تفص::یل روی::داد ه::ای اسفاراس::راء و مع::راج ک::ه اح::ادیث
 صرف نظ::ر می ک::نیم و این ق::درمیدارند زیادی آنها را بیان 

می خواهیم بگویم که :

معراج و اسراء اهم ترین واقع::ات رس::الت میم::ون: و مب::ارک
ی::اآخرالزمان اند ک::ه در س::خت ت::رین ش:رایط یع::نی در ف:از 

Cآخری دور مکی به وقوع پیوسته اند مرحلۀ Cکه ظلم ومرحلۀ 
ستم مشرکین مکه معظمه بر یاران رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه
علیه و سلم شدت و فزونی گرفته: بود، پرب::ار ت::رین: مع::رفت
های دینی پی آمد و ماحصل اسفار اسراء و معراج ان::د و هم
چنان برنامۀC اساسی زندگی انس::ان ه::ا را ب::ر روی زمین، در

خود دارند.

اسفار اسراء و معراج که به صورت مجموعی به نام روی::داد
معراج فهم می ش::ود و در اص::طالح ع::ام مس::لمانان ب::ه ن::ام

ا را به این نام می نامیم .آنهسفر معراج: یاد می شود ما هم 

باید بدانیم: که معراج: در چه زمانی رخ داده است زی::را ت::اریخ
این روی::داد مهم ت::اریخی در رابط::ه: ب::ا هج::رت قاب::ل اهمیت

است .

یافت::ه می ش::ود سیرت سرور عالم در با مراجعه به کتاب های
 }دوازده{: س::ال از بعثت12که در آخرین دور مکی آنگاه که 

پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری گذس::ته ب::ود ک::ه این
رویداد رخ داد } یک سال قبل از هجرت {.

در بارۀC تاریخ دقیق معراج: اق::وال مختل::ف ان::د، ابن س::عد ب::ه
17نقل از روایت واق::دی وق::وع این روی::داد مهم ت::اریخی را 

} هف::دهم رمض::ان { س::ال دوازدهم بع::د از بعثت می دان::د،
 } ه::ژده م::اه { قب::ل از هج::رت روی18یعنی س::فر مع::راج 

داده است .
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بر اساس س::ند دیگ::ر همین: ابن س:عد این روی::داد ت::اریخی را
هف::دهم ربی::ع االول س::ال س::یزدهم یع::نی ی::ک س::ال قب::ل از

هجرت می داند: .

بیهقی به حوالۀC موسی بن عقبه» عین مضموم خوانده ش::ود
« و او ب::ه حوال::ۀC ام::ام زه::ری » ز، مض::موم: اس::ت « ت::اریخ
مع::راج: را همین ت::اریخ می دان::د و ع::روه بن زب::یر ن::یز همین
تاریخ را بیان می دارد ابن: لهیعه ب::ر اس::اس بی::ان ابواالس::ود،
ام::ام ن::ووی » ن، و واو اول مفت::وح اس::ت « همین ت::اریخ را
تاریخ صحیح معراج می داند و ابن حزم بر آن ادع::ای اجم::اع
دارد، گر چه این ادع::ا ص::حیح: نیس::ت، ط::بری و بیهقی ت::اریخ
معراج را شوال سال دوازدهم بعد از بعثت یعنی یک س::ال و
پنج ماه قبل از هجرت می دانند . به روایت حاکم یک سال و
چه::ار م::اه قب::ل از هج::رت اس::ت ودر م::اه ذالقع::ده س::ال

دوازدهم بعد از بعثت بوده است .

ابن عبدالبر و قطیب::ه بی::ان می دارن::د ک::ه ت::اریخ مع::راج م::اه
 بعد از بعثت می باشد یعنی یک سال و هشت12رجب سال 

ماه قبل از هجرت .

ابن فارس تاریخ معراج را یک سال و سه ماه قبل از هجرت
 ماه قبل از هجرت، ابوالربیع: بن 8می داند، ابن الجوزی 

 ماه قبل از هجرت بیان کرده اند . و ب::ر اس::اس ی::ک6سالم 
قول یازده ماه قبل از هجرت می باشد و ابن المنیر در شرح
سیرت ابن عبدالبر این قول را ت::رجیح داده اس::ت و اب::راهیم
بن اسحاق الحربی با قطعیت بی::ان می دارد ک::ه همین ت::اریخ

معراج است .

 رجب س::ال27والکن مش::هور این اس::ت ک::ه ت::اریخ مع::راج: 
دوازدهم بع::د از بعثت اس::ت و عالم::ه زرق::انی } ز مض::موم

 که : وقتی که دالئل کافی برای ت::رجیح است { بیان می دارد
قولی بر اقوال دیگر موجود نباشد، اختیار کردن قول مشهور

بهتر است .
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باید متذکر شد که هجرت در ختم سال سیزدهم بعد از بعثت

.258رویداده است

معراج  : پیام

بعد از اتمام سفر معراج، پیغامی ک::ه الل::ه تع::الی ب::ه رس::ول
الله صلی الله علیه فرستاد سورۀC مبارک بنی اسرائیل: است
که پیام معراج لفظ به لفظ در آن محف::وظ اس::ت، از لح::اظ
تاریخی می دانیم که این پیام مشتمل ب:ر ه:دایاتی اس:ت ک:ه
در ساختار قانونی و سیاسی جامعۀC مدینۀC من::وره اساس::ی و
با اهمیت ب::وده ان::د ک::ه ب::ه ص::ورت مجم::وعی برنام::ۀC ک::اری
رس::الت مب::ارک و معتق::دان ب::ه رس::الت مب::ارک آخرالزم::ان

است.

 :2این هدایات در س::ورۀC مب::ارک ب::نی اس::رائیل } آی::ه: ه::ای 
 موضوع کلی از آن آگاه می شویم5 { موجود اند } و بر 39

که با تفصیل و مشروح و با جزئی::ات این پنج موض::وع کلی را
مورد مداقه قرار می دهیم { .

 : درس های آموزنده از تاریخ بنی اسرائیل. 1

پس از ت::ذکر مع::راج، درین پی::ام آم::وزه ه::ای از ت::اریخ ب::نی
اسرائیل اند که جزئیات تاریخی این: آموزه هادر ذیل رقم زده

می شوند :

ال::ف ::: آزادی از ب::ردگی و غالمی فراعن::ۀC مص::ری و ش::روع
زندگی آزادانه: .

ب ::: بعثت پی::امبران و انبی::اء علیهم الس::الم در ق::وم ب::نی
 ب::رین: ک::ه غ::یر ازتأکیداسرائیل و عطای کت::اب } ت::ورات {، 

هدایاتی از جانب الله تع::الی، ب::ر ه::دایات مص::نوعی دیگ::ران:
اعتماد نه کنند .

ت : سر کشی و عصیان و شکر گذار نبودن .

واالعلی مودودی رحمه الله علیه، چاپ ششمب سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا258
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ث : لگد مال شدن بنی اسرائیل و سرزمین فلسطین توسط
 و به اسارت افتادن بنی اسرائیل به دس::ت ب::ابلی259بابلی ها

260ها و بردن شان به بابل } لشکر کشی فاتحان::ۀ:C بخت نصر

به فلسظین { .

آموزه های تاریخ ب::نی اس::رائیل ب::ه مس:لمان ه:ا هش::دار می
دهند که اگر چون بنی اسرائیل با تأویل و تفسیر نادرس::ت از
زندگی و دور شدن از حقایقی که در تورات ذکر شده بودن::د،
زندگی را فهم کردن، تکرار: تاریخ امر آشکار است و اگ::ر ب::ر

راه مستقیم حرکت کنند به آن ها بشارت است .

 : هر شخص ذمه دار یا مسؤل اعمال خود است .2

 این اس::ت ک::ه : ه::روچود دارد: حقیقت دیگری که درین پیام 
 ی::ا مس::ؤلیت اخالقی دارد،استش::خص مس::تقالنه ذم::ه دار 

عملش در حقش فیص::له کن می باش::د اگ::ر در راه مس::تقیم
است، نیکی کرده و با افعال بد  کم::ائی نقص::ان و ع::ذاب ب::ه

خود است .

 : فساد و انحراف: بزرگان .3

ساد و انحراف: اشخاص بزرگ اقوام مورد توجۀC قرار گرفته:ف
است که اگر اشخاص بزرگ و با رسوخ اقوام فاسد ش::وند و
بر دیگران: ظلم و ستم روا دارند و شرارت پیشگی کنند، آخر
االمر این انحراف: در تم::ام ابع::اد زن::دگی گس::ترش می یاب::د،
پس نباید با این رضا داد که اقتدار سیاس::ی ب::ه قبض::ۀC اف::راد

ظالم و شرارت پیشه آید .

 : اهم بودن زندگی دنیائی و اخروی .4

به مسلمانان یاد می دهد که اگ::ر تنه::ا زن::دگی این: دنی::ا را در
نظر دارید، خوشحالی ها و کامی::ابی ه::ائی ب::رای ت::ان میس::ر

259 Babylon  .قدیمیترین شهر باستانی بین النهرین
260 Nebuchadnezzar فاتح جنگ Battle of Carchemish in 605 BCE. 
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است و بدون در نظرداشت و عدم اعتقاد به آخرت انجام: ب::د
دارید و اگر می خواهید که در زن:دگی دنی:ا و آخ:رت کامی:ابی

نصیب تان گردد، زندگی آخرت را در نظر داشته باشید .

 : اصول اساسی تمدن اسالمی .5

بعد از بیان نصایح تمهیدی: فوق ال::ذکر اص::ول عم::دۀC را بی::ان
می::دارد ک::ه ب::ر اس::اس آن س::اختار ه::ای اخالقی، حق::وقی و

 بن::ا ءقرار بود که سیاسی جامعۀC اسالمی آیئدۀC مدینۀ:C منوره 
می شد و به عنوان تجربۀC تاریخی در امتداد: تاریخ تا آئنده ه::ا

استمرار می یابد و جامعه ساز اند .

این اصول متشکل از چه::ارده اص::ل زرین و ن::ورانی ان::د ک::ه
تاریکی ها را چاک می زنند و روشنائی گس::تر ان::د ب::ه ت::رتیب

آنهارا ذکر می کنیم که عبارت اند از :

الف : غیر از خدای واحد، کسی را به خدائی قبول نه ک::ردن،
ص::رف خ::دای واح::د معب::ود ت::ان اس::ت و تنه::ا از الل::ه تع::الی
اطاعت کنید و بندۀC الله تع::الی باش::ید و اگ::ر از کس::ی دیگ::ر
پیروی و اطاعت کردید و یا از نفس ه::ای خ::ود ت::ان اط::اعت
کردید و مطیع شرارت پیش::گی انف::اس خ::ود گردیدی::د، قاب::ل

الل::ه تب::ارک ومذمت است و از برکت های که با اط::اعت از  
 د.  میسر است محروم می شویتعالی

ب : با در نظر داشت حقوق انسانی، حقوق والدین ب::ر هم::ه
تقدم دارند، اوالد باید مطیع، خدمت گزار وال::دین و در براب::ر
والدین با ادب باشند، اخالق اجتماعی باید به گون::ۀC باش::د ک::ه
اوالد بی نیاز از والدین نه باشد و نه در برابر: آن ها س::ر کش
و عصیانگر باشند .و این اساسی ترین: اصلی اس::ت ک::ه بنی::اد
های خانواده را در معاش::رۀC اس::المی مس::تحکم می س::ازد و
این اصل زرین و نورانی محور خانواده را ادای حقوق والدین
می داند که تفصیالت آن در کتاب های مبارک احادیت و فق::ه

درج اند .

ت : تاءکید بر تعاون، هم::دردی و ح::ق شناس::ی دیگ::ران، ه::ر
خویشاوند بر خویشاوند دیگ::ر ح::ق دارد و ه::ر انس:ان محت:اج
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حق دارد که به وسیلۀC دیگران: کمک شود و مع::اونت دری::افت
دارد، مسافر باید در جامعه به حیث مهم::ان تلقی ش::ود و در
جامعه فهم حقوق دیگران: چنان وس:یع ش:ود ک:ه ه:ر ش:خص

حقوق دیگران: را بر دوش خود احساس کند .

بر بنیاد این اصل زرین احکام صدقات واجبه و صدقات نافل::ه
در مدینۀC منوره داده شد، قانون وصیت، وراثت و وقف مقرر
گردید، قوانین: تحفظ حقوق ایت::ام آش::کار ش::د، ح::ق مس::افر
تعریف شد که کم از کم برای سه روز مهمان نوازی شود، و
بر این اصل روح فیاضی و همدردی و تعاون در جامعه چن::ان
دمیده ش::د ک::ه ب::ر عالوه از حق::وق ق::انونی، حق::وقی ک::ه ب::ر
اساس اخالقیات ابتناء: دارند به ه:ر ف::رد جامع:ه تفهیم ش:د و
همه افراد جامعه حقوق همدیگر: را شناختند و در ادای حقوق

همدیگر به زور و اعمال قدرت احتیاج محسوس: نبود .

ث :: مردم: باید به راه های نادرست و غلط  پول ها و دارائی:
شان را ضایع نه کنند.

منع خ::رچ ه:ا ب::ه ری:اء، تف:اخر و نم::ایش، عیاش:ی و فس::ق و
فجور، زیرا اینها خرچ های اند که از کار های مفی::د جلوگ::بری
می کنند و کاهش قابل مالحظه در صدقات واجبه و ص::دقات
نافله را سبب می گردند که هم::ه در م::اهیت ش::ان تحت ن::ام

و تم::رداسراف یاد می شوند و اسراف عصیان و سر کش::ی 
 الهی است و از همین جهت اس::تو فرامین:آشکار از احکام 

که مسرف برادر شیطان خوانده شده است .

ج : افراد باید در زندگی شان اعتدال را مراع::ات نماین::د و از
افراط و تفری::ط بای::د خ::ود داری کنن::د یع::نی اینک::ه ن::ه بخی::ل:

 صاحب کنوز باشند و نه در اف::راط دارائی ش::ان راکهباشند 
 .که  تاحال ابتر اقتصادی نداشته باشندبه هدر دهند 

ح : منع تدابیر: مصنوعی و برهم زدن برنامۀC خداوند تعالی در
تقسیم رزق و روزی. در نظ::ام و برنام::ۀC الل::ه » ج « تقس::یم
رزق و روزی بر اصل مساوات نیست و تقسیم رزق و روزی
کمی و بیشی دارد و مصلحت ه::ای زی::ادی ب::رآن ابتن::اء دارد،
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لهذا یک برنامۀC درست اقتصادی آن است که به دور از تدابیر

مصنوعی باشد و بر قوانین فطرت ابتناء داشته باشد .

تبدیل کردن نامس::اوات فط::ری ب::ه مس::اوات مص::نوعی و ی::ا
نامساوات را فراتر از حدود فطرت در یک نظام اقتصادی جا

دادن، هردو به یک پیمانه نادرست و غلط اند .

خ : مخالفت ب::ا ت::رس از ازدی::اد نس::ل ب::ه دلی::ل اینک::ه ذرائ::ع
مع:اش مح:دود می گ:ردد و این ت:رس را نادرس:ت و اش:تباه

دانستن: .

این اصل زرین یاد می دهد که آنهایکه از ترس محدود ش::دن
راه های امرار معاش نسل آینده را به قتل می رسانند، مبتال
به غلط فهمی اند و فکر می کنند ک::ه انتظ::ام: رزق در دس::ت
آن ها است در حالیکه در اندیش::ۀC اس::المی رازق الل::ه تع::الی
است و گذشته ها و آینده ها از خوان رزاقیت او خورده اند و
می خورند، به ه::ر ان::دازه ک::ه تک::ثر و ازدی::اد نس::ل باش::د ب::ه
همان نسبت وسعت ذرای::ع ام::رار مع::اش ص::ورت می گ::یرد،
پس در هیچ حالی نباید به نسل کشی دست یازی::د و م::رتکب

قتل شد .

این اص::ل، انس::داد: قت::ل اطف::ال و س::قط حم::ل از ت::رس
گرسنگی است، البته س::قط حم::ل را در ح::االتی ک::ه ق::وانین:

فقه مجاز می داند حرفی دیگری: است .

د : زنا تعلق و رابطۀ:C نادرست و غلط بین زن و مرد اس::ت و
تمام راه های آن باید مسدود گردد و برین: اص::ل زن:ا و تهمت
زنا هردو ممنوع گردیده و در صورت ارتکاب زنا و تهمت زنا،

 فقهیش::رعی و حوالۀC زنا کار و تهمتگ::ر: ب::ه زن::ا ب::ه ق::وانین: 
درین موارد است.

و هیچ فردی اجازه ندارد که خود سرانه درین م::وارد ق::وانین:
فقهی را بازیچه قراردهد: و بدون حکم قضاء احکامشرعی و 

قضائی صادر کند زیرا در جامعۀC قانون من::د اس::المی تط::بیق:
احکام به گونۀC خود سرانه قابل پذیرفتن: نیست و نه از اعتبار

برخوردار است.
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ذ ::: اح::ترام و تک::ریم انف::اس انس::انی ک::ه الل::ه تع::الی آن ه::ا
اص::ل اخالقی وراقاب::ل تک::ریم: و اح::ترام: ق::رار داده اس::ت، 

قانونی که کرامت انسان را اعالم میدارد.

کسی حق ندارد که انتحار یا خود کشی کن::د وطبق این اصل 
یا با قتل عمد و نا حق جان کسی را بگ::یرد: . ب::ر اس::اس این
اصل انتحار و خود کشی حرام قطعی است و هم چنان قت::ل
عمد و ناحق را جرم قرار داده است و در صورت قت::ل خط::ا
و غیر عمدی به اش:کال گون:اگون، خ:ون به:ا و کف:اره تج:ویز:

گردیده است .

ب::ازهم اختی::ارات فیص::لۀC م::وارد قت::ل را ادارۀC مس::تقل و ب::ا
صالحیت قضا به عه::ده دارد یع::نی حکم قاض::ی قاب::ل اعتب::ار
اس::ت و احک::امی غ::یر از مح::دودۀC قض::ا ء و ب::ه ش::کل خ::ود

سرانه از طرف افراد از اعتبار ساقط اند .

ر ::: تحف::ظ حق::وق ایت::ام در ص::ورتیکه: ص::غیر باش::ند و ی::ا از
تصرفات شرعی و قانونی عاجز باشند و نبای::د در م::ال ایت::ام

چنان تصرفی کرد که به حال ایشان مفید نه باشد.

این اص:ل تنه:ا ی:ک اص:ل اخالقی نیس:ت، بلک:ه ب:رای تحف:ظ
حقوق ایتام در نظام حقوقی اسالم تدابیر حقوقی و انتظامی
به هردو شکل اختیار شده است که تفصیالت آن را در کت::اب

های حدیث و فقه می توان در یا فت .

برین اصل اصول دیگری: ابتناء دارند ک::ه ب::ر اس::اس آنه::ا می
توان درک کرد که نظام حق::وقی اس::الم حاف::ظ حق::وق تم::ام

 آنهایک::ه: ازو هم چن:ان باش::نده ه:ای جامع::ۀC اس:المی اس:ت 
عاجز اند و این بر اساس این ح::دیثشان تصرفات حقوقی  

مبارک است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرم::وده: :
} انا ولٌی من ال ولٌی له { و این حدیث شریف ب::اب وس::یعی

در قوانین: و نظام حقوقی اسالمی است .
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 با صورت ها  و اش::کال گون::اگون چ::هز : و فا به عهد و پیمان
بین افراد: باشد و یا بین ملل و اقوام . } باید اضا فه کرد ک::ه
به ضرر حقوقی دیگ::ران ن::ه انجام::د و حق::وق دیگ::ران را ب::ه
مخ::اطره ن::ه ان::دازد {.خالف ورزی از عه::د و پیم::ان م::ورد

 تع::الی اس::ت .و ب::ر اینالل::ه تب::ارک و بازخواست و پرسش 
اصل زرین سیاست داخلی و خ::ارجی جامع::ۀC اس::المی ابتن::اء
دارد، پس می ت::وانیم ک::ه درک ک::نیم. ک::ه این تنه::ا ی::ک تعلیم

اخالقی نیست بلکه حیثیت حقوقی و قانونی هم دارد .

س ::: ان::دازه ه::ا، پیمان::ه ه::ا و اوزان را درس::ت داش::تن و در
تعامالت توزین صحیح را در نظر داشتن و عملی کردن .

ب::ر اس::اس این اص:::ل زرین، در نظ::ام حق:::وقی اس::المی،
احتساب جایگ::اه خ::اص و قاب::ل ارزش::ی دارد یع::نی اینک::ه در
بازار ها و مراکز خرید و فروخت بر اوزان و پیمانه: ها نگ::ران
بودن و ادای مس::ؤلیت ک::ردن و ب::ر ض::د تطفی::ف ی::ا کم وزن

از وظ::ایف اهم  حک::ومت کهکردن اق::دامات ق::انونی ک::ردن 
است. می توان درک کرد  که ب::ر این اص::ل، تم::ام مع::امالتی
که بر حق تلفی استوار باشند، در انسداد آنها بای::د از ق::وانین:

کمک خواست.

از شنوائی و بینائی، نیت های قلبی و اراده ها و خی::االت بای::د
به الله تعالی حساب داد. : نباید در پی آن چ::یزی ب::ود ک::ه در

صحت آن دلیل علمی وجود نداشته باشد.

این اصل به انسان ها یاد می ده::د ک::ه در زن::دگی انف::رادی و
اجتماعی باید در تفکر و کردار از دلیل علمی تبعیت کرد و از

 باید اجتناب ورزید.261وهم و گمان و قیاس

این اصل در نظام اخالقی، نظ::ام تعلیمی، نظ::ام ق::انونی، در
نظم و نسق اجتماعی اثرات مثبت و وس::یع دارد و این اص::ل

 اجتماع جلو گیری می کندی در  بیشمارافکار از خرابی های 
و بازار خرافه: و خراف::ه: گ::ریکه بر و هم و گمان ابتناء دارند 

اصل اخالقی اس:ت ک:ه بای:دو هم چنان . را رونق می بخشند

 قیاس در فقه غیر از این مورد است زیرا در فقهه بخصوص فقهه احناف قیاس اهمیت بسزای در فهم تشریع261
دارد.
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از بد گمانی اجتناب کرد و بر شخص::ی و گ::روهی ب::ر اس::اس
وهم و گمان نباید الزامی وارد آورد .

 نباید ب::رشبههدر قانون اثر این اصل این است که بر اساس 
ضد کسی اقدامات قانونی مجری شود و حکم ص::ورت گ::یرد

 .یعنی اصل برائت باید مراعات شود

در تفتیش چرائم اثر این اصل این است که بر اساس وهم و
گمان نباید بر مج::رم ب::ودن کس::ی  ادع::اکرد  و او را گرفت::ار
کرد و به زندان انداخت و یا  م::ورد ض::رب و ش::تم ق::رار داد،
زیرا بر اساس این اصل، ادعای جرم بدون دلیل واضح بطور

قطعی ناروا است و جواز ندارد .

این اصل در رابطه با اقوام دیگر ن::یز م::ؤثر اس::ت ک::ه ب::دون
تحقیق و ثب::وت و دلی::ل واض::ح  نبای::د ب::ر ض::د ق::ومی ومل::تی
اقدامی صورت گیرد و نه شبهات و افواهات را گس::ترش داد
و نه بازار شبهات و افواه::ات را گ::رم س::اخت .همچن::ان  این:
اصل حذف عل::ومی از نظ::ام تعلیم را مج::از میدان::د   ک::ه ب::ر
وهم و گم::ان و قیاس::ات الطائ::ل اس::توار ان::د و این اص::ل در
نهایت راه را به یک تفکر سالم و حقیقت پسندانه هم::وار می

کند.

ص : در زمین مانند جباران و متکبران: راه نباید رفت .

این اصل به افراد: جامعۀC قانون مند یاد می دهد ک::ه از غ::رور
و تکبر باید اجتناب ک::رد . این محض س::خن واعظان::ه نیس::ت
بلکه اصلی زرینی است ک::ه در بخش ه::ای گون::اگون زن::دگی
افراد مسؤل جامعۀC مدینۀC من::وره اث::رات مثبت آن بمش::اهده

.262می رسد

تجزیه: و تحلیل حرکت تاریخی هجرت :

این تجزیه: و تحلیل براساس مالقات ها و عهود و پیمان ه::ای
انصار رضی الله عنهم با رسول الله صلی الل:ه علی:ه و س:لم

واالعلیب پیام معراج بر گرفته شده از  سیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا262
 عیسوی ، مرتب کننده نعیم1989هجری مطابق اپریل 1415مودودی رحمه الله علیه، چاپ ششم جمادی االولی 

صدیقی.
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ابتناء دارد و حیثیت قانونی و مدنی یثرب ی::ا مدین::ۀC من::وره را
به نمایش می گذارند و هم چنان نشان می دهند ک::ه رس::ول
الله صلی الله علیه و سلم قصد آن را نداشت ک::ه ب::ا ته::اجم
مسلحانه و به زور منطقۀC را به تصرف آورد و آن ج::ا را پن::اه
گاه و یا مهجر خود س:ازد ؛ طوریک:ه دی:دیم در مک:ۀC معظم::ه
حرکت مسلحانه نه کرد و قتل و خونریزی: به راه نه ان::داخت
با و جودیکه: ظلم مشرکین بر یاران محمد صلی الل::ه علی::ه و
سلم فزونی گرفته: بود، به همین: گونه خواس::ت رس::ول الل::ه
صلی الله علیه وسلم این بود که برای اعم::ار جامع::ۀC ق::انون
مند هجرت و مهجر ضروری به نظر می آیند، پس هجرت ب::ه
طرف مهجر هم باید قانون مند باشد و از همین جهت اس::ت
که هجرت به یثرب یا مدینۀC منوره بر پیمان ه::ا و عه::ود اه::ل

 مبت::نی اس::ت، پس بای::د این:میثرب یا انصار رض::ی الل::ه عنه
پیمان ها و مالقات ها را تجزیه و تحلیل کنیم تا ق::انون من::دی

 ب::هتالشی به طرف صلح، رفاه و امنیت اس::ت  کههجرت را 
اثبات رسانیده باشیم .

طوریکه قب::ل مطالع::ه ک::ردیم ک::ه قبائ::ل اوس و خ::زرج زد و
ا، جن:گ ه:ای ذات البی:نی از دوق:رن ب:ه این ط:رفهخورد ه 

 خانم::ان س::وز و ویرانگ::ر ب::ود و داش::تند و آتش این جنگ ها
لهیب این: آتش ها زبانه می کشید که هست و بود شان را به
یغما ب::رده ب::ود، آن ه::ا آرزو داش::تند ک::ه پراگن::دگی و تش::تت
قومی شان که در نتیجۀ:C جنگ ها بود با برقراری: ص::لح پای::دار
بر طرف شود و به دور یک مح::ور جم::ع ش::وند . و هم چن::ان
اثرات یهودیان: بر آن ها مشهود و آشکار بود و در فهم وحی،
اخالق و ق::انون از یهودی:ان: به:ره و نص::یب ب:رده بودن::د و هم

 پیمان ه::ا داش::تند و در جن::گ ه::ا ازوچنان با یهودیان: عهد ها 
طرف های هم عهد تقاضای ش::رکت داش::تند و از عه::د ه::ا و
پیمان ها بر ضد همدیگر استفاده می کردند و این امر نش::ان
می دهد که جامعۀC یهودیان هم قانون مند نه ب:ود و اختالف:ات
ذات البینی شان سبب گردیده بود قوانین: ت::ورات غ::یر م::ؤثر

 ونظر به پیش:گوئی ت:ورات در م:ورد بعثت پی:امبر آخ:رندگرد
ب::ود، که زم::ان آن::را: فرارس::یده صلی الله علیه وسلمالزمان 

 امید بس:ته: بودن:د بیش:تر از پیش ب:ا ته:ذیب وو می دانستند: 
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ق::انون من::د ش::وند و در مش::اجرات لفظی ب::ا اوس::ی ه::ا و
خزرجی ها اخط::ار می دادن::د ک::ه وق::تی پی::امبر آخ::ر الزم::ان

 ظه::ور کن::د م::ا باش::ما خ::واهیم دی::د وصلی الله علیه وس::لم
مسائل خود را باشما فیصله خواهیم کرد .

 حج گ::روهی ازب::رای ادای مناسکوق::تی ک::ه طب::ق معم::ول 
یثرب به مکۀC شریف می آیند و ب::ا پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم در عقبه مالقات می کنند و اسالم را به دو دلی::ل عم::ده

قبول می کنند که عبارتند از :

 : چونکه آن ها از یهودیان: آموخت::ه بودن::د ک::ه زم::ان ظه::ور1
 فرا رسیده اس::ت وصلی الله علیه وسلم پیامبر آخر الزمان 

آنه::ا می دانس::تند: ک::ه پی::امبر برگزی::دۀ:C الل::ه » ج « ب::ا کت::اب
مبعوث می شود، کتابی که مجموعۀC قوانین: و تعالیم اخالقی 

است، قوانین را ناف::ذ می کن::د و تع::الیم اخالقی را گس::ترش
می دهد و بر قوانین: فطری جامعه سازی می کن::د، طوریک::ه
رویداد این مالقات نشان می دهد، آنه::ا به::تر: دانس::تند ک::ه در
ایمان آوردن به اسالم نسبت به یهودیان: سبقت داشته باشند

.

 : دلیل دوم این بوده است که وقتی آن ه::ا از ق::رآن ک::ریم2
شنیدند و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم را تص::دیق
کردند آرزو کردند: که روزی فرا رسد که صلح پای::دار و اتح::اد
اقوام در جامعۀC شان ذریعۀC رسالت اخر الزمان برقرار ش::ود
و این آرزو من::دی را در متن این روی::داد مش::اهده ک::رده می
توانیم و درک آنها از بعثت پیامبر آخر الزم::ان این ب::ود ک::ه ب::ا
قانون مند ساختن جامع::ه ب::ر اس::اس فط::رت س::الم ص::لح و

امنیت و آرامش و رفاه میوه های شرین و گوارای آن اند .

نگاه تحلیلی بر بیعت دوم عقبه :

بیعت دوم عقبه زمانی انج::ام ش::د ک::ه دع::وت ب::ه دین م::بین
اس::الم ب::ا ایم::ان آوردن و مس::لمان ش::دن ع::دۀC مع::دودی از
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انصار رضی الله عنهم قبال در مدینۀ:C منوره آغ::از ش::ده ب::ود و
هم:ه ب:ا رس:الت میم:ون و مب:ارک آخرالزم:ان و ن:ام مب:ارک
محمد صلی الله علیه و سلم آشنا شده بودند و هم چن::ان ب::ا
تقارن ت::اریخی می دانیم ک::ه بیعت دوم عقب::ه بع::د از روی::داد
مهم تاریخی معراج: و نزول پیام معراج، روی::داد و پی::امی ک::ه
مسیر تاریخ را عوض کردند صورت گرفته: است } اگر زم::ان
معراج را تاریخی که مشهور است بدانیم { و از طرف دیگ::ر
اگ::ر ب::ه دقت مالحظ::ه ک::نیم و من::درجات عه::د دوم عقب::ه را
مالحظه کنیم وبی::نیم ک::ه من::درجات بیعت ی::ا عه::د دوم عقب::ه
مراحل تک::املی رس:الت را نش::ان می دهن::د و در انطب::اق ب::ا
پی::ام مع::راج ان::د و این از ج::انبی دلیلی ب::ر ص::حت » ق::ول
مشهور در مورد تاریخ معراج { است زیرا تاریخ بیعت یا عهد

 بع::د از بعثت ب::وده12دوم عقبه ذالحجۀC ی::ا زم::ان حج س::ال 
اس::ت، و از ج::انب دیگ::ر ب::ا عه::د و بیعت اول ف::رق اساس::ی
دارد، زیرا بیعت و یا عهد اول تنها بر مبنای اعتقادات توحیدی
بوده و بیعت و ی::ا عه:د دوم هم ب:ر اعتق:اد توحی:دی و هم ب::ر
قانومندی ها ابتن:اء دارد و ح:رکت ی:ک نهض:ت توحی:دی را در
جهت قانون مندی ه::ا ب::ه نم::ایش می گ::ذارد و ص::لح پای::دار،
امنیت و آسایش پی آمد تاریخی آن اس::ت و آزادی انس::ان از
بردگی انسان کارنامۀC و برنامۀ:C اص::لی آن اس::ت و در نه::ایت

فراتاریخی: است و در قید زمان و مکان نیست .

در این ج::ا الزم می دانیم ک::ه من::درجات عه::د ی::ا بیعت دوم
عقبه را مورد تجزیه: و تحلیل قرار دهیم تا همس::انی آن را ب::ا
پیام معراج ب::ه نم::ایش بگ::زاریم و هم از ج::انب دیگ::ر: درک و
فهم کنیم که اعتقاد به توحید و حرکت در جهت قانون من::دی
ه::ا ی::ک مجموع::ۀC واح::د را تش::کیل می دهن::د و از هم دیگ::ر:
ج::دائی ن::ا پ::ذیر ان::د و این در رس::الت مب::ارک آخ::ر الزم::ان
مشهود و ب::ارز اس::ت و نگ::اه تحلیلی م::ا درین م::ورد اینگون::ه

است که:

 : توحید } آزادی انسان از انسان و از هوای نفس اماره به1
سؤ، اتقان به عدالت، توازن در میزان: را در تش::ریع و ق::انون
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و در تکوین: در مجموع کائنات اساس و زیربنای ثبات دانستن:
}.

 : انسداد دزدی و حصول مال غیر مجاز } تحفظ از م::ال و2
دارئی افراد: جامعۀC قانونمند: اسالمی اعم از مس::لم و غ::یر از
مس::لم و رش::د و نم::وی اقتص::ادی جامع::ه و بوج::ود آوردن
آس::ایش و رف::اه هم ب::ا تع::الیم اخالقی و هم ب::ا اق::دامات

قانونی {.

 ::: انس::داد زن::ا } هم ب::ا تع::الیم اخالقی و هم ب::ا اق::دامات3
قانونی برای تحفظ خانواده و استحکام آن زیراک::ه: در تع::الیم
اس::المی خ::انواده اس::اس اجتم::اع دانس::ته می ش::ود و در
سالمتی خانواده سالمتی اجتماع را می داند، تحفظ ص::حت و
سالمت اجتماع از شیوع بیماری های ناشی از مق::اربت ه::ای
جنسی لگام گسیخته: و جلو گیری از عیاشی و اس::راف جهت

تحفظ نظام اقتصادی که رفاه جامعه به آن بستگی دارد{.:

 : انسداد حرکت ها و مقاومت های مس:لحانۀC جن:گ جوی:ان4
در برابر: دولت و حکومت } با وجودیکه: حک::ومت و ح::اکمیت
حق آنها باشد و جواز جنگ تنها در صورتی اس::ت ک::ه » کف::ر
بواه « باشد یعنی آنگاه که آزادی انسان س::لب ش::ود و فتن::ه
گران، سرکشان و عصیان گ::ران و ط::اغوت و طاغوتی::ان ب::ر
تمام زن::دگی انس::ان مس::لط گردن::د: و هم::ۀC راه ه::ای گفتگ::و
مسدود گردند و برای رهائی و آزادی جز جنگ راه دیگری ن::ه
باش:::د، و اگ:::ر حک:::ومت آزادی بی:::ان، آزادی عقی:::ده، آزادی
عبادات و قوانین: را تصریح کرده باشد و به آن پابن::د باش::د و
حقوق رعایا را مراعات کند، جنگ در برابر چنین حکوم::تی ن::ا
روا و ناجائز اس::ت و اگ::ر نواقص::ی و کاس::تی ه::ای در ک::ار و
برنامه های حکومت وجود داشته باشد، میتوان که با دیالوگ،
گفتگو، طرح ها و بیان حقایق و دیگر: اقدامات مج::از ف::انونی
پرداخت که در قانون اساسی که مظهر تفکر افراد: آن دیار و
سرزمین است، تصریح: و تصویب شده باشد، به اصالح ام::ور
پرداخت و با تمسک به این بخش بیعت یا عهد دوم عقب::ه ب::ه

 مس::لحانۀCمق::اومتص::راحت می ت::وان گفت ک::ه ح::رکت و 
 و دیگ::ر گ::روه ه::ای خ::ورد و کوچ::که ه::ای اف::راطیوگر
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دولت ه::ای ک::ه آزادی بی::ان و عقی::ده را دردر برابر:افراطگرا 
قوانین شان ص::راحت تأئی::دی بخش::یده اند و مس::لمانان را از

 ظابطه های شرعی ابتناء: نه داردادای نماز منع نمی کنند، بر
و مقاومت های ناروااند ک:ه ب:ه دالئ::ل گون:اگون غ::یر ش:رعی
امنیت، رفاه و آسایش مردم را ب::ه هم می زنن::د و جامع::ه را

می کشانند.به خاک و خون

 سخن حقکردن  : در هر جا و در هر وقت و هر حال بیان 5
و نه هراسیدن از مالمتی مالمتگر } این بخش، آزادی بیان را
نشان می ده::د و آن را تص::ریح می کن::د ک::ه بای::د در ق::وانین:
جامعه تصریح: ش::ود، در س::طح ف::ردی و اجتم::اعی و هم می
ت:::وان در نظ:::ام سیاس:::ی جامع:::ه، ب:::رین: م:::اده س:::اختار

 ب::ا264اص::الحگرانه را در جامع::ه تص::ور ک::رد ک::ه 263اپوزیشنی
انتقادات خود سبب گردد که امور اصالح گردد .{

 : تصریح، تصویب و عملی کردن قوانین مجازات } ارتکاب6
گ:رفت ق:انونی دارد: و ب:ه غ::یر از،جرائم اگر مش:هود باش::د  

ارگان قانونی و قانونمند، کسی حق ندارد که به مجرم ج::زاء
 .{در غیر آن باید اصل برائت: مراعات شوددهد 

 : اس::قاط اعم::ال ق::وانین: مج::ازات } اگ::ر ج::رائم مش::هود7
نباشند و پردۀC ستاریت بر آنها افتاده باشند و مس::تور باش::ند،
زندانی کردن و به ذریعۀC لت و کوب از مجرم: اعتراف گرقتن
نا جائز و ناروا است و حک::ومت نبای::د پ::ردۀC س::تاریت ج::رائم
شخصی را چاک زند و این: ب:ه این مع::نی اس::ت ک:ه ج::رائمی
مشمول این ماده اند که صرف در محدودۀC شخصی باشند و
دلیل مشهود و قابل اعتبار در اثبات ج::رائم وج::ود ن::ه داش::ته
باشند، البته تحقیق دولتی وحکومتی در اثبات جرائم فردی و
اجتماعی که حقوق دیگران: را به مخاطره انداخته باشند و از
م::رز ه::ای ف::ردیت: فرات::ر رفت::ه باش::ند و در بین اجتم::اع
محسوس باشند، سخن و ح::رف دیگ::ری اس::ت . و هم ب::رین
ماده است که تجسس در امور شخصی افراد: ناروا اس::ت، و
حرمت دخول بیدون اجازه به خانه و کاشانه و منزل شخصی
از اهمیت قابل مالحظۀC برخ::وردار اس::ت و هم چن::ان درک و

263 - Opposition. 
264 - Reformatory
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 ک::ه » ت::ا زمانیک::ه ج::رم مش::هود: نباش::د، فهم کرده می شود
 « ب::رین اس::اس قاب::ل فهمدارند الذم::ه ب::رائتاف::راد: هم::ه 

است .{

نگاه تحلیلی بر بیعت و یا عهد سوم عقبه :

 بعد از بعثت اس::ت13زمان این بیعت و یا عهد ذالحجۀ:C سال 
 و622که مطابق با ماه ج::ون و ی::ا آغ::از م::اه ج::والئی س::ال 

مراحل پیشرفته: تر و تکاملی تر بعثت رسول الله ص::لی الل::ه
علیه و سلم را نشان می دهد .

وقتی به مندر جات آن نگاه می کنیم مواردی را می یابیم که
صلح پایدار، امنیت و آسایش کامال به آنها ارتباط دارن::د، پس
به تجزیه: و تحلیل بیعت و یا عهد سوم عقب::ه می پ::ردازیم ت::ا

بدانیم که مؤلفه های صلح و امنیت چه مواردی اند .

 : بیانات حضرت عباس رضی الله عنه در هنگام مالقات در1
عقبه قبل از عه:د نش::ان می ده:د ک::ه هج::رت، هراس:یدن از
مرگ و گریز به منظور نجات نه بوده و اساسی ت::رین ه::دف

 و اعمار یک جامعۀC آزاد و قانونمند ب::ود وتأسیسآن بوده که 
این را زم::انی می ت::وان درک ک::نیم ک::ه ب::نی هاش::م و ب::نی
مطلب مدافع سر سخت محمد صلی الله علیه و س::لم ان::د و
حضرت عباس رضی الل::ه عن::ه ب::ه اس::تناد ب::ه م::دافعت ب::نی
هاش::م و ب::نی مطلب، از جایگ::اه امن و مق::ام مس::تحکم: و
محفوظ رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد آور می شود و
از اصرار رسول الله صلی الله علیه و سلم ب::ر هج::رت ذک::ر
Cمی کن::د و این نش::ان می ده::د ک::ه ب::رای اعم::ار ی::ک جامع::ۀ
قانونی در مکۀC مکرمه: شرایط آماده نیست و همچن::ان ب::رای
دفاع از رسول الله صلی الل::ه علی::ه و س::لم ص::رف ایم::ان و
اس::الم آوردن را ک::افی ن::ه می دان::د و در این م::ورد تقاض::ای
عه::د و پیم::ان را می کن::د می ت::وانیم درک و فهم ک::نیم ک::ه
پیامبر صلی الله علیه و سلم نه خواست که ب::ا ایم::ان آوردن
C:مدین:ۀ Cمنوره خود را و ی:اران خ:ود را ب:ر جامع:ۀ Cمردم مدینۀ
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 سازد عهد و پیمان آن طوریکه بایدتحمیل: و بار دوش منوره 
انجام می شد انجام شد و بدون کدام فش::ار و اعم::ال زور و
یا وعده های به قدرت رسیدن و حاکمیت } ب::ه اس::تناد بیعت
و عه::د دوم عقب::ه ک::ه اعتب::ار دائمی داش::ت و دارد { انص::ار
رضی الله عنهم با درک ماهیت رسالت آخرالزمان و شناخت
شخصیت رسول الله ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم خواس::تند ک::ه
نقش تاریخی انصار را در نصرت دین: اسالم داش::ته باش::ند و
ب::ه رض::اء و رغبت عه::د و بیعت س::وم عقب::ه را ب::ه انج::ام

رسانیدند .

رسول الله صلی الله علیه وسلم  هجرت خ::ود و ی::اران خ::ود
را با این عهد ق::انون من::د س::اخت و خواس::ت ک::ه تم::ام و ی::ا
اکثریت مردم و افراد: مهجر با آمدن جناب شان راضی باشند
و توافق کنن::د زی::را ف::از دوم رس::الت مب::ارک و میم::ون آخ::ر
الزم::ان مش::کالت جدی::دی را پیش روی جامع::ۀC اس::المی می

گذاشت، که باید بر آن مشکالت فایق آیند.

 ::: انف::اق و خ::رچ م::ال } اتص::ال و همبس::تگی اجتم::اعی،2
همدردی، تعاون با همدیگر{:

 : اطاعت و مطیع بودن } یعنی س::ر تس::لیم ف::روآوردن در3
براب::ر رس::الت و احک::ام آن در ه::ر ح::ال و ب::ه هیچ ص::ورت
عصیان و سرکشی از احکام و قوانین: نه کردن، و این نش::ان
می دهد که رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست ب::ا این
بخش عه::د، اح::ترام ب::ه ق::انون و عملی ک::ردن آن را تص::ریح

نمایند  یعنی هیچ کس برتر: از قانون نیست.{

 ::: مس::ؤلیت اخالقی اف::راد: در اجتم::اع در براب::ر هم::دیگر4
} یع::نی ه::ر ش::خص مس::ؤلیت و مکلفیت دارد ک::ه تک::الیف
اجتماعی خود را انجام دهد و امر به نیکی و نهی از منکر کند
و باز هم می توان گفت ک::ه در س::اختار سیاس::ی جامع::ه می
توان بر این ماده حرکت اپوزیشن را سروسامان داد و ام::ور
حکوم::تی و دول::تی را در ص::ورتیکه اش::تباه باش::ند، اص::الح

کرد . {
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 : دفاع از حیثیت و مقام رسول الله صلی الله علیه وس::لم5
} این اصل نشان می دهد و درسی است ب::ه مس::لمانان ک::ه

 قانونی اس::ت و هم مق::ام ره::بریت  مج::ریشانحیثیت رهبر
قانون است پس در صورت عزایم دشمنان در حمله به مقام
رهبریت دفاع جدی صورت گیرد و از جان او چون ج::ان خ::ود

و اوالد خود حفاظت شود {

قبل از اینکه در بیعت و یا عهد سوم عقبه هم::ه اف::راد: ی::ثرب
شرکت کنند آواز های بلند می شوند ک::ه : آم::دن این هس::تی
ب::زرگ ب::ه مدین::ۀC من::وره، تم::ام مش::رکین: س::ر زمین ع::رب
متحدانه: بر ضد جامعۀC مدینه: بسیج: می شوند و وقوع جنگ ها
اجتناب نا پذیر است، پس اگر بر خود و اوالد تان و اشراف و
سرداران قوم تان می هراسید، بهتر است که این عهد انجام:
نه شود و اگر مصمم هستید دین الله » ج « را ناصر باشید و

 باش::ید و هراس::یصلی الله علیه وس::لماز انصار رسول الله 
از جنگ ندارید پس این عهد و بیعت را انجام: دهید .

معنی این فقره این نیست که آغاز گر جنگ رسول الله صلی
الل::ه علی::ه و س::لم اس::ت، آن ه::ا دانس::ته: بودن::د ک::ه درجهت
خاموش ساحتن چراغ توحید همه مشرکین: بس::یج می ش::وند

و ازو جنگ ها را به راه می اندازند و بای::د از مق::ام ره::بریت 
 و افراد جامعه دف::اع ص::ورت گ::یردجان رهبر گرانمایۀ:C شان 

 ب::اوبناءٌ می توان درک و فهم کرد با تراضی همه مش::ترکین 
 انجام: داده شدمبارک دانستن: همه پی آمد های آن این عهد 

و هجرت بر این عهد ابتناء یافت .

درین عهد مشاهده می کنیم که رسول الله صلی لله علی::ه و
سلم نیز عهدی با انصار رضی الله عنهم میکند و آن اینکه: ت::ا
آخر عمر با انصار رضی الله عنهم در یک اجتماع زن::دگی می
کنند و این نشان می دهد که شهریت مدینۀC منوره را حاص::ل

به مدین::ۀCکرد و به دست آورد و بعد از آن در شرایط خاصی 
 هجرت کردند .منوره یا یثرب
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هم چنان در فهم این مطلب ک::ه ص::لح و جن::گ انص::ار رض::ی

، صلح و جنگ رسول الله صلی الله علیه و س::لمراالله عنهم 
باید بگویم که اینگونه نیست که رسول الله ص::لی الل::ه علی::ه
وسلم پیرو نظریات فردی و جمعی انصار رضی الله عنهم در
برابر احکام وحی است و با دقت در می یابیم که این س::خن

مبارک به دو موضوع اشاره دارد که عبارتند از :

 ::: آنج:ا ک:ه وحی ن:ه باش:د، رس:میت دادن: ش:ورا و اهمیت1
دادن به اجماع امت .

 : باور به صداقت ایمانی و سالمت فکری انصار رضی الل::ه2
عنهم، به این مفه::وم ک::ه انص::ار رض::ی الل::ه عنهم ب::ر ه::وای

نفس کاری انجام نه می دهند .
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ها   داد قرار
) اساس امکانات صلح (

  ذک::ر گردی::د، اعم::ار جامع::ۀC م::دنی دربحث قبلیطوریکه در
بیعت ها و عهد و میثاق های سه گانۀC عقبه قبل از هجرت ب::ه
یثرب یا مدینة الرس::ول ص:لی الل::ه علی::ه و س:لم ب::ا در نظ::ر
داشت رضایت انصار رضی الله عنه } اه::ل مدین::ه من::وره {
که اسالم را به عنوان دین پذیرفت::ه: بودن::د، ط::راحی ش::د ک::ه
اساس::ات آن در س::ورۀC مبارک::ۀC ِإس::راء ی::ا ب::نی اس::رائیل: و
مندرجات عهد نامه های عقبه در سه ف::از ذک::ر گردی::ده ان::د،
نشان دهندۀC این امر است که رسول الله صلی الل::ه علی::ه و
سلم رسالت داشت که بر اساس اعتق::اد توحی::دی، نب::وت، و
معاد جامعۀC اخالقی و قانونی اساس گذاری کند و همان ش::د
که با هجرت رسول الله ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم ب::ه ی::ثرب،
جامعۀC مدنی تحقق پ::ذیرفت و در دل ت::اریخ ج::ا گ::رفت و ب::ه
سان نوری درخشان درخشید و هم چنان اکنون هم آن چن::ان
درخش::ش دارد و آئن::دۀC ت::اریح ب::ا بی ق::راری در انتظ::ار آن

است .

ق::رار داد ه::ا و نقش آن ه::ا ک::ه تعم::یر جامع::ۀC م::دنی مدین::ة:
الرسول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم ب::ر آن ه::ا ابتن::اء دارد:
تجلٌی شخصیت اعتقادی، اخالقی و قانونی پیامبر ص::لی الل::ه
علیه و سلم و پیروان: ص::ادق آن حض::رت ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم است، پس قابل ذکر است که بدانیم: اینکه هج::رت ی::ک
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ح:::رکت اخالقی و ق:::انونی در جهت ص:::لح پای:::دار، ام:::نیت
شهروندان مدینه منوره و فالح و بهروزی انسان ها است ک::ه
در دل تاریخ جا دارد و بر آئنده ها نافذ است و به عنوان الگو
و اسوۀC حسنه در هر زمان صالحیت های تعمیری و حکمرانی
دارد که با اقدامات اخالقی و قانونی پیامبر صلی الله علی::ه و

 سال به اوج و شکوه و جاللش رسید .10سلم در ظرف 

در این بخش ترکیز ما هم بر همۀC آن میثاق ها و قرارداد: های
ق::ولی و تحری::ری: و احک::ام و نص::وص وحی مرب::وط ب::ه این
Cمدین::ۀ Cمیث::اق ه::ا اس::ت ک::ه فهم اخالقیت و ق::انونیت جامع::ۀ
من::وره را ب::ر مبن::ای اعتق::اد توحی::دی برجس::ته و آش::کار می

سازند .

آنچه که مهم و اساسی و خیلی ارزن::ده اس::ت این اس::ت ک::ه
اعمار مدینة الرسول صلی الله علی::ه و س::لم ب::ر جن::گ ه::ا و
خونریزی ها ابتناء: نه دارد بلکه اقدامات، اخالقی و ق::انونی و
تف::اهم ب::ا همی در جهت زیس::ت ب::اهمی ب::ر اس::اس اعتق::اد
توحیدی آن را شکل و صورت داده است که شکل و ش::مائل

آن وحیانی است .

با ورود پیامبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم در مدین::ۀ:C من::وره، دو
حرکت پیامبرانه که یکی اخالقی و دیگر آن حقوقی و قانونی
است، چشمگیر: اند و این هردو حرکت و تحقق آن ها در ف::از
ه::ای گون::اگون نب::وت و رس::الت ص::ادق المص::دوق در واق::ع
تعریف صلح پایدار و زیست با همی مسالمت آمیز را تعری::ف

می کنند که عبارتند از :

 : پیمان و عهد برادری بین مس::لمانان مه::اجر }ق::ریش{ و1
مسلمانان بومی }انصار{.

این پیمان و عهد، میثاق اخالقی بود که ب::ه ص::ورت اجتم::اعی
تم::ام مس::لمانان مه::اجر و انص::ار را در ب::ر می گ::رفت و ب::ر
اساس این عهد همه ب::ا هم ب::رادر و خ::واهر خوان::ده ش::دند و
این در حقیقت دوس::تی و محب::تی ب::ود ک::ه از اعم::اق قلب
مس::لمانان سرچش::مه گرفت::ه ب::ود و ب::ذر آن را در دل ه::ا،
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رسالت و نبوت رسول الله صلی الله علی::ه و س::لم افش::انده
بود . بهترین رواداری ها را تاریخ بشری ب::ر اس::اس این: عه::د
نشان می دهد و جامعۀC بش::ری را چن::ان ی::ک پارچ::ه مع::رفی
می کند که به غیر از مدینه منوره ج::ای دیگ::ری را س::راغ ن::ه

دارد .

ب::ه ش::هادت ت::اریخ این مدین::ۀC من::وره ب::ود ک::ه تحت قی::ادت
پیامبرانۀ:C محمد صلی الله علی::ه و س::لم بزرگ::ترین: و برازن::ده
ترین خلق نیک یعنی برادری همدردانه و همزیستی: مس::المت

 در اعتراف: حق::وقی و ش::ناخت حق::وقی  تجرب::ه میرا آمیز 
ک::رد و اطمین::ان و اعتم::اد را در رابط::ه: ه::ا ب::ه نم::ایش می
گذاش::ت و جامع::ه از لح::اظ اخالقی، نم::ا و منظ::ر متص::ل و

 چون اعضای یک پیکر بر هویتافراد پیوسته به هم داشت و 
اخالقی  ص::حه می گذاش::ت و از خواهش::ات مف::رط بطن: و
شهوت صرف نظر کرده و در روشنائی عرفان و معرفتی که
زی::ر بن::ای آن توحی::د اس::ت، ب::ه منته::ا درج::ه ایث::ار و از خ::ود

گذشتگی را به اثبات می رساند .

: میثاق مدینه یا صحیفة المدینه :2

این میثاق عهدی است که اوای::ل ورود حض::رت محم::د ص::لی
الله علیه و سلم به مدینۀ:C منوره برای ایجاد: یک جامعۀC قانون
مند و ش:ناخت حق::وقی اف::راد ب::ه عن::وان هم ش::هریان، تحت
قیادت رسالت و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و س::لم

 در حالیکه عهود سه گانۀC عقبهاستبه رشتۀC تحریر: در آمده 
لفظی و شفاهی بودند .

بدون شک هم عهود سه گانۀC عقب::ه ک::ه تحری::ری ن::ه بودن::د و
ش::فاهی بودن::د و هم میث::اق مدین::ه: ی::ا ص::حیفة المدین::ه ک::ه
تحریری: و نمایانگر و ثبوت فاز پیشرفتۀC و تک::املی و م::ترقی
قیادت وحیانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود ،ح::ائز
اهمیت بسیار تاریحی در ساخت یک جامعۀC متوازن و متع::ادل

اند .
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به صورت خالصه و فشرده آن چه ک::ه در ب::ارۀC میث::اق مدین::ه
می ت::وان گفت این اس::ت ک::ه :در میت::اق مدین::ه: ک::رامت

انس::ان احترام: حق::وقی و تعری::ف حق::وقی وانسانی، آزادی  
بازتاب گسترده دارند .

تحفظ کرامت انسانی، آزادی که زمینۀC ابراز ااخالقی انس::ان
است یعنی اینکه تا زمانیکه انسان آزاد نباشد م::اهیت اخالقی

 و شناخت حقوقی، اص::ول اساس::ی ان::د ک::ه باشد را دارا نه 
صلح دوامدار و پایدار را در اجتماع بشری ضمانت می کنند و
از این جهت می توانیم: ک:ه میث:اق مدین:ه را ب:ر نام:ۀC ص:لح و
امنیت بنامیم که این صلح و امنیت مفاهیم و مصادیق فالح و

 را در پی دارند.انسانخوشبختی 

این میثاق در تاریخ بشری بینظیرو بی مثال و بی مانند است
با آنکه مختصر: اس::ت چن::ان گس::ترده و ج::امع اس::ت ک::ه می
توان آنرا قانون اساسی شهری دانست ک::ه قائ::د و ره::بر آن
رسول و نبی آخر الزمان محمد صلی الله علیه و سلم اس::ت

 . مشهود: است265در جامعۀC که پلورالیزم دینی و قومی

این میثاق با نزول مکرر احکام وحی به حد کمال رس::ید و ب::ا
تغییر حاالت و اح::وال و تص::ریحات نص::وص وحی در مراح::ل
تک::املی ح::رکت ب::ه س::وی فالح و بهب::ودی وح::دت مف::اهیم و
اجزای تشکیل دهن::ده اش را حق::ظ می کن::د و در متن ت::اریخ
بشری طنین جاودانگی دارد زیرا با گذر زمان هیچگاهی مبهم
و متض::اد ن::ه ش::د بلک::ه روش::ن و روش::ن ت::ر درخش::ید و از

 قابل اثبات اس::تبشریتدرخشش کنونی آن آئندۀC درخشان 
.

میث::اق مدین::ه: عه::د ب::رادری ی::ا مواخ::ات را ن::یز در متن خ::ود
تفسیر می کند ک::ه آن نم::ای اخالقی تص::امیم بش::ریت را ب::ه

نمایش می گذارد.

Cمیثاق مدینه: نسبت ب::ه دیگ::ر: ق::انون نام::ه ه::ا چ::ه در گذش::تۀ
تاریخی و چه در زمان ح::ال خیلی م::ترقی و عادالن::ه: اس::ت و
می توان گفت که بی همتا اس::ت زیراک::ه توان::ائی گس::ترش،

امتداد و استمرار تاریخی را به سوی آئنده دارد .

265 - Religious and Ethnic Pluralism/ Religiöser und ethnischer Pluralismus.
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Cت::اریخی ق::انون نام::ۀ Cمش::هور ت::رین ق::انون نام::ه در گذش::تۀ
حمورابی پادشاه بابل است که اکثر مواد و مندرجات قانونی
آن از نبوت پر ب::ار و پ::ر ثم::ر حض::رت اب::راهیم: علی::ه الس::الم

 ق::رن ب::ر جه::ان15 اس::ت و ب::ه نق::ل از گوس::تاولوبون أثرمت
حکومت کرد و ب:رخی م::واد آن ک::ه در رابط::ه ه:ای ق:درت و
تصامیم انس::ان ش::کل گرفت::ه ان::د و ب::ا ع::دالت دین توحی::دی

 اس:تءس:ازگاری ندارن:د، تض:اد درونی اش آش:کار و ب:ر مال
یعنی در خود متضاد است و هم شایان ذکر اس::ت ک:ه ق:انون
حمورابی توانائی امتداد و گسترش: به سوی آئنده را نداش::ت
زیرا در تفسیر قانونی زندگی متحول و متغیر بش::ر س::اکت و

 ق::رن حکم::روائی: ک::رد و این ب::ه این15س:اکن ب::ود ب::ا آنک::ه 
معنی است که زندگی متحول بشر با چ::نین ق::انون س::اکت و
ساکن روز به روز متضاد می شد و عدالت نس::بی هم ک::ه از
جبین اش ساطع بود روز به روز به کم رنگی می گرائی::د، در

 لف::ظ اس::ت و730حالیکه در مورد میث::اق مدین::ه ک::ه ح::اوی 
مختصر است، قضیه بر عکس است زیرا از یک طرف میثاق
مدینه در امت::داد: زم::ان وحی رس::الت آخرالزم::ان ص::لی الل::ه
علیه و سلم رشد و تکامل کرد و پربارتر و پر ثمر تر گردید و
تصریحات اخالقی و قانونی ممت::د پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم تاؤیل و تفسیر تغییرات: مشهود این میثاق در رابط::ه ب::ا
تغییرات زندگی مسلم و غیر قابل انکار اند، و از جانب دیگر،
به موازات حرکت امت مسلمه در امتداد: تاریخ متکامل، نو و
جدی::د ب::ه ط::رف آئن::ده ب::ه پیش می رود و این ص::ورت ن::و و
جدید آن را دو مص::در ق::انونی دیگ::ر: ک::ه عبارتن::د از قی::اس و
اجماع امت اند شکل می دهند و این به این معنی اس::ت ک::ه
میثاق مدینه: بدون اینکه به رکود و سکوت گرفتار گ::ردد و ی::ا
با زندگی بشر در تضاد آید با در نظ::ر داش::ت نص::وص ق::رآن
مجید و تصریحات اخالقی و قانونی پیامبر ص:لی الل:ه علی:ه و

سلم توانائی نو شدن و گسترش به آئنده را دارد .
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266میثاق مدینه: یا 
The Text of the Madina Charter:

مادۀC اول: 

هذا کتاب من محمد: النبی } رسول الله { صلی الل::ه علی::ه و
سلم بین المؤمنین: و المس::لمین: من ق::ریش و اه::ل ی::ثرب و

من تبعهم فلحقٌ بهم و جاهد معهم.

این سند تحریری: از جانب محمد النبی رسول الله صلی الل::ه
این معاهده بین مؤمنین: و مسلمین قریشعلیه و سلم است 

و اهل یثرب و آنهایکه تابع آن ها ان::د و آن ه::ای ک::ه مش::مول
آن ه::ا ان::د و همراهش::ان در جن::گ ه::ا حص::ه می گیرن::د، می

.باشد
مادۀC دوم :

انهم امة واحدة من دون الناس.

رردر براب::ر دیگ::ران: هم::ه ب::ه عن::وان » امت واح::د « ان::د.
ررررر ررررررر ررر رر ررررر ررر

مادۀC سوم :

المهاجرون من قریش علی ربعتهم یتع::اقلون بینهم مع::اقلهم
االولی، و هم یف:::دون ع:::انیهم ب:::المعروف و القس:::ط بین

المؤمنین .

     )  ( مطابق     و اند شان ی جا بخش مسؤل قریش مهاجرین
گونۀ         به مشترک طور به سابقه، شدۀ شناخته مرسومۀ

زندانی          و بپردازند، را بها خون پول متقابل مساعی تشریک

کنند         می آزاد فدیه دادن اساس بر را  .هایشان

266   http://www.epistemeg.com/pix/pdf_210.pdf وثيقة المدينة المنورة
الدستور اإلنساني األول
ِإعداد
أ.د. السيد عمر
أستاذ النظرية السياسية اإلسالمية
 بجامعة حلوان
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مادۀC چهارم :

و بن::و ع::وف علی ربعتهم یتع::اقلون مع::اقلهم االولی و ک::ل
طائفة تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین: .

و ب::نی ع::وف مس::ؤل مح::ل خ::ود اس::ت و حس::ب س::ابق ب::ه
صورت مشترک ب::اهم خ::ون به::ا را می پردازن::د و ه::ر گ::روه
زندانی هایشانرا با دادن: فدیه آزاد می کنند ، اضافه اینک::ه دار

.و مدار اهل ایمان بر نیکی و انصاف ابتناء: دارد

مادۀC پنجم :

و بنو ح::ارث ) بن الخ::زرج: ( علی ربعتهم یتع::اقلون مع::اقلهم
االولی و ک::ل طائف::ة تف::دی عانیه::ا ب::المعروف و القس::ط بین

المؤمنین .

و بنی حارث )ابن الخزرج (مسؤل محل خود اس::ت و حس::ب
سابق به صورت مشترک با هم خون به::ا را می پ::ردازد: و ه::ر
گروه زندانی های شانرا با دادن فدی::ه آزاد می کنن::د ، اض::افه

.اینکه دار و مدار اهل ایمان بر نیکی و انصاف ابتناء دارد

مادۀC ششم :

و بن::و س::اعده علی ربعتهم يتع::اقلون مع::اقلهم األولی وک::ل
طائفة تفدی عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.:

مس::ؤل مح::ل خ::ود اس::ت و حس::ب س::ابق ب::هساعده و بنی 
ص:ورت مش:ترک ب:ا هم خ:ون به:ا را می پ:ردازد و ه:ر گ:روه
زندانی های شانرا با دادن: فدی:ه آزاد می کنن:د ، اض:افه اینک:ه:

.دار و مدار اهل ایمان بر نیکی و انصاف ابتناء دارد

مادۀC هفتم :

و بن::و جش::م علی ربعتهم يتع::اقلون مع::اقلهم األولي و ک::ل
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.:
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مس::ؤل مح::ل خ::ود اس::ت و حس::ب س::ابق ب::هو جش::م و بن::
ص:ورت مش:ترک ب:ا هم خ:ون به:ا را می پ:ردازد و ه:ر گ:روه
زندانی های شانرا با دادن: فدی:ه آزاد می کنن:د ، اض:افه اینک:ه:

دار و مدار اهل ایمان بر نیکی و انصاف ابتنا

مادۀC هشتم :

و بن::و النج::ار علی ربعتهم يتع::اقلون مع::اقلهم األولی و ک::ل
طائفة تفدی عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.:

مس::ؤل مح::ل خ::ود اس::ت و حس::ب س::ابق ب::هو النج::ار و بن::
ص:ورت مش:ترک ب:ا هم خ:ون به:ا را می پ:ردازد و ه:ر گ:روه
زندانی های شانرا با دادن: فدی:ه آزاد می کنن:د ، اض:افه اینک:ه:

دار و مدار اهل ایمان بر نیکی و انصاف ابتناء دارد.

مادۀC نهم :

و بنو عمرو بن ع::وف علی ربعتهم يتع::اقلون مع::اقلهم األولی
وکل طائفة تفدی عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.:

به           سابق حسب و است خود محل مسؤل عوف بن وبنوعمرو
زندانی             گروه هر و پردازند می را بها خون هم با مشترک صورت

مدار             و دار اینکه اضافه کنند، می آزاد فدیه دادن با را هایشان
دارد        ابتناء انصاف و نيکی بر ایمان  .اهل

مادۀC دهم : 

و بن::و الن::بيت علي ربعتهم يتع::اقلون مع::اقلهم األولي و ک::ل
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.:

صورت            به سابق حسب و است خود محل مسؤل النبيت وبنو
زندانی            گروه هر و پردازند می را بها خون هم با مشترک

مدار             و دار اینکه اضافه کنند، می آزاد فدیه دادن با را هایشان
دارد        ابتناء انصاف و نيکی بر ایمان  . اهل

مادۀC یازدهم :
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و بن::و األوس علی ربعتهم يتع::اقلون مع::اقلهم األولی و ک::ل
طائفة تفدی عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.:

صورت            به سابق حسب و است خود محل مسؤل اَأْلوس بنو و
زندانی            گروه هر و پردازند می را بها خون هم با مشترک

مدار             و دار اینکه اضافه کنند، می آزاد فدیه دادن با را هایشان
دارد        ابتناء انصاف و نيکی بر ایمان   .اهل

مادۀC دوازدهم :

و کل طائفة تفدی عانيها بالمعروف و القسط بين المؤمنين.

و هر طایفه با اداء: فدیه زندانی های ش:انرا ره::ا می س:ازندو
 .دار و مدار بین مسلمانان به قسط ابتناء: دارد

مادۀC سیزدهم :

و ان المؤمنين: ال يترکون مفرحا بينهم أن يعط::وه ب::المعروف
فی فداء او عقل.

که          را شخصی اند، آورده ایمان کسانيکه یعنی داران ایمان
می              نه وا را او معاونت بدون باشد، دیت یا و فدیه فشار تحت
می           کمک را مقروض شخص آن معروف طریقۀ به یعنی گذارند

.کنند

مادۀC چهاردهم :

و أن ال يحالف مؤمن مولی مؤمن دونه.

و اینکه هیچ مؤمنی بدون رضایت مؤمنی دیگ::ر ب::ا م::والی آن
.) برادر معاهدتی آن (عقد قرار داد کرده نمی تواند

مادۀC پانزدهم :

و أن المؤم:::نين المتقين أي:::ديهم علي ک:::ل من بغي منهم أو
ابتغي دسيعة ظلم أو ِإثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤم::نين: و

أن أيديهم: عليه جميعا ولو کان ولد أحدهم.

که          فردی هر ضد بر مؤمنين جمعی مخاصمت و مخالفت
و     )       (  کند می تجاوز دیگران حقوق بر کند می تمرد و سرکشی
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نقض               و آورد دست به زور به را چيز هر تا که ورزد می تالش
مؤمنين              بين در که ورزد می تالش یا و کند می پيمان و عهد

برابر            در جمعی، مخاصمت و مخالفت این و کند پا بر فساد
است          مؤمنين شرعی تکليف حيث به مفسد و باغی شخص

آنها            از یکی پسر و فرزند متمرد و مفسد شخص وجودیکه با
باشد)  (   .مؤمنين

مادۀC شانزدهم :

. مؤمن           علی کافرا ينصر واَّل کافر، فی مومنا مؤمن يقتل واَّل

قتل          به کافری َآزاءقتل در را دیگری مُؤمنی مُؤمنی هیچ
کند            می مدد مُؤمنی علیه بر را کافری نه و نمیتواند .رسانیده

مادۀC هفدهم :

هللاو أن ذمة ا واحدة يجير عليهم أدناهم.

و ذم::ۀC الل::ه تع::الی یکی اس::ت ، ع::ادی ت::رین: ف::رد آن ه::ا
) مسلمانها ( هم به کسی پناه دهد ، التزام آن ب::ر هم::ه الزم

.است

مادۀC هژدهم :

و أن المؤمنين: بعضهم موالی بعض دون الناس.

.و مؤمنین در برابر: دیگران: با هم برادر اند

مادۀC نوزدهم :

و أن::ه من تبعن::ا من يه::ود ف::ِإن ل::ه النص::ر واأل س::وة غ::ير
مظلومين وال متناصر عليهم.

و از یهودی ها که تابع ما باشند ) شهروند مدین::ۀC من::وره تحت
قیادت رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم ( ح::ق کم::ک و
مساعدت و تساوی برایش حاصل است ت::ا زمانیک::ه م::رتکب
ظلمی بر اهل ایمان نه گرددو نه مخ::الفتی را ب::ر علی::ه اه::ل

.ایمان مدد رساند
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مادۀC بیستم :

و ان سلم المومنين واح:دة ال يس:الم م:ومن دون م:ومن في
هللاقتال في سبيل ا اال علي سواء و عدل بينهم.

و معاهدۀC ص::لح اه::ل ایم::ان ) مؤم::نین ( یکی اس::ت ، در راه
جهاد فی سبیل الله مؤمنی مؤم::نی دیگ::ر را ت::رک نمی کن::د: .
برای اینکه: با دشمن ) محارب ( صلح کند. تا زمانیکه صلح به
همه یکسان نباشد ) صلح در آن صورت مجاز است که فواید

 (.آن شامل همۀC مؤمنین شود

مادۀC بیست و یکم :

.ضاو أن کل غازية غزت معنا يعقب بعضها بع

رر

مادۀC بیست و دوم :

و أن المؤمنين: يبيئ بعض::هم عن بعض بم::ا ن::ال دم::اء هم في
. هللاسبيل ا

و اهل ایمان در راه قتال فی سبیل الله انتقام هم::دیگر: را از
.دشمن می گرند

مادۀC بیست و سوم :

و أن المؤمنين: المتقين علی أحسن هدي و أقومه.:

بدون شک و شبهه مؤمنین: نس:بت ب:ه هم:ه ب:ر راه راس:ت و
.بهتر اند

مادۀC بیست و چهارم :

و أنه ال يجير مشرک ماالً لقريش و ال نفس::اً و ال يح::ول دون::ه
علی مؤمن.

و نه کسی ) رعیت و شهروند غیر مسلم مدینه ( جان و م:ال
مشرک قریش را پناه داده می تواند و نه به خ::اطر آن برض::د
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مؤمنی مداخله می کن::د } برض::د مؤم::نی داخ::ل اق::دام: ش::ده

{.نمی تواند

مادۀC بیست و پنجم :

و أنه من اعتبط مؤمناً قتال عن بينة: فِإنه قود به، ِإال أن يرضی
ولی المقتول )بالعقل(، و أّن المؤم::نين علي::ه کافّ::ة و ال يح::ل

لهم ِإالقيام عليه.

و کسی که مؤمنی را به عمد یا ب::ه قص::د ب::ه قت::ل برس::اند و
ثب:::وت آن ارائ:::ه: ش:::ود ، از او ) قات:::ل ( قص:::اص گرفت:::ه:
می شود ،به جزء اینکه ولی مقتول ) کش::ته ش::ده ( ب::ه خ::ون
بهاء راضی شود و ) به غیر از راض::ی ش::دن ولی مقت::ول ب::ه
خون بهاء ( تمام اهل ایمان به تعمیل قص:اص ب:رمی خیزن:دو

 .چیزی را جزء قصاص جائز نمی دانند

مادۀC بیست و ششم :

هللاو أنه ال هحل لمؤمن أقّرا: بما فه ه::ذه الص::حهفة، وآمن ب::ا
والهوم اآلخر: أن هنصر مح:دثا أو هؤوه:ه، و أن من نص:ره، أو
هللاآواه، فِإن علهه لعنة ا و غضبه هوم القهامة، وال هؤخذ منه

صرف وال عدل.

و               دارد یقين و باور آخرت روز و جالله جٌل هللا به که داری ایمان
مجاز         است، کرده اقرار دستورالعمل این مندرخات تعميل به

یا                و کند مدد اگر و دهد پناه یا و کند مدد را قاتلی که نيست
او             بر جالله جٌل هللا غضب و لعنت رستاخيز روز در دهد پناه

شود             می نه پذیرفته او از معاوضه عنوان به چيز هيچ و  .است

مادۀC بیست و هفتم:

هللاو أنکم مما اختلفتم فيه من ش::ئ، ف::ِإن م::رده ِإلی ا و ِإلی
محمد.
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و زمانیکه بر امری اختالف کردید ، آنرا به الل::ه ج::ل جالل::ه و
رس:ولش ص:لی الل:ه علی:ه و س:لم َرجعت دهی:د ) زی:را حکم
آخری و محتوم از الله » ج « و رسول الله ص::لی الل::ه علی::ه

.وسلم است(

مادۀC بیست و هشتم :

و أن اليهود ينفقون مع المؤمنين: ما د اموا محاربين.:

وق::تی ک::ه جن::گ در پیش اس::ت ، یه::ود هزین::ۀC جن::گ را چ::ون
.مؤمنین بر عهده دارند

مادۀC بیست و نهم :

و أن يه::ود ب::ني ع::وف أم::ة م::ع الموم::نين، لليه::ود دينهم،
وللمس:::لمين دينهم، م:::واليهم و أنفس:::هم ِإال من ظلم و أثم،

فِإنه ال يوتغ ِإال نفسه و أهل بيته.:

و یهود بنی عوف ، همراه با مؤمنین زندگی می کنن::د) در ی::ک
جامعه و تحت قیادت و سیادت رسول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه
وسلمو یا ب::ه عب::ارۀC دیگ::ر در ی::ک وح::دت سیاس::ی ( ، ب::رای
یهودی ها دین خودشان و برای مسلمانان دین خود شان قابل
اعتبار است ، خواه موالی شان باشد و ی::ا خودش::ان ب::ه ذات
خود. کسی که مرتکب ظلم و یا عهد شکنی می گ::ردد ، ج::زء

 .خود و خاندانش: دامنۀC مصیبت به کسی سرایت نمی کند

مادۀC سی ام:

و أن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

حقوق           عوف بنی های یهودی مانند نجار بنی های یهودی به
است      حاصل سان هم و  .مساوی

مادۀC سی و یکم :

عوف          بني ليهود ما مثل الحارث بني ليهود ان و

است         عوف بنی یهود مانند حارث بنی یهود .و
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مادۀC سی و دوم:

و أن ليهود بنی ساعدة مثل ما ليهود بنی عوف.

دارد          عوف بنی یهود مانند حقوق ساعده بنی یهود  .و

مادۀC سی و سوم :

و أن ليهود بنی جشم مثل ما ليهود بنی عوف.

است          حقوـق دارای عوف بنی یهود مانند جشم بنی  .یهود

مادۀC سی و چهارم:

و أن ليهود بنی األوس مثل ما ليهود بنی عوف.

است         عوف بنی یهود مانند ااَّلوس بنی یهود  .و

مادۀC سی و پنجم :

و أن ليهود بنی ثعلبة مثل ما ليهود ب::نی ع::وف، ِإال من ظلم و
أثم فِإنه ال يوتغ ِإال نفسه و أهل بيته.:

است         عوف بنی یهود مانند ثعلبه بنی یهود ررو ررر   .  
ررررر ررر ر رر ررر رررر رر ررررر ررر

مادۀC سی و ششم :

و أن جفنة بطن من ثعلبه کأنفسهم.

همان           است ثعلبه قبيلۀ از منشعب که هم جفنه قبيلۀ و
است         دارا ثعلبه قبيلۀ که است دارا را  .حقوق

مادۀC سی و هفتم :

و أن لبنی الشطيبة مثل ما ليه::ود ب::نی ع::وف، و أن ال::بردون
اإلثم.

است        عوف بنی یهود مانند شطيبه بنی  .یهود
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مادۀC سی و هشتم :

و أن موالی ثعلبة کأنفسهم.

اند       حقوق دارای ثعلبه مانند ثعلبه  .حليفان

مادۀC سی و نهم :

و أن بطانة يهود کأنفسهم.

دارند          مانند هم و سان هم حقوق یهود شعب  .تمام

مادۀC چهلم :

و أنه ال يخرج منهم أحد ِإال بِإذن محمد.

عليه            هللا صلی محمد اجازۀ به جنگ برای تجهيز و جنگ فرمان
        { صلی    محمد اختيارات از جنگ تجهيز و فرمان است سلم و

است     سلم و عليه  {.هللا

مادۀC چهل و یکم :

و أنه ال ينحجز: علی ثأر جرح.

در           }  شود جرحی قصاص تعميل مانع که تواند می نه کس هيچ
عفو   عدم  {.صورت

مادۀC چهل و دوم :

هللاو أنه من فتک فبنفسه فتک و أهل بيت::ه ِإال من ظلم و أن ا
علی أبر هذا.
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خودش          گردد، می مرتکب را ناحقی قتل ارتکاب که کسی
رفته          براوظلم اینکه ااَّل است قتل آن مسؤل بافاميلش همراه
 } وهللا}        ، باشد گرفته صورت ازکسی قتلی ازخود دفاع در باشد

ووفادار           پابند دستور این به که است کسی همراه عظمته جٌل
.است

مادۀC چهل و سوم :

و أن علی اليهود نفقتهم، و علی المسلمين نفقتهم.

مسلمانان و یهودیان: هریک به سهم خودشان هزینۀ:C اخراجات
.جنگی را می پردازند

مادۀC چهل و چهارم :

و أن بينهم النصر علی من حارب أهل هذه الصحيفة.

و             یهود اندازد، براه را جنگی عهد این معاهدین با که کسی و
اند         همدیگر ناصر و ممد هم با همه  .مسلمان

مادۀC چهل و پنچم :

و أن بينهم النصح والنصيحة و البردون اإلثم.

     }     { اساس    بر دیگر هم با یهودان و مسلمانان ها آن تعلقات
عهد          اینکه نه است شعارانه وفا و خواهانه بهی مشوره،

باشد   .شکنانه

مادۀC چهل و ششم :

و أنه ال يأثم امرء بحليفه، و أن النصر للمظلوم.

ورزی          خالف خود حليف خاطری به جماعتی یا فریق هيچ
است           اَّلزمی مظلوم رسی داد و کند می نه را  .معاهده
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مادۀC چهل و هفتم :

و أن اليهود ينفقون مع المؤمنين: ما داموا محاربين.:

و  }     {       امداد جنگ زمانۀ در هم مسلم غير های اقليت ها یهودی
دارند        عهده به را مدینه ریاست مالی  .معاونت

مادۀC چهل و هشتم :

و أن يثرب حرام جوفها أل هل هذه الصحيفة.

یا   }   {       العمل دستور این معاهدین به مدینه شهر یثرب جوف و
     {   }   { و    ممنوع آن در جنگيدن است دارااَّلمن حرم ميثاق این

است   {.حرام

مادۀC چهل و نهم :

. آثم       مضارواَّل غير کالنفس الجار ُأن و

دهنده           پناه با که است ااَّلجراء مرعی سلوکی همان پناهنده با
خود             نه و شود می رسانيده ضرری او به نه گيرد، می صورت

کند    می شکنی  .عهد

مادۀC پنجاهم :

و أنه ال تجار حرمة ِإال بِإذن أهلها.

شود           می نه داده پناه خاندانش رضایت بدون زنی به  .و

مادۀC پنجاه و یکم :
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و أنه ما کان بين أه::ل ه::ذه الص::حيفة من ح::دث، أو اش::تجار

هللايخاف فساده، ف::ِإن م::رده ِإلي ا و ِإلي محم::د رس::ول ا هللا
هللاصلي الله عليه وآله وس::لم و أن ا علي أتقي م::ا في ه::ذه

الصحيفة و أبره.

که             گردد رونما قتال و جنگ ميثاق این معاهدین بين در اینکه و
و             جالله جٌل هللا به آن ارجاع باشد، فساد ایجاد ترس آن از

جالله            جٌل هللا و است سلم و عليه هللا صلی هللا رسول
ميثاق           این مندرجات پابند تر زیاده که است شخص آن همرای
تعميل              در وفامندی با و کند می برخورد آن با احتياط با و است

ورزد     می تالش ميثاق  .این

مادۀC پنجاه و دوهم :

و أنه ال تجار قريش وال من نصرها.

مشرکين         متحدین و قریش مشرکين پناه جای منوره مدینۀ
نيست   .قریش

مادۀC پنجاه و سوم :

. يثرب        دهم من علی النصر بينهم ُأن و

     )   ( ذمۀ    بر بیرونی حملۀ صورت در منوره مدینۀ یثرب از دفاع
صورت           باهمی امداد با دفاع این که است یهودیان و مسلمانان

گیرد  .می

مادۀC پنجاه و چهارم :

و ِإذا دعوا ِإلی صلح يص::الحونه ويلبس::ونه ف::ِإنهم يص::الحونه و
يلبس:::ونه‘ و أنهم ِإذا دع:::وا ِإلي مث:::ل ذل:::ک فِإن:::ه لهم علي

المؤمنين.

http://www.tahleel.info/


ها  |    244 داد قرار
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

بپذیرند            آنرا باید شوند دعوت صلحی پيمانی به ها یهودی از اگر
در              که است اَّلزم نيز مسلمانان بر و گردند سهيم پيمان آن در و
را              آن و گردند سهيم صلح آن در ، صلحی پيمان به دعوت صورت

 .بپذیرند

مادۀC پنجاه و پنجم :

)فِإنه لهم علی المؤمنين( ِإال من حارب فی الدين.

و            بپذیرند را صلح دعوت که است اَّلزم مسلمانان بر ترتيب بدین
دین            که موردی در مگر باشند صلح معاهدۀ پابند معنی تمام به

ضروری            جالله جٌل هللا راه در جنگ و باشد نه محفوظ شان
 .باشد

مادۀC پنجاه و ششم :

علی کل أناس حصتهم من جانبهم الذی قبلهم.

است           مواجه آن با که است آن گروه هر مدافعت  .حصۀ

مادۀC پنجاه و هفتم :

و أن يهود األوس مواليهم و أنفسهم علی مثل م:ا أله:ل ه:ذه
الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة

و یهودی ه::ای قبیل::ۀC اوس ، م::والی باش::ند ی::ا اص::ل ، هم::ان
حقوق را دارا ان::د ک::ه ب::ه دیگ::ر معاه::دین این میث::اق حاص::ل

.است و آن ها با معاهدین این میثاق وفادار باشند

مادۀC پنجاه و هشتم :

و أن البردون اإلثم ال يکسب کاسب ِإال علی نفسه.
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دارد            نه را پيمان و عهد نقض صالحيت و حق فریق هيچ
است          مسؤل خودش تنها شود می جرمی مرتکب که وهرکس

کند}        می درو را خود کاشتۀ  {.هرکس

مادۀC پنجاه و نهم :

هللاو أن ا علی أصدق ما فی هذه الصحيفه و أبره.

این          مندرجات به که است کسی همراه وعظمته جٌل هللا
را             آن و است ميثاق این پابند داری وفا وبه است صادق ميثاق

   { کند     می نه نقض بخشد می تحقق عمل {.در

مادۀC شستم :

و أنه ال يحول هذا الکتاب دون ظالم أو آثم.

دهد           می نه تحفظ را شکنی عهد و ظالم ميثاق  .این

مادۀC شست و یکم :

و أن::ه من خ::رج آمن ومن قع::د آمن بالمدين::ة، ِإال من ظلم و
أثم.

کسی که ب::ه جن::گ خ::ارج می ش::ود هم مس::تحق امن و ام::ان
است و هم کسی که در مدین::ۀC من::وره می مان::د هم مس::تحق:
امن و امان است و به جزء کس::ی ک::ه ظلم و ق::انون ش::کنی

.می کند

مادۀC شست و دوم :
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هللاو أن  جارلمن بر واتقی، و محم::د رس::ول ا ص::لی الل::ه هللا
 .عليه وآله وسلم

کسی که به این میثاق وفادار اس:ت و تق:وی پیش:ه: می کن:د،
الله جًل جالله و رسول اکرم محمد ص:لی الل:ه علی::ه و س:لم

 .حافظ و نگهبان آن است

حاال می خواهیم که یک نگاه تحلیلی ب::ه این میث::اق وم::واد آن
داشته باشیم ت::ا در وس::عت ی::ک فهم اخالقی وحق::وقی، درک

درست وبجا از این میثاق رااز آن خود سازیم .

میثاق مدینه: عهد نامۀC مدین::ه  در وهل::ۀC اول  بی::انگر این نکت::ه:
است که مصدر این میثاق مقام رسالت آخر الزمان وشخص
محم::د رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم اس::ت و چ::ون
شخص::یت پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم ، آزاد، توحی::دی ،
اخالقی و قانونی مبتنی بر رسالت و نبوت است ک::ه هیچگ::اه
متضاد نبوده است و هر چهار جزء س::ازندۀC شخص::یت پی::امبر
صلی الله علیه و سلم با هم دیگ::ر در تناس::ب و تع::ادل ق::رار
دارند لذا این میثاق مظه::ر: رس::الت و نب::وت  محم::د  رس::ول
الله صلی الله علیه و سلم است و از لحاظ قانونی از اعتب::ار

بسیار بلند و باال برخوردار: است و ضمانت اجرائی: دارد .

 این میث::اق در ب::ر گیرن::دۀCدرین میثاق تصریح شده است که 
همۀC باشندگان مسلمان و غ::یر مس::لمان مدین::ه اس::ت یع::نی
اینکه بدون در نظ::ر داش::ت دین و م::ذهب، تف::اهم حق::وقی و
اخالقی است که بر توحید ابتن::اء دارد و ی::ا ب::ر فط::رت س:الم

 دیده می ش::ود ک::ه مفه::وم امت ب::رمیثاق. در این ابتناء دارد 
تمام معاه::دین میث::اق مدین::ه ) مس::لم و غ::یر مس::لم ( تعمیم
داده شده اس::ت ک::ه نمای::انگر وح::دت سیاس::ی، اجتم::اعی و

قانونی است.

اینجا باید تذکر داد که قانون، اخالق عینیت یافت::ه اس::ت و هم
ژک::تیفبچن::ان  اخالق نس::بی نیس::ت و ن::ه اخالق درش::کل او

objektiv ،قدرت و فرمان زورمن::دان ت::اریخ اس::ت Cآن زائیدۀ
همیش::ه: ث::ابت اس::ت زیراک::ه اخالق وحی::انی اس::ت پس این
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وحدت سیاس::ی ب:ر پرنس::پ ه:ای اخالقی و حق:وقی اس:توار
است که مشروعیت خ::ود را از آن پرنس::یپ ه::ا و شخص::یت
پیامبر صلی الله علیه و س::لم می گ::یرد، و در ی::ک فهم دیگ::ر

اینکه هردوی این: مجموعۀC همگون است .

میثاق مدینه:  تصریح: خود مختاری داخلی واحد ه::ای سیاس::ی
را بی::ان می دارن::د، یع::نی اینک::ه: اگ::ر نص وحی و ی::ا فرم::ان
پیامبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم وج::ود ن::ه داش::ته باش::د پس

« تعریف می شود مش:روط ب::ر اینک::ه267ساحۀC عمل » مباح 
در مجموع با در نظر داشت زمان و مکان ب::ا ث::وابت ق::انونی

در تضاد نباشد .

 می ت::وان ره ب::همیث::اق این س::ی ازدر سیاس::ت و تفک::ر سیا
 برد و آن را استنباط کرد و یا قی::اس ک::رد،268فدرالیزمجانب 

والبته این م::ورد ظ::رفیت اخالقی و فهم حق::وقی الزم دارد  
 استplay roomساحه و دائرۀC عمل آن مقید به امور مباح یا 

مؤثریت حکومت  و یا حاکمیت مرکزی خدشه نا پ::ذیر اس::ت
و بر اساس حکمی می تواند که در م:وردی را از ح:الت مب:اح
بیرون کند چه به گونۀC سلبی و یا به گونۀC ایجابی از حک::ومت
های محلی خود مختار اطاعت بخواهد. و این سبب می گ::ردد

جل:و گ:یری ب:ه عم:ل  مرکزی تا از ضعف و ناتوانی حکومت 
از فربه شدن غ:یر متناس:ب واح:د ه:ای سیاس:ی خ:ود و آید 

 .مختار جلوگیری بعمل آید

نوعی فدرالیزمی که از میثاق مدینه قابل استنباط اس::ت، آن
نوع فدرالیزمی است که حکومت مرکزی امک::ان ظه::ور آن:را:
در ساحۀC  امور مباح میدهد، نه اینک::ه در تقاب::ل ب::ا  حک::ومت
مرکزی صالحیت های حلت و تحریم را از آن خود کند  واین 

267 - Play room/ Spielraum.

مراد از این فدرالیزم فدرالیزم محدود است در ارفاق و همسوئی با حکومت وفاقی ، نه اینکه افسارگسیخته و 268
تجزیه طلب و عامل فشار بر حکومت مرکیزی باشد و یا بر تفوق نژادی خاصی ابتناء داشته باشد و بر اساس نژاد بر

دیگران سیادت کند . 
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همان نوع مذموم فدرالیزم است که با روح معاهده یا میث::اق
مدینه در تضاد است.

این ت::ذکر اهمیت ش::ایان توج::ه دارد ک::ه میث::اق مدین::ه: ب::ر
ساختار های قومی و نژادی ترک::یز: ن::ه دارد بلک::ه واح::د ه::ای
سیاسی و حقوقی اند و این بر این: اصل دینی ابتن::اء دارد ک::ه
بر جسته شدن ن:ژاد در مجم::وع تفک:ر دی:نی متض:اد اس:ت و

اینجا تعارف و شناخت مورد نظر است .

میثاق مدین::ه ب::ا در نظ::ر داش::ت م::واد مرتب::ط  » فدی::ه « ی::ا
پرداخت نقدی را در برابر »زندان«: اس::اس ق::رار داده اس::ت
یعنی با دادن » فدیه « می توان زن::دانی را آزاد ک::رد، یع::نی،
فدیه بر زن::دان ترجی::ع داده ش::ده اس::ت و این ب::ه این مع::نی
نیست که فدیه در آزاء زندانی شدن ب::ه ن::ا ح::ق اس::ت بلک::ه
زندانی استقبال جرم نموده است و بی گناه ش::مرده ن::ه می
شود که فدیه مختص به م::ورد بی گن::اهی ش::ود، طوریک::ه در

مورد اسیران غزوه بدر صادق است .

ت اسالمییعاز این مورد چنین می توان استنباط کرد که شر
Cغل و زنجیر و زندان و زن::دان ب::ان ن::ه دارد و تنه::ا ت::ا فیص::لۀ
جرم و تا پرداخت فدیه، تحت حراست گرفتن م::ؤقت مج::رم

مشروع است .

و اینکه درمادۀC از این میثاق در صورت عدم توانائی پ::رداخت
» فدیه « از طرف مجرم، پرداخت: » فدی::ه « ب::ر ذم::ۀC واح::د
سیاسی است ک::ه ش::خص مج::رم ب::ه آن تعل::ق دارد، ح::رکت

صریح بر ضد زندان است .

یع::نی اینک::ه ب::رای ج::رائمی: ک::ه دیگ::ران: زن::دان س::اخته ان::د
ت و قانون اسالمی آنها را به جریمۀC نقدی مجاز ساختهیعشر

است و مفکورۀC زندان را از بیخ و بن ب::ر انداخت::ه: اس::ت و از
همین جهت است که در زمان مبارک پیامبر صلی الله علیه و
س::لم تش::کیالتی و دم و دس::تگاهی ب::ه ن::ام زن::دان وج::ود ن::ه

داشت و تنها در زمان حضرت عمر فاروق رضی 
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الله عنه بناء به ضرورت های تحت حراست گرفتن: مجرم که
از چهارماه تجاوز نه می کرد، مروج و قانون مند شد .

رابطۀC زندان با عدالت س::ؤال ب::ر انگ::یز اس::ت، زی::را حق::وق
افرادی  که محکوم: به  زندان اند نادیده گرفته می ش::وند ب::ه
طور مثال زن حاملۀC زندانی را در نظر: بگیری::د ک::ه در زن::دان
وضع حمل می کند درین ص::ورت دو ح::الت ممکن: اس::ت ک::ه

عبارتند از :

 ب::ا م::ادرش در زن::داندر زندان تول::د ش::ود و : طفل باید  1
باشد.

 : طفل باید از مادر جدا شود.2

در صورت اول اگر زندان جای بود و باش مجرم: اس::ت، پس
به کدام جرم طفل باید زجر زندان را بکشد و از طرف دیگر
حق ی::ک طف::ل برخ::ورداری: متناس::ب و هم س::ان از ش::رایط
اجتماعی است که باید تربیه شود، آیا این ش::رایط در زن::دان
مهیا است ؟ و اگر مهیا اس::ت پس مح::دودیت: ه::ای زن::دان و

مفهوم زندان چیست ؟

در صورت دوم اگر طفل از مادر جدا شود آیا حی::ات و دوری
Cمادر که طفل همیشه به آن دسترس::ی ن::ه دارد، آی::ا در دورۀ
شیرخوارگی زندان حق شیر خوارگی طفل را س::لب ن::ه می

کند ؟

آیا زجر روحی مادر از دوری طفل، زجر مض::اعف ب::ر زن::دان
نیست ؟

ودیگر اینکه این میثاق  تأکید بر عدل و انصاف دارد  یعنی در
عمل مسلمانان موازین: اخالقی و حقوقی  را مدنظر: گیرند و

متضاد عمل نکنند .

در مورد زندان باید بر اساس تعلیمات قرآنکریم ی::ک اس::تثناء
باید در قوانین: جزائی یک استثناء در نظرگرفته: شده است  و
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آن این: است ک::ه در م::ورد قت::ال ب::ا مش::رکین قرآنک::ریم: می
فرماید:

ُأَْثَخْنُتُموُهْم          ِإَِذا َحتَّى الرَِّقابِ َفَضْرَب َكَفُروا الَِّذيَن لَِقيُتمُـ َفِإِذا

اْلَحْرُب          تََضَع َحتَّى فَِداًء ا َوِإِمَّ بَْعُد َمنًّا ا َفِإِمَّ اْلَوثَاَق وا َفُشدُّ

بَْعَضُكْم          لِيَْبُلَو َولَكِْن ِمْنُهْم اََّلْنَتَصَر ُ هَّللاَّ يََشاُء َولَْو َذلَِك ُأَْوَزاَرَها

ُأَْعَمالَُهْم         ُيِضلَّ َفلَْن ِ هَّللاَّ َسبِيِل فِي ُقتُِلوا َوالَِّذيَن ﴿ بِبَْعضٍ

47:4﴾ 
روبرو شدید با کسانی( در ميدان نبرد)پس هنگامی که  ( 47:4) 

تــا( ونــبرد را ادامــه دهيد, )را بزنيد( یشــان)گردنها , که کفر ورزیدند
پس, کشــتيد( آنها را از پــای در آوردیــد و( بسياری از)هنگامی که 

ــد  ــان منت, را محکم ببندید( اســيران)بن ــر آن ــا ب ــاه پس از آن ی آنگ
(و رهایشــان کنيد)فدیه بگيرید ( از آنان)یا ( وآزادشان کنيد)گذارید 

واگــر, این است( حکم, )نهد( بــر زمين)تا جنگ بار سنگين خــود را 
(می خواهد)خــدا می خواســت از آنهــا انتقــام می گــرفت وليکن 

وکسـانی کـه در راه خـدا, بعضی از شما را با بعضی دیگر بيازماید
.هرگز اعمال آنها را نابود نمی کند( خداوند)پس , کشته شدند

 دوام جنگ و قت::ال) سورۀC مبارکۀC محمد: (،از این آیۀ:C مبارکه 
را در میدان نبرد  تا خاتمۀ:C عوامل جنگ و قتال درک می ک:نیم
و خاتمه عوام::ل جن::گ و قت::ال آنگ::اه ممکن: اس::ت ک::ه جن::گ
افروزان یا در میدان نبرد به قتل رسند و یا به اسارت گرفته
Cشوند و وق::تی ک::ه اس::ارت جل::و فعالیت ه::ای جن::گ افروزان::ۀ
جنگ افروز را می گرد بهتر است که در اس::ارت باش::ند و ی::ا
هم در تبادله رها ساخته ش::وند و ی::ا وق::تی ک::ه ق::ابلیت جن::گ
اف::روزی را از دس::ت داده ان::د در ب::دل فدی::ه آزاد ش::وندو این

اختیاری است که حاکم و فرمانروا آنرا: مرعی میدارد.:

جرم جنگ افروزی و اقدام مسلحانه برضد یک نظامی که ب::ر
عدالت و انصاف ابتناء: دارد که حافظ شرف، ع::زت و تک::ریم
مسلمان و غیر مسلمان است مثل تقابل مسلحانۀC مش::رکین
قریش با جامعه و نظام اسالمی مدینۀ:C من::وره ( یع::نی تقاب::ل
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مسلحانۀC دوسیستم و دو نظام متضاد در اعتقاد و ب::اور ه::ا و
اخالق و ق::وانین: ی::ا ب::ه عب::ارۀC دیگ::ر: تقاب::ل جامع::ۀC طبق::اتی
مشرک و ملحد با جامع::ۀC  توحی::دی و عادالن::ه، ج::رم س::نگین

محسوب می گردد.

اما اینکه برخی قانون دانان و فقها در استنباط مفهوم زندان
 Cمبارکۀ Cالمائده ترک::یز می کنن::د ج::ای33بر آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
 آیۀC مبارکه چنین نزولی مبارک دارد:،سؤال است 

اَأْْلَْرضِ         فِي َويَْسَعْوَن َوَرُسولَُه َ هَّللاَّ ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاُء ِإِنََّما

ِمْن          َوُأَْرُجُلُهْم ُأَْيِديِهْم ُتَقطَّعَـ ُأَْو ُيَصلَُّبوا ُأَْو ُيَقتَُّلوا ُأَْن َفَساًدا

َولَُهْم           ْنيَا الدُّ فِي ِخْزٌي لَُهْم َذلَِك اَأْْلَْرضِ ِمَن ُيْنَفْوا ُأَْو ِخاَلٍف

َعِظيٌم     َعَذاٌب اآْْلَِخَرِة ﴾5:33﴿فِي

سزای کســانی کــه بــا خــدا و پيــامبرش می جنگنــد، و در( 5:33)
زمين به فساد می کوشند، فقط این است کــه کشــته شــوند، یــا

آنهـا بعکس( چپ)و پــای ( راست)به دار آویخته شـوند، یـا دسـت 
ــد، این ــد گردن ــود تبعي ــر زمين خ ــا از س ــده شــود، و ی ــدیگر بری یک
ــد ــزرگی خواهن ــذاب ب ــرت ع ــت، و در آخ ــا در دنياس ــوایی آنه رس

269.داشت

 مفه::وم زن::دان را اس::تنباطأَوْ يُنْفَ::وْابرخی از قانون دانان از 
کرده اند که تا حدی سؤال برانگیز: است.

تشنج زدائی و رفع امکانات تخاصم و دشمنی که صلح جامعه
را به مخاطره می اندازد ب::ر اس::اس کم::ک و مع::اونت نق::دی
فردی و جمعی به درماندۀC که تحت فشار قرض است و توان
ادای آن را ندارد . این میث::اق امکان::ات زن::دگی ب::ا همی راب::ر

تفاهم و اعتراف حقوقی هم دیگر میسر می سازد .

این میثاق مبارک تصریح: می کن::د و  بی::ان می دارد اینک::ه ی::ک
قرار داد سالم و مبتنی بر اخالق و حقوق این: استکه با 

269 - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=5_32

http://www.tahleel.info/


ها  |    252 داد قرار
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

قرارداد: سالم دیگ:ر در تض:اد نباش:د و ق:رار داد: ه:ا امکان:ات
همگون شایستۀC زندگی باهمی را صدمه نه رسانند .

این میثاق مبارک  تصریح مبارزۀC وسیع و گسترده را  بر ض::د
زور گوئی، عهد شکنی، اشاعۀC فس:اد و بغ:اوت و س:ر کش:ی
وتجاوز  به حقوق دیگران به عنوان تکلیف ش::رعی و ق::انونی

مسلمانان  را در بر دارد.

این میث::اق مش::مول تعری::ف حق::وقی از م::ؤمن و مس::لمان
است، بر این اساس که مسلمان مرتکب قت::ل ن::احق ن::ه می
شود، به مال و ناموس کسی چشم بد ن::ه می داش::ته باش::د،
بر حقوق کسی تجاوز نه می کند، از دست و زب::ان مس::لمان
ب:::ه کس:::ی آزار و اذیت ن:::ه می رس:::د . و هم چ:::نین از این
استنباط می شود که در ص::ورت ب::روز ج::رمی چ::ون قت::ل از
مسلمانی، افراد: صالحیت تعمیل جزائی نه دارند، بلکه مرج::ع
تع:یین مج:ارات و اعم:ال مج:ازات،  قض:اء اس:ت  و مح:اکم

عدلی و قضائی اند.

 حی:ثیت حق::وقی اف::راد مس:لمانبر  بازهم این میثاق مبارک 
 ک::ه بای::د از ج::انب دیگ::ران در ی::ک اجتم::اعص::راحت دارد 

 اعتماد و احترام: مسلمانان، اسالمی مورد پذیرش قرار گیرد
را به تصمیم یک مسلمان نش::ان می ده::د ک::ه بای::د مراع::ات

شود  چون نافذ است و مدار اعتبار است.

این میثاق مبارک  نشان دهندۀC آن است که اجتماع مس::لمین
از وحدت اخالقی و حقوقی برخوردار: است  یعنی  دو گونه و

 و  اوبجیک::تیف:subjectiveی::ا دو چه::رۀC اخالق ) س::بجیکتیف: 
objective.با هم در انطباق کامل قرار دارند ) 

این میثاق مبارک رواداری اس::المی ) حق::وقی و اخالقی ( ب::ه
تس::اوی  را، ب::دون در نظ::ر داش::ت دین و م::ذهب نس::بت ب::ه
افراد جامعه مشروط به اینکه ظالم و مفسد نباشند یعنی بر

حقوق دیگران: تجاوز نه کنند، صراحت می بخشد .
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 این میثاق مبارک شامل  معرفی حقوقی اجتم::اع مؤم::نین و
مسلمین  به عنوان یک پیکر واحد در ق::رار داد ص::لح  اس::ت،
یعنی صلحی که مفاد آن شامل همۀC اجتماع باشد و هم چنان
برین نیز صادق است که افراد: اجتماع مس::لمان در جن::گ هم
تفاهم عمومی داشته باشند، یعنی دلیل صلح و جنگ وضاحت
ش:رعی و ق:انونی داش::ته باش:ند ن::ه اینک:ه: ی::ک تص:میم خ::ود

سرانه و بدون دلیل باشد .

این ماده هر عمل خود س::رانه را بن::اء ب::ه تفس::یر ه::ای کج و
معوج و یا بنابر عالقه مندی های شخصی و گروهی مبتنی ب::ر
فهم نادرست در مورد صلح و جنگ ابط::ال می کن::د و ش:ایان
توج::ه اس::ت ک::ه تفس::یر درس::ت از اوض::اع و اح::وال و فهم
درست و مشاوره به صورت یک نهاد قانونی صالحیت اص::دار

جنگ و صلح را دارد .

این میثاق مبارک  وضع قوانین: برای اشتراک کنندگان مس::لح
در ی::ک جن::گ ب::دون در نظ::ر: داش::ت امتی::ازات شخص::ی و
گ::روهی، ن::ژادی: و دی::نی و م::ذهبی  را ص::راحت می بخش::د.
وحدت حقوقی مسلمانان و ش:ریک ب::ودن در حی::ثیت، آب:رو و

عزت  از صراحت های دیگر این: میثاق مبارک است.

این میثاق مبارک ب::ه  تف::وق و برت::ری مس::لمانان ب::ر اس::اس
شناخت حقوقی رابطه ها و مراعات آن رابطه: ها در زن::دگی

روزمره شان صراحت دارد.

این میثاق مبارک شامل مادۀC یست که س::لب ص::الحیت پن::اه
دهندگی از افراد غیر مسلم مدینه به قریش مشرک و س::لب
Cدفاع از مشرک قریش در براب::ر حی::ثیت مؤم::نی ک::ه باش::ندۀ

مدینه است را در بر دارد .

این میث::اق مب::ارک  ب::ه منظ::ور ایج::اد و اع::ادۀC ص::لح تص::ریح:
می کند که  در صورتیکه قتلی صورت گ::یرد دو امک::ان وج::ود

دارد :

 : قصاص } جان در برابر: جان {1
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 : رضایت ولی مقتول به عفو کردن قاتل و اخذ خون بها.2

این میثاق مب::ارک ب::ر  س::لب ح::ق پن::اه دهی ب::ه قات::ل وتن::گ
ترکردن زندگی برقاتل وتجرید: قاتل ازاجتماع وسلب حم::ایت

ازقاتل برای بازخواست ومحاکمه، صراحت دارد.:

کسی که به قاتل پناه می دهد در واقع تائید قتل و حمایت از
قاتل است که لعنت و غضب الله جٌل جالل::ه را کم::ائی ک::رده
است و نشانگر این اس::ت ک::ه پن::اه دهی ب::ه قات::ل ی::ک ج::رم

است که باید از طریق مراجع با صالحیت پیگیری شود .

به تص::ریح این میث::اق مب::ارک  مش::خص ب::ودن و قاب::ل قب::ول
بودن شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ب::ه عن::وان
شخصیت رهبری کنندۀC اعتقادی، اخالقی، حقوقی، قض::ائی و
سیاسی در جامعۀC مدینه منوره، نه به عن::وان ی::ک پناهن:دۀC در

ظل حمایت قومی و نژادی .

ب::ه ص::راحت این میث::اق مب::ارک  مس::ؤلیت پ::ذیری یه::ود در
پرداخت اخراجات و هزینِه: جنگ به بخشی از وحدت سیاس::ی

جامعه .

.: همزیستی مسالمت آمیز1

 .: اعالن رسا و بلیغ آزادی های دینی و مذهبی2

:  محدود بودن اثرات: ج:رم ب::ه عن::وان مص:یبت ب:ه ش::خص3
مجرم و فامیلش.

س::ه م::وردی ان::د ک::ه میث::اق مب::ارک مدین::ه آن ه::ا را در م::واد
قانونی و حقوقی خود جا داده است

مورد سوم ض::رورت ب::ه توص::یح دارد: ک::ه در این رابط::ه: بای::د
چنین گفت :

یعنی اینکه جرم از شخص::ی ب::ه شخص::ی دیگ::ر: قاب::ل انتق::ال
نیست یعنی جزای جرم شخصی به فردی دیگ::ر: داده ن::ه می
شود پس سؤال بر انگیز است که چگون::ه مص::یبت ناش::ی از

جرم مجرم به فامیلش انتقال می کند ؟
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در جواب باید عرض کرد که در صورتیکه اعضای ب::الغ فامی::ل
یک مجرم با مجرم: شریک جرم باش::د خ::ود ب::ه ذات خ::ود ب::ه
عنوان مجرم: محسوب می گردد و دیگر اینکه: اجرای ع::دالت

 و همین اثرد دارتأثیرمسلم است بر زندگی خانوادگی مجرم 
 .است که به سان مصیبت دامن خانوادۀC مجرم را می گیرد

بر اساس مواد حق::وقی این میث::اق مب::ارک  ع::دم تبعیض بین
قبائ::ل و ش::عب یهودی::ان  ص::راحت دارد و از لح::اظ حق::وقی

تساوی را بین شان ضمانت می کند .

این میثاق مبارک بر  تثبیت قانونی قیادت، س::یٌادت و ره::بری
حضرت محمد: صلی الله علیه و سلم در فرمان دادن به جنگ
و تجه::یز: آن ص::راحت دارد و هم چن::ان ب::ا ص::الحیت ه::ای
پیامبرانۀ:C اش صالحیت دارد که بر صلح تفاهم و عقد ق::رارداد

کند.

در رابطه: با  ص::لح و جن::گ ک::ه از ص::الحیت ه::ای پیامبران::ه: و
قیادت سیاسی رسول الله صلی الله علیه و س::لم  اس::ت دو

صورت حال است که عبارتند از:

: صلح و جنگ بر اساس وحی.1

 : صلح و جنگ بر اساس مشوره و مشاوره.2

این میثاق مبارک صراحت دارد بر اینکه: تعمیل ع::دالت حتمی
و ضروری است و کسی نه می تواند که ب::القوه و ی::ا بالفع::ل
اجرای عدالت را مانع شود یا به عبارۀC دیگ::ر: س::لب ب::القوه و
بالفعل همه توانائی ها و امکاناتی ان::د ک::ه در اج::رای ع::دالت
موانع ایجاد می کنند و اگرتوانائی باشد ک::ه  امک::ان تحق::ق و
اجرای ع::دالت را مخت::ل س::ازد، حکم ع::دالت ک::ه در وج::دان
بشر است هیچگاه زائل نه می گردد و همیشه ناف::ذ اس::ت و
روزی امکان::ات تحق::ق آن مهی::ا می ش::وند و ب::ه تحق::ق می

ییوندند.

برویت این میثاق مبارک تصریح: شده است  و  آن اینکه: دفاع
حق طبیعی و مشروع هر موجود زنده است. و دفاع مشروع
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و ق::انونی تحف::ظ نفس اس::ت در براب::ر: حمالت و تهاجم::ات
دیگران: .

این میث::اق مب::ارک ب::ر تکلی::ف ق::انونی مس::لمان و یه::ودق در
پرداخت اخراج::ات و هزین::ۀ:C جن::گ اگ::ر جنگی در پیش باش::د،

صراحت دارد: .

بر اساس این میثاق مبارک  جنگ در براب::ر یکی ار معاه::دین
این میثاق جنگ در برابر: همه محسوب می گردد لذا مسلمان
و یهود مکلف اند که همدیگر را یاری رسانند و نصرت دهند .

این میثاق مب::ارک اص::ل ش::وری و مش::اوره را  ب::ا پای::ه ه::ای
وسیع بدون در نظر داشت دین و مذهب تثبیت کرد .

و از مواد دیگر: این میث::اق واض::ح اس::ت ک::ه زورگ::و، خ::ائن و
مفسد ک::ه ب::ر حق::وق دیگ::ران تج::اوز می کن::د اه::ل مش::وره

نیستند و این حق از آن ها سلب شده است .

توثیق عدم خالف ورزی و سلب قانونی ح::ق خالف ورزی ب::ه
بهانه های تحلیف با دیگران در این سند ت::اریخی نم:ای خ:اص
دارد و این بیانگر: این امر است که این میثاق نسبت به دیگ::ر

عهود، عهد محکم است .

فکر می شود که تذکر از امداد: و معاونت درین میثاق اضافه
بر هزینۀC جن::گ اس::ت، یع::نی ب::ر عالوه در زمان::ۀC جن::گ کم::ک
مالی به تأسیسات مدنی و شهری مدینه است ک::ه در ح:االت

خاص مانند بروز جنگ، اخراجات بیشتر ضرورت دارد: .

اعالن و اعالم قانونی صلح و امنیت از نور این میث::اق س::اطع
است .

طبق این میثاق، شهر مدینه یا یثرب ح::رم  امن اس::ت ی::ا ب::ه
عب::ارۀC دیگ::ر جنگی::دن در آن ح::رام اس::ت و این بزرگ::ترین:
تضمین صلح برای شهر مدینه ب::ود .این  نش::ان می ده::د ک::ه
ایجاد صلح و امنیت از اهداف اصلی دین مقدس اسالم است
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تساوی حقوقی بین پناهنده و پناه دهنده هم از نور این میثاق
مبارک ساطع است و این سبب می گ::ردد ک::ه تبعیض غ::ربت
از بین برود و از بروز عقده ه:ای س:ازمان یافت:ه ک:ه ص:لح و

امنیت را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود .

این همان تکریم انسان است که فکتور زمان و مکان از نظر
افتاده و نا دیده گرفته شده اس:ت و انس::ان را همدردان::ه: ب:ه

انسانیت بر گردانده است و به آن احترام: گذاشته است .

در زندگی قبائلی، زن یا علت برخی جنگ ها ب::وده ی::ا هم ب::ار
سنگین جنگ ق::امتش را خمان::ده اس::ت چ::ون حی::ثیت زن ب::ه
عنوان ناموس نه تنها به خانوادۀC خودش بلکه ب::ه هم::ه قبیل::ه
تعلق دارد، مس::ائل مرب::وط آن دقت الزم را می خواه::د و از
این جهت است ک::ه این میث::اق در پن::اه دادن: ب::ه ی::ک زن، هم
دفاع از حقوق زن است و هم در نظر داشت رضایت فامی::ل
به این منظور است که جنگ ها ی را به بهانۀC لک::ه دار ش::دن

شرف ناموسی سد گرداند: .

در صورت ظلم و س:تم، تکلی:ف دف::اع از زن را مش:روط ب::ه
رض::ایت خان::دانش: واجب می س::ازد و این ش::رط هم از این
جهت است که دلیل  راه اندازی سلسلۀC جنگ ه::ای ناموس::ی
سدباب گردند تا خون های بیشماری ریخت::ه ن::ه ش::وند وخان::ه
های آباد ویران نه شوند و زن ه::ای دیگ::ر: ب::ر اث::ر جن::گ ه::ای

خونین بی سر وسامان نه شوند .

از یک طرف دفاع ار حق::وق زن اس::ت ک::ه بای::د در ام::نیت و
آسایش به سر ب::رد و از ج::انب دیگ::ر اق::دامی معق::ول ب::رای

حفظ صلح و امنیت است .

سلب حق پناهندگی به مشرکین قریش، مشرکینی که آزار و
اذیت مسلمانان مکۀC مکرمه: مشق و تمرین روزانۀC شان ب::ود
و ب::دترین: س::لوک و رفت::ار را نس::بت ب::ه مس::لمانان داش::تند،

درین میثاق مبارک صراحت دارد .
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این میثاق امن و ام::ان مدین::ه: را ب::ر مش::رکین ق::ریش ح::رام
کرده و این از آن جهت است که ب::ر اس::اس خودکام::ه گی و
منفعت ه::ای اقتص::ادی، مش::رکین ق::ریش ب::ه هم زیس::تی
مسالمت آمیز در صورت تنوع اعتقادی و فک::ری ب::اور من::دی
نه داشتند و قاب:ل درک اس:ت ک:ه تجری:د عناص:ر ض:د ص:لح،

امنیت و آسایش، اقدام عملی در جهت حفظ صلح است .

 ساطع است ک:ه ب:ه ظالم:ان و س:تمگران میثاقاز جبین این
خون آشام نباید پناه داد: چون پناه دادن: ب::ه آن ه::ا حم::ایت از

 .کردار ظالمانۀC شان است

این میثاق مب::ارک  دف::اع از ح::ریم مدین::ۀC من::وره را ص::راحت
میبخشد در صورتیکه حمله از بیرون باشد و این دفاع بر ذمه
و دوش مسلمان و یهود: است که ه::ردو در کن::ار هم از ش::هر
شان، از امنیت شان و از نظ:ام سیاس:ی ش:ان دف:اع کنن:د و
نگذارند که  حمله آوران شهر مدینه را غارت کنند و ش::هر را
به آشوب کشانند که هم برای  مس:لمان و هم یه:ود: مص:یبت

بار و زیان بار است .

پس این همزیستی مسالمت آمیز مبتنی بر تف:اهم حق:وقی و
تکریم انسان است که تکلیف دفاع از صلح و امن را بردوش:

هردو انداخته: است .

جواز آزادی عمل در دائرۀC اقدامات صلح جویانه، یعنی اینک::ه
C:با عقد پیمان ها مجاز است که صلح را گسترش داد و دائ::رۀ
امنیت را وسیع ساخت . این نشان دهن::دۀC این حقیقت اس::ت
که هدف پیامبرصلی الله علیه و سلم بدون در نظر داش::ت و
چشم داشت منفعت جوئی های اقتصادی و پارتی بازی ه::ای
سیاسی ویا غلبۀC سیاسی واقتصادی، تنها وتنها صلح و ام::نیت

بوده است که برعهد وپیمان ابتناء دارد .

مسلمانان از عهد و پیمان صلحی منع کرده شده ان::د ک::ه ب::ر
 . باشدنضد دین شا

این جزء شاید به نظر برخی محدودیت آزادی عمل را نش::ان
دهد اما چنین نیست زیرا که اسالم مقدس بر اساس اعتقاد 
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توحی::دی ق::انون نام::ه و نظ::ام نام::ۀC اس::ت ک::ه در آن تک::ریم
انسان به درجۀC انتهائی: برجسته و چشمگیر است و از ل::وازم
تکریم انسان حق آزاد زیستن در امنیت اس::ت و ص::لحی ک::ه
بر ضد اسالم باشد بر ضد تکریم: انسان نیز است و در حالتی
که آنجا تکریم: انسان نیست آنجا آزادی نیست و آن جا امنیت
نیست، پس عهد نامۀC صلحی یا انعق::اد ق::راردادی: بن::ام ص::لح
Cکه ضد اسالم است، صلح نیست و بهتر: است که آنرا: برنام::ۀ
عملی ستمگران و ظالمان جهت دستیابی به منفعت های ب::ر

اساس تنازع بقاء نامید .

تشخص ساحۀC عمل مدافعانه در دفاع از مدینۀC من::وره اس::ت
نیز از نور این میثاق مبارک ساطع است .

این دفاع به این ترتیب است که هر گ::روه ی::ا واح::د سیاس::ی
حافظ و مدافع حدود خود است و در جبهۀC که ب::ا آن در جن::گ
مواجه است دفاع کند و در صورت ضرورت مسلم است ک::ه
حق دریافت کمک و نص::رت را از دیگ::ر معاه::دین این میث::اق

دارد .

تساوی حقوقی نیز دریم میثاق مبارک مراع:ات ش:ده اس:ت،
Cزندگی بدون امتیازات خاص و مختص به گروهی، یک جامع::ۀ
متوازن و به دور از عقده های حقارت و کم بینی، عقده های
ک::ه در انکش::افات بع::دی س::ازمان یافت::ه می گردن::د و س::بب
دشمنی ها و مخاصمات می گردند و این همان دشمنی ه::ای
اند که روابط تباع::دی را در اجتم::اع بش::ری ش::کل و س::امان
میدهند،  ص::لح و ام::نیت اجتم::اع بش::ری را ب::ه مخ::اطره می
اندازند و جامع::ۀC انس::انی را بس::وی جنگه::ای خانمانس::وز می

کشانند .

این میثاق مبارک به این ص::راحت دارد ک::ه ص::لح و ام::نیت را
لل::ه تب::ارک و تع::الی دوس::ت دارد  و ب::ه آن رض::ایت دارد و
امک::ان ایج::اد جامع::ۀC امن، تس::اوی حق::وقی و تض::مین آزادی
های است که باهم و با حقوق و آزادی های دیگران: در تض::اد

نباشند .
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بر مبن:ای این میث:اق مب:ارک ظلم و عه:د ش:کنی ب:ا ص:لح در
تضاد است، پس ظالم و عهد شکن مجرمی:نی: ان:د ک:ه تهدی:د:
جدی به صلح اند یع::نی اینک::ه: همزیس::تی و تف::اهم حق::وقی و
اخالقی  را از بین می برند و ام::نیت و آس::ایش را ب::رهم می
زنند و اینکه به چنین مجرمی: میثاق مدینه: تحفظ نه می ده::د

به این معنی است که با او معاملۀC قانونی می شود .

بر اساس این میثاق مبارک هر آنکه دربیرون: از مدین::ه: ب::رای
دفاع مدینه: منوره مصروف جنگیدن باشد و یا مقیم خانه اش
در مدین::ۀ:C من::وره باش::د و پابن::د این میث::اق و وف::ا دار ب::ه این:
میثاق باشد بدون در نظ::ر داش::ت دین و م::ذهب و ن::ژاد ح::ق

زیستن در امن و امنیت را دارد .

تحفظ و نگهب::انی الل::ه ج::ٌل جالل::ه و پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه
وسلم در رابطه به وفامندی که درین میثاق مبارک بیان شده
است به این مفهوم است که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر
اساس مأموریت  و رسالتی که از جانب الله جٌل جالل::ه دارد
این میثاق را در عم::ل محق::ق می س::ازد و این مفه::وم را در
خود نیز دارد که اطمینان ب::ه اف::راد: جامع::ه اس::ت ک::ه پی::امبر
صلی الله علیه و سلم پابند و وفادار به این میثاق است و آن
را در اجتماع عملی میس::ازد و چ::ون عملی ش::دن این میث::اق
امن و امان را بار می آورد و مسلم است ک::ه وف::ا من::دی ب::ه
این میثاق، تحفظ و حمایت قانونی را کسب می کن:د ک:ه این
حمایت و تحفظ از اوامر الله جٌل جالله و رسالت رسول الله
صلی الله علیه و سلم در تطبیق اوامر الله جٌل جالل::ه ناش::ی

می شود .
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صلح      ایجاد در ها میثاق نقش
(270) نمای حقوقی و سیاسی جوامع بشری

 میثاق ها در سطوح فردی، اجتم:اعی و سیاس:ی و ی:ا هم در
گستره های وسیع زندگی بش::ری نش::انگر تف::اهم در مراح::ل
زن::دگی بش::ری ان::د و این تف::اهم در واق::ع تراض::ی حق::وقی
بشری است به این: مفه::وم ک::ه ج::وانب و ط::رف ه::ای عق::د
قراردادها و میثاق ها با درک تفاوت ها و اختالفات به حق::وق
همدیگر معترف می گردند و یا حد اقل همدیگر: را تحمل می
کنند و یا به عبارت دیگر،  میثاق ها و قرارداد ها  رابطه ه::ای
انسانی افراد بشری و گروه های بزرگ اجتماعات بشری  را
به شکل تفاهم حقوقی  به نمایش می گذارند، پس مبرهن و
آشکار است که میثاق ها و قرارداد: ها  فرصت ها و امکان::ات
زندگی صلح آمیز ابن::ای بش::ری را ف::راهم س::ازی می کنن::د .
درین جا منظور ما میثاق ها و قرارداد: های اند که ب::ر ق::درت
اخالقی شده ابتناء داشته باشند  و یا به مفهوم دیگر، ق::درتی
ک::ه م::ورال و اخالق ب::ه حیث ض::مانت اج::رائی، میث::اق ه::ا و
قرارداد: ها را به فعلیت می رساند و این جا است که بشر ب::ا

وجود تفاوت ها و اختالفات  به صلح و آرامش می رسد .

270 - The legal and political aspects of human societies/ Die rechtlichen und politischen 
Aspekte der menschlichen Gesellschaften.
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بر خالف، میثاق ها و  قرار دادهای که بر رابطه: ه::ای ق::درت
و غرایز ابتناء دارند، قراردادها و میثاق های اند که بر منفعت
های فردی و گ::روهی ترک::یز دارن::د خ::ود کام::ه، ج::اه طلب و
تمامیتگرا،: پرخاشگر و جنگ افروز ان::د زی:را در مرحل:ۀC س::رو
سامان گرفتن و یا انسجام  قدرت در جهت عقد قراردادها و
میثاق ها، در ف::از ش::ناخت حق::وقی  ک::ه پای::ه و اس::اس عق::د
میث::اق ه::ا و قرارداده::ا اس::ت، ش::مولیت و مح::رومیت  ب::ر
اساس خود خواهی و خود کامگی ش:کل می گ:یرد و ص:ورت
بندی می شود که در نتیجه حرکتی صعودی و فرایاز در جهت
اکتس::اب ق::درت بیش::تر: و لگ::ام گس::یخته  اس::ت ، ق::درت و
توانائی که اجتماع بشری را به طبق::ات ن::ا همگ::ون  منقس::م
می س::ازد ک::ه مث::ال ه::ای مش::هود آن را در ت::اریخ بش::ری و
تجربۀ:C زندگی تاریخی  ش:اهد هس::تیم و ب::ه عن::وان ی::ک اص::ل

ثابت به آئنده نیز قابل تعمیم و گسترش است .

در رابطۀ:C مورال یا اخالق و قدرت و رابطۀC آن ه::ا ب::ا هم::دیگر
بحثی مفصلی را به انج::ام: رس::انیدیم و درین مق::ام ب::ه چه::ار
خاصیت دیگر مورال ی::ا اخالق ک::ه ق::درت را در خ::ود مض::مر
دارد اش::اره می ک::نیم  ک::ه این مف::اهیم عبارتن::د از:مف::اهیم
ایجابیه، سالبه، کنترول  و ثبات اند و همین خاصه های سالبه
و ایجابی::ۀ:C م::ورال اس::ت  ک::ه آن::را: ص::الحیت ه::ای ) تح::ریم و
شمول ( بر اساس آگ::اهی پیش::ین و غ::یر تج::ربی می ده::د و
این خود توانائی و  قدرت معنوی است که بر رفتار انسان ها
اثر گذار اس::ت یع::نی اینک::ه: » تح::ریم و ش::مول « م::ورال در
قوانین و نظام های حقوقی جوامع بش::ری بازت::اب ش::فاف و
گس:ترده دارد و این ) تح:ریم و ش:مول م:ورال ( ب:ه درج:ات
متفاوت،  قدرت فزیکی و مادی را  براساس تصامیم انس::ان
ه::ا در تجرب::ه ه::ای زن::دگی و در اعم::ال ق::درت ب::ه اش::کال
گون:اگون آن باالخص:وص در ح:وزۀC سیاس:ت، از قی:ود غرای:ز
رهانیده است  و این مهم با انقیاد غرایز تحقق پذیرفته است
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و نه با حذف و طرد غرایز، زی::را حف::ظ  و م::راقبت س::الم از
غرایز و از تعادل غرایز که تعادل وضعیت جسمی  به آنها نیز

ارتباط دارد، تعادل اجتماعی ب::ه وج::ود می آی::د، یع::نی اینک::ه
م::ورال ق::درت م::ادی و ف::زیکی: را ش::کل بن::دی می کن::د و
ص::ورت مش::خص ب::ه آن می ده::د و جامع::ه را  از تزل::زل و
فروپاشی ب:ه ثب:ات و اس:تقرار  می رس:اند و آن اس:تقرار را
استمرار می بخشد که در این اس::تقرار و اس::تمرار ب::ا وج::ود
تفاوت ها، امنیت و آسایش تحقق می پذیرد که بالنوبه اثرات

خاصی بر شگوفائی استعداد ها در اجتماع بشری دارد .

تجربۀ:C تاریخمند جوامع بشری  در ادوار گوناگون در بعضی از
برهه ه::ا ح::اکی از ش::کل گ::یری ق::درت ه::ای لگ::ام گس::یخته
است یعنی اینکه تص::امیم ج::اه طلبان::ۀC اف::راد آن را س::مت و
سو داده است و هم چنان غرایز انسانی ب::ا درج::ات متف::اوت
اثرات شان را بر شکل دهی قدرت داشته اس::ت ک::ه اعم::ال
اینگونه: قدرت  در حوزه های سیاسی و حق::وقی  ب::ا درج::ات
متفاوت با قدرت مورالیزه ش::ده در تض::اد و تخاص::م ب::وده و
طنین این تخاصم و تضاد سر تا سر تاریخ را فرا گرفته است
و این همان مفهوم تطور، تغییر و تحول: اس::ت ک::ه انس::ان از
خود صفات نیک و بد را ثبت اوراق ت::اریخ می س::ازد و ت::اریخ
انکش::اف جوام::ع انس::انی  ب::ه فعلیت رس::یدن  مس::تمرهمین:
اوصاف نیک و بد است . پس گفت::ه می ت::وانیم ک::ه م::ورال و
ق::درت دو ن::وع توان::ائی ان::د ک::ه از جه::اتی  ب::ا هم یکس::ان
نیستند .قدرت مادی و ف::زیکی  بع::د از ص::دور از  من::ابع اش
} توان::ائی جس::می، توان::ائی  ق::ومی و قبیل::ه ئی  ب::ا م::ردان
رشته های خونی نزدیک: تر و نزدیک: ت::رین داش::تن، در اختی::ار
داشتن من::ابع ط::بیعی و زی::ر  زمی::نی ، زن::دگی در جغرافی::ای
مساعد و در اختیارداشتن زمین های حاصل خیز و م::زروعی،
و اکتشافات علمی  و رام ساختن ط::بیعت {در دو امک::ان دو
گونه ممکن تحق::ق می پ::ذیرد  ک::ه ق::درت  ی::ا ت::ابع  و منق::اد
غرایز می شود و یا مطیع و فرمان ب::ردار م::ورال می گ::ردد،
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اطاعت قدرت مادی و فزیکی از مورال، اسقاللیت مورال را
از قدرت مادی و فزیکی نشان می دهد.

استقاللیت مورال از قدرت مادی و ف::زیکی در پروس::ۀC تجلی
و ظهور مورال بر اساس تحق::ق آگ::اهی ه::ا و دانس::تنی: ه::ای
پیشین که در ذهن وجود دارد  در پرکتیک: واض::حتر و ش::فافتر
به اثبات می رسد  و هم چنان  با تجلی و بروز صالحیت های
» شمول و تحریم « قدرت مادی و ف::زیکی: را منق::اد س::اخته
یعنی اینکه  قدرت را در جهت تأسیس  نظام ه::ای اجتم::اعی
و نهاد های اجتماعی  استعمال می کند وت::أ سیس::ات  و نه::اد

های اجتماعی را با اقنای افراد، قانون مند می سازد .

،271باید اینجا خاطر نشان ک::نیم ک::ه فرهن::گ، رس::وم و س:نت
غ::یر از اخالق و م::ورال  اس::ت و در ه::ر جامع::ه در مراح::ل
انتقال تاریخی از یک دور تا دور دیگر جامۀC تغییرات را ب::ه ب::ر
می کنند و یا هم از زندگی انسان ه::ا کن::ار می رون::د و ج::ای
شان را به نو ها می ده::د و در یاداش::ت و حافظ::ۀC ت::اریخ ب::ه

بایگانی سپرده می شوند .

ب::ا ط::ول و تفص::یل ب::اال در رابط::ۀC م::ورال و ق::درت دربین
اجتماعات انسانی  با فهم و درک  ادیان و کلچر ها و فرهن::گ
های گوناگون  و متضاد می دانیم که مورال  با صالحیت های
تص:::رف و ه:::دایت ق:::درت م:::ادی و ف:::زیکی  فهم و درک
مشترکی را  در بین جوام::ع بش::ری ایج::اد ک::رده می توان::د: و
حتی در این اجم::اع، شخص::ی چ::ون فری::دریش نیچ::ه ک::ه ب::ه
صورت رادیکال ثوابت و ارزش ه::ای اخالقی را در رابط::ه ب::ا
مورال رد می کن::د،  و فلس::فه اش اخالق ب::ر ان::داز اس::ت  و
مرگ خدای ابراهیمی: را ب::اور دارد، » اب::ر م::رد « را مع::رفی
Cمی دارد  که الگوی انسانیت ب::رای نیچ::ه ب::ر اس::اس فلس::فۀ
ضد ارزشی  یعنی اینکه به ارزش  های ثابت بی ب::اور اس::ت،
می باشد، » ابرمرد «  خود انسان ارزشی است که در اف::ق

 سنت اینجا مراد از رسوم و عاداتی اند که در بستر تاریخی قابل انتقال اند.271
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آیندۀC ت::اریخ ن::یز پرت::و افگ::نی دارد: و م::ورال ق::وت و توان::ائی
اص::لی اش اس::ت و متص::ف ب::ه ص::فاتی اس::ت ک::ه خ::دای
ابراهیمی آن ها را نیکو و پسندیده می دان::د پس دانس::ته: می

شود که خدای ابراهیمی حی و زندۀC جاوید است.

Cاین فهم مش::ترک ک::ه ب::ر م::ورال و اخالق ابتن::اء دارد: زمین::ۀ 
تفاهم حقوقی و سیاس::ی، ک::ه اح::ترام: ب::ه حق::وق هم::دیگر و
تحمل را در پی دارد، تضمین کنن::دۀC چش::مگیر و برجس::ته: در

جهت ایجاد: صلح و آسایش است .

ازاینک::ه موض::وع بحث م::ا اهمیت میث::اق ه::ا  در ایج::اد ص::لح
است، باز هم بسنده است که تا بر برخی دیگر از  پیم::ان ه::ا
و میثاق های عصر نبوت محمد رسول الله صلی الله علی::ه و
سلم  وبر چوکات بندی قانونی  آن ها باید ترکیز: کرد و جهت
به فعلیت رسیدن این مهم الزم است که به سیرۀC دور مدنی
پیامبر گ::رامی ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم و تفس::یر مرتب::ط ب::ا
موض::وع بحث ، ب::ه  س::وره ه::ای  مبارک::ۀC النس::اء و االنف::ال
مندرج در تفاسیر تفهیم القرآن و بیان القرآن  اهتم::ام ورزیم
و با گل چی::نی  از ب::اغ و بوس::تان ش::اداب و پرط::راوت وحی

دسته گل های معطر بچینیم .

» پیامبر گرامی صلی الله علی::ه وس::لم پس از انعق::اد پیم::ان
مدینه منوره، با تیره ها و قبایلی که در شاهراۀC  مدینۀ:C منوره
و بحر احمر اسکان داشتند مذاکرات را آغاز کرد ت:ا آن ه:ا را
در یک اتحاد: حلیفانه با مدینۀC من:وره فراخوان:د: و ی:ا کم از کم
در تقابل ب::ا مش::رکین ق::ریش تعه::دات ع::دم انس::الک آن ه::ا

رابگیرد: و این کار به طور کامل مؤفقیت آمیز بود.

قبل از همه با تیره و قبیلۀC) جهینه ( } ج مضموم، ها مفتوح،
ن مفتوح { که در سلسله کوه نزدیک س::احل مس::کن گ::زین
بود معاهدۀC عدم انسالک طی شد، بع::د در  اواخ::ر س::ال اول
هجری با ) بنی ضمره ( }  ض مفتوح { که ب::ه ) ینب::ع ( } ی
مفتوح، ن ساکن، ب مض::موم، ع س::اکن { و ) ذوالعش::یره (
متصل بود قرارداد دفاعی صورت گرفت  و در اواسط س::ال
دوم هجری قبیلۀC )  بنی مدلج ( هم در این قرارداد سهیم شد
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و این از آن جهت بود که  این قبیلۀC ب::ا قبیل::ۀC ) ب::نی ض::مره (
همسایه و حلی::ف ب::ود و هم چن::ان در  بین این قبای::ل دع::وت

اسالمی به شدت جریان داشت .

به منظور تسلط بر شاهراه تجارتی کنار بحر احم::ر در س::ال
اول دسته جات نظامی ب::ه م::أموریت گماش::ته ش::دند ک::ه در
تاریخ مغازی  به نام های ) سریۀC حم::زه رض::ی  الل::ه عن::ه (،
)  سریۀC عبیده رضی  الله عن:ه  بن ح:ارث ( ، ) س:ریۀC س:عد
رضی  الله عن::ه بن ابی وق::اص ( و ) غ::زوۀC االب::وا: (  ش::هرت
دارند و در سال دوم دو حرکت دیگر نظ::امی ص::ورت گ::رفت
که بنام های ) غزوۀC بواط ( و ) غزوۀC ذوالعشیره ( ی::اد ش::ده

 .272اند

از خصوصیات این حرکت ه::ای نظ::امی ب::ه ص::ورت عم::ده و
مهم این بود که نه کش::ت و خ::ونی ص::ورت گ::رفت و ن::ه هم
قافلۀC مورد تع::دی و دس::ت ب::رد ق::رار گ::رفت و در واق::ع این
تحرک نظامی مکرر محدود به دفعات اش م:انور ه:ای بودن:د
برضد قریش مشرک ساکن مکۀC معظمه و حلیف::انش  و دوم
اینکه در این اعزام دس::ته ج::ات نظ::امی } غ::زوه و س::ریه {
تنه::ا مه::اجرین مک::ۀC معظم::ه  دس::ت داش::تند و ف::ردی هم از
انصار در آن ها شرکت نه داشت و این به این مفهوم بود که
تا تصادم نظامی و تقابل مسلح تنها  به قریش محدود بماند .

درین جریان مشرکین قریش دسته جات غ::ارتگر را ت::رتیب و
اع::زام می کردن::د،  چنانچ::ه ی::ک دس::تۀC نظ::امی آن ه::ا تحت
قیادت } کرز بن جابر الفهری { به غارت گری حیوانات اهل

 . مش::رکین:مدینۀC منوره در نزدیکی: مدین::ۀC من::وره،  پ::رداخت:
قریش تالش داشتند که درین کش::مکش  قبای::ل دیگ::ر: را ن::یز

 .273همراه سازند و به غارتگری ادامه: دهند «

 مودودی رحمه اللهواالعلیبسیرت سرور عالم صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا 272
 نعیم صدیقی. عیسوی ، مرتب کننده1989هجری مطابق اپریل 1415علیه، چاپ ششم جمادی االولی 

واالعلی مودودی رحمه الله علیه، چاپبسیرت سرور عالم  صلی الله علیه وسلم جلد دوم از موالنا سید ا 273
 عیسوی ، مرتب کننده نعیم صدیقی.1989هجری مطابق اپریل 1415ششم جمادی االولی 
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از این روخداد ها در سیرۀC مبارک پی::امبر گ::رامی ص::لی الل::ه
علی::ه و س::لم  می ت::وان ب::ه فهم این مط::الب و موض::وعات

رسید که حسب آتی اند :

1 Cمیثاق های حلیفانه و عدم انسالک با قبائل اطراف مدینۀ :
منوره برنامۀC سیاس::ی و حق::وقی پی::امبر گ::رامی ص::لی الل::ه
علیه و سلم تعب::یر می ش::ود ک::ه از ی::ک جهت ب::ر اص::ل مهم
زندگی ک::ه عب::ارت از ص::لح و زن::دگی مس::المت آم::یز اس::ت
صحه گذاشته میشود و برجس::ته: می گ::ردد و از ج::انب دیگ::ر
نشان می دهد که  راه رسیدن به تفاهم از طریق قرارداده::ا

.ممکن و میسر است

 :  چون ظرفیت حقوقی و سیاسی جامعۀC مدینۀC من::وره ب::ا2
در نظر داشت اعتقاد توحیدی  و با انعقاد میثاق مدینه: منوره
قابل تعمیم و گسترش بود و قبائل مختلف را در امتداد وحی
باید زیر چ::تر خ::ود ج::ا می داد الزم ب::ود ک::ه ب::ا دین  مق::دس
اس::الم آش::نا ش::وند ی::ا آن  را از دل و ج::ان بپذیرن::د و ی::ا ب::ه
تشریع و قوانین: آن تس::لیم ش::وند و به::ترین راه این ب::ود ک::ه
غ::یر از جن::گ و خص::ومت مس::لحانه، راه مس::المت آم::یز در
جهت انتشار دین مبین اسالم باید جستجو ش::ود  ت::ا این ام::ر
ممکن ومیس::ر ش::ود ک::ه ب::ه ص::ورت ص::لح آم::یز، ب::ه دور از

خشونت به وفاق ایمانی، حقوقی وسیاسی راه یافت.

 :  پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم طوریکه در باال ذکر3
گردید که در مانور های نظامی با اعزام دسته ه::ای  نظ::امی
ومسلح به نام ) غزوه و سریه (  تنها مهاجرین قریش را می
گماشت و  مسلمانان دیگ::ر قبائ::ل را ش::رکت ن::ه می داد ب::ه
خاطر اینکه ابعاد جن::گ وس::یع و گس::ترده ن::ه ش::ود، این ام::ر
نشان می دهد که پیامبر گ::رامی ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم از
قدرت نظامی و سیاسی  که منطبق با مورال و برنامۀC نبوت
مبارک بود استفاده کرد و این حرکت قایدانۀ:C حض::رت محم::د:
رسول الله صلی الله علیه و سلم بی همتا و بی نظیر: است،
به ح::ق ک::ه او پی::امبر ص::لح و آش::تی انس::ان ب::ا انس::انیت ب::ر
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اساس اعتقاد توحیدی بود و اگر کسی  به پیامبری آنحض::رت
صلی الله علیه و سلم ایمان و باور هم ن::ه داش::ته باش::د ب::از
هم تدابیر: صلحجویانۀC آنحضرت صلی الل::ه علی::ه و س::لم غ::یر

قابل تردید: و غیر قابل انکار است.

پس باید فکر کرد که تا چه حد ظالمانه است که دین: مبین و
مقدس اسالم را دین خشونت و بربریت مع::رفی ک::رد و چ::ه
قدر بی مروتی و ظلم و ستم است که  به نام اسالم مقدس
دین صلح و سازندگی، ارتکاب وحشیانه ترین اعمال را انجام
داد  و مرتکب شد و س::المی مؤم::نی را ب::ا انفج::ار بم ج::واب

داد.

آیا به نام دفاع از اسالم مق::دس روزان::ه ریختن خ::ون انس::ان
های بیگناه به اساس کدام شریعت جواز دارد ؟

آنانیک::ه ب::ه ن::ام اس::الم ظلم و خش::ونت را ب::ه فق::ه سیاس::ی
اسالم نسبت می دهند بدانند  که این دین مقدس معجزانه: از
خ::ود دف::اع می کن::د و الل::ه تب::ارک و تع::الی از دین خ::ود و از
شخصیت پیامبر گرامی وعدۀC  همیش::گی دف::اع داده اس::ت و
اسالم ناموس الهی است و دفاع از ناموس الله جٌل جالله بر

عهدۀC الله جٌل جالله است .

مگ::ر در تجرب::ۀC تاریخمن::د: زن::دگی انس::انها و در ق::الب دین و
مذهب، فرقه و گروه خوارج را نه می شناسیم ؟

آیا آنها به نام دین و مذهب خون بهترین: فرزن::دان امت را ن::ه
ریختند ؟

آری  نادرست اندیشیدند، قساوت پیشه کردند، قتل کردن::د و
Cجوی های خون به راه انداختند و سر انجام دی::دیم: ک::ه س::کۀ
شان از رونق افتاد و جز چه::رۀC خ::ونریز و ظالمان::ۀC ش::ان در
تاریخ، چیزی از ایشان باقی نه مانده است .می باید ب::ه یقین
دانست  که الل::ه » ج « این م::دعیان جاه::ل و ی::ا هم دروغین
دین:داری: را در همین دنی::ا ب::ه ذلت و خ:واری می کش::اند و از

دین خود دفاع می کند و این نامهربانان قسی القلب را که 
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طفل معصوم هشت ساله را به نام شریعت محمد: صلی الله
، ب::ه زودی الل::ه ج امت274علی::ه و س::لم ب::ه دار می آویزند:

مسلمه را از  لوث و فروث این ق:اتالن دین:دار نج:ات میده:د
ن شاءالله.ا

 : می بینیم که از نشانه های جامعۀC جاهلی و طبق::اتی غ::یر4
عادالنه، تعدی و تجاوز حقوقی به حقوق دیگران: اس::ت و این
را در حرکت دسته جات نظامی مشرکین مشاهده کرده می
توانیم که چگونه به غ::ارت و غ::ارتگری می پردازن::د و حق::وق

دیگران: را نقض می کنند.

با  یک مقایسۀC بی طرفانه مبرهن و آشکار است ک::ه قی::ود و
بر های  اخالقی و قانونی صلح  گستر اند و این قیود و حبرج

های اخالقی و قانونی اند که ضامن عدالت و صلح در اجتماع
 دارد و275بشری اس::ت  و این هم::ه ریش::ه در تک::ریم انس::ان

، اخالق و276تکریم انسان در بر نامۀC اعتقادی مبتنی بر توحید
قانون  که انبیاء: علیهم السالم مؤظف به اجراء آن ب::وده ان::د

بیشترین: برجستگی و صراحت را دارد .

تکریم انسان اساس مدنیت بشری و م::ادۀC اص::لی در ق::انون
س::ازی اس::ت و ب::دون تک::ریم انس::ان غ::یر ممکن اس::ت ک::ه
جامع::ۀC قانونمن::د: داش::ته باش::یم، اس::تمرار م::دنیت بش::ری و
شگوفائی استعداد های بشری و ف::راهم س::ازی ش::رایط امن
زندگی ب::رای انس::ان ه::ا ارتب::اط مس::تقیم و ن::ا گسس::تنی ب::ا

تکریم انسان دارد .

هر تفکرو هر تصمیم انسانی که در تضاد و تخاصم ب::ا تک::ریم:
انسان باشد نادرست و مردود: است  زیرا تکریم انس::ان عین
عدالت است و حافظ و مدافع تکریم: انسانی  ق::درتی اس::ت

که مورال آن را شکل، سمت و سو می دهد و این به این 

 واقعۀC دلخراش و خشونت باری که در افغانستان اتفاق افتاده است.274
275 - The dignity of man/ Die Würde des Menschen

276 -  Islamic monotheism/ Der islamische Monotheismus.
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مفهوم است رهبری سیاسی جامعه باید مشروع باشد یع::نی
از تائید مورال و اخالق و قانون مبت::نی ب::ر م::ورال برخ::وردار

باشد .

انونمند،  متعهد به تک::ریم انس::انقرهبری سیاسی مشروع و 
هم در تفک::ر و هم در عم::ل اس::ت  و ه::ر آن چ::ه ک::ه تک::ریم
انسان را صدمه و آسیب می رس::اند، آن را ظلم و س::تم می
داند و جامعه را به مب::ارزه در براب::ر ظلم و س::تم بس::یج: می

کند .

تکریم انسان در سه اصل زرین دین مق::دس اس::الم و نظ::ام
اخالقی اله::ام ش::ده ک::ه مع::رف ذات هس::تی انس::انی اس::ت
قابل درک و فهم است یعنی انطباق وحی و آگاهی پیش::ین و

ذاتی انسان، که عبارتند از :

 مح::دودیت: آزادی مطل::ق):::  اعالن آزادی مثبت انس::ان  1
 (انسان با اصول مورال و اخالق و قانون

باید ب::دانیم: ک::ه آزادی مطل::ق در ب::ر دارن::دۀC آزادی منفی ن::یز
است  و آزادی منفی در تضاد آش::کار ب::ا اص::ول دوم و س::وم
است یعنی بدون نفی آزادی منفی نه می  توان اصول دوم و

 .277سوم را قانون مند ساخت و  به آن اعتبار قانونی بخشید

 ممنوعیت قتل و ممنوعیت): احترام جسم و جان انسان  2
خشونت یعنی انسداد: نگاه ابزاری  و به کارگیری نگاه ابزاری:
در مورد انسان، توهین، تحقیر، آزار و ش::کنجه ه::ای روحی و

 (جسمی

 : احترام مال انسان ) انسداد تجاوز  ب::ه تص::رفات ق::انونی3
انسان ها، انسداد: دزدی، انسداد خیانت، انسداد رشوه و غدر

و فریب  و از این قبیل (.

 هجری شمسی مطابق به1393رجوع شود به کتاب اسالم و آزادی ) از همین نویسنده ( چاپ اول سال طبع 277
12.10.2014.
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جهت دقت و فهم بیش::تر اص::ول دوم و س::وم ب::ه ص::ورت
Cمختصر به قرآن کریم مراجه: ک::نیم و ق::رآن عظیم در س::ورۀ

 Cمبارکۀ Cالنساء آیۀ Cبه ما یاد می دهد که :29مبارکۀ 

ُأَْن           ِإاَِّلَّ بِاْلبَاِطِل بَْيَنُكْم ُأَْمَوالَُكْم تََْأُكُلوا اََّل آََمُنوا الَِّذيَن ُأَيَُّها يَا

َكاَن           َ هَّللاَّ ِإِنَّ ُأَْنُفَسُكْم تَْقُتُلوا َواََّل ِمْنُكْم تََراضٍ َعْن تَِجاَرًة تَُكوَن

َرِحيًما    ﴾4:29﴿بُِكْم
)اموال یکدیگر را به باطل! ای کسانی که ایمان آورده اید ( 4:29) 

)نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما( و از راههای نامشروع
بــه( نســبت) و خودتان را مکشيد، زیرا خداوند. باشد( انجام گرفته

.شما مهربان است

» مراد: از دادو ستد  و تبادلۀC مفاد و من::افع دربین انس::ان ه::ا
است .

در تج::ارت، ص::نعت و کس::ب و پیش::ه و امث::ال آنه::ا اف::راد: در
نتیج:::ۀC تالش و زحمت ش:::ان و عرض:::ۀC خ:::دمات، معاوض:::ه

دریافت می دارند .

تراضی و یا رض::ایت فی م::ابین ب::ه دادو س::تد بین انس::ان ه::ا
این است ک::ه تحت  فش::ار و ی::ا ج::بر ناج::ائز  ن::ه باش::د و ن::ه

فریبی درکار باشد .

در رش:وه و ارتش:اء  و ی:ا هم س:ود هم ب:ه ظ:اهر رض:امندی
اس::ت مگ::ر این رض::امندی ب::ر اس::اس مجبوری::تی اس::ت ک::ه
شخص در آن قرار گرفته: است و یا در نتیج::ۀC فش::اری اس::ت

که بر شخص اعمال می شود .

در بازی قمار هم ب::ه ظ::اهر نش::انی تراض::ی اس::ت، مگ::ر در
حقیقت، هر شخص:ی ک:ه در ب::ازی قم:ار حص:ه می گ:یرد ب::ه
امیدی نادرستی راضی شده اس::ت ک::ه ب::رد از او و ب::اخت از
دیگری است، اگر بداند که باخت از آن خ::ودش اس::ت هرگ::ز

راضی به بازی قمار نه می شود .
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در جعل و فریب هم رضامندی به نظر می آی::د و این ب::ه این
دلیل است که جعل و فریب کتمان شده اس::ت، اگ::ر جع::ل و

فریب آشکار شود دیگر تراضی رخت بربسته است .

ممانعت از قتل، در این آیۀC مبارکه میتوان به ص::ورت اتص::ال
به پیشینۀC آیۀ:C مبارکه فهم کرد و یا هم به صورت ی::ک فرم::ان

مستقل و فقرۀC مجزا: هم فهم شود .

اگر تتمه و یاتکملۀ:C فقره و یا فرم:ان قب:ل فهم ش:ود، مطلب
این خواهد  بود که خوردن مال دیگران: ب::ه ط::رق ح::رام و ن::ا
جائز به مثابۀC قتل و هالکت است و نظام تم::دنی: بش::ریت در
نتیجۀ:C آن فرو می پاشد و در دنیا از نتایج بد آن شخص ح::رام
خور هم مص::ؤن ن::ه می مان::د و در آخ::رت مس::توجب ع::ذاب

الهی می گردد .

اگر این بخش را فرمان و فقرۀC مستقل ب::دانیم، دو مع::نی را
افاده می کند و آن اینکه: :

 : همدیگر را به قتل نه رسانید1

 : خود کشی نه کنید2

ج::امعیت این آی::ۀC مبارک::ه این اس::ت ک::ه هرس::ه مع::انی آن
.278درست و حق اند«

باز هم به قرآن کریم مراجعه می کنیم و از کالم منزه و یاک
و دلنشین الله » ج « می آموزیم که اص:ول اساس:ی زن:دگی

بشریت اند: 

نَْفًسا           َقَتَل َمْن ُأَنَُّه ِإِْسَرائِيَل بَنِي َعلَى َكَتْبَنا َذلَِك ُأَْجِل ِمْن

َجِميًعا          النَّاَس َقَتَل َفَكَأَنََّما اَأْْلَْرضِ فِي َفَساٍد ُأَْو نَْفسٍ بَِغْيِر

ُرُسُلَنا         َجاَءْتُهْم َولََقْد َجِميًعا النَّاَس ُأَْحيَا َفَكَأَنََّما ُأَْحيَاَها َوَمْن

تفهیم القرآن  278
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لَُمْسِرُفوَن           اَأْْلَْرضِ فِي َذلَِك بَْعَد ِمْنُهْم َكثِيًرا ِإِنَّ ُثمَّ ﴿بِاْلبَيَِّناتِ

5:32﴾279

(5:32 ) به همين سبب بر بنی اســرائيل مقــرر داشــتيم کــه هــر 
ــادی در زمين کس انسانی را بدون اینکه مرتکب قتل نفس یا فس
شده باشد؛ بکشد، چنان است که گویی همه ی مردم را کشته
باشد و هر کس انسانی را از مرگ نجــات دهــد؛ چنــان اســت کــه
ــا ، گویی همه ی مردم را زنده کرده است، و بی گمان پيامبران م
با داَّلیل روشن برای آنها آمدند، بــازهم بســياری از آنهــا پس از آن

280.در روی زمين تجاوز و اسراف کردند

اَأْْلَْرضِ         فِي َويَْسَعْوَن َوَرُسولَُه َ هَّللاَّ ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاُء ِإِنََّما

ِمْن          َوُأَْرُجُلُهْم ُأَْيِديِهْم ُتَقطَّعَـ ُأَْو ُيَصلَُّبوا ُأَْو ُيَقتَُّلوا ُأَْن َفَساًدا

َولَُهْم           ْنيَا الدُّ فِي ِخْزٌي لَُهْم َذلَِك اَأْْلَْرضِ ِمَن ُيْنَفْوا ُأَْو ِخاَلٍف

َعِظيٌم     َعَذاٌب اآْْلَِخَرِة 281﴾5:33﴿فِي

سزای کسانی که بــا خــدا و پيــامبرش می جنگنــد، و در( 5:33) 
زمين به فساد می کوشند، فقط این است کــه کشــته شــوند، یــا

آنهـا بعکس( چپ)و پــای ( راست)به دار آویخته شـوند، یـا دسـت 
ــد، این ــد گردن ــود تبعي ــر زمين خ ــا از س ــده شــود، و ی ــدیگر بری یک
ــد ــزرگی خواهن ــذاب ب ــرت ع ــت، و در آخ ــا در دنياس ــوایی آنه رس

282.داشت

 Cمبارک::ۀ C32»  افسوس است که بائیبل کنونی از مفاهیم آیۀ
 ) نق::ل283سورۀC مبارکۀC المائده خالی است، البت::ه در تلم::ود 

شفاهی وحی و احکام آن در بین ب::نی اس::رائیل در دو مک::ان
یع::نی فلس::طین و باب::ل در وقت اس::ارت ب::نی اس::رائیل ب::ه
وسیلۀC بخت نصر، ترتیب: شده است  که بعه نام های هگاوه 

279   Cمبارکۀ Cالمائده.32آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 

280   - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=5_32 فارسی از حسین تاجی Cگله داریترجمۀ 
281 Cمبارکۀ Cالمائده.33 آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 

282   -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=5_33 فارسی از حسین تاجی Cگله داریترجمۀ 
283 -  Talmud 
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و حلقه یاد می شود (  این مضمون به  این ترتیب بیان شده
است که :

کسی که جان اسرائیلی را هالک کرده، از روی کتاب  الله» 
جٌل جالله تم::ام دنی::ا را هالک ک::رده اس::ت و کس::ی ک::ه ج::ان
اسرائیلی را حفاظت می کند  گویا تمام دنیا را حف::اظت می

 «کند

و هم چنان در تلمود بی::ان ش::ده اس::ت ک::ه در هنگ::ام دع::وی
 :قتل، قاضی خطاب به شاهدان می گفت که

» کسی که جان انسانی را  هالک می کند، او مستحق چ::نین
باز پرس  و باز خواست است که گویا تم::ام دنی::ا را ب::ه قت::ل

«284رسانیده است  

 Cمبارکۀ Cالمائ::ده  قت::ل نفس انس:انی را32آیۀ Cمبارک:ۀ Cسورۀ 
Cمذموم می ش:مارد و اض:رار ارتک:اب آن را ص:دمۀ Cیک پدیدۀ
می داند که کل جامعۀC بشری از آن بی نصیب نه می مان::د و
مسلم است که اثرات: ناگوار آن تمام جامعۀC انسانی را در بر

می گیرد.

قابل توجه است در یک بیان در تلمود حکم ممانعت قتل  تنها
به نفع بنی اسرائیل انحصار شده است  و تنها ب::نی اس::رائیل
تکریم شده است در حالیکه در بیان دیگر در تلم::ود یع::نی در
خطاب قاضی به شاهدان دعوی قتل عم::ومیت و گس::تردگی:
آن مانند بی::ان ق::رآن ک::ریم اس::ت ک::ه ک::ل بش::ریت را یع::نی
ایمان دار و فاقد ایمان را در بر می گیرد و به همه انسان ها
کرامت حفظ  جان قائل شده است ، پس قرآنکریم  کرامت
ف::رد ف::رد انس::انی اجتماع::ات بش::ری را تص::ریح می کن::د  و
کرامت  را حق اساسی انسان می داند ک::ه دیگ::ر: حق::وق ب::ر

اساس آن شکل می گیرد و صورت بندی می شود .

 Cمبارک::ۀ Cالمائ::ده بای::د ب::ه33اما در مورد آی::ۀ Cمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
عرض برسانیم که :

تفهیم القرآن 284
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معنی حرب و یا جنگ با الله » ج « و رسول صلی الل::ه علی::ه
و سلم حرکت ضد اخالقی و برخالف م::ورال و بای::د ه::ای آن
است که در عینیت به شکل قوانین،  انسان ه::ا بای::د ت::ابع آن
باشند ، با به عبارۀC  دیگ::ر: برپ::ائی فس::اد اس::ت ک::ه ام::نیت و
آسایش انسان ه:ا را مخت::ل می س:ازد . و مس::لم اس:ت ک::ه
معنی  فساد، نه شناختن حقوق دیگران است و مفسد همان
متج::اوز اس::ت و از مفس::دات برجس::ته: و چش::مگیر یکی هم
قتل عمد و ناحق است و برای مفسد درین آیۀC مبارکه چ::زاء
های هم در دنیا تعلق گرفته است ک::ه می ت:وان آنه::ارا چ:نین

فهرست کرد :

: قتل مفسد 1

به دار آویختن: 2

: قطع دست و پا در جهت  خالف 3

 : تبعید یعنی با دور راندن سلب ظرفیت های مفسدانه4

قاض:ی ش::رع می توان:د ب:ا در نظ:ر داش:ت اوض::اع و اح::وال
جزای در خور و مناس::ب را ب::ه مفس::د بده::د و ب::رای قاض::ی
وسعت انتخاب و ص::الحیت  اجته::اد داده ش::ده اس::ت و آنج::ه:
چشمگیر است اینکه: زن::دانی ک::ردن مفس::د ذک::ر ن::ه گردی::ده

  .است

پس  آنچه که ما از دین: مقدس اسالم در این مورد می دانیم
این است که :

 : قتل ناحق انسان های دیگر حرام است.1

 : خود کشی حرام است.2

  : آزادی دیگران: را به عنوان یک حق اساسی سلب ک::ردن3
حرام است زیرا با در نظر نه گ::رفتن: آزادی ک::رامت انس::انی

پامال می گردد.:
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 : برپائی فساد به طور عام حرام  است } مفسد می تواند4
که قاتل، رهزن، قط::اع الطری:ق، دزد، رش::وه س:تان باش:د و

اعمال در این ردیف را داشته باشد {

 : ترور و وحشت با هر توجیه که باش::د ح::رام اس::ت  زی::را5
ترور و وحشت امنیت سر تاسری انسان هارا از بین می برد
و خ::ون انس::ان ه::ای بی ش::مار را ب::ر زمین می ری::زد و از
انسان ها به عنوان ابزار در جهت رسیدن به اهداف: سیاس::ی
اس::تفاده می کن::د  و این آش::کارا در تض::اد ب::ا م::اده الم::واد

قانونی یعنی تکریم: انسانی  است .

به سلسلۀC آنکه: قبل از این ت::ذکار رفت، جهت نم::ایش نم::ا و
منظر حقوقی و سیاسی جامعه، بهتر است ب::ر آی::ات مبارک::ه
از سوره های مبارکۀC النساء و االنفال ترکیز کنیم و فهم کلی
از اوضاع و شرایط مرتبط: ب:ا ن::زول مب:ارک این س:وره ه:ای
مبارک م::ا را در فهم  دقی::ق آی::ات مبارک::ۀC م::ورد نظ::ر ی::اری

میرساند .

پس الزم است که از فهم کلی سورۀC مبارکۀC النساء مطالبی
Cمبارک::ۀ Cمختصر ذکر کنیم و بحث را در جهت فهم کلی سورۀ
االنفال به گون::ۀC اختتص::ار گس::ترش دهیم ت::ا اس::تعداد درک و
فهم آی::ات مبارک::ۀC م::ورد نظ::ر را در ارائ::ۀC بخش::ی از  نم::ای

حقوقی و سیاسی جوامع بشری کسب کنیم.

س::ورۀC مبارک::ۀC النس::اء در ب::ر دارن::ده و ح::اوی  قواع::د و
قانونمن::دی ه::ای اس::ت ک::ه جهت اعم::ار جامع::ۀC ق::انونی و

حقوقی ضرورت مبرم و اساسی اند .

س::ورۀC مبارک::ۀC البق::ره آغ::از نی::ک و میم::ون ق::وانین: اساس::ی
اعم::ار ی::ک جامع::ۀC متم::دن حق::وقی و سیاس::ی اس::ت و این
قوانین در سورۀC مبارک::ۀC النس::اء در گس::ترۀC وس::یعتر مط::رح:

شده اند.
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سورۀC مبارکۀC النساء مشتمل برخطبه های متع::دد اس::ت ک::ه
به صورت مجموع از اواخر سال سوم هجری تا اواخ::ر س::ال

چهارم و یااوایل سال پنجم هجری نازل گردیده: اند.

درین زمان وظایف نبوت و رسالت مب::ارک خ::اتم المرس::لین
صلی الله علیه و سلم بر  سه اصل اساسی متمرکز:  گردیده

بودکه::

 : شکستن سنت های جاهلی که رنگ و نمای قانونی اختیار1
کرده بودند و جامعه را بر اساس اعتق:اد ش:رکی ب:ه طبق:ات
تقسیم کرده بود، طبقاتی که ظالمانه و استثمار گرانه: ب::ود و
استثمار گران چون زالو های مکن::ده خ::ون مظلوم::ان را می
مکیدند . یا ب::ه عب::ارۀC دیگ::ر ترک::یز: برتث::بیت: ثب::ات اخالقی در
اشکال قانونی متناسب با مرحلۀC از مراحل نبوت و رسالت.

 تثبیت ثبات اخالقی در اشکال قانونی متناس:ب ب::ا مرحل::ۀC از
مراحل نب::وت و رس::الت و اس::تحکام اساس::ات تم::دن س::الم
انس::انی } ق::وانین: معاش::رت ب::ه خص::وص بی::ان رابط::ه ه::ای
حق::وقی م::رد و زن و بی::ان رابط::ه: ه::ای سیکس::ی، ق::وانین
معیشت و بذل توجۀC قانونی در تحفظ  حقوق افراد کمزور و
ضعیف اجتماع ، تصریحات حقوقی در مورد تحف::ظ حقق::وقی
ایتام، تصریحات قانونی در مورد ارث و میراث و قوانی::نی: در
تدبیر امور مملکت داری و ریاستی وتأکید بر اصل اجم::اع در
ت::رویج: و توش::یع ق::وانین: امت مس::لمه متناس::ب ب::ا اوض::اع و

شرایط زندگی بشر در اجتماع انسانی {.

 : تعیین حد ومرز جنگ و س::تیز و کش::مکش ب::ا گ::روه ه::ای2
قانون شکن، پیمان  شکن و خیانت پیش::ۀC آش::وب گ::ر ک::ه در
تضاد و تخالف با گسترش دین مقددس  اسالم ص::ف آرائی و
آرایش رزمی داش:::تند ک:::ه در آئن:::ده هم قاب:::ل تعمیم ان:::د

وموضعگیری های  اند که  قابلیت  تکرارتاریخی: دارند.
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3Cگسترش دعوت اس::لالمی ب::ه س::وی ف::رد س::الم، جامع::ۀ : 
سالم و تمدن سالم بر اساس ق::انون من::دی ه::ای مبت::نی ب::ر

توحید و رسالت.

هم چنان این سورۀC مبارکه حاوی مطالب  مهم و ارزندۀC آتی
نیز  می باشد  :

 : در صورت عدم موجودیت آب طهارت ، جواز تیمم .1

 : در صورت اسفار و طی طریق راه های دور، حکم قص::ر2
نماز های چهاررکعتی .

 :  تحت شرایط خاصی جنگی، حکم نماز خوف.3

 : تصریحات حقوقی اقلیت مسلمان منتشردر اکثریت غ::یر4
مسلمان و مشرک .

 : تنبیه و سرزنش گروه ه::ای معاه::د غ::یر مس::لمان ک::ه در5
برابر مسلمانان ، با دشمنان  قسم خوردۀC مس::لمانان  ب::رای
س::رکوبی مس::لمانان س::ازش ه::ا و توطئ::ه ه::ا  ب::ه  راه می
انداختند:  و پیمان و عهد شان را با  مس::لمانان می شکس::تند

و آن را مراعات نه می کردند.:

 : تقسیم منافقین به گروه های مختلف و متف::اوت و تث::بیت6
مواضع مسلمانان در برابر: آنها.

 : وضاحت  مواقف و موضعگیری های مس::لمانان در براب::ر7
قبائل معاهد  بیطرف: و غیر جانبدار.

Cطوریک::ه قبال ذک::ر ک::ردیم ک::ه فهم ش::رایط ت::اریخی س::ورۀ
مبارکۀC االنفال که در آن ظرف این سورۀC مبارکه نازل ش::ده
است مارا به فهم این سورۀC مبارکه کمکی شایان توج::ه می
کن::د و از این جهت الزم و ض::روری اس::ت ک::ه ب::ه ص::ورت
Cاختصار تا از شرایط تاریخی و محتویات مندرج در این سورۀ

مبارکه مطاالبی به عرض به رسانیم.
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این سورۀC مبارکه در سال دوم هجری بعد از جنگ ب::در ن::ازل
شده است وبه صورت مفصل تجزیه و تحلیل مسائل مرتب::ط

به این جنگ است.

مضمون این  سورۀC مبارکه حاکی از بهم پیوستگی و  اتص::ال
است که ش::اهد و دلی::ل ن::زول یکب::ارگی و ی::ک مرتب::ه: ئی آن

است.

آیاتی مبارکۀC هم در آن مندرج اند که به صورت  مج::زا ن::ازل
شده  اند و در رابطۀC مضمون  اصلی جایگاه مناس::ب  دارن::د
یعنی اینکه تسلسل و پیوس::تگی این س::ورۀC مبارک::ه محف::وظ
بوده است و این درک و برداشت را محتمل: نه می سازد ک::ه

 .285این سورۀC مبارک مشتمل بر تقاریر متتعدد:  است

ش::رایط ت::اریخی  ص::حنۀC امتح::ان مس::لمانان ب::ود ک::ه در راه
آزادی انسان از بند اوهام و خرافات گام های عملی بر دارند
و عشق و محبت ش::ان را در راب::ط  ب::ا ب::اور ه::ای ش::ان  ب::ه
ثبوت برسانند و از نزدیک: ترین کسان شان ک::ه ص::د راه آزاد
منشانۀC شان بوده، هجرت کنند و راه ی::ثرب را درپیش گیرن::د
و تحت قیادت رسول الله ص:لی الل:ه علی:ه و س:لم ب:ا فهم و
درک  حقوقی نسبت به محیط و ماحول و در رابطه ب::ا دیگ::ر
Cجوامع بشری زندگی به سر برن::د: و بآلخ::ره در اولین معرک::ۀ
خونین مسمی به جنگ  بدر درع::دم ت::وازن  و ع::دم  براب::ری
قامت بلند و مغرور و مسلط نظام استثثمارگر  و به::ره کش

شرکی را درهم شکنند و هم سطح زمین سازند .

پس دیدیم که در شرایط تاریخی و مرحلۀC تکاملی حرکت  به
سوی آزادی یعنی نظام حقوقی مبتنی  بر توحی::د و رس::الت،
علم ب::رداران:  نظ::ام ع::دل  و قس::ط و  پ::رچم داران ظلم و
نظام شرکی  در مقامی به نام  بدر حضوربه هم رسانیدند .

ختم و اختتام این جن::گ فرج::ام  نی::ک پ::یروزی علم ب::ر داران
نظام  عدل و قس:ط  تحت قی:ادت  رس:ول االل:ه ص:لی الل:ه
Cعلیه و سلم  بود .   پیروزی مسلمانان در این جنگ و تبص::رۀ
مفصل وحیانی بر این جنگ، تبیین: مرحل::ۀC از مراح::ل ح::رکت

تفهیم القرآن 285
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قانونی و سیاسی مسلمانان ومؤمنین، معامالت صلح و جن::گ
ب::ا ابع::اد حق::وقی و سیاس::ی آن اس::ت ک::ه م::ورد بحث ق::رار
گرفته اند که آنها را به طور  خالصه چنین شماره بندی کرده

می توانیم::

:  وضاحت های در رابطه با کمبود ه:ا و نق:ایص اخلالقی در1
بین  مسلمانان ، که در تجزیه: و تحلیل  واقعات جن::گ  ب::در و
تبصره  ب::ر  جن::گ ب::در ص::ورت گرفت::ه اس::ت و برط::رفی آن

کمبود ها ، نقایص خواسته شده است .

 : صراحت تائید و نصرت الهی در پیروزی مس::لمانان درین2
جنگ تا توکل بر  الله » ج «  در بین مسلمانان تق::ویت ش::ود
یعنی ااینکه  الله جًل جالل::ه ح::امی و پش::تیبان ح::ق اس::ت  و
ح::ق را ی::اری می رس::اند، ن::ه اینک::ه مس::لمانان ب::ر غ::یرت و

شهامت شان مغرور شوند.

 ::: وض::احت غ::ایت و مقص::د اخالقی این جن::گ و وض::احت3
صفات اخالقی مسلمانان  ک::ه پ::یروزی  در این: جن::گ حاص::ل

کردند.

 : خطاب به اسیران جنگی به عنوان یک درس آموزنده.4

 ::: رد ح::ق م::الکیت مس::لمانان ب::ر غن::ایم جنگی و تث::بیت5
مالکیت الله جًل جالله بر غنایم جنگی .

این به این مفهوم است ک::ه تقس::یم غن::ایم ب::ر اس::اس ش::رع
صورت گیرد و این  نشان دهندۀC تس::لط ق::انون من::د رس::الت
میمون و مب::ارک اس::ت و در این  تقس::یم،  ی::ک حص::ه ب::رای
پیش برد امور  رسالت به عنوان ح:ق الل:ه  ج:ًل جالل:ه وی:ک

حصه به عنوان حق  افراد  نادار تثبیت شده اند.

 : هدایات اخالقی در جهت برپائی صلح و جنگ تا اینک::ه بین6
تیعصلح و جنگ مبتنی بر جاهلیت  و صلح و جن::گ ک::ه برشر

و قانون ابتناء دارند تمایزصورت  گیرد.:

 جنگ و صلح مبتنی  ب::ر ج::اهلیت بای::دراه اندازی یعنی اینکه 
آنگاه که غرایز لگ::ام گس::یخته: در می::دان تن::ازعساقط شوند 
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بقاء در مقابل هم قرار می گیرند و دست به شمشیر می برند
و خون همدیگر: را می ریزند و بر اساس اصل تنازع بقاء به 

 از آن ببای::د کن::ارهصلح های کاذب و مؤقتی روی می آورن::د،
گیری و دوری جست .

این واض:::ح  می س::ازد ک:::ه مس:::لمان ی:::ک ف::رد  اخالقی و
قانونمن::د: اس::ت و جامع::ۀC اس::المی ب::ر اساس::ات و ق::انون

استوار است .

بر  گردیم به  ارائۀC نمای سیاسی و حقوقی  جوامع بشری بر
اساس برخی  آیات مبارک::ۀC  س::وره ه::ای  مب::ارک النس::اء  و

االنفال .

جهت فهم و درک مفاهیم ص::لح در تن::وع و گون::ه گ::ونی ه::ای
 س::ورۀC مب::ارکب::ر آی::اتی مبارک::ۀC فک::ری ف::ردی و اجتم::اعی 

می کنیم :النساء ترکیز: 

َُّه أَرٱِن وَِۡفقِيَن فِئَتَيُٰمنَ::::ۡلٱ فِى ۡفَمَ:::ا لَكُم بُوہكََسۡلل ْٓ ُم بِمَ:::ا كَس:::َ ا
َّهُ ٱ أََضلَّ ۡدُواْ َمنۡأَتُرِيدُوَن أَن تَه َ::ُهٱلِِل ۡ وََمن يُضۖلل َُّه فَلَن تَجِ::دَ ل  لل

ً 286 (۸۸ )َ۬سبِيال

چیست شما را که درباره ی منافقان دو گروه شده ( 88) 
اید؟ در حالی که خداوند بخاطر اعمالشان، آنان را س::رنگون
)و مردود( کرده است، آیا شما می خواهید کسی را ک::ه خ::دا
گمراه کرده است، هدایت کنید؟ در حالی که هر کس را خ::دا

 287گم:::::راه کن:::::د، ب:::::رای او راهی نخ:::::واهی: ی:::::افت.
َواًء ُروَن َكَمــا َكَفــُروا َفَتُكوُنــوَن ســَ ُذوا ِمْنُهْم َودُّوا لَْو تَْكُفــ ۖ َفاَل تَتَِّخــ

ُذوُهْم ــ ــِإِن تََولَّْوا َفخُـ ِ ۚ فَـ بِيِل هَّللاَّ ــَ اِجُروا فِي سـ ــ ــاَء َحتَّٰى ُيهَـ ُأَْولِيَـ
يًرا ُذوا ِمْنُهْم َولِيًّا َواََّل نَصــِ )  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َوَجدتُُّموُهْمۖ  َواََّل تَتَّخِـ

٨٩ )288

286  Cمبارکۀ Cالنساء88آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
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آنان آرزو می کنند که شما هم مانند آنها کافر شوید تا با ( 89) 
هم یکسان شوید، بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنيد، تا 

در راه خدا هجرت کننــد، پس هــر گــاه از( مسلمان شوند و)اینکه 
و بکشــيد،و از. این کار سرباز زدند، هر جا که آنها را یافتيد، بگيرید

289. ميان آنها یار و یاوری اختيار نکنيد

اُءوُكْم ــ ــاٌق ُأَْو جَـ يثَـ ــْوٍم بَْيَنُكْم َوبَْيَنُهم ّمِ ُلوَن ِإِلَٰى قَـ ــِ ِإاَِّلَّ الَِّذيَن يَصـ
ُ َحِصَرْت اَء هَّللاَّ ــْو شــَ ُصُدوُرُهْم ُأَن ُيَقاتُِلوُكْم ُأَْو ُيَقــاتُِلوا َقــْوَمُهْمۚ  َولَ

لََسلَّطَُهمْـ َعلَْيُكْم َفلََقاتَُلوُكْم ۚ َفِإِِن اْعَتَزُلوُكْم َفلَْم ُيَقاتُِلوُكْم َوُأَْلَقْوا
ُ لَُكْم َعلَْيِهْم َسبِياًل لََم َفَما َجَعَل هَّللاَّ 290( ٩٠  )ِإِلَْيُكُم السَّ

مگر آنهایی که با هم پيمانان شما پيمان بســته انــد، یــا( 4:90) 
آنهایی کـه بسـوی شـما می آینـد و از پيکـار بـا شـما یـا پيکـار بـا
قومشان دلتنگ باشند،و اگر خدا بخواهد،آنــان را بــر شــما مســلط
می کند تا با شما پيکار کنند،پس اگر از شما کناره گيری کردند و

بدانيــد)با شما پيکار نکردند و به شما پيشــنهاد صــلح دادنــد،پس 
 291.تخداوند برای شما برعليه آنان راهی قرار نداده اس( که

ــا ُردُّوا َسَتجُِدوَن آَخِريَن ُيِريُدوَن ُأَن يََْأَمُنوُكْم َويََْأَمُنوا َقْوَمُهْم ُكلَّ َم
اۚ  فَــــِإِن لَّْم يَْعَتِزلُــــوُكْم َوُيْلقُــــوا وا فِيهَــــ ِإِلَى اْلِفْتنَــــِة ُُأْركِســــُ

لََم ــَّ ــ ــوُهْم َحْيُث ِإِلَْيُكُمالسـ ــ ُذوُهْم َواْقُتلُـ ــ ــ ــِديَُهْم َفخُـ ــ َويَُكفُّوا ُأَيْـ
ئُِكْم َجَعْلَنا لَُكْم َعلَْيِهْم ُسْلطَانًا مُّبِيًنا ۚ  َوُُأولَٰ 292(٩١ )  ثَِقْفُتُموُهمْـ

می( ظــاهراً)دیگری را خواهيــد یــافت کــه ( گروه)و بزودی ( 4:91)
از قومشان در امان باشند،( نيز)خواهند از شما در امان باشند، و 

باز گردانده شوند، در آن فرو می( و بت پرستی)و هر گاه به فتنه 

289 - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_89&trans=pr_tagi
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روند، پس اگر از شما کنـاره نگيرنـد و پيشـنهاد صـلح نفرسـتند، و

باز ندارند، هر کجا که آنان را یافتيد، آنــان را( از شما)دستشان را 
بکشــيد، آنهــا کســانی انــد کــه مــا بــرای( یا)بگيرید و ( به اسارت)

293.شما تسلط آشکاری بر آنان قرار داده ایم

َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن ُأَن يَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإاَِّلَّ َخطَــَأًۚ  َوَمن َقَتــَل ُمْؤِمًنــا َخطَــَأً
ُقواۚ  فَـِإِن َرَقبٍَةَفَتْحِريُر دَّ ْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإِلَٰى ُأَْهلِِه ِإاَِّلَّ ُأَن يَصــَّ مُّ

ْؤِمَنٍة ۖ َوِإِن َكــاَن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقبٍَة مُّ
ــِه َوتَْحِريــُر لََّمٌة ِإِلَٰى ُأَْهلِ يَثاٌق َفِديٌَة مُّســَ ِمن َقْوٍم بَْيَنُكْم َوبَْيَنُهم ّمِ

ْهَرْيِن ُمَتتَـابَِعْيِن تَْوبَـًة ّمَِن َرَقبٍَة يَاُم شـَ ْؤِمَنٍة ۖ َفَمن لَّْم يَجِـْد َفصـِ مُّ
ُ َعلِيًما َحكِيًما ۗ  َوَكاَن هَّللاَّ ِ 294( ٩٢  )هَّللاَّ

هيچ مؤمنی مجاز نيست که مؤمنی را به قتل برساند، ( 4:92 )
مگر از روی اشتباه و خطا، و کسی که مؤمنی را از روی خطــا بــه
قتــل رســاند، بایــد یــک بــرده مــؤمن را آزاد کنــد، و خونبهــایی بــه

از( مقتـول)خانواده او بپردازد، مگــر اینکــه آنهــا ببخشــند، پس اگــر 
قومی باشد که دشمنان شما هستند؛ ولی او مــؤمن بــوده، بایــد

از قومی باشد که( مقتول)یک برده مؤمن را آزاد کند، و اگر ( قاتل)
ميان شما و آنها پيمانی بر قرار است، باید خونبهایی بــه خــانواده

ــرده)یک برده مؤمن را آزاده کند، و هر کس که ( نيز)او بپردازد، و  ب
ــه ای از( ای ــد، این توب ــاه پی در پی روزه بگيری ــافت، پس دو م ني

295.جانب خداوند است، و خداوند دانا ی حکيم است

َب ا َوَغضــِ ًدا َفَجَزاُُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَهــ َتَعّمِ ُ َوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ هَّللاَّ
296( ٩٣ ) َعلَْيِه َولََعَنُه َوُأََعدَّ لَُه َعَذابًا َعِظيًما

و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، کيفرش ( 4:93)
دوزخ است، که در آن جاودانه می ماند، و خداوند بر او غضب می
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ــرای او ــزرگی ب ــذاب ب ــازد و ع ــد، و او را از رحمتش دور می س کن
297.آماده ساخته است

ِ َفَتبَيَُّنــوا َواََّل تَُقوُلــوا َضَرْبُتْميَا ُأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَِذا  بِيِل هَّللاَّ فِي ســَ
ــاِة َرَض اْلَحيَ َت ُمْؤِمًنــا تَْبَتُغــوَن َعــ اَلَم لَســْ لَِمْن ُأَْلَقٰى ِإِلَْيُكُم الســَّ

ــيَرٌة ۚ ِ َمَغــانُِم َكثِ ْنيَا َفِعنــَد هَّللاَّ ُ الــدُّ لَِك ُكنُتم ّمِن َقْبــُل َفَمنَّ هَّللاَّ َكــَذٰ
َ َكاَن بَِما تَْعَمُلوَن َخبِيًرا 298(٩٤) َعلَْيُكْم َفَتبَيَُّنوا ۚ ِإِنَّ هَّللاَّ

هنگامی کــه در راه خــدا! ای کسانی که ایمان آورده اید( 4:94) 
رهسپار شدید، پس بررسی کنيد، و به کسی که بر( برای جهاد)

مــؤمن: »نگویيد( و اظهــار صــلح و اســالم نمــود)شــما ســالم کــرد 
ســرمایه ی ناپایــدار دنيــا بــه دســت( غنــایم و)تــا اینکــه « نيســتی

نزد خداست، شما نــيز( برای شما)آورید، زیرا غنيمتهای بسياری 
ــذارد ــر شــما منت گ ــد ب ــاه خداون ــد، آنگ ــنين بودی و)پيش از این چ

بنابراین بررسی کنيد، که هر آیينه خداوند به آنچــه( هدایت شدید
299. انجام می دهيد؛ آگاه است

ح::ال و اکن::ون می پ::ردازیم:  ب::ه تش::ریح و درک و فهم م::ا و
دریافت های ما از آیات مبارکۀC که در باال ذکر گردیدند .

 Cمبارکۀ Cالنس::اء  تف::اوت  دی::دگاه  ه::او88آیۀ  Cمبارک::ۀ Cسورۀ 
اقدامات عملی حقوقی و ق::انونی را در م::ورد پدی::دۀC نف::اق و
من::افق نش::ان می ده::د و مس::لمانان را ازخ::وش ب::اوری  در
مورد منافقین  بر ح::ذر می دارد و ب::ه واق::ع نگ::ری و حقیقت
نگری فرا می خواند که باید حقیقت من::افق را ب::ه حیثث ی::ک
پدیدۀC منفی که صلح و امنیت جامع::ه را ص::دمه و آس::یب می

رسانند، بشناسند .

در آی::ات مبارک::ۀC  بع::دی می بی::نیم ک::ه جهت عم::ل و اق::دام:
حقوقی و قانونی  در برابر پدیدۀC نفاق، تقسیم بندی منافقین

به انواع و اقسام گوناگون است .

297 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_93&trans=pr_tagi
298   Cمبارکۀ Cالنساء94آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 

299 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_93&trans=pr_tagi

http://www.tahleel.info/


جنگ     |285 و   صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center
مبرهن و آشکار است که ضرر نفاق در عرصۀC فرد و اجتم::اع
مشخص و بر مالء اس::ت پس دین مق::دس  اس::الم  ب::ه حیث
یک نظام  نامۀC حقوقی و قانونی در مبارزه در جهت برطرف
سازی اترات منفی نفاق در س::احۀC اجتم::اع اق::ددامات ج::دی
حقوقی و قانونی را اتخاذ می کند در حالیکه در ساحۀC ف::ردی
ب::ه روش::نگری و  تعلیم و  تربی::ه اهمیت  ف::وق الع::اده  قائ::ل

است .

 Cمبارکۀ Cزن::دگی89آیۀ Cشاخت منافقینی اس::ت ک::ه در ص::حنۀ 
فعال حضور دارند و بر ضد اخالق، ق:انون و ع:دالت ان:د و ی:ا
بهتر است بگوئیم  که حافظ منافع نظ::ام طبق::اتی مبت::نی ب::ر
شرک  اند نظامی که نگاه ابزاری به انسان دارد و دیگران: را
استثمار می کن::د ت::ا در تن::ازع بق::اء خ::ودرا در ط::بیعت اص::لح

انتخاب کند .

عدم مراوده  و بایک::ات  ب::ا آنه::ا اولین اق::دام:  در جهت مه::ار
کردن نفاق این منافقین است و این بایکات و حالت به تعلیق
آوردن تعامل اجتماعی  وقتی بر  طرف ش::ده می توان::د ک::ه
آن ها به ع::دالت و ق::انون تس::لیم ش::وند و از  اق::دامات ض::د
عدالت کناره گیری  کنن::د یع::نی اینک::ه در راه  الل::ه تب::ارک  و
تعالی هجرت کنند و این به ه::ردو مفه::وم اس::ت ک::ه عبارتن::د

از :

یز ه::ای ک::ه الل::ه تب::ارک وچ:: آن از : هجرت به معنی اینکه 1
تعالی منع کرده است دوری و کناره گیری کنند .

 : هجرت  ب::ه س::رزمینی ک::ه آنج::ا آزادان::ه نم::ایش اخالقی،2
حقوقی داشته  باشد  و پروردگارش را هم در متن اجتم::اع و

هم در خلوت فردی اش پرستش کرده بتواند.:

در صورت ضدیت با نظام عدل و قانون  و اسستمرار و عدم
کن::اره گ::یری  از اق::دامات عملی ب::ر ض::د نظ::ام حق::وقی و

ه ه::ای اص::لی نف::اق اس::ت،ص::ق::انونی و اخالقی  ک::ه  از خا
آخرین اقدام: حقوقی و ق::انونی در جهت مه::ار ک::ردن اث::رات
نفاق توصل به جنگ است و این اعالن جنگ و به راه ان::دازی

این مهم دفاع از امنیت افراد: در یک اجتماع است.
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 Cمبارک::ۀ Cالنس::اء ب::ر ب::رخی از حق::وق90آی::ۀ Cمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
بعضی از افراد غیر مسلم } که مراد: طبقۀC خاصی به نام 

منافق است { در اجتماع مسلمین و شناخت حقوقی اجتماع
مسلمین صراحت دارد که :

 : اتصال و پیوستگی و پیوند منافق محارب با قومی ک::ه ب::ا1
مسلمانان هم عهد و هم پیم::ان اس::ت، س::بب می گ::ردد ک::ه
جرم منافق نادیده گرفته: شود یعنی اینک:ه:  من::افقی مح:اربی
که در پناه قومی هم عهد و هم پیمان مسلمانان به س::ر ب::رد
به حاطر احترام ب::ه عه::د و پیم::ان از تعقیب آن ص::رف نظ::ر

می شود.

 : کسانی که مسلمان نیستند و از جنگ به ستوه آمده اند و2
می خواهند ک::ه در پن::اه نظ::ام اس::المی و مس::لمانان زن::دگی
کندد یع::نی اینک::ه ب::ر ض::د  نظ::ام تح::رک: مس::لحانه و آش::وب
گرانه ندارند: و یا اینکه: سر جنگ نه با اجتماع اسالمی دارند و
نه تصمیم جنگیدن با ق::وم ش::ان را دارن::د این چ::نین پیش::نهاد:
صلح باید پذیرفته: شود  یعنی اینکه: آنها از مضؤنیت برخوردار

اند.

مورد دوم نشان می دهد و مشخص می کند که اختالف فک::ر
و عقیده در اجتماع مسلمانان به عن::وان ی::ک اقلیت در براب::ر:
یک اکتریت  قاطع معضله ساز نیست به  شرطی که آش::وب
گری و تخریب: نهاد های حقوقی و اخلالقی جامعه نه باشد . 

  Cمبارک::ۀ Cالنس::اء هم ب::ر مص::ؤنیت91آی::ۀ Cمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
حقوقی اقلیت غیر مسلم اجتم::اع بش::ری مش::روط ب::ه ع::دم

تحرک مسلحانه  و عدم اقدامات آشوبگرانه: صراحت دارد .

 Cمبارکۀ Cالنس::اء ب::ه عه::د و پیم::ان ارج92آیۀ  Cمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
نه:اده و حقی را ب:ر  آن اس:توار س:اخته اس::ت و این  نش::ان
دهن::دۀC این ام::ر اس::ت ک::ه  عه::د و پیم::ان ش::ناخت و تف::اهم
حقوقی اجتماعات بشری و افراد: بشر است و از این طری::ق
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می ت::وان ب::ا  اجتماع::ات بش::ری در ارتب::اط ب::ود و ب::ه ص::لح،

امنیت، مصؤنیت، رفاه و آسایش به سر برد .

 Cمبارکۀ Cالنس::اء از تح::ریم: قت::ل م::ؤمن93آیۀ Cمبارک::ۀ  Cسورۀ 
Cکالم در س::وورۀ Cذکر کرده است چون در  تناسب با سلس::لۀ
مبارکۀC النساء است و به صورت عم::وم قت::ل  مس::لم و غ::یر
مسلم به نا حق حرام و ناروا اس:ت ک:ه در مق:ام ه:ای دیگ:ر

قرآنکریم قابل اثبات  است .

 Cمبارکۀ Cالنساء باز هم مص::ؤنیت آنه::ای94آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ  
را بیان می دارد ک::ه ب::ا پیش::نهاد: ص:لح و اظه::ار س::الم کن::اره

گیری شان را از جنگ اعالن می دارند .

از عمق و ژرفای این آیۀC مبارکه در می یابیم ک::ه راه ان::دازی
جنگ به منظور جمع آوری مال و غنایم حرام و ناروا است ی::ا
به عبارۀC دیگر جن::گ و جه::ا د در راه الل::ه تب::ارک و تع::الی ب::ر
اص::ول اخالقی و ق::انونی مب::تی اس::ت ک::ه ه::دف عم::ده و

اساسی آن حفظ کرامت بشری است .

ایجاد ی::ک زمین:ۀC حق::وقی و ق::انونی در س::رزمینی ب::ر اعتق:اد
توحیدی و به هم رسیدن و تجمع در آن سرزمین و ب::ه دور از
س::لطۀC ش::رور زن::دگی آزادان::ه: داش::تن عب::ارت از ش::کلی از
اش::کال هج::رت اس::ت و این ب::ار هم پی::ام اخالقی و ق::انونی
اسالم  صلح اس::ت و این زم::انی اس::ت ک::ه هج::رت ش::رایط
قدرت متمرکز: را فراهم  می آورد و قانونمن::دی ه::ای اس::الم
عزی::ز ص::لح گستراس::ت    همانگون::ه: ک::ه مث::ال ت::اریخی  آن
مدینه رسول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم اس:ت  و ب::ه این
ارتب:::اط در س:::ورۀC مبارک:::ۀC االنف:::ال مف:::اهیم و اساس:::ات
همزیس:تی مس:المت آم:یز را ب:ادیگران خیلی روش:ن در می
ی::::::::::::::::::::::::::::::ابیم و آن اینک::::::::::::::::::::::::::::::ه: :

اَجُرواِإِنَّ الَِّذيَن آَمنُـــوا  ِهمْـ َوهَـــ ُدوا بِـــَأَْمَوالِِهْم َوُأَنُفســـِ فِي َوَجاهَـــ
ئَِك بَْعُضُهْم ُأَْولِيَاُء بَْعضٍ ۚ ِ َوالَِّذيَن آَووا وَّنََصُروا ُُأولَٰ َوالَِّذيَن َسبِيِل هَّللاَّ

اِجُروا آَمُنوا َولَْم ُيَهاِجُروا َما لَُكم ّمِن َواََّليَتِِهم ّمِن َشْيٍء َحتَّٰى ُيَهــ
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ــْوٍم بَْيَنُكْم يِن َفَعلَْيُكُم النَّْصُر ِإاَِّلَّ َعلَٰى َق ۚ َوِإِِن اْسَتنَصُروُكْم فِي الّدِ
ُ بَِما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر يَثاٌق ۗ َوهَّللاَّ 300( ٧٢ )  َوبَْيَنُهم ّمِ

وبا اموال, وهجرت کردند, همانا کسانی که ایمان آوردند ( 8:72) 
(ایشــان را)وجانهایشان در راه خــدا جهــاد نمودنــد، وکســانی کــه 

ــاری نمودند ــد ویـ ــاه دادنـ ــاران , پنـ ــان یـ ــتدار)اینـ ,یکدیگرند( ودوسـ
شــما هيچ گونــه, وکســانی کــه ایمــان آوردنــد وهجــرت نکــرده اند

در برابر آنهــا نداریــد؛ تــا آنکــه هجــرت کننــد،( ومسؤليتی)دوستی 
پس برشماســت کــه, دین از شــما یــاری خواســتند( کــار)واگــر در 

مگــر بــر عليــه گــروهی کــه ميــان شــما وآنهــا, یــاری کنيد( آنهــا را)
301. پيمانی است، وخداوند به آنچه می کنيد؛ بيناست

این آیۀC کریمه: یکی از ق:وانین: مهم حق:وقی اس:ت ک:ه هم در
رواب::ط داخلی و هم در رواب::ط خ::ارجی اساس::ات و اص::ول

زندگی صلح آمیز را ترسیم می کند .

بنا بر این الزم است که بر این آیۀC کریمه دقت بیشتر کنیم تا
بدانیم که دین مبین اسالم به حق دین صلح و رفاه است .

والیت بر اساس شناخت حقوقی به معنی حمایت، پشتیبانی،
سرپرستی، نصرت و یاری رسانی  است .

پس »والیت«: در رابط::ۀC حک::ومت اس::المی در ی::ک س::رزمین
اسالمی با افراد: اجتماع و دررابطۀC شهروندانی که تابیعت آن
حکومت اسالمی را دارند مط::رح اس::ت یع::نی »والیت« ازآن
مسلمانانی است ک::ه ش::هروند حق::وقی و سیاس::ی س::رزمین

اسالمی اند .

بای::د خ::اطر نش::ان س::اخت ک::ه اقلیت غ::یر مس::لم ب::ا حف::ظ
کرامت بشری با حقوق معلوم و مشخص بر بنای ع::دالت در
تحت این والیت با حفظ جان و مال نیز زن::دگی ص::لح آم::یز و

راحت داشته می باشند.

300  Cمبارکۀ Cاالنفال.72آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
301 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=8_72
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این » والیت « به کسانی از مسلمانان ن::یز تعل::ق دارد ک::ه از
ب::یرون می آین::د و ت::ابیعت حک::ومت اس::المی را حاص::ل می

کنند .

Cاین » والیت « مسلمانانی را در بر نه می گیرد که در دائ::رۀ
صالحیت و اقت:دار حک:ومت اس:المی زن:دگی ن:ه دارن:د یع:نی
بیرون از حدود ارضی حکومت اسالمی زن::دگی دارن::د ام::ا ب::ا

الت در جهت نصرت و یاری رساندن بهکآن هم در حالت مش
آنها توصیۀC اخالقی شده است مشروط ب::ر اینک::ه: اگ::ر پیم::ان
بین مسلمانان و جامعۀC غیر مسلم که اقلیت مس::لمان در آن
زندگی می کند وجود دارد و برقرار: است، برای کمک رس::انی
اقلیت مس::لمان در جامع::ۀC هم پیم::ان غ::یر مس::لم،  پیم::ان و

عهد صدمه و آسیب نبیند.

پس به ط:ور کام::ل آش:کار اس::ت ک:ه » والیت « مح:دود ب:ه
دائره و صالحیت اقتدار حکومت اسالمی است .

ب::ر این ش::مول و ع::دم ش::مول در » والیت « ق::وانین: زی::ادی
Cمرتب ش::ده ان::د و ب::ا تح::ول: و تغی::یر جوام::ع بش::ری این آی::ۀ
کریمه زمین::ۀC قاب::ل توج::ه زی::اد ب::ه اجته::اد اس::ت ک::ه ق::وانین

دیگری بر آن مرتب شوند .

هم چن::ان ب::ر اس::اس این آی::ۀC مبارک::ه ریش::ۀC جن::گ ه::ای ب::ر
انداخته: می شود که به نام و تحت عنوان دفاع از اقلیت های
مسلمان در سرزمین های غیر مس::لمان ب::ه راه انداخت::ه: می

شوند .

بار دیگر اهمیت عهد و پیم::ان  در این آی::ۀC کریم::ه برجس::ته و
چشم گیر است و در رابطه: های بین المللی صلح و س::المتی

اجتماعات بشری را ضمانت می کند.

و این تض::مین: ص::لح اینگون::ه اس::ت ک::ه در زم::ان مش::کالت
همدردی های اخالقی به مس::لمانان ک::ه باش::ندۀC جوام::ع غ::یر

مسلم اند در آیۀC مبارکه صراحت دارد و از این آیۀC مبارکه 
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چنین استنباط می شود که دفاع همدردانه: با در نظ::ر داش::ت
روابط بین المللی باشد .

اگر بروز مشکالت  و یا ظلم و ستم از طرف ملتی و ق::ومی
باشد که با حاکمیت اس::المی هم عه::د و هم پیم::ان اس::ت در
این صورت نه باید آنگونه کمک و ی::اری و مس::اعدت ص::ورت

گیرد که به روابط و تعلقات دوجانبه صدمه عاید سازد.
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قتل   احکام
) تجزیه و تحلیل احکام قتل و کشتار بر اساس سورۀC مبارکۀC التوبه (

  

تجزی::ه و تحلی::ل احک::ام قت::ل و کش::تار در اش::کال و ان::واع
گوناگون مخالفت ها، از دیدگاه اس::الم بخش اساس::ی و مهم
حقوقی و سیاسی است ک::ه دقت بیش::تر و الزم را ض::رورت
دارن::د و ع::دم دقت  و س::طحی نگ::ری س::بب ب::دفهمی ه::ای
بیشمار می گ::ردد و این ب::دفهمی ه::ا می توانن::د ک::ه س::تیز و
جنگ را در اش::کال قت::ل ه::ا و کش::تار ه::ا اس::تمرار بخش::ند و
نائرۀC جنگ را چون دوزخ و جهنمی: پر از هیزم و هستی س::وز

بدون ارحام و ترحم، مستمر و دوامدار سازند .

از جملۀC این ب::دفهمی ه::ای ش::ایع و رایج  یکی هم این اس::ت
که احک::ام را در مح::دودۀC زم::ان و مک::ان خ::اص و مختص ب::ه
شرایط خاص آن ، عمومیت و شمولیت تاریخی  می بخش::ند
یع::نی اینک::ه تعمیم می دهن::د  و قی::د زم::ان و مک::ان در نظ::ر
گرفته نه می شوند و شرایط خ::اص متعل::ق ب::ه آن احک::ام از
نظر انداخته: می ش::وند ک::ه نتیج::ۀC ب::د و ن::اجور این ب::د فهمی
متهم شدن دین مقدس اس::الم ب::ه بی رحمی و ع::دم رع::ایت
حقوق بشر است و از جانب دیگر: سطحی نگری و ب::د فهمی
مدعیان دینداری است که ب::ر اس::اس فهمی پ::ارۀC از احک::ام،
همزیستی مسالمت آمیز انسان هارا به مخاطره می اندازند: 
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و با  جنگ اف:روزی ب:ر اس:اس ب:د فهمی ه:ای از احک:ام دین
هستی انسان هارا  می سوزانند و دلیل مزید ب::ر کج فهمی و
بد فهمی آنهای می شوند که سنگ اتهام را  بر حریم مق::دس

دین اسالم می زنند .

Cمبارک::ۀ Cسطحی نگری و عدم دقت درخ::ور و الزم ب::ر س::ورۀ
التوبه  و استخراج: احکام جنگ از این سورۀC مبارکه مش::کلی
برجسته و مشهود است ک::ه فهم دی::نی م::ا  ب::ا آن دس::ت ب::ه
گریبان است و یگانه راه رهائی از این مش::کلی ک::ه ب::دفهمی
ایجاد کرده این است تا ترکیز: اساس:ی ب:راین: س:ورۀC مبارک:ه
صورت گیرد و فهم صحیح و درس::ت از آن ارائ::ه: گ::ردد ت::ا از
یکطرف: جواب اساسی به آنهایکه اته::ام می زنن::د باش::د و از
جانب دیگر انسداد جنگ اف::روزی  جن::گ اف::روزانی: باش::د ک::ه
ادعای دینداری دارند و به نام مقدس دین اس::الم ج::وی ه::ای
خون جاری می سازند و بی مالحظه و بی رحمانه بازار قت::ل

و کشتار را گرم می سازند .

جهت فهم دقی::ق و به::تر: س::ورۀC مبارک::ۀC التوب::ه ب::ه دو مآخ::ذ
معت::بر یع::نی  تفهیم الق::رآن و  درس ه::ای وی::دیوئی داک::تر:
اسرار احمد به نام بیان القرآن مراجعه می کنیم که به ط::ور
خالص::ه خ::دمت خوانن::دگان مح::ترم تق::دیم  می داریم و بع::د
تجزیه: و تحلیل را بر اساس فهمی  که از این دو منب::ع مؤث::ق
و معتبر حاصل کرده ایم سر و سامان می دهیم تا به ه::دفی

که در نظر است  برسیم  .

 این: سورۀC مبارکه به دو نام یاد شده است :»

الف : توبه: ) بر این اساس که در یک جا از این سورۀC مبارکه
ذک::ر عف::و تقص::یرات ب::رخی از اه::ل ایم::ان ب::ه می::ان آم::ده

است .(

  ) بدین لخاظ که اعالن برائت: از مشرکین است .(بََرآَءٌة۬ب : 

http://www.tahleel.info/


جنگ     |293 و  صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center
این سورۀC مبارکه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمیشود و

دالئلی زیاد در این باره منقول است وحرف درست آز آن 

امام رازی علیه الرحمه است که رسول الله صلی الله علی::ه
وسلم ترتیب این سورۀC مبارکه را ب::دون بس::م الل::ه ال::رحمن:

الرحیم فرموده اند 

 ب::دون بس::م الل::ه ال::رحمنآغ::ازیتا حال این س::ورۀC مبارک::ه 
ال::رحیم دارد و این خ::ود دلیلی از دالئ::ل تحفف::ظ قرآنک::ریم
است یعنی به هم::ان گون::ه ک::ه امت مس::لمه از رس::ول الل::ه

صلی الله علیه و سلم به ارث برده است . 

این سورۀC مبارکه بر سه تقریر ی::ا گفت::ار مش::تمل اس::ت ک::ه
عبارتند از :

 رک::وع  پنجم  و زمان::ۀCاختت::ام : از آعاز  س::ورۀC مبارک::ه ت::ا 1
نزول آن به صورت تقریبی ذالقعدۀC سال نهم هجری است .

در این س::ال رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم حض::رت
الحاج مق::رر فرمدن::د ب::هرابوبکر صدیق رضی الله عنه را امی

مکۀC مکرمه فرستادند ک::ه این: تقری::ر ی::ا گفت::ار ن::ازل  ش::د و
رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت ف::وری حض::رت
علی رضی الله عنه را از عقب  آن  کاروان  حج  ک::ه ام::ارت
آن را ابوبکر: رضی الله عنه به عهده داشت ، فرس::تاد ت::ا ک::ه
این پیام را در هنگام  حج به  س::مع نمائین::دگان قبائ::ل ع::رب
در اجتماع حج برساند و طرزالعم::ل تج::ویز: ش::ده ب::ر اس::اس

این تفریر را اعالن کند  .

 ::: تقری::ر دوم از آغ::از رک::وع شش::م  ت::ا اختت::ام رک::وع نهم2
ادامه دارد .

این تقریر یا گفتار در رجب سال نهم  هجری و ی::ا قب::ل از آن
نازل شده اس::ت  ک::ه رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه  علی::ه وس::لم

برای غزوۀC تبوک آمادگی  می گرفت .

بی::داری ش::ور و اش::تیاق جه::اد در راه الل::ه تب::ارک و تع::الی و
مذمت کسانیکه از این وظیفه  شانه خال می کنند  از مح::ور

های بحث تقریر دوم است .
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3Cتقریر سوم از رکوع دهم آغاز می ش::ود و ت::ا ختم س::ورۀ : 
مب::ارک امت::داد: دارد و این: بخش در برگش::ت از غ::زوۀC تب::وک

نازل گردیده است .

 متعدد دیگر:  در این تقریر و یا گفتار درج گردیدهۀCآیات مبارک
است که در مواقع مختلف ن::ازل گردی::ده ان::د و بع::د حض::رت
محمد  صلی الله علیه و سلم به امر الله تبارک و تعالی آنه::ا

را یک جا کرده و شامل این بخش کردند .

پیوسته بودن  موضوعی  آیات مبارکه ب::ه گون:ۀC اس::ت ک:ه در
یک پارچگی مضمون این تقریر خللی ایجاد نه می کند .

تنبه منافقین و توبیخ: آنانیکه در ایمان شان ص:ادق بودن::د و از
جنگ یا غزوۀC تبوک پس پا شده بودند: و یا عقب مان::ده بودن::د
و ب::ا وج::ود آن اعالن عف::و و بخش::ش ب::ه آن اف::راد ص::ادق

االیمان، از اجزای این سورۀC مبارکه اند .

از لحاظ ترتیب نزولی خطبۀC اول یا تقریر اول و یا هم گفت::ار
اول باید از همه آخر آورده می ش:د و ام:ا ب:ه اس:اس اهمیت
موضوع و حاالت در اول مص::حف ق::رارداده ش::د و دو تقری::ر

دیگر مؤخر ساخته شدند .

حاالتیک::ه: از لح::اظ پس منظ::ر ت::اریخی این س::ورۀC مب::ار ک
اهمیت دارد، آغاز آن از صلح حدیبیه: شده است .

بعد از صلح حدیبیه در م::دت دو س::ال  ب::ر اس::اس تبلی::غ دین
اسالم گسترش قابل مالحظه کرد که مشرکین: ق::ریش آن را
تحمل کرده نتوانستند و به نقض معاهده حدیبیه: اقدام کردن::د
و پیمان صلح حدیبیه را شکستند ورسول الله صلی الله علیه
و سلم برای مشرکین: قریش مهلتی نداد و در رمض::ان س::ال
هشتم هجری مکه را فتح کرد و آخرین: صف آرائی مش::رکین
) قبائ::ل ه::وازن، تقی::ف، نض::ر، جش::م وبعض::ی دیگ::ر: قبائ::ل
مشرک جاهلی ( ب::ه منزل::ۀC ی::ک تالش مذبوحان::ه در می::دان و
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بزنگاه حنین در برابر مسلمین بود که در آن ج::ا هم طعم تلخ

شکست را چشیدند و کام شان تلخ شد.

 مسلم بود که بعد از فتح و ظفر مس::لمین در بزنگ::اه ح::نین،
استقرار نظام عادالنه بر اساس اعتق::اد توحی::دی در سراس::ر
ع:رب زمین غ::یر قاب::ل تردی::د و انک::ار ناپ::ذیربود: وبع::د از این
سالی نگذشته بود که به ج::ز از چن::د قبیل::ۀC پراگن::دۀC مش::رک
همه در دائرۀ:C مقدس اسالم زندگی ش::انرا رون::ق دادن::د: و ب::ه

دین توحیدی اسالم گرویدند .

کشمکش ب::ا س::لطنت رومی قب::ل از فتح مک::ه مکرم::ه آغ::از
شده بود، به تسلسل ارسال وفود ک::ه حض::رت پی::امبر ص::لی
الله علیه و سلم بعد از صلح حدیبیه: ارسال داشتند، به طرف
شمال متصل به سرحد شام نیز وفدی و هیئتی فرستاده شد

.

م::ردم ش::مال اک::ثریت مس::یحی بودن::د و تحت اث::ر س::لطنت
 .بسر می بردندرومی 

 تن آنه::ا را در15این مردم، هیئتی را که  فرستاده شده بود 
) ذات الطلح ( یا ) ذات اطالح ( به قتل و ش::هادت رس::انیدند:
و تنها رئیس هیئت یا وف::د ب::ه ن::ام کعب بن عم::یر غف::اری )ع

مضموم، م مفتوح ( نجات یافته برگشت .

در  همین: زم::ان  پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم ب::ه رئیس
بصری ) شرحبیل (  بن عمرو نیز پیام دعوت فرس::تاد ک::ه در
انتها حامل پیام رسول الله صلی الله علی::ه وس::لم ح::ارث بن

عمیر را شرحبیل به شهادت رسانید .

با در نظر: داشت حاالتیکه در باال ذکر شد رس::ول الل::ه ص::لی
الله علیه و سلم در جمادی االول سال هشتم هجری لشکری

 هزار از مجاهدین: بود به س:رحد ش:ام ارس:ال3را که شامل 
داشت تا که جا و مس::کن مس::لمانان را امن س::ازد و ج::راٌت

 مسلمانان را سلب سازد .رسانی به آزار و اذیت 
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زمانیک::ه لش::کر مس::لمانان در ن::زدیکی: محلی ب::ه ن::ام مع::ان
رسید معلوم شد که شرحبیل با یک صد هزار لشکر جنگی به

مقابله برآمده است، قیصر روم در حمص موضع گرفت و 

 ص::د ه::زار لش::کر دیگ::ری را302 تئودورتحت قیادت برادرش 
 بیند.تدارک می 

با جنین اطالعات خوفناک و سهمگین لشکریان مس::لمان ب::ه
راه شان  ادامه می دهند و در مقام موته با لشکر صدهزاری
شرحبیل درگیر جنگ می شوند و نتیجۀ:C این تهور این ب::ود ک::ه
لش::کر س::ه ه::زار نف::ری مس::لمانان ب::ر لش::کر ص::د ه::زاری

شرحبیل ظفر یاففتند و خالیق را حیران ساختند .

و این سبب شد که قبائل نیمه آزاد ومتصل به سرحد ش::ام و
باش::ده ه:ای  قبائ::ل از نج::د در ن::زدیکی ع:راق ک::ه تحت اث:ر
کسری  بودند  ب::ه ط::رف اس::الم  متوج::ه ش::دند و ب::ه تع::داد

 مسلمان شدند .نفرهزاران 

 افرادی: از بنی سلیم ) س مض::موم و ل مفت::وح ( ک::ه رئیس
آن عباس بن مرداس س:لمی ب:ود، اش:جع، غطف:ان، ذبی:ان و

فزاره در این زمان به اسالم مشرف شدند .

 وفد و هیئ::تی را70به نقل از محدثین در این زمان در حدود 
ذکر می کنند که  از شمال جنوب مشرق و مغ::رب س::رزمین

عرب به مدینۀC منوره حضور به هم رسانیدند.

شایان ذکر است که در این زم::ان یکی از فرمان::دهان ع::رب
نژاد عساکر رومی به نام فروه بن عمرو الج::ذامی مس::لمان

شد و از ایمان خود ثبوت فراموش ناشدنی و مثالی داد .

وقتی که قیصر روم از ایمان ف::روه ب::ه اس::الم اطالع حاص::ل
کرد، او را احضار کرد و به دربار  خ::ود اورا خواس::ت و گفت

که از دوچیزیکی: را انتخاب کن :

302 - Theodor
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 : ترک اسالم که رهائی و برحالی برمنصب از آن تو خواهد1
بود .

 : یا اسالم که در پایان کار دهان مرگ برایت باز است .2

این مرد راستین و پاک باز، اسالم را دینش خواند و جانش را
نذذرانۀ:C ایمانش کرد .

سالی بعد قیصر روم برای کشیدن انتقام غزوۀC موته آمادگی
های نظامی و لشکری رادر سرحد شام روی دست گرفت و
از تمام جرئیات این حرکت نظامی قیص::ر روم، رس::ول الل::ه
صلی الله علیه و سلم آگاهی می یافت و در نهایت ب::ا درایت

فیصله کرد و قرار بر تصادم با لشکر رومی را گذاشت .

اگ::ر این فیص::له و ق::رار گرفت::ه ن::ه می ش::د، س::ه عام::ل در
همک:اری و همی:اری ب:ا ی:ک دیگ::ر امک::ان داش::ت ک::ه نهض::ت
اسالمی به رهبری قایدانۀ:C رسول الله صلی الله علیه و س::لم
را دچ::ار مش::کل ج::دی س::ازند ک::ه م::ترادف: ب::ا شکس::ت و
فروپاشی ساختار های حقوقی و قانونی جامعۀC مدینۀC من::وره

بود و این عوامل سه گانه عبارتند از :

 ::: م::انور ه::ای نظ::امی لش::کر رومی در س::رحدات ش::ام و1
آمادگی برای یک جنگ خونین.

 : در صورتی اگر ابتکار نظامی به دست عساکر رومی می2
بود، شکست خورده های زخمی پاسداران ج::اهلیت و ش::رک
دوب::اره س::ر بلن::د می کردن::د و دوب::اره آرایش ص::فوف می

کردند.

 ب::ا پادش::اه303 :  منافقین مدینه  که ب::ه واس::طۀC اب::و ع::امر3
مسیحی غسان زدوبند داشتند و می خواستند که قی::ام را ب::ر
ضد مسلمانان از داخل مدینه ترتیب دهند و به این منظور ب::ا

شخصی که از اهالی مدینه بود و در زمان جاهلیت از شهرت نیک برخوردار بود و مورد احترام بود ، با آمدن 303
رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینۀC منوره دشمن سرسخت و آشتی ناپذیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم

شد.
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 را س::اختند و در حالیک::ه این304تظاهر به اسالم مسجد ضرار
مسجدانبار سالح و مهمات منافقین بود.

ب::ا وجودیک::ه این س::ال س::ال قحطی ب::ود  و موس::م گرم::ای
شدید بود و فصل ها و حاصالت در حال پختگی ب::ود و تهی::ۀ:C و
سروسامان دادن به سفر ب::ه وس::یلۀC حیوان::ات خیلی مش::کل
بود و مضیقۀC مالی نمایان بود و مقابل::ه ب::ا یکی از دو ق::درت

 بود و این فیصلۀC مرگ و زندگی بود باناپذیرناگزیر و اجتناب 
این حال و احوال پیامبر صلی الله علیه وسلم  آم::ادگی ه::ای

جنگی برضد امپراطوری رومی  را اعالن کرد.

قاعده برین: بود ک::ه رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم در
غزوات و جنگ ه::ای دیگ::ر: ت::ا آخ::رین وقت ب::ه کس::ی ن::ه می
گفت ک::ه کج::ا و ب::ا کی ه::ا مص::اف می دهن::د و هم چن::ان ب::ا
خروج از مدینه راه اصلی را کنار می گذاش::تند و از راه ه::ای
دیگر به منزل مقص::ود خ::ود را می رس::انیدند  و ام::ا این ب::ار
آشکارا و برمال فرمودند که مقابل::ه ب::ا رومی ه::ا اس::ت و راه

 .استشام در پیش 

امید های بسیاری برنتیجۀC این جنگ در انتظ::ار ب::ود، من::افقین
جهت رسیدن ب::ه اه::داف: ش::وم ش::ان بی ص::برانه در انتظ::ار

شکست مسلمانان بودند .

مسلمانان می دانس::تند ک::ه موق::ع حس::اس فرارس::یده یع::نی
اینکه اگر در این معرکه پیروز شدند تمام دروازه ه::ای فتح و
نصرت برویشان باز خواهد شد و اگر شکس::ت نص::یب ش::ان

 بدل خواهد شد.أسشود آخرین امیدهای فالح و سعادت به ی

مسجدی که در سورۀC مبارکه التوبه ذکر شده است و از اقامۀC نماز در آن منع کرده شد.  304

اتََّخُذوا  ِإاَِّلَّ               ِضَراًرـا َمْسجًِدا َوالَِّذيَن ُأََرْدنَا ِإِْن َولَيَْحلُِفنَّ َقْبُل ۚ ِمن َوَرُسولَُه َ هَّللاَّ َحاَرَب لَِّمْن َوِإِْرَصاًدـا اْلُمْؤِمنِيَن بَْيَن َوتَْفرِيًقا َوُكْفًرا

لََكاِذُبوَن     ِإِنَُّهْم يَْشَهُد ُ َوهَّللاَّ  ( و کسانی که برای زیان رسانیدن )به مسلمانان ( و)تقویت ( کفر وتفرقه107 ) اْلُحْسَنٰىۖ 
افکنی میان مؤمنان ،مسجدی ساختند: ، و)تا( کمینگاهی برای کسانی که از پیش با خدا ورسولش مبارزه کرده اند باشد ،
و البته آنها سوگند یاد می کنند که قصدی جز نیکی )و خدمت ( نداشته ایم و خداوند گواهی می دهد که یقیناً آنها دروغگو

هستند. 
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و از این جهت بود که مسلمانان با نهایت جوش و خروش ب::ه
این جنگ تیاری و آمادگی می گرفتن::د  و این آم::ادگی ه::ا ک::ه

بذل مال وجان بود، مؤمن و منافق را از هم تفکیک کرد .

رسول الله صلی الله علیه و سلم در رجب سال نهم هج::ری
 هزار لش::کر مس::لمانان ب::ه ط:رف تب::وک س:رحد ش:ام30با 

حرکت کرد .

 هزار سواره بود قلت ش::ترها ب::ه ح::دی10این لشکر شامل 
بود که بر یک شتر تعدادی از افراد: لشکر به نوبت س::وار می
شدند و افزون بر این مشکل، شدت گرمی و کم بود آب نیز

محسوس بود. 

برداش::ت این تک::الیف را لش::کریان  مس::لمان در تب::وک نق::د
حاصل کردند و به نتیجه: و فرجام نیک رسیدند .

زمانیکه مسلمانان به تبوک رسیدند، معلوم ش::د ک::ه قیص::ر و
مت::ابعت کنن::دگان آن لش::کریان ش::ان را عقب کش::یدند و از

مقابله و رویاروی خود داری کردند: .

از اینکه: لشکری در برابر مسلمانان نبود پس ض::رورت جن::گ
هم نبود و به این دلیل جنگی اتفاق نیفتاد .

 هزار نفری مسلمانان در برابر لش::کر3جنگ موته که لشکر 
صد هزاری رومیان مقابل ب::ود و مس::لمانان ار خ::ود رش::ادت
بینظیر: نشان داده بودند: و حال لشکر سی ه::زار نف::ری تحت
قیاد ت رسول الله صلی الله علیه و سلم رومیان و قیصر را
سراسیمه ساخته بود بنابر این دالیل رومیان عقب نش::ینی را

ترجیح دادند تا جنگیدن: .

پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم این فتح و پ::یروزی را ک::افی
دانست و از پیش روی منص::رف ش::د و ام::ا از این فتح به::ره
برداری سیاسی و نظامی شایانی کرد و ریاست های خورد و
کوچکی که زیر اثر و تابع امپراطوری روم بودند آنها را مطیع
ریاست اسالمی مدینه س:اخت و این ب:ه این مفه::وم ب:ود ک::ه
ساحۀC نف::وذ و اقت::دار: ریاس::ت مدین::ه وس::عت قاب::ل مالحظ::ه

یافت .
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حاصل دیگر این آرایش و حرکت رزمی و نظامی این بود ک::ه
قبایل عرب که بوسیلۀC رومی::ان در براب::ر قبای::ل دیگ::ر ع::رب
اس::تعمال می ش::دند، ب::ا مس::لمانان برض::د رومی::ان همک::ار

.305«شدند

Cض::روری ب::ه نظ::ر می رس::د ک::ه جهت فهم به::تر این س::ورۀ
مبارکه به ترجمۀ:C مختصر بیان القرآن از داکتر: اسرار احمد 

هم مراجعه کنیم و بعد از نقل قول های   از بیان الق::رآن  در
مورد فهم این سورۀC مبارکه، بر اس::اس ی::ک تجزی::ه و تحلی::ل
تالش می ورزیم تا به یک فهم وسیع از سورۀC مبارک::ۀC التوب::ه

برسیم :

» این سورۀC مبارکه ) سورۀC مبارکۀC التوبه ( از لح::اظ تجزی::ه
و تحلیل از مشکل ترین سوره های قرآنکریم است .

این امر یعنی تفسیر این س::ورۀC مبارک::ه ایج::اب می کن::د ک::ه
گفتار ها یا خطب::ه ه::ای این س::ورۀC مبارک::ه تحقی::ق و برس::ی
همه جانبه شوند تا در بستر زمانی و شکل و شمایل واقعات

تاریخی بدانیم که بیان خطبه: ها چه هستند ؟

افرادی که درین ب:اره تحقی:ق ن:ه می کنن:د ب:ه مغالط:ه ه:ای
زی::ادی دچ::ار می ش::وند و ب::اعث تش::ویش اذه::ان م::ردم می

گردند .

اولین فهم درست ما از این سورۀC مبارک::ه این اس::ت ک::ه ب::ه
دو بخش بزرگ تقسیم می شود :

 : بخش اول که شامل  پنج روکوع است ) بعثت خصوص::ی1
و اختصاصی (

 ::: بخش دوم ک::ه ب::ر ی::ازده روک::وع مش::تمل اس::ت ) بعثت2
عمومی برای همه جهانیان(

تفهیم القرآن 305

http://www.tahleel.info/


جنگ     |301 و  صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center
این تقسیم بندی بدان معنی است که بعثت رسول الله صلی
الله علیه و سلم دوگونه: بعثت است ک::ه خط::اب یکی آن  ب::ه
بنی اسماعیل  و هم::ه ع::رب اس::ت و دیگ::ر آن بعثت جه::انی
است که دعوت به سوی توحید و ) اعمار جامع::ۀC ق::انونی ب::ر
اساسات اخالقیات ( را خارج از مرز های جامعۀC عرب و بنی

اسماعیل گسترش دهد .

آغاز بعثت جهانی  رسالت محمد رسول الله صلی الل::ه علی::ه
و سلم بعد از صلح حدیبیه با ارسال نامه ها به سران ممالک
صورت گرفت و ) جنگ موته ( وغزوۀC تبوک را در این رابط::ه
می توان به ص::ورت ی::ک  سیاس::ت رس::التمند فرات::ر: از م::رز

های عرب  ذکر کرد .

آنچه که در رابطه: با بعثت و رسالت خصوصی حضرت محمد
صلی الله علیه وس::لم مط::رح: اس::ت این اس::ت ک::ه رس::الت
مبارکش باید از طرف قوم اش و مشرکین: عرب به ص::ورت
کامل پذیرفته: می شد چون با دو سوره های مبارکۀC االنعام و
االعراف اتمام حجت هم ص::ورت گرفت::ه: ب::ود، ام::ا س::رداران

مشرک بر کفر و شرک شان اصرار می ورزیدند .

و چون سنت الهی است که زمانی رسولی در قومی مبعوث
می گردد و بعد از اتم::ام حجت و بره::ان ب::ه رس::الت رس::ول
الله تسلیم نه می ش::وند، آن ق::وم نافرم::ان مش::مول ع::ذاب
الهی می گ::ردد یع::نی ب::ه ع::ذاب استیص::ال ی::ا ع::ذاب هالکت

گرفتار می شود .

از اینک::ه: بعتت خصوص::ی حض::رت محم::د ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم برای قوم خودش و مشرکین: عرب بوده، با وجود اتمام
حجت و برهان، لج بازی ها و اصرار سرداران مشرک بر کفر
Cالتوبه شالق و تازیان::ۀ Cمبارکۀ Cو شرک، پنج روکوع اول سورۀ
ع::ذاب الهی اس::ت ک::ه  طعم و م::زۀC تلخ این ع::ذاب الهی را
اولین بار مش::رکین: ب::نی اس::ماعیل در جن::گ و ی::ا غ::زوۀC ب::در

چشیده بودند: .
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بعثت عمومی رسول الله حضرت محم::د ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم که به تمام نوع انس::انی و ابن::ای بش::ری اس::ت درس::ال

هفتم هجری آغاز می شود و این: بعد از صلح حدیبیه است .

بخش دوم این سورۀC مبارکه ک::ه ب::ر ی::ازده  روک::وع مش::تمل
است و در رابطه: ب::ا بعثت جه::انی محم::د ص::لی الل::ه علی::ه و
سلم است و در ارتباط برح::رکت نظ::امی محم::د ص::لی الل::ه
علیه وسلم در تصادم مس::لح ب::ا ام::پراطوری روم مس::ائل را

مطرح می کند .

چهار روکوع اول این بخش آماده سازی ذهنیت ها در رابط::ه
با غزوۀC تبوک یا تصادم مسلح با امپراطوری روم است و این:
بخش آیاتی را در بردارد که رفتن ب::ه تب::وک و برگش::ت از آن
را بیان می دارند و حص::ۀC دیگ::ر: این بخش دوم آن اس::ت ک::ه

بعد از غزوۀC تبوک نازل شده است .

این بدان مفهوم است ک::ه ی::ازده روک::وع بخش دوم هم::ه ب::ر
محور غزوۀC تبوک می چرخند ک::ه از روک::وع شش::م آغ::از می

شوند و به روکوع شانزدهم ختم می شوند .

اما پنج روکوع اول سورۀC مبارکۀC التوبه آخ::رین مراح::ل بعثت
خصوصی حضرت محم::د ص::لی الل::ه علی::ه و س::لم را ک::ه ب::ه

جانب بنی اسماعیل و اعراب بود بیان می دارد .

ترتیب زمانی نزول این پنج روک::وع هم قاب::ل دقت اس::ت ک::ه
باید در نظر گرفته شود و آن اینکه :

 : دو روکوع از این: پنج روکوع در سال هش::تم هج::ری قب::ل1
از فتح مکۀC مکرمه: نازل ش::ده ان::د ک::ه آم::اده س::ازی ذه::نیت
مسلمانان برای جنگ فاتحانه در جهت تسلط بر مکۀC مکرم::ه
اس::ت و اوض::اع و ح::االت روحی، اجتم::اعی و عملک::رد ه::ای

افراد را نسبت به جنگ تحت شعاع قرار می دهند .
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 : سه روکوع بخش اول در سال نهم هجری بعد از م::اه ذی2
القعده نازل شده اند .

وقتیکه مکۀC معظمه: فتح شد، آن سال رسول الله صلی الل::ه
علیه وسلم به حج تشریف نیاوردند و در سال بعدش ن::یز ب::ه
حج  تشریف نیاوردند اما یک قافلۀC از حاجیان را تحت امارت
حضرت اب::وبکر: ص::دیق رض::ی الل::ه عن::ه ب::ه حج فرس::تادند و
زمانیکه کاروان حج::اج در م::اه ذی القع::ده رهس::پار دی::ار حج
شد، آیاتی نازل شدند که بر س::ه روک::وع بخش اول مش::تمل

اند که اعالن برائت از مشرکین عرب بوده است .

یع::نی اینک::ه هیچ مش::رکی از ع::رب بع::د از این س::ال ح::ق
اشتراک در مراسم حج را ندارد ) سال نهم هجری مسلمانان

و مشرکین عرب در مراسم حج باهم بودند: .(

اعالن برائت از مشرکین: به این مفه:وم  ک:ه بع:د از انقض:ای
مهلتی داده شده، هیچ معاهدۀC قابل اعتبار با مشرکین ع::رب

نیست، یا ایمان بیاورند و یا قتل عام شوند .

این آیات الهی است که در شکل شدیدترین تهدید ب::ه ع::ذاب
الهی در م::ورد موض::عگیری ه::ای مش::رکانۀC مش::رکین ع::رب
نازل می شوند و این آیات مبارکه درص::ورت نافرم::انی ه::ای
دوام::دار مش::رکین ع::رب، ب::ه ص::ورت ج::دی خ::بر از ع::ذاب
استیصال را می دهند که آنهم اص::دار حکم کش::تن مش::رکین

عرب است .

این هم داللت بر این دارد که مشرکین عرب اگر ایم::ان نمی
آورند و قتل هم نمی شوند پس از جزیره نمای ع::رب خ::ارج
شوند و به این مفهوم که درحالت مشرک بودن ح::ق زن::دگی
کردن را در جزیره نمای عرب ندارند: و این به خاطر این ب:ود
که جزیره نمای عرب باید از ش::رک و آل::ودگی ه::ای آن پ::اک

شود .

از این سه روکوع، یک روکوع به صورت مجزا ک::ه خیلی مهم
است در اول سورۀC مبارکۀC التوبه ذکر گردیده است .
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ب::رائت از مش::رکینی ک::ه ب::ا معاه::دۀC غ::یر معی::ادی، حض::ور
اجتم::اعی و ف::ردی داش::تند در آی::ۀC مبارک::ۀC یکم بی::ان ش::ده

است .

آی:ۀC مبارک:ه دوم اعالن چه::ار م:اه مهلت ب:ه مش::رکین ع:رب
است .

آیۀC مبارکۀC سوم برائت الله ج::ٌل جالل::ه و رس::ول الل::ه ص::لی
الله علیه وسلم را از مشرکین در حج اک::بر اعالن می دارد و
در ص::ورت توب::ه ک::ردن مش::رکین از کف::ر و ش::رک، عف::و و
بخشش مژده داده شده است و در ص::ورت اص::رار و ت::داوم

بر کفر و شرک عذاب دردناک: الهی را خبر می دهد .

آیۀC چهارم سورۀC مبارکه التوبه یک استثناء را ذک::ر می کن::د و
آن اینکه با کسانیکه عهد و پیمان معیادی مس::لمانان اس::ت و
آنها با تمام شرایط پیمان و عهد پابند بوده اند و هیچک::دام: از
اج::زای پیم::ان را نقض نک::رده ان::د، ب::ا دش::منان سرس::ازش
نداشته اند، تا آن زمان که عهد و پیمان آن را ذکر می کن::د و

بیان می دارد باید التزام صورت گیرد .

آیۀC مبارکۀC پنجم سورۀC مبارکۀC التوبه بیان می دارد که بع::د از
ختم چهار ماه مهلتی که برای مشرکین عرب مراع::ات ش::ده
است در صورت ایمان نیاوردن بای::د قت::ل ش::وند یع::نی اینک::ه
این آیۀC مبارکه ص::دور حکم قت::ل مش::رکین ب::نی اس::ماعیل و
ع::رب، بع::د از پای::ان ی::افتن مهلت چهارماه::ه اس::ت  و این
فرم:::ان ع:::ذابی اس:::ت درجهت استیص:::ال و هالکت ب:::نی

اسماعیل و مشرکین عرب .

با نزول این آی::ات مبارک::ه، حض::رت محم::د ص::لی الل::ه علی::ه
وسلم، حضرت علی رضی الله عنه را در پی ک::اروان حج ک::ه
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عن::ه ام::ارت آن::را عه::ده دار
بود، فرستاد و مژظف ب::ه اعالن این آی::ات مبارک::ه از ط::رف

رسول الله صلی الله علیه و سلم شد .
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آیۀC مبارکۀC ششم سورۀC مبارکۀC التوبه پناه دادن به مش::رکین
را جهت فهم دینی و شنیدن قرآنکریم را مورد تائید قرار می

دهد .

 Cمبارک:ۀ C:ام آغ:از می ش:ود ) ک:ه در25روکوع چه:ارم از آی:ۀ 
سال نهم هجری نازل شده است و ی::ک روک::وع آن را در اول

می خوانیم .(

 Cمبارکۀ Cالتوبه رویاروئی مسلمانان را29آیۀ Cمبارکۀ Cام سورۀ 
در برابر: مشرکین غیر عرب که به عنوان یک وطیفۀC جهانی )
انترناسیونال ( ضدیت نظام اسالمی را  در براب::ر جنب::ه ه::ای

عملی مبتنی بر شرک و ظلم، مهر تائید می زند .

 Cهای مبارکۀ Cهشدار به رهنمایان دینی  است ک::ه35 : 34آیۀ 
عاقبت زراندوزی شان عذاب الهی است .

 Cمبارکۀ Cام پنج روک:وع ب::ا اختت::ام می رس:د ک::ه37با ختم آیۀ 
مربوط به بعثت خاصه یا بعثت داخلی حض::رت محم::د ص::لی
الله علیه وسلم اس:ت . آخ:رین احک:ام بعثت خاص:ه  رس:ول

الله صلی الله علیه وسلم) الی اهل العرب ( پوره شد .

از روکوع ششم با آغاز آیۀC مبارکۀC سی و هش::تم مس::ائل ب::ر
محور غزوۀC تبوک است که چه::ره و رخ جه::انی بعثت رس::ول
الله صلی الل::ه علی::ه وس::لم را ب::ه نم::ایش می گ::ذارد و پس
منظر آن چنین است که در سال ششم هجری ص::لح حدیبی::ه
صورت گرفت و فرصت آن مهی::ا ش::د ک::ه پی::امبر ص::لی الل::ه
علیه وسلم به هر طرف ، خارج از سرحدات عرب پیام ه::ا و

نامه های مبارک را بفرستد .

شخصی به نام شرحبیل بن عم:رو از ق:وم غس:ان ک:ه ح:اکم
بصره و تابع و باجگ::ذار ام::پراطوری روم ب::ود، پی::ام رس::ان و
نامه بر رسالت ) حارث بن عمیر ( را ب::ه قت::ل رس::انید و این:
در واقع اعالن جنگ بود و .......... و همان بود که جنگ موت::ه
صورت گرفت و قومان::دان مس::لمانان در این جن::گ حض::رت

زید  رضی الله عنه بود .
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در رشادت بی نظیری که لشکر سه هزارنفری مسلمانان در
برابر لشکر صد هزار نفری شرحبیل از خود نشان دادند، زید
رضی الله عنه به شهادت رسید و فرماندهی سپاه مسلمانان
را جعفر رضی الله عنه بن ابی طالب به عهده گرفت ک::ه آن
هم به شهادت رسید و بعد از آن حضرت عبدالله رض::ی الل::ه
عنه بن رواحه رهبری سپاه مسلمانان را به عهده گرفت ک::ه
آن هم در فرجام شربت گ:وارای ش:هادت را می نوش:د، پس
از آن خالد رضی الله عنه بن ولید رهبری س:پاه را ب:ه دس:ت
میگیرد که هم لشکر مسلمین را با تاکتیک ها و مه::ارت ه::ای
م::ؤثر ثب::ات می بخش::د و هم توانمن::دی لش::کر رومی::ان را از

مؤثریت می اندازد .

این جنگ در موته جمادی االول سال هشتم هجری واق:ع ش:د
که بنام سریۀC موته شهرت دارد: .

در این سورۀC مبارکه کردار منفی منافقین رسوا ساخته شده
است و حیثیت حقوقی و قانونی آنها کف دست شان گذاشته

شده است .

 Cمبارکۀ Cالتوبه جه::اد ب::ه مع::نی قت::ال73در آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
نیست بلکه به معنی تالش و سعی  و کوششی اس::ت ک::ه در
جهت انسداد: اعمال نفاق و منافقین و کف::ر، یع::نی اینک::ه این
جهاد درجۀC نازلتر از قتال است، یا به تعبیر دیگ::ر ختم ک::ردن
ریشه دوانی های منافقین و سازش های آن ها اس::ت، یع::نی
اینک::ه: پی::امبر ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم هرگ::ز ب::ا من::افقین ن::ه

جنگیده اند و قتال نه کرده اند .

این آیۀC مبارکه دو مرتبه: در قرآنک::ریم ام::ده اس::ت ک::ه مق::ام
دیگر آن در سورۀC مبارکۀC تحریم است .

بعد از برگشت از غزوۀC تب::وک: رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه
وس::لم در ح::دیث مب::ارک فرم::ود ک::ه ) و جاءن::ا من الجه::اد

االصغر الی جهاد االکبر (.
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از این ح::دیث ش:ریف تع:ابیر مختل::ف ش:ده اس:ت، ب::ه ط:ور
مثال، جهاد اکبر در این حدیث شریف جهاد برضد نفس تعبیر:
شده است یعنی اینک::ه: نفس را ب::ه اط::اعت و عب::ودیت وادار
سازیم چون در حدیثی دیگری: رس::ول الل::ه ص::لی الل::ه علی::ه

وسلم فرموده اند که افضل جهاد، جهاد برضد نفس است .

اما به نظر من ) داکتر اسرار احمد ( جهاد اکبر در این حدیث
 Cمبارکۀ C73شریف مطابق به آیۀCبرخورد مجاهدانه: ب::ا پدی::دۀ ،

منافقت اس:ت و بران::دازی این پدی:ده ک::ه مخ::الف ارزش:های
جامعۀC اسالمی است، می باشد .

Cاین از این: جهت جه::اد اک::بر ب::وده ک::ه من::افقین در جامع::ۀ
اسالمی روابط خویشاوندی، دوستی، روابط اقتصادی و غیره
داشتند و بر اندازی پدیدۀC نفاق دقت بیشتر، اندیشۀC عمیق، و

سیاست درست و حکیمانه را اقتضاء داشت .

 همان بود که پی::امبر ص:لی الل:ه علی::ه وس:لم در برگش:ت از
غزوۀC تبوک مسجد ضرار، پایگاه تجم::ع من::افقین و) دژ محکم
آنها را که انبار اسلحه نیز بود و در پیوند با ابو عامر ی::ثربی و
امپراطوری رومی ساز ماندهی آن انجام می ش::د (، تخ::ریب

می کند .

ابو ع::امر خ::زرجی ک::ه از اه::الی مدین::ه ب::ود و ش::خص فهیم،
بادانش و زاهد و نیکی بود و به دین عسویت گرائیده: ب::ود، از
بخت برگشتگی اش این شخص در دشمنی و عناد با حضرت
محمد صلی الله علی::ه و س::لم افت::اد و از اث::ر و رس::وخ خ::ود
برضد نهضت نوپای اسالمی تالش های کرد ولی در هر تالش

شکست خورد .

در جنگ احد از کمپ دشمن ص::دایش  از حلق::ومش ب::ر ض::د
نبوت محمد صلی الله علیه وس:لم بلن:د ش:د، در جن::گ ح:نین
جانب مشرکین را گرفت و بالخره بارونق و شکوفائی اسالم
Cدر ع::رب زمین ب::ه ط::رف ش::ام رفت و از آنج::ا در دسیس::ۀ
مشترک با منافقین مدین::ه، ط::رح اعم::ار مس::جدی را داد ک::ه

قرآنکریم از آن به مسجد ضرار یاد می کند .
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 C110 : 109 : 108 : 107آی::ه ه::ای مبارک::ۀCمبارک::ۀ Cس::ورۀ 
التوبه در مورد مسجد ضرار و معرفی آن اند.

 از رابط:ۀ:C م:ؤمن و الل:ه تب:ارک و تع:الی ب:ه111آیۀC مبارک:ه 
صورت یک تجارت نفع آور بی::ان می دارد ) رابط::ۀC ک::ه ص::لح
گستراست و رفاع فردی و اجتم::اعی را درب::ر دارد، ذک::ر می

کنند .(

 Cمبارکۀ Cالتوبه رابطه: های اخالق فردی112آیۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
Cو اجتماعی  را ب::ا مواق::ف حق::وقی و ق::انونی در ی::ک جامع::ۀ

اسالمی بیان می دارد .

 Cمبارکۀ Cمبارکه التوبه در مورد عفو و بخشش118آیۀ Cسورۀ 
حضرت کعب رضی الله عنه بن مالک و همراهانش: می باشد
)که از شرکت در غزوۀC تبوک بن::ابر س::هل انگ::اری ب::از مان::ده
بودند  و ازین جهت این سورۀC مبارکه ب::ه التوب::ه هم مس::می

شده است (.

 Cمبارکۀ Cالتوب::ه گس::ترش دین مق::دس123آیۀ Cمبارک::ۀ Cسورۀ 
اسالم را ب::ه ص::ورت قت::ال ب::ا کف:ار ام::ر می فرمای::د ) و این
همان است که فتنه باید ب::ه اختت::ام برس::د زی::را فتن::ه ح::التی
است ک::ه زورگوی::ان ب::ا اعم::ال ق::درت در جهت من::افع ش::ان
حقوق دیگران: را نادیده می گیرند ی::ا اگ::ر ش::فاف ت::ر بگ::ویم
اینکه آزادی دیگران را سلب کردن اس::ت و این خ::ود پایم::ال
کردن کرامت انسانی است و اسالم مق::دس ح::امی ک::رامت
انس:::انی اس:::ت و این هم رخ و نم:::ای جه:::انی بعثت خ:::اتم
المرسلین محم::د: امین ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم اس::ت  زی::را
اسالم مقدس حف::ظ ک::رامت انس::انی را وظیف::ۀC جه::انی اش

«306می داند.(

با ذکر دوگونه فهم مشابه از سورۀC مبارکه التوبه مط::ابق ب::ه
آنچه در باال تذکار رفت، حال می بپردازیم به تجزیه و تحلی::ل
از فهم این سورۀC مبارکه و در یک جمع بن::دی ب::ر موض::وعات

 درس گفتار های ویدیوئی داکتر اسرار احمد بنام بیان القرآن.:306
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صلح و جنگ به صورت شفاف و برجس::ته: ترک::یز: می ک::نیم و

آن اینکه :

تفهیم القرآن و بیان القرآن ب::ا تف::اوت ه::ای ک::ه در ت::رتیب و
تقسیم بندی اجزای سورۀC مبارک::ۀC التوب::ه از خ::ود نش::ان می
دهند، از لحاظ خط سیر تاریخی که تجربۀ:C زیس::تۀC مس::لمانان
بر اساس وحی الهی است، همگ::ون اس::ت و فهم واح::دی را
اثبات می کنند که بر مدارک و اسناد تاریخی مؤثق ابتناء دارد

.

این فهم واح::د  از تجرب::ۀ:C زیس::تۀC مس::لمانان تحت زع::امت و
رهبری رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اساس وحی را، 

با تمرکز بر زمان و مکان می توان که از نا آشکارگی ه::ا ب::ه
آشگارگی و شفافیت رس:ید و آم:اج و ه:دف را دقی:ق: نش:انه
رفت و موارد خاص و اختصاص را  مشخص کرد یع::نی اینک::ه:
از تعمیم احک:::ام خ:::اص جلوگ:::یری ک:::رد و این بص:::یرت را
تشریحات بیان القرآن  بیشتر: از تفهیم القرآن به ما می دهد

.

Cدر این مرحل::ه می خ::واهیم ک::ه اج::زای اساس::ی این س::ورۀ
مبارک::ه را ب::ر اس::اس ش::رایط  ت::اریخی و حکمی ) خ::اص و
عام ( که ابتناء آن فهم جامع از دو منبع که در باال ذکر گردید:

است، برجسته: سازیم  .

Cم::ا این را آموخ::تیم: ک::ه در پس منظ::ر: ت::اریخی این س::ورۀ
مبارک::ه اح::وال و اوض::اع ت::اریخی قرارداردک::ه: پس از انعق::اد
ص::لح حدیبی::ه: بین مش::رکین مک::ۀC مکرم::ه: و مس::لمانان تحت
زعامت رسول الله صلی الله علیه وسلم، شکل گرفته اند .

باوجود رعایت های راکه صلح حدیبیه به مشرکین  امتیاز می
داد، صلح حدیبی::ه مؤج::د ش::رایطی ش::د ک::ه دع::وت اس::المی

داخل مراحل تکاملی و پیشرفته شود .

دعوت اسالمی در جزیره نم::ای ع::رب ب::ه س::رعت گس::ترش
می یافت و روز به روز این دعوت گس::ترده ت::ر می ش::د ک::ه
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سردمداران نظام جاهلی این گسترش: دعوت را تحمل کرده
نمی توانستند: و سراسیمه از آن بودند که امتی::ازات طبق::اتی
مبتنی بر شرک را در ح::ال از دس::ت دادن می دانس::تند و در
انتظار روزی بودند که نظاره گر فروپاشی امتیازات طبق::اتی

شان باشند .

از جانب دیگر: شرایط ص:لح ب::ر اس:اس م::وافقت نام::ۀC ص:لح
حدیبیه زمینۀC ظه::ور رس::الت جه::انی اس::الم ش::د و آن اینک::ه:
رسول الله  صلی الله علیه وسلم دعوت نامه ها به بیرون از

مرز ها و سرحدات جزیره نمای عرب فرستاد.

تفهیم القرآن سورۀC مبارکۀC التوبه را به س::ه گفت::ار ی::ا تقری::ر
5تقسیم کرده است که تقریر اول یا گفتار اول مش::تمل ب::ر 
رکوع و زمان نزول آن ماه ذالقعدۀC سال نهم هجری است .

تقریر دوم از رکوع ششم تا ختم رکوع نهم ) زمان ن::زول آن
رجب سال نهم هجری ( و تقریر سوم از رکوع دهم الی ختم
سورۀC مبارک::ۀC التوب::ه  ک::ه آم::ادگی ه::ا ب::رای غ::زوۀC تب::وک  و

برگشت از تبوک موضوعات تقریر دوم و سوم اند .

بیان القرآن سورۀC مبارکۀC التوب::ه را ب::ه دو بخش تقس::یم می
کند و وظیفۀC نبوت  و رس:الت رس::ول الل:ه ص:لی الل:ه علی::ه
وسلم را نیز دوگونه فهم ک::رده اس::ت ک::ه ی::ک ن::وع آن بعثت
خصوص::ی  و داخلی اس::ت و ن::وع دیگ::ر: آن بعثت عم::ومی و

جهانی.

بخش اول ک::ه ش::امل پنج رک::وع اس::ت، مرب::وط ب::ه بعثت
خصوصی پیامبر صلی الله علیه وسلم است و بخش دوم ک::ه
مشتمل بر یازده رکوع است مرب::وط ب::ه بعثت عم::ومی و ی::ا

رسالت جهانی رسول الله صلی الله علیه وسلم است .

بر اساس تحقیق بیان الق::رآن ت::رتیب زم::انی این پنج روک::وع
اول که مربوط به بخش اول است نیز قابل دقت است .

نزول دو رکوع این بخش اول سال هشتم هجری قب::ل از فتح
مکه مکرمه است تا ذه::نیت ه:ا را در جهت  تس::لط ب::ر مک::ه
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مکرمه آماده کند و سه رکوع بخش اول در سال نهم هج::ری
ماه ذالقعده نازل شده است و از این سه رک::وع  ی::ک رک::وع
به صورت مجزا ک::ه خیلی مهم اس::ت در اول س::ورۀC مبارک::ه

ذکر گردیده است .

Cدر داخل مشرکین: مکه و س:رداران مش:رک ق::ریش معاه:دۀ
ص:::لح حدیبی:::ه: را نقض کردن:::د: و آن:::را شکس:::تند و دوب:::اره

خصومت های

دیرین: ش::ان را در براب::ر: مس::لمانان در پیش گرفتن::د و قص::د
داشتند تا خصومت خونین: آزار و اذیت مسلمانان را استمرار:

بخشند .

فتح  مکه به صورت صلح آمیز: و بدون غ::ارت و خ::ونریزی ب::ا
امن و ام::ان ب::ه اه::الی آن تحت زع::امت محم::د رس::ول الل::ه
صلی الله علیه وسلم بعد از نقض پیمان صلح حدیبی::ه: تحق::ق
Cپذیرفت و این فتح در تاریخ چنان فتحی است که ب::ا مطالع::ۀ
آن  می توان به مفاهیم واقعی صلح رسید و تعریف مشخص
از کار کرد نظامی ب::ا در نظ::ر داش::ت اساس::ات ص::لح ارائ::ه:

داد .

از طرف دیگر در سرزمین که تحت اثر نفوذ رومیان بود قتل
 تن از صحابه رض::ی الل::ه عنهم ک::ه نام::ه ب::ران15و شهادت 

رسالت بودن::د ح::اکی از آن ب::ود ک::ه رومی::ان مفه::وم زیس::ت
ب::اهمی را درک نک::رده بودن::د: و ب::ر ح::رف و س::خن مخ::الف
شمشیر می شورانیدند: و با قت::ل و کش::تار ص::دای دع::وت را
خفه می کردند و حاضر نه بودند که مخالف را تحم::ل: کنن::د و
این حرکت رومی::ان ب::ه دور از م::وازین اخالقی ب::ود و ب::ر این

اساس بود که سریۀC موته و غزوۀC تبوک به وقوع پیوستند .

Cطوریکه مشاهده می شود هم در فتح مکه مکرمه که واقع::ۀ
داخلی ب::ود و هم در غ::زوۀC تب::وک ک::ه درگ::یری خ::ارجی ب::ه
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حساب می آمد اقدامات صلحجویانه مشهود بود و آشکارا به
نظر می آیند یعنی اینکه: امن و امان به اهالی مکه مکرم::ه و
ع::دم قت::ل و غ::ارت در مک::ه مکرم::ه و ص::رف نظ::ر ک::ردن
زعامت رسالت از پیشروی در تبوک به طرف سرحدات شام
به طور کام:ل نش:ان می دهن:د ک:ه اق:دامات نظ:امی پی:امبر
صلی الله علیه وسلم صلح آمیز: بوده ان::د و می بی::نیم ک::ه در
نتیجۀ:C غزوۀC تبوک یکی هم اختتام جن::گ ه::ای ق::بیلوی اع::راب
مرزنشین بوده که به دستور رومیان گ::اه گ::اهی ب::ه ج::ان هم

می افتادند: و مخاصمت های پایان ناپذیر داشتند .

پس به صورت فشرده می توان ذکر کرد که :

 : تهدید قتل و کش::تار در این س::ورۀC مبارک::ه در م::ورد ب::نی1
اسماعیل و اع::راب اس::ت و آن هم در ص::ورتیکه ایم::ان نمی
آورند، یعنی اینکه: یا باید ایمان آورند یا قتل شوند و ی::ا اینک::ه

تبعید گردند و از سرزمین عرب خارج شوند .

این فرمان مربوط به بعثت خصوصی رسول الله ص::لی الل::ه
علیه وسلم است یعنی اینکه تنها دائ::رۀ:C نف::وذ آن منحص::ر ب::ه
بنی اسماعیل و اعراب شبه جزیرۀCعرب را ش::امل می ش::ود

نه اینکه بر همه جهان تعمیم داده شود .

 :  در بعد خارجی و یا جه::انی  رس::الت رس::ول الل::ه ص::لی2
الله علیه وسلم هم فرامین جنگی نمایان و برجس::ته: ان::د ک::ه
فهم آن ها و درک م::وارد آنه::ا و ش::رایط آنه::ا دقت بیش::تر را

ضروری می سازد .

قبل از اینکه جنگ و قتال را در بعد خ:ارجی و ی::ا بع::د جه::انی
رسالت رسول الله صلی الله علیه وس:لم تب:یین ک:نیم الزم و
ضروری می دانیم: که بر اساس و نه::اد  ق::انونی دین: مق::دس

اسالم ترکیز کنیم و آن اینکه :

اساس قانونی اسالم  تکریم انسان است که  متش::کل از دو
رکن اساسی یع:نی آزادی و مس:اوات مبت:نی ب:ر ع:دالت می
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باشد، ب::ه ه:ر ان:دازه ک::ه دری:ک جامع::ه،  انس::ان  از ک::رامت

برحوردار است به همان اندازه جامعه عادالنه است .

تحفظ کرامت انسانی  در رابطه: ه::ای جه::انی تض::مین: ص::لح
دایمی است و بر این اساس هر صلحی که بر اساس تحف::ظ
کرامت انسانی باشد اس::الم مق::دس ب::ا وج::ود تف::اوت ه::ا در
اعتقادات و اختالف نظر ها ب:ر مبن:ای دین و م:ذهب، خ:ود را
در رابطه: ه::ای جه::انی در آن ص::لح ش::ریک می دان::د و از آن

حمایت می کند و بر دوام آن اصرار می ورزد .

از نظر اسالم صلح اساس زندگی بشری است و حالت جنگ
استثنائی است و آنهم ب:ه منظ:ور تحف:ظ ک:رامت انس:انی  و

بشری  مجاز دانسته شده است .

هدف جنگ ار دیدگاه اسالم غارتگری، چور و چپاول ، وی:رانی
و براندازی نیست و نه  هم از طریق جنگ خواستار آن است
که غیر مسلمین را وادارس::ازد  ت::ا ب::ه زور اس::لحه اس::الم را

بپذیرند: .

همانطور که پیش از این تذکر دادیم: تنها هدف جن::گ در هم::ه
موارد دف::اع از ارزش ه::ای واالی انس::انی اس::ت و ی::ا درب::ک

کلمه دفاع از کرامت بشری است .

اوض::اع و اح::وال کن::ونی جه::ان ک::ه تغی::یرات بیش::ماری را در
جهت قانونمند: شدن جوامع بشری نش::ان می دهن::د ش::رایط
جدید اجتهاد را پیش روی علم::اء و فقه::ای جه::ان اس::الم می
گذارد  و تصویب جهانی حقوق بشر راه تفاهم جهان اسالم و
غ::یر اس::الم را می توان::د ط::وری مهی::ا س::ازد ک::ه ب::ر اس::اس
قراردادهای فی مابین ، جهان به طرف یک صلح دایمی: برده

شود .

یعنی اینک::ه م::ا می ت::وانیم در همزیس::تی مس::المت آم::یز ب::ر
اصطالح } دارالصلح { ترکیز کنیم و این به این مع::نی اس::ت
که جوامع بشری غ::یر مس::لم ک::ه حق::وق بش::ر را در ق::وانین:
موضوعۀC شان رعایت می کنند و به رعایت آن پابند ان::د، می
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توان بر اساس قراردادها ب::ه تف::اهم ص::لح آم::یز رس::ید و این
قراردادها زمانی می توانند مؤثریت داشته باشند ک::ه جوام::ع
اس::المی هم جوام::ع ع::ادل باش::ند و ع::دالت در آنج::ا ه::ا
برجستگی داشته باش::د و دیکت::اتوران زوزگ::و و ج::اه طلب از
مس::ند نماین::دگی مس::لمانان ب::ر اس::اس ق::وانین عادالن::ه دور

ساخته شوند  .
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صلح   و شهادت
)ارتباط ارگانیک شهادت و صلح (

شهادت و صلح دو مفهوم مرتبط به هم اند که رابط::ۀC محکم
و ناگسستنی باهم دارند، یعنی اینک::ه: ش::هادت و ص::لح هم در
بحث نظ::ری و تئوری::ک و هم در عم::ل هم::دیگر را تأوی::ل و
تفسیر می کنند. مفاهیم شهادت از مفاهیم صلح قابل ان::تزاع
اند و تفسیر مفاهیم صلح در تشریح مفاهیم شهادت جل::وه و
منظر آشکار دارند و در ی::ک ب::افت منس::جم و منظم فک::ری،
انطباق مفهومی را ارائه می دهند و در مف::اهیم آنه::ا تن::اقض

راه ندارد .

صلح و شهادت مفاهیم سه بعدی ان:د، ب:ه این مفه:وم ک:ه در
ابعاد حقوق، اخالق و سیاست مفاهیم آنها و مف::اهیم مرتب::ط
به آنها در یک بافت منسجم و منظم قرار می گیرن::د و ارائ::ه:

دهندۀC تعادل و توازن فکری و عملی در زندگی انسانها اند.

با مقطع اندیشی: و سطحی نگری و تفک::ر ب::ه دور از درنظ::ر
داشت ارجاعیت کلی و متوسع ک::ه ت::اریخیت علمی ی::ا عل::وم
تج::ربی: ب::ا دانش و عل::وم پیش::ین و غ::یر تج::ربی: و ی::ا غ::یر
تاریخی، یکجا شناخت و دانائی بشر را سروسامان می دهند،
چنین می نماید که صلح و شهادت در زمینۀC جن::گ و قت::ال دو
مفهوم متناقض و متضاد اند زیرا ابتدائی: ت::رین: تعری::ف ص::لح
این است که ص::لح عب::ارت از ح::التی اس::ت ک::ه در آن جن::گ
نباشد یعنی ح::التی ک::ه ب::ه دور از کش::مکش و ن::زاع اس::ت و
زمانیکه جنگ و ج::دال و کش::مکش و ن::زاع نیس::ت، کش::تن و
کشته شدن ارتب:اط مفه:ومی خ::ود را ب:ا ص::لح از دس:ت می

دهند زیرا کشتن و کشته شدن از تبعات جنگ هستند و در 
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ذیل مفهوم جنگ ق::رار می گیرن::د و تع::داد و ش::مارو دفع::ات
وقوع آنها با معرفی وسائل ب::ه ک::ار رفت::ه در جن::گ، ش::دت و
ضعف جنگ را به نمایش می گذارن::د، پس نتیج::ۀ:C این مقط::ع
اندیشی و سطحی نگری این است که شهادت ) کشته شدن

در میادین: جنگ ( با جنگ رابطه دارد: نه باصلح .

در این نوع نگرش سطحی و مقطعی  معلوم و هوی::دا اس::ت
ک::ه ش::هادت در وس::عت مف::اهیم مرتب::ط: آن در نظ::ر گرفت::ه
نشده است و هم نسبت به خاستگاه تص:میم ص:لح و جن:گ و
دالئل آن در تفکر و عملکرد انسانی، سطحی نگ::ری ص::ورت
گرفت::ه: اس::ت و ب::ر این اس::اس اس::ت ک::ه ارج::اعیت کلی ی::ا
متوسع و ارتباط مفهومی و عملی مفاهیم و پدیده ها و یا ب::ه
عبارۀC دیگر ارتباط مفهومی و عملی مفاهیم و مص::ادیق آنه::ا
ب::رهم و درهم ان::د یع::نی اینک::ه: موض::وع و محم::ول ب::اهم
س::ازگاری ندارن::د و این ع::دم س::ازگاری موض::وع و محم::ول

سبب می گردد تا به تعاریف درست و صحیح منتج نشود.

این مس::لم اس::ت ک::ه ب::افت مف::اهیم ب::ه ش::کل و ص::ورت
ارجاعیت متوس::ع و کلی، فهم و درک دقی::ق مف::اهیم را بی::ان
می دارد، به طور مثال می توان درخت را در بافت ارجاعیت
کلی و متوسع در نظر گ::رفت و در ذی::ل آن مف::اهیم دیگ::ر را

قرار داد، بطور مثال، و آن اینکه :

درخت } نبات، عالم نباتات، عالم جم::ادات، ع::الم حیوان::ات،
نباتات بری، نباتات بحری، درخت میوه دار، اقسام می::وه ه::ا،
درخت های بی میوه، درخت سایه دار، درخت جنگلی، درخت
کوهی، درخت کنار رود خانه، چوب، چوب سوخت، چوب ک::ه
مص::رف دس::تگاه نج::اری اس::ت، تیش::ه، رن::ده، میخ، چکش،

 انسان، تفک::ر،…………دروازه و پنجره،  خانه و ساختمان، 
.{.……اجتماع، دین، مذهب، فرهنگ:

در مجم:::وعیت رابط:::ۀ:C این مف:::اهیم اس:::ت ک:::ه  از لح:::اظ
مفه::ومی درخت تعری::ف دقی::ق خ::ود را می یاب::د و در بحث
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موض::وعی در رابط::ه: ب::ه این مف::اهیم تعری::ف و توص::یف می

شود .

ش::هادت و ص::لح مف::اهیم اخالقی حق::وقی و سیاس::ی  ان::د و
برای درک و فهم معنی آنها و تشخیص مصادیق آنه::ا بای::د ب::ر
انسان شناسی ترکیز شود زیرا ب::دون  انس::ان شناس::ی درک
مفاهیم شهادت و صلح و رابطۀ:C ناگسس::تنی آنه::ا دش::وار می

شود و چه بسا که به فهم نادرست منتهی میگردد.

وقتیکه انس:ان شناس:ی پای:ه و اس:اس درک مف:اهیم ص:لح و
شهادت و رابطۀC محکم و ناگسستنی آنها اس::ت، پس انس::ان
باید در ت::اریخیت تج::ربی: دانش و ف::را ت::اریخیت غ::یر تج::ربی
مورد مطالعه قرارگیرد: و بر این اساس است ک::ه انس::ان در
ابعاد روحی و جسمی قابل تفس::یر، تش::ریح و توص::یف واق::ع

می شود .

با در نظر: داشت ت::ذکر ب::اال، انس::ان دو گون::ه وج::ود دارد ک::ه
 :307عبارتند از

 : وجود روحی.1

 : وجود جسمی.2

وج::ود روحی انس::ان، وج::ود ف::را ت::اریخی اس::ت و در قی::د
تحوالت زمانی شکل نگرفته اس::ت، علم و دان::ائی ب::القوه  و
پیشین یا غیر تجربی دارد که در بستر تجارب تاریخی انس::ان
از ق::وه ب::ه فعلیت می رس::د یع::نی اینک::ه: این وج::ود روحی
انسان تمام مفاهیمی را که الزمۀC زندگی انس::ان ان::د از قب::ل
به صورت بالقوه در خ::ود دارد و در مواجه::ۀC عملی ب::ا دنی::ای
خارج در بس::تر دان::ائی و عل::وم ت::اریخی زاده می ش::ود و ب::ه
رشد و شگوفائی می رسد و یکی از این دانائی های ب::القوه،
مف::اهیم اخالقی اس::ت ک::ه در پرکتی::ک ف::ردی و اجتم::اعی در

قلمرو حقوق، سیاست و فرهنگ  خود را تثبیت می کنند 

این مطلب تکرار مجدد در این کتاب است و علت و سبب آن اهمیت موضوع 307
است.
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بنابرین صلح مفهوم اخالقی است و ب::االترین: درج::ه از اخالق
را دارا می باشد و خاستگاه آن وجود روحی انسان است .

و اما وجود جسمی انسان معرف وجود غریزی انسان اس::ت
و بر اساس قوانین: تکامل رشد می کند و بر اس::اس تج::ارب
به کمال می رسد و ارضای غرایز است که ایجاد: اصطکاک و
تص::ادم را در زن::دگی بش::ر می کن::د و آرایش::گر ص::حنه ه::ای
تنازع بقاء در بستر ت::اریخ ب::وده اس::ت و ت::اریخ بش::ری را ب::ه
خون ضعفا رنگین ساخته است و این  به آسانی قابل درک و
فهم اس::ت ک::ه خاس::تگاه  کش::مکش، ن::زاع و جن::گ وج::ود

جسمی و یا غریزه ئی انسان است .

قاب::ل ت::ذکر اس::ت ک::ه وج::ود روحی انس::ان ب::رخی اوق::ات
خاستگاه جنگ های مؤقتی و گذرا است ت::ا مص::ادیق مفه::وم
صلح را در قلمرو حق::وقی و سیاس::ی و ف::رهنگی در اجتم::اع
بشری حفظ و نگهداری کند تا از تسلط غرایز خ::ود کام::ه در

.امان باشند

همچنان وجود جسمی یا غریزی انس::ان ب::رخی اوق::ات ص::لح
های مؤقتی را به نمایش می گذارد تا فرصتی مناس::ب ب::رای
راه اندازی جنگ های مدهش و خانمان سوز دیگر فراهم آی::د
و در این برهه از زمان تفاهماتی بین افراد،: گروه ها و دس::ته
های اجتماعی مبتنی بر کس::ب من::افع زای::د و مبت::نی ب::ر ح::ق
برخورداری از امکانات زاید، علی::ه اف::راد، گ::روه ه::ا و دس::ته
های اجتماعی به عنوان خص::م و رقیب سروس::امان داده می
شود که این فرصت مهیا ش::ده ب::رای س::ازماندهی تفاهم::ات
علیه دیگران: و حقوق دیگران،: حالتی است که می توان آن::را

. نامگذاری کردیا کاذب صلح مؤقتی 

مبرهن و هویدا است که در فهم متوسع مبت:نی ب:ر ارج:اعیت
کلی، شهادت یک مفهوم متع::الی اخالقی اس::ت و ب::ا درنظ::ر
داشت مفهوم اخالقی ، صلح قابل تبیین، درک و فهم است و
تصمیم  و تالش جانفشانۀC انس::انی اس::ت در حف::اظت ص::لح،
آرامش و رفاه بشری که خاستگاه آن هم وجود روحی است،
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ش::هادت  ب::ه دف::اع از ارزش ه::ای متع::الی اخالقی در قلم::رو
اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی: ب::ه عرص::ۀC ظه::ور می
رس::د، یع::نی آنگ::اه ک::ه در دف::اع از ص::لح و حف::اظت حق::وق
بشری جنگ بحیث م:انع و جلوگ:یری کنن:دۀC ب:روز آزادی ه:ای
منفی ی:ک ح:رکت س:البه ب:ه حس:اب می آی:د و قاب:ل توجی:ه
است و زمینه را به رشد آزادی های مثبت مساعد می س::ازد
و بااصول اخالقی در تضاد وتناقض قرار نمی گ::یرد، ش::هادت

.یک ارزش متعالی است

زمانیکه جنگ بر اصطکاک و تصادم غرایز خود کام::ۀC انس::انی
ابتناء داشته باشد، صف آرائی خونین، کشتن و کش::ته ش::دن
نه تنها اینکه ارزش اخالقی ندارد بلک:ه ظلم و جن:ایت خ:ونین
است همان طور که خانمان سوز و خانه ب::ر ان::داز هم اس::ت
زیرا این گونه جنگ ها ب::ر اس::اس تن::ازع خ::ونین جهت کس::ب
اقت::دار نامش::روع و تس::لط جابران::ه س::رو س::امان داده می
شوند و نه تنها ارزش اخالقی ندارند  بلکه ضد اخالق اند و ب::ا

.صلح و دیگر: ارزش های اخالقی در تضاد آشکار قرار دارند

برای تبیین موضوعی عنوانی که به ارتب::اط ش::هادت ب::ا ص::لح
معن::ون ش::ده اس::ت بای::د  ب::ه لغت شناس::ی این مفه::وم  در
ق::اموس زب::ان ع::ربی، آی::ات متبرک::ۀ:C ق::رآن مجی::د و مفه::وم
ت::اریخی و فهم مش::ابه آن در فرهن::گ: یون::ان باس::تان ترک::یز

.شود

شکل گرفتن این موضوع در سه بع::د مت::ذکره  امکان::اتی ان::د
که فهم و درک ارتباط نا گسستنی شهادت با صلح را سهل و

.آسان می سازند 

: : جستجوی مفهوم لغوی شهادت1

برای دریافت معنی لغوی مفهوم شهادت مراجعه به قاموس
لسان عربی اجتناب ناپذیر است زی::را ب::دون انج::ام این ک::ار،
درک و فهم این: واژه ناقص است زیرا نادیده گرفتن: امک::انی
اساسی است که ب::ا نادی::ده گ::رفتن آن ارتب::اط مفه::ومی این

واژه در جمالت بیشمار که بیان گزاره های متفاوت و 
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مختلف مرتبط به زندگی انسان ان:د مکت:وم: و پوش:یده ب:اقی
می مانند .

شهادت ) شهاده ( از ریشۀC فعل ماض::ی ش::هد ) ش مفت::وح،
ها مکسور و د مفتوح ( به وزن فعل ) فعل یعنی ف مفت::وح،
Cع مکسور و ل مفتوح ( ساخته شده است که به معنی ارائ::ۀ
معلومات و دانستنی: های است در مورد آنچه که دی::ده ش::ده
است یا ازطری::ق حس باص::ره درک و فهم ش::ده اس::ت و ی::ا
مفهوم و حقیقتی مجرد  ب::ا درک و فهم اث::رش: در واقیعت از
طریق حواس انسانی بخصوص حس  باص::ره و در نه::ایت ب::ا
استنتاج عقلی  دانسته: شده است که ثب::وت فط::ری و عقلی

 .308آن حقیقت نظام مند و استوار است

این بدان مع::نی اس::ت ک::ه ش::هادت اظه::ار، تص::دیق و ثب::وت
حقیقت و واقیعت ام::ر را در ب::ر دارد ی::ا ب::ه عب::ارۀC دیگ::ر،
شهادت اظهار و اعالم معلوماتی است و دانستنی های است
که به صورت حسی و یا تص::دیق ش::ده مرتب::ط ب::ه حق::ایق و
واقیعت های دیگر: که در ساختار های عقلی و فطری انس::ان

ریشه دارند، به بیان در می آیند.

شهادت بیان و ابراز و اظهار تصدیق شدۀC امری و یا جری::انی
اس::ت ک::ه ب::ا حقیقت و واقیعت رابط::ۀ:C محکم و ناگسس::تنی
دارد و این مفهوم شهادت زیاده تر در محاکم در دعوی ه::ا و
ادعا های حقوقی برجس::ته و نمای::ان اس:ت و نکت::ۀC ج:الب در
این جا این است که شخصیت شخصی که گواه یا ابراز کننده
و مص::دق اس::ت ی::ک عنص::ر مهم و اساس::ی در جهت ثب::وت
دانسته: می شود یعنی اینکه: به هر اندازه که شخص س::المت
فکری و رفتاری داشته باشد و راستگوئی اش م::ورد تص::دیق
اجتماع باشد به همان اندازه اظهارش، اب::رازش و تص::دیقش
مورد پذیرش در جهت صدور حکم به نف::ع و ی::ا علی::ه دیگ::ری
قرار می گیرد و اظه::ار و اب::راز: ش::خص دروغگ::و و ک::ذاب  و
خلل شخصیتی شخصی که س:المت فک:ری و رفت:اری ن:دارد،

تصدیق و ثبوت را مختل می سازد و بیان چنین اشخاص 

308 - Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (London: Willams & Norgate. 
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ارزش حقوقی الزم برای صدور حکم به نفع و یا علیه دیگری
را ندارد .

معنی اساس::ی و مهم مفه::وم ش::هادت، اعالم اعتق::اد و ب::اور
راستین به الله جٌل جالله وپی::امبران: گ::رامی الل::ه ج::ٌل جالل::ه
است که دین: مبین اسالم به آن اهمیت درجه اول قائل است
و  پس از تص::دیق و باورمن::دی درونی  ص::ورت می گ::یرد و
Cبرزبان می آید و هویدا است که اعالم و برزبان ران::دن کلم::ۀ
شهادت رابطۀ:C مستقیم با شخصیت ثابت اخالقی انسان دارد
و هردوهمدیگر: را معنی و تفسیر می کنند  .کلمۀC شهادت که
در دین مبین اس:الم مش:تمل ب:ر گ:واهی وح:دانیت الل:ه ج:ٌل
جالله و رسالت و نب::وت محم::د ص::لی الل::ه علی::ه وس::لم } و
تصدیق تمامی انبیاء و رسل علیهم السالم، ص::حایف و کت::اب
های آسمانی، ایم::ان ب::ه غیب، قض::ا و ق::در و آخ::رت{اس::ت،

شرط اصلی مسلمان بودن است .

معلوم دار است که این اعالم و گواهی یع::نی برزب::ان ران::دن
کلم::ۀC ش::هادت بی::ان حقیقت و نفی تم::ام ان::واع نظ::ام ه::ای
ظالمانه و ستمگرانه است که بر شرک و خود پرستی و ج::اه
طلبی انسان ه:ای ظ:الم و خ:یره س:ر ابتن:اء دارن:د و مس:لم
اس::ت ک::ه اث::رات: عملی این گ::واهی ش::الودۀC س::اختار ه::ای
حق::وقی و سیاس::ی در جامع::ه ان::د، س::اختار ه::ای حق::وقی و
سیاسی که در آن تحفظ حقوق بشری ضمانت شده اس::ت و
مسلمان و غیر مسلمان بر اساس این ساختار ه::ای حق::وقی
و سیاسی از کرامت بشری برخوردار: دانسته: ش::ده ان::د و ی::ا
اینکه کرامت بشری اصل نمایان و برجستۀC است که ریشه و
منش::اء در این گ::واهی دارد و ش::کل دهن::دۀC س::اختار ه::ای
حقوقی و سیاسی در جامعه اس::ت.در اینجاس::ت ک::ه ب::ه ی::ک
مفهوم مهم و اساسی دیگر: کلمۀC شهادت رهنمون می شویم

که عبارت  از مفهوم شهید است .

این لغت و ی::ا واژه ب::ا مع::انی کث::یر و متع::ددش ام::ا در ی::ک
ارتباط منسجم و یکپارچه، در انواع و اقسام مبارزه علیه 
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ظلم و ستم و جهل و نادانی، در میدان نبرد: مسلحانه و قتال
در برابر: ستمگران و جباران خون آش::ام  مع::رف ش::خص ب::ه
قتل رسیده و کشته شده ایست که به قص::د تحف::ظ آزادی و
کرامت بشری از دستبرد ستمگران، یغما گران و ت::اراجگران
در مبارزه و میدان نبرد: حضور یافته و در دفاع از ارزش های

اخالقی و حقوقی جانش را از دست داده است .

این تعری::ف ش::خص کش::ته ش::ده در دف::اع از نظ::ام عادالن::ه
ایس::ت ک::ه ص::لح و رف::اه و آس::ایش را ب::ه مس::لمان و غ::یر
مسلمان تضمین: می کند و نتیج::ۀC احتم::الی ق::ریب ب::ه وق::وع
تعمیم، تداوم و استمرار این دفاع مشروع از نوامیس الهی و
ارزش های اخالقی بش::ری، ایج::اد جامع:ۀC  ک::ه در آن ص:لح و
همزیستی تعمیم داده شده اس::ت و رف::اه گس::تر اس::ت، می
باشد و اثرات منفی رنگ ها، ن::ژاد ه::ا ن:ابود می ش:وند ت::ا آن
اثرات منفی ناشی از الوان و نژاد: ها سالمت جامع::ۀC بش::ری

را آسیب و صدمۀC مهلک نرساند.

با این تعریف از شهید و قصد و نیت شهید دریافت می گ::ردد
که قص::د و نیت، اق::دام و حض::ورش در مب::ارزه علی::ه ظلم و
ستم کامالً یک قصد و نیت و اقدام اخالقی مبت::نی ب::ر اعتق::اد
توحی::دی اس::ت و الزم::ۀC چ::نین نیت و ح::رکت تحف::ظ حق::وق
بشری و ک:رامت انس:انی اس:ت ک:ه ش:امل مس:لمان و غ:یر
مسلمان است یعنی اینکه: دفع  ستم از انسان است، دفاع از
مظلومانی است که در زیر چکمه: های س::تمگران نفس ه::ای
شان به شماره افتاده است، دفاع از حقوق زن::ان و اطف::الی
Cاست که در زیر س::تم و ظلم س::تمگران و جب::اران آه و نال::ۀ
های جانگداز شان تا ع::رش معلی می رس::ند و انس::ان ه::ای
حر و آزاد را به دفاع از حریم کرامت بشری فرامی خوانند: و

نجات انسانیت مظلوم را خواستار اند.

2Cجس::تجوی مفه::وم ش::هادت ب::ر اس::اس آی::ات مبارک::ۀ  ::: 
قرآنکریم:

مراجع::ه ب::ه قرآنک::ریم ب::رای دری::افت مع::انی متع::دد مفه::وم
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شهادت در متن تفکر دینی دین: مقدس اس::الم، مع::رف نگ::اه
به هم پیوسته دین مق:دس  اس:الم اس:ت و ب:ه آس:انی قاب:ل
درک و فهم اس::ت و ی::ک مراجع::ۀ:C دقی::ق ب::ه قرآنک::ریم ارائ::ه:
دهندۀC دری:افت ه:ای اس:ت ک:ه ب:ر مبن:ای آن ه:ا درک و فهم
ص::حیح و دقی::ق از ش::هادت میس::ر اس::ت ک::ه ب::رخی از این

دریافت ها حسب آتی اند:

مراجع::ه ب::ه قرآنک::ریم ب::رای دری::افت مع::انی متع::دد مفه::وم
شهادت در متن تفکر دینی دین: مقدس اس::الم، مع::رف نگ::اه
به هم پیوسته دین مق:دس  اس:الم اس:ت و ب:ه آس:انی قاب:ل
درک و فهم اس::ت و ی::ک مراجع::ۀ:C دقی::ق ب::ه قرآنک::ریم ارائ::ه:
دهندۀC دری:افت ه:ای اس:ت ک:ه ب:ر مبن:ای آن ه:ا درک و فهم
ص::حیح و دقی::ق از ش::هادت میس::ر اس::ت ک::ه ب::رخی از این

دریافت ها حسب آتی اند:

 Cمبارک::ۀ Cالبق::ره، آی::ۀ Cمبارک::ۀ C133الف :  سورۀCدر این آی::ۀ{ 
مبارکه شهداء به معنی حاضر بودن و حضور داشتن در زمان

ماضی {.

ِإِْذ َحَضَر يَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإِْذ َقاَل لِبَنِيِه َما تَْعبُــُدوَن ُأَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء
َماِعيَل ــْ ــَراِهيَم َوِإِس َه آبَائَِك ِإِْب ــ َك َوِإِلَٰ َهــ ــُد ِإِلَٰ ــاُلوا نَْعُب ِدي َق ِمن بَْعــ

ًها َواِحًدا َونَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن  (١٣٣ ) َوِإِْسَحاَق ِإِلَٰ
آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسيد، شـما حاضــر(  2:133 )

پس از من چـه چـيز را: » بودید؟ آنگاه کـه بـه فرزنـدان خــود گفت
خــدای تــو، و خـدای پـدرانت، ابــراهيم و: » گفتند« می پرســتيد؟

اسماعيل و اسحاق، خداوند یکتا را، می پرستيم، و ما تســليم او
 309«.هستيم

 Cمبارکۀ Cاالنعام، آیۀ Cمبارکۀ C144ب : سورۀ.

َكَرْيِن َحرََّم ُأَِم اَأْْلُنَثيَْيِن  بِِل اْثَنْيِن َوِمَن اْلبََقِر اْثَنْيِن ۗ ُقْل آلذَّ َوِمَن اِإْۡلِ

309 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_133
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ا اْشَتَملَْت َعلَْيِه اُم ُأَمَّ اُكُم ُأَْرَحــ َهَداَء ِإِْذ َوصــَّ اَأْْلُنَثيَْيِنۖ  ُأَْم ُكنُتْم شــُ
لَّ النَّاَس ِ كَـِذبًا لُِّيضـِ َذا ۚ َفَمْن ُأَْظلَُم ِممَِّن اْفتَـَرٰى َعلَى هَّللاَّ ُ بِهَٰـ هَّللاَّ

َ اََّل يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِميَن ( ١٤٤ ) بَِغْيِر ِعْلٍمۗ  ِإِنَّ هَّللاَّ
 (144 ) ,نرومــاده)واز گاو يک جفت ( نروماده)و از شتر يک جفت  

يــا آنچــه! آيا دو نر را حرام کرده است يــا دو مــاده را؟: »بگو(. آفريد
آيــا هنگــامی کــه خداونــد! دو ماده در بــر دارد؟( اين)که رحم های 

پس چــه! گواه بوديــد؟( حاضر و, )آن توصيه کرد( تحريم)شما را به 
تا مــردم را, کسی ستمکارتراست از آن کس که بر خدا دروغ بندد

مســلّماً خداونــد گــروه ســتمکاران را! از روی نادانی گمراه ســازد؟
 310«.هدايت نمی کند

 Cمبارکۀ C:النور، آیۀ Cمبارکۀ C13ت : سورۀ. 

َهَداَءلَّْواََّل َجاُءوا َعلَْيِه بَِأَْربََعِة  َهَداِء شــُ ئَِك ۚ َفــِإِْذ لَْم يَــَْأُتوا بِالشــُّ َفَُأولَٰ

ِ ُهُم اْلَكاِذُبوَن   (١٣ ) ِعنَد هَّللاَّ
 (24:13 ) پس چــون گواهــان را! چرا چهار شاهد بر آن نياوردند؟ 

 311.نياوردند، آنان در نزد خدا دروغگویانند

 Cمبارکۀ Cالبقره، آیۀ Cمباترکۀ C282ث : سورۀ. 

ــاْكُتُبوُهۚ  يَا ُأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَِذا تََدايَنُتم بَِدْيٍن ِإِلَٰى ُأََجٍل مَُّسمًّى َف
ــُه َوْليَْكُتب بَّْيَنُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِلۚ  َواََّل يََْأَب َكاتٌِب ُأَن يَْكُتَب َكَما َعلََّم
َ َربَُّه َواََّل ۚ  َفْليَْكُتْب َوْلُيْملِــــِل الَِّذي َعلَيْــــِه اْلحَــــقُّ َوْليَتَّقِ هَّللاَّ ُ هَّللاَّ

ِعيًفا يَْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا ۚ َفِإِن َكاَن ــَ الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها ُأَْو ض
ِهُدوا َو َفْلُيْملِــْل َولِيُُّه بِاْلعَـْدِل ۚ َواْسَتشـْ ُأَْو اََّل يَْسَتِطيعُـ ُأَن ُيمِـلَّ ُهــ
ــاِن ٌل َواْمَرُأَتَ ــا َرُجلَْيِن َفَرُجــ ــِإِن لَّْم يَُكونَ الُِكْم ۖ َف ِهيَدْيِن ِمن رَِّجــ شــَ

َهَداِء ُأَن تَِضلَّ ِإِْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإِْحَداُهَما  ِممَّن تَْرَضْوَن ِمَنالشُّ

310 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=6_144
311 - http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=24_13
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َأَُموا ُأَن تَْكُتُبــوُه وا ۚ َواََّل تَســْ َهَداُء ِإَِذا َمــا ُدُعــ اَأْْلُْخَرٰىۚ  َواََّل يََْأَب الشــُّ
َهاَدِة ِ َوُأَْقَوُم لِلشَّ لُِكْم ُأَْقَسُط ِعنَد هَّللاَّ َصِغيًرا ُأَْو َكبِيًرا ِإِلَٰى ُأََجلِِه ۚ َذٰ
ــِديُرونََها بَْيَنُكْم َرًة ُت ــِ اَرًة َحاض ــ ــوَن تَِج ــاُبواۖ  ِإاَِّلَّ ُأَن تَُك َوُأَْدنَٰى ُأاََّلَّ تَْرتَ
ارَّ َفلَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح ُأاََّلَّ تَْكُتُبوَهاۗ  َوُأَْشِهُدوا ِإَِذا تَبَــايَْعُتْم ۚ َواََّل ُيضــَ
 ۖ َ وٌق بُِكْم ۗ َواتَّقُــوا هَّللاَّ ِهيٌد ۚ َوِإِن تَْفَعلُــوا َفِإِنَُّه ُفســُ كَــاتٌِب َواََّل شــَ

ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعلِيٌم ُ ۗ َوهَّللاَّ ( ٢٨٢) َوُيَعلُِّمُكُم هَّللاَّ
هر گاه بــه همــدیگر تــا! ای کسانی که ایمان آورده اید ( 2:282) 

آن(. یا معامله ی نسيه ای انجام دادید) مدت معينی وامی دادید 
ــنده ای  ــد نویسـ ــيد، و بایـ ــما( آن را) را بنویسـ ــه بين شـ دادگرانـ

ــه بنویسد، و هيچ نویسنده ای نباید از نوشتن همانگونه که خدا ب
کسـی( آن) پس بایــد بنویسـد و . او آمـوزش داده، خــود داری کند

باید امال کنــد، و بایــد از خــدا( بدهکار)= که حق بر ذمه ی اوست 
که پروردگار اوست بپرهيزد، و از آن چيزی نکاهد، پس اگر کســی
که حق بر ذمه ی اوست سفيه یا ناتوان باشد، یا خود نمی تواند

ــا  ــد ولی او ب ــد، پس بای ــد، و دو( رعــایت) امال کن عــدالت؛ امال کن
شاهد از مردانتان را گواه بگيرید، پس اگر دو مرد نبودند، یــک مــرد

ــواه) رضایت دارید ( به عدالت آنان) و دو زن از ميان گواهانی که  گ
فراموش کـرد، دیگـری بـه او یـاد( زن) تا اگر یکی از آن دو (. بگيرید

(بـرای گــواهی) و گواهان نباید بـه هنگـامی کـه آنهـا را .آوری کند
تــا ســر( بــدهی) و از نوشــتن . دعوت می کنند؛ خــود داری کننــد 

نوشـتن) این .رسيدش چــه کوچــک باشــد یــا بــزرگ ملــول نشـوید
ــما ــرای گــواهی دادن( ش ــدالت نزدیکــتر، و ب در نــزد خــدا بــه ع

ــتر می باشد .استوارتر، و برای آنکه دچار شک و تردید نشوید؛ به
مگر اینکه داد وستدی نقدی باشد که بين خود دســت بــه دســت

ــر شــما نيســت کــه آن را. می کنيد ــاهی ب پس در این صــورت گن
و.کردیــد؛ گــواه بگيرید( نقــدی) و هنگامی که داد وستد . ننویسيد

کنيــد؛ بی( چــنين) نباید به نویسنده و شاهد زیانی برســد و اگــر 
)و . و از خــدا بترسـيد. نافرمــانی شــما خواهـد بــود( بيــانگر) شک 

خداونـد بـه شـما آمـوزش می( آنچـه کـه بـرای شـما مفيـد است
312.دهد، و خدا به همه چيز داناست
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این آیۀC مبارکه مفاهیم اخالقی، حقوقی و سیاسی شهادت را
بر اساس اعتقاد توحیدی ) اعتقاد به وحدانیت الله جٌل جالله
( روش::ن و برجس::ته می س::ازد ک::ه از جنب::ه ه::ای اخالقی،
حقوقی و سیاسی قابل غور و تأم:ل بیش:تر و دقی:ق اس:ت و

در این رابطه نکات آتی قابل مکث اند::

 : تعیین مهلت و نوش::تن آن ب::روی کاغ::ذ ی::ک ام::ر حق::وقی1
است که آزادی و رضایت دو طرف  معامله را دریک معامل::ه
همچون وام نشان میدهد که بر پروا و ترس از الل::ه تب::ارک و
تعالی ابتناء: دارد و دامنه: و گسترۀC این اصل حقوقی از افراد،:
گروه ها، اصناف مختلف، اجتماع::ات دور و نزدی::ک: بش::ری و
بآلخره دولت  را در بر می گیرد: و ریش::ۀC س::ؤی تفاهم::ات را
در بین افراد، گ::روه ه::ا ی اجتماع::ات بش::ری و دول از بیخ و
بن برمی کشد  و فضای آرام بخش صلح را حفظ می کن::د و
نمی گذارد که روابط ب::اهمی انس::ان ه::ا در س::طوح مختل::ف
دچار مشکل و اختالل شود وت::ا ب::دین طری::ق راه ه::ای ب::روز

نزاع و کشمکش را مسدود سازد.

 : صورت معامله آنگاه که توسط نویسندۀC نوشته می شود2
و رقم زده می ش::ود بای::د براس::اس ع::دالت تنظیم و ت::رتیب:
شود و این خود نشان دهندۀC این اس::ت ک::ه این هم ی::ک ام::ر
حق::وقی اس::ت یع::نی نوش::ته بای::د ن::اقض حق::وق دو ط::رف
معامله نباشد و تحفظ حقوق دو طرف معامل::ه بای::د در نظ::ر

گرفته شود.

 ::: سروس::امان دادن و انج::ام دادن: مع::امالت در حض::ور3
شاهدان و گواهان در صورت ع::دم امکان::ات ت::رتیب و تنظیم
نوشتاری سند و صورت معامله، هم ی::ک ام::ر حق::وقی اس::ت
وهم یک امرآشکار وواضح اخالقی.حقوقی از این جهت است
که وجود شاهدان و گواهان تحفظ حقوقی دو طرف معامل::ه
را ضمانت می کندو از کم و کاست حقوقی در حق دو طرف
معامله جلوگیری به عم::ل می آورد، ام::ا اخالقی از این جهت

است که شاهدان و گواهان باید عادل باشند و از لحاظ 
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فک::ری و عملی ب::ا ظلم و س::تم رابط::ه نداش::ته باش::ند و
شخصیت شان در جامع::ه م::ورد تائی::د باش::د یع::نی اینک::ه ب::ه
ص::الح ب::ودن مع::روف باش::ند. رخ دیگ::ر اخالقی ش::هادت این
است که گواهان و ش::اهدان از ادای ش::هادت ح::ق وراس::تین
باید خود داری نکنند ویا کتمان کاری درپیش نگیرن::د: آنچ::ه رخ
داد معامله بوده آنرا: بیان دارن::د زی::را بی::ان و اظه::ار ش::هادت
وظیف::ۀC اخالقی ش::اهد و گ::واه اس::ت زی::را ش::هادت انعک::اس

دهندۀC نیت و قصد شاهد و گواه است.

 : تحف::ظ س::المت و ع::دم اختالل ام::نیت نویس::ندۀC ص::ورت4
معامله و شاهدان و گواهان ش::فاهی جری::ان معامل::ه ن::یز هم
یک ام:ر حق:وقی اس:ت و هم ی:ک ام:ر سیاس:ی اس:ت ب:دین:
شرح که همانطورکه نوشتۀC نویسنده و بیان و اب::راز ش::فاهی
شاهدان از لحاظ حقوقی اعتبار دارند به همان اندازه تحف::ظ
س::المت و حف::ظ ام::نیت آنه::ا ب::ر عه::دۀC دولت و حک::ومت و
مناسبات حقوقی اجتماع بشری است در ص::ورتی ک::ه تهدی::د

خطر به امنیت  و سالمت شان باشد .

 Cمبارکۀ Cیونس، آیۀ Cمبارکۀ Cشاهد و ناظر{61ج : سورۀ { 

َْأٍنَوَمــا تَُكــوُن فِي ُه ِمن ُقــْرآٍن َواََّل تَْعَمُلــوَن ِمْن  شــَ َوَمــا تَْتُلــو ِمْنــ
َعَمٍل ِإاَِّلَّ ُكنَّا َعلَْيُكْم ُشُهوًدا ِإِْذ ُتِفيُضونَـ فِيِه ۚ َوَما يَْعُزُب َعن رَّبِّــَك

ْثَقــاِل َذرٍَّة فِي اَأْْلَْرضِ َواََّل فِي ــَك ِمن ّمِ لِ َغَر ِمن َذٰ َماِء َواََّل ُأَصــْ الســَّ
(٦١ ) َواََّل ُأَْكبََر ِإاَِّلَّ فِي كَِتابٍ مُّبِيٍن

نباشی ، وهيچ بخشی از قرآن را( و حالی)و در هيچ کار( 10:61) 
نمی خـوانی، و هيچ عملی را انجـام نمی دهيـد ، مگـر اینکـه مـا

وارد( عمل)گواه بــر شــما هســتيم ، هنگــامی کــه درآن ( حاضر و)
ــر ــ ــمان ب ــه در آســ ــ ــوزن ذره ای در زمين و ن ــ ــوید ، و هم ــ می ش

ــتر از آن  ــه کوچک ــد ، و ن ــيده نمی مان ــارت پوش ــه( ذره)پروردگ و ن
313.است ( لوح محفوظ ، ثبت )بزرگتر ، مگر اینکه در کتاب روشن 
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این آیۀCمبارک::ه ب::ر اس::اس اینک::ه الل::ه تع::الی ن::اظر و ش::اهد
اعمال انسانها است  اطمینانی است که الله تعالی به پی:امبر
گرامی می دهد و اخطاریه ایست که الله تعالی به مش::رکین
صادر می کند باز هم دانسته: می شود که این آی::ۀC مبارک::ه ب::ا
اخالق و حقوق رابطه: های محکم دارد . تصریح آزادی انسان

ی  اخالقی و حق::وقیو نبای::د هادر این جهان و قیود بای::د ه::ا 
Cقانون مند و اخالقی، از این آیۀ Cانسان برای اعمار یک جامعۀ
مبارکه ب::ه ص::ورت واض::ح قاب::ل فهم و درک ان::د و در نه::ایت
صحت و پیروزی مفهومی و عملی عمل  صالح را تصریح: می

دارد.
ِهْدنَا ِإاَِّلَّ اْرِجُعوا َرَق َوَمــا شــَ ِإِلَٰى ُأَبِيُكْم َفُقوُلوا يَا ُأَبَانَا ِإِنَّ اْبَنَك ســَ

 314(٨١)  بَِما َعلِْمَنا َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحافِِظيَن
(12:81(  ) ای پـدر:»به سوی پدرتان بـاز گردیـد ، و بگویيـد ( شما 

بی گمان پسرت دزدی کرد، و ما جز به آنچه می دانســتيم! جان 
315.گواهی ندادیم ، و ما از غيب آگاه نبودیم 

این جا مفهوم شهادت و گواهی ب::ا وق::وع ام::ر اتف::اق افت::اده
وآگاهی ازطریق حس باص:ره وش:نوائی ک:امالٌ مرتب:ط اس:ت
وآنچ::ه: ک::ه درین گون::ه م::وارد م::انع دروغ پ::ردازی می ش::ود
نخس::ت برشخص::یت اخالقی انس::ان ابتن::اء دارد ودوم اینک::ه:
برسیس::تمی: از اطالع::ات جمعی مبت::نی اس::ت ک::ه توان::ائی
کشف و افشاء کذب و دروغ را داش::ته باش::د ب::ه گون::ۀC مث::ال
چون ادارات: قضائی وعدلی ک::ه این م::ورد در بخش حق::وقی

حائز اهمیت است.

 Cمبارکۀ Cالنور، آیۀ Cمبارکۀ C6خ : سورۀ.

َهَداُء ــُ ــ ــوَن ُأَْزَواَجُهْم َولَْم يَُكن لَُّهْم ش ــ ُهمْـ َوالَِّذيَن يَْرُم ــُ ــ ِإاَِّلَّ ُأَنُفس

314  Cمبارکۀ Cیوسف ، آیۀ Cمبارکۀ C81سورۀ.
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ۙ  ِإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدقِيَن ِ ( ٦ ) َفَشَهاَدُة ُأََحِدِهْم ُأَْربَُع َشَهاَداتٍ بِاهَّللَّ
متهم می کنند، و( به زنا)و کسانی که همسران خود را ( 24:6) 

جز خودشان گواهانی ندارند، پس هر یک از آنها باید چهــار مرتبــه
316. به نام خدا سوگند یاد کنند که او از راستگویان است

در این آیۀC مبارکه باز هم اعتبار شهادت در امور حق::وقی ب::ر
شخصیت اخالقی فرد ابتناء دارد یعنی اینک::ه: گ::واه و ش::هادت
دهنده باید سالمت شخص:یتی داش:ته باش:د ت:ا س:وگندش ب:ه
الله تعالی ش::هادت ب::ه حس::اب آی::د، س::وگند شخص::ی ک::ه از
لحاظ اخالقی شخصیت سالم ندارد و دروغگوئی و فریبکاری
اش ب::ر همگ::ان ب::رمالء و واض::ح اس::ت در ام::ور حق::وقی از
اعتب::ار س::اقط اس::ت و س::وگند این گون::ه اش::خاص  ب::ه الل::ه
تع::الی  نمی توان::د ک::ه در ام::ور حق::وقی از اعتب::ار اخالقی

برخوردار شود.

 Cمبارکۀ C:هود، آیۀ Cمبارکۀ C18د : سورۀ.

وَن َعلَٰى ئَِك ُيْعَرضـــُ ِ كَـــِذبًا ۚ ُُأولَٰ َوَمْن ُأَْظلَُم ِممَِّن اْفتَـــَرٰى َعلَى هَّللاَّ
َهاُد ُؤاََّلِء الَِّذيَن كَـَذُبوا َعلَٰى َربِِّهْم ۚ ُأاَََّل لَْعَنــُة َربِِّهْم َويَُقــوُل اَأْْلَشــْ َهٰــ

ِ َعلَى الظَّالِِميَن ( ١٨  )هَّللاَّ
و چه کسی ستمکارتر است ؛ از کسی که بر خدا دروغ( 11:18)

بر پروردگارشان عرضــه می شــوند ، و( روزقيامت)آنان ! می بندد؟
ــان می گویند ــر: » گواهـ ــه بـ ــتند کـ ــانی هسـ ــان کسـ ــا همـ اینهـ

317.هان، لعنت خدا بر ستمکاران باد« پروردگارشان دروغ بسته اند

این آیۀC مبارکه هم به صراحت رابطۀC شهادت و گ::واهی را ب::ا
اخالق تصریح: می دارد یع::نی اینک::ه: ش::هادت  وظیف::ۀC اخالقی
شاهدان و گواهان است تا دروغ و دروغگویان را افشاء کنند،
شهادت هم در دنیا و هم در آخرت با راستی توأم است و هر
بیان و اظهاری که بر راستی ابتناء نداشته باشد ض::د ع::دل و

عدالت است که اعتبار حقوقی و اخالقی ندارد بلکه بیان و 
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 اظهار مبتنی بر دروغ خصیصۀC شاخص ستمگران است.

 Cمبارکۀ Cالبقره، آیۀ Cمبارکۀ C204ذ : سورۀ.

َقۡوُلُه     ُيۡعِجُبَك ٱلنَّاِسَمن َه       َوِمَن ٱللَّ َوُيۡشِهُد ۡنيَا ٱلدُّ ٱۡلَحيَٰوِة ِفى
ٱۡلِخَصاِم       ) َأََلدُّ َوُهَو َقۡلِبهِۦ ِفى َما ( ٢٠٤َعَلٰى

 (   و از مردم کس::ی هس::ت ک::ه گفت::ارش در )ب::اره(204) 
زندگی دنیا تو را به شگفت می ان::دازد و خ::دا را ب::ر آنچ::ه در
دل خود دارد؛: گواه می گیرد، و حال آنکه او سرس::خت ت::رین

318دشمنان است.

در این آی::ۀC مبارک::ه تض::اد و تن::اقض آش::کار بین شخص::یت
انسانی مبت::نی ب::ر ک::ذب و دروغ و ع::دل الهی ک::ه شخص::یت
راستین پیامبران علیهم السالم در ساحۀC حقوق و اخالق آن::را
به عرص::ۀC ظه::ور می رس:اند، دی::ده می ش:ود . چ:ون در این:
مورد شهادت در رابطه: با دروغ و کذب مط::رح: ش::ده اس::ت،
توجه ب::ه این معط::وف ش::ده اس::ت ک::ه بین دروغ و ش::هادت
رابط:ۀ:C وج:ود ن::دارد و ادع:ای رابط::ه خ::ود ی:ک دروغ دیگ::ری
اس::ت زی::را رابط::ۀC ش::هادت و راس::تی ی::ک رابط::ۀC حقیقی و

 Cالبق::ره206 و 205دایمی است .آیات مبارکۀ Cمبارکۀ Cسورۀ 
این آیت مبارکه را بیشتر توضیح می دهد و تفسیر می کند .

 Cمبارکۀ Cهود، آیۀ Cمبارکۀ C54ر : سورۀ. 

وٍء ــا بِســُ ــَراَك بَْعُض آلَِهتَِن وُل ِإاَِّلَّ اْعَت َ ِإِن نَُّقــ ِهُد هَّللاَّ ــاَل ِإِنِّي ُُأشــْ ۗ َق

ا ُتْشِرُكوَن مَّ ( ٥٤)  َواْشَهُدوا ُأَنِّي بَِريٌء ّمِ

بعضی از معبودانمان» جزاین نمی گویم که( چيزی)ما  ( 11:54) 
همانا من خدا را گواه :»گفت ( هود«. )آسيبی به تو رسانده اند
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گــواه باشــيد ، کــه من از آنچــه شــریک( نــيز)می گــيرم ، و شــما 
319قرار می دهيد، بيزارم ،( خدا)

این آیۀC مبارکه تصریح: کنندۀC رابط::ه بین ش::هادت و حقیقت و
راستی است یعنی اینکه شرک و تأثیر اصنام و یا در مجم::وع
شرک و مناسبات شرکی مبتنی بر خراف::ات، در این ش::هادت
که از شخصیت راستین پی::امبر علی::ه الس::الم سرچش::مه می
گیرد، رد شده اند و اثرات این رد بر مناسبات حقوقی جامعه
کامالً مشهود است و به حیث یک اصل تث:بیت ش:دۀC ت:اریخی،
نظام مبت::نی ب::ر ش::رک و خراف::ات، ی::ک نظ::ام طبق::اتی غ::یر
متجانس  و ناهمگون است که با رش::د تض::اد ه::ای درونی در
آن در رویاروی ب::ا حقیقت ب::ه ص::ورت متک::رر از هم پاش::یده
است و این سنت الهی ب::ه حیث ق::انون ث::ابت ت::اریخی ح::اکم

برجوامع بشری است.

 Cمبارکۀ Cالطالق، آیۀ Cمبارکۀ C2ز : سورۀ.

ُروٍف ُروٍف ُأَْو َفــاِرُقوُهنَّ بَِمْعــ ُكوُهنَّ بَِمْعــ َفــِإَِذا بَلَْغَن ُأََجلَُهنَّ َفَأَْمســِ
َهاَدَة نُكْم َوُأَقِيُموا الشَّ لُِكْم ُيوَعُظ بِــِه َوُأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ّمِ ۚ  َذٰ ِ هَّلِلَّ

َ يَْجَعل لَُّه َمْخَرًجا ِ َواْليَْوِم اآْْلِخِر ۚ َوَمن يَتَّقِ هَّللاَّ َمن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللَّ
(٢)

عّدة آنها به سر رسيد،( آنها را طالق دادید و)پس چون  ( 65:2) 
آنها را بطرز شایسته ای نگه دارید یا بطرز شایسته ای از آنها جــدا
ــرای شوید، و دو فرد عادل از خودتان را گواه بگيرید، و شهادت را ب

ــد، این  ــا داری ــه هللا و روز( حکمی است)هللا برپ ــه ب ــه کســی ک ک
قيامت ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می شود، و هرکس کــه از

320 .راه نجاتی برای او قرار می ده( هللا)هللا بترسد، 

در این آی::ۀC مبارک::ه رابط::ۀ:C ش::هادت و ع::دل، ک::ه هم مفه::وم
اخالقی اس::ت و هم مفه::وم حق::وقی اس::ت، خیلی واض::ح و
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روش::ن بی::ان ش::ده اس::ت و در ارتب::اط ب::ا اعتق::اد توحی::دی

همدیگر را تأویل و تفسیر می کنند .

 Cمبارکۀ Cالمائده، آیۀ Cمبارکۀ C106س : سورۀ.

َدُكُم اْلَمــْوُت ِحيَن َشَهاَدُةيَا ُأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  َر ُأََحــ بَْينُِكْم ِإَِذا َحضــَ
َراِن ِمْن َغيْـــِرُكْم ِإِْن ُأَنُتْم نُكْم ُأَْو آخَـــ ْدٍل ّمِ يَِّة اْثنَـــاِن َذَوا عَـــ اْلَوصـــِ
ونَُهَما ِمن يبَُة اْلمَـْوتِ ۚ تَْحبِسـُ ابَْتُكم مُّصـِ َرْبُتْم فِي اَأْْلَْرضِ َفَأَصـَ ضـَ
ــْو َتِري بِــِه ثََمًنــا َولَ ِ ِإِِن اْرتَْبُتْم اََّل نَشــْ َماِن بِاهَّللَّ اَلِة َفُيْقســِ بَْعِد الصــَّ

ِ ِإِنَّا ِإًِذا لَِّمَن اآْْلثِِميَن (١٠٦ ) َكاَن َذا ُقْربَٰىۙ  َواََّل نَْكُتُم َشَهاَدَة هَّللاَّ
چون مرگ یکی از شما! ای کسانی که ایمان آورده اید( 5:106) 

فرا رسد در موقع وصيت بایــد از ميــان شــما دو نفــر عــادل را گــواه
و)بگيرید یا اگر مســافرت کردیـد و مصــيبت مـرگ بــه شــما رسـيد 

دو نفر از غير خودتان را به گـواهی بطلبيـد و( مسلمانی را نيافتيد
شــک کردیــد آن دو را بعــد( هنگام ادای شهادت در صدق آنها)اگر 

مــا حاضــر:» از نمــاز نگــاه داریــد تــا بـه خداونــد سـوگند بخورنــد که
نيستيم حق را به چيزی بفروشيم اگــر چــه خویشــانمان باشــند و
شهادت خدا را کتمـان نمی کـنيم کـه در این صـورت از گناهکـاران

321«.خواهيم بود

این آی:ۀC مبارک:ه ش:هادت را در رابط:ه ب:ا ع:دالت ذک:ر ک:رده
Cاس::ت وبی::ان و اظه::ار آن ب::ه حیث ی::ک وجیب::ه و ی::ک وظیف::ۀ
انسانی و ایمانی برجسته: و ب:ارز اس:ت، کتم:ان ش:هادت  ب:ه
نفع خویشاوندان و اقوام: و فروش آن و ی::ا معامل::ه گ::ری ب::ر
سر شهادت  جرائمی: ان:د ک:ه در م:ورد ش:هادت و کتم:ان آن
مورد بحث اند. آنچه که در این: آیۀC مبارکه قابل توج::ۀC عمی::ق
و ژرف است این استکه این آیۀC مبارکه رابطه های اخالقی و
حقوقی مسلمانان و غ::یر مس::لمانان را برجس::ته و ب::ارز می
س::ازد و امک::ان زن::دگی مس::لمان و غ::یر مس::لمان را در ی::ک
اجتم::اع ب::ر اس::اس ق::وانین: مبت::نی ب::ر اخالق  نش::ان میده::د
مشروط بر این که غیر مسلم ماهیت اخالقی داشته باشد و 

321 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=5_106

http://www.tahleel.info/


جنگ     |333 و صلح
www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center 

در مع:::امالت ف:::ردی و اجتم:::اعی آن:::را در نظ:::ر داش:::ته
باشد .چیزی دیگری: که از این آیۀC مبارکه اس::تنباط می ش::ود
این است که جبر و اک::راه در دین نیس::ت یع::نی آزادی فک::رو
اندیشه تثبیت شده است و اقلیت های غیر مسلم می توانن::د
با مسلمانان در یک جامعه زندگی امن و راحت داشته باشند،
و این در صورتی است که این آزادی فکر و اندیشه: ب::رخالف
اخالقیات ثابت نباشد و با حقوقی که بر اخالقیات ثابت ابتن::اء
دارند در تضاد و تن::اقض عملی ق::رار نگیرن::د: و اساس:ات ی::ک
جامعۀC اخالقی، قانونی را برهم نزند وب::رای س::المت اجتم::اع

بر متن یک قرار داد حقوقی پابند باشند.

 Cمبارکۀ Cآل عمران، آیۀ Cمبارکۀ C18ش : سورۀ.

َه ِإاَِّلَّ ُهَو َواْلَماَلئَِكُة َوُُأوُلو اْلِعْلِم َقائًِما بِاْلِقْسطِـ ۚ ُ ُأَنَُّه اََّل ِإِلَٰ َشِهد هَّللاَّ
َه ِإاَِّلَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحكِيُم ( ١٨ ) اََّل ِإِلَٰ

  (3:18 ) جـز او( بحق)خداوند گواهی داده اسـت کـه معبـودی  
نــيز بــر این مطلب گــواهی)نيست، و فرشتگان و صــاحبان دانش، 

قيام به عدالت( خداوند در جهان هستی)در حالی که (.می دهند
322. .جز او نيست، که توانمند حکيم است( بحق)دارد، معبودی 

باز هم این آی::ۀC مبارک::ه ش::هادت را در رابط::ۀ:C قس::ط و ع::دل
مطرح ساخته است و شهادت راس::تین را هیچگ::اه ب::ه دور از
قسط و عدل در نظر گرفته نمی ت::وان زی::را الزم::ۀC ش::هادت

راستین عدل و قسط است .

 Cمبارکۀ Cآلعمران، آیۀ C140ص : سورۀ.

ــُه ۚ َوتِْلــَك اَأْْلَيَّاُم ْثُل ُكْم َقــْرٌح َفَقــْد َمسَّ اْلَقــْوَم َقــْرٌح ّمِ ِإِن يَْمَسســْ
ُ الَِّذيَن آَمُنوا َويَتَِّخَذ ِمنُكْم  ُشَهَداَء ُنَداِوُلَها بَْيَن النَّاسِ َولِيَْعلََم هَّللاَّ

ُ اََّل ُيِحبُّ الظَّالِِميَن (١٤٠ ) َوهَّللاَّ
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بــه شــما زخم و آســيبی رســيد؛ بــه( در روز احد)اگــر ( 3:140) 
زخم و آسيبی هماننــد آن( کافر نيز در روز بدر)راستی به آن گروه 

را در ميـان مـردم( ی شکسـت و پـيروزی)و مـا این روزهـا . رسـيد
ایمــان آورده انــد؛( واقعــاً)و تــا خداونــد افــرادی را کــه . می گردانيم

ــد ــيرد، و خداونـ ــاهدانی بگـ ــما شـ ــان شـ ــدارد، و از ميـ ــوم بـ معلـ
323.ستمکاران را دوست نمی دارد

این آی::ۀC مبارک::ه ب::ه حیث کلی::د فهم مفه::وم متوس::ع ش::هادت
شاخص و برازنده: است، توضیح اینکه :

الله تبارک و تع::الی از می::دان ن::برد و آس::یب ه::ای آن هم ب::ه
مسلمانان و هم به مشرکان یاد می کند و این ج::راحت ه::ا و
آسیب های میدان نبرد را گردش:  نوبتی ایام به خواست الله
تبارک و تع::الی مع::رفی می دارد ت::ا اف::راد: ایمان::دار:  ش::ناخته
شوند  و الله تعالی  شهداء یا قربانیان ) کشته شدگان( را از
میان ایمان داران، در این ن::برد ه::ا  بگ::یرد. آنچ::ه ب::ه ص::ورت
مشخص در این آیۀC مبارکه بی::ان ش::ده اس::ت  این اس::ت ک::ه
الله تب::ارک و تع::الی س::تمکاران و ظالم::ان را دوس::ت ن::دارد
یع::نی اینک::ه الل::ه تب::ارک و تع::الی ع::ادل اس::ت و در زن::دگی
انس:انها، ن:یز آن:ان را ب::ه ع:دل و قس::ط حکم ک::رده اس:ت و
دوری از قس::ط و ع::دل ن::زد الل::ه تب::ارک و تع::الی ناپس::ند و
مذموم است زیرا همه نابسامانی ها، نزاع ها، کشمکش ها و
جنگ ها، ریشه در بی عدالتی ها دارند: یا به تعب::یر دیگ::ر و آن
اینک::ه ص::لح ب::ر ع::دالت ) ب::االترین هنج::ار اخالقی و معی::ار
حق::وقی ( ابتن::اء دارد. س::تمگاران و ظالم::ان ک::ه در بطن
مناس::بات غ:یر عادالن::ه زاده ش:ده ان::د و در هم::ان مناس:بات
مذموم ب:زرگ ش::ده ان:د  و هم خ::ود در ب::از س:اخت ش:رایط
ظالمانه و ستمگرانه مؤثر اند، اینان دشمنانان  کافۀC بشریت
اند و این دشمنی با بشریت در حقیقت دشمنی با الله تب::ارک

و تعالی است .

پس شهید کسی است که  براساس اعتقاد توحیدی برضد 
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ستمگران و ظالمان در میدان نبرد حاضر می ش::ود و در راه
آزادی هم:::ۀC انس:::ان ه:::ای روی زمین ) مس:::لمان و غ:::یر
مسلمان ( از زیر یوغ جباران و زنجیر: داران  و تث:بیت حق:وق
انسانی تمام انسانها برعدالت، جان شرین خ::ود را از دس::ت

میدهد و کشته می شود .

شهادت یک حرکت اخالقی وظیفوی انسان آزاده و حر است
که به شکل بیان و اظهار و حضور در متن اجتم:اع مبت:نی ب:ر
حقایق و واقعات، برجسته و بارز است و در سرتاس::ر ت::اریخ
طنین اش رساء و بلند است و در قضاوتگاه یعنی محکمه: ی::ا
در محضر عدالت  در کنار حق و حمایت کنندۀC حق ق::رار می
گ:::یرد و اثب:::ات ح:::ق و حق:::وق انس:::ان ) مس:::لمان و غ:::یر
مسلمان ( را وظیف::ه مق::دس  اش می دان::د و خویش::اوندی،
قرابت، هم::دینی: و همکیش::ی، ن::ژاد: و هم لس::انی هیچ ی::ک از
این ها مانع ادای شهادت نیستند  و در مبارزه و میدان نبرد با
شرافتی  که بر اعتق::اد توحی::دی و ث::وابت اخالقی ابتن::اء دارد
حضور می یابد تا حق و حقوق انس::ان را ب::ر اس::اس ع::دالت
Cتعریف و  حفاظت کند و کشته شدنش خود عالی ترین درجۀ
شهادت است زیرا در این حرکت ره::ائی بخش و آزاده تم::ام
ذه::نیت و تص::میمش: را ب::ه فعلیت می رس::اند ک::ه ح::اکی از
اخالقی بودن و عادالنه بودن است یعنی حضوری است که از
حق::وق انس::انی  و س::المت اجتم::اع بش::ری در براب::ر تج::اوز
مفس::دین دف::اع می کن::د و در این دف::اع ظواب::ط حق::وقی و
اخالقی را کامالٌ در نظر دارد و مط::ابق ب::ه آن ظواب::ط عم::ل
می کند و زمانیکه کشته می ش::ود می::دان مب::ارزه  و ن::برد از
شرافت اخالقی او بر اساس اعتقاد توحیدی اش شهادت می
دهد که حرکتش دفع ستم و ظلم بوده نه اینکه: س::تمی را در
حقی روا داشته است و این حرکت با مفاهیم جاودانه و ابدی
ک::ه عبارتن::د از راس::تی، ص::داقت، آزاده گی و آزاد زیس::تن،
C:تث::بیت حق::وق انس::انی و بالخ::ره اعتق::اد توحی::دی رابط::ۀ
ناگسس:::تنی دارد و ج:::اودانگی آن و اث:::رات آن ب:::ر زن:::دگی
انسانها و اجتماعات بشری محسوس و ملموس است و در 
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تاریخ این دنیا و در سرای آخرت تاج ش::رافت ب::ر س::ر چ::نین
انسانهای آزاده است .

در رابطۀ:C شهادت از دیدگاه قرآنکریم آی::ات مبارک::ۀC متع::ددی
در قرآنکریم برای توضیح، تشریح و تفسیر مفهوم ش::هادت و
مصادیق این مفهوم باارزش و هم چنان تکمیل معنائی آن در
عرصۀC اخالق، حقوق و سیاس::ت وج::ود دارن::د ک::ه تنظیم ی::ک
بحث علمی با ذکر همۀC آیات مب::ارک دقت بیش::تر و ظ::رفیت
علمی بیشتر را تقاضا دارد و از این جهت به همین: ان::دازه در
این بحث بسنده شد و تنها این ضروری به نظر می رسد ک::ه

 C143برای تکمیل: معنای شهادت در این: بحث، به آیت مبارکۀ
سورۀC مبارکۀC البقره  نیز توجۀC دقیق صورت گیرد:

ًة َوَسطًا لَِّتُكوُنوا لَِك َجَعْلَناُكْم ُُأمَّ َعلَى النَّاسِ َويَُكــوَن ُشَهَداَء َوَكَذٰ
ا ِإاَِّلَّ الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًداۗ  َوَما َجَعْلنَـا اْلِقْبلَــَة الَّتِي ُكنَت َعلَْيهَـ
وَل ِممَّن يَنَقلِبُـ َعلَٰى َعِقبَْيــِهۚ  َوِإِن َكــانَْت ــُع الرَّســُ لَِنْعلََم َمن يَتَّبِ
يَع ِإِيَمــانَُكْمۚ  ُ لُِيضــِ ۗ  َوَما َكــاَن هَّللاَّ ُ لََكبِيَرًة ِإاَِّلَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى هَّللاَّ

َ بِالنَّاسِ لََرُءوٌف رَِّحي ( ١٤٣ ) مِإِنَّ هَّللاَّ
و همچنين شما را امت ميانه قــرار دادیم ، تــا بــر مــردم( 2:143) 

گواه باشيد، و پيامبر هم بر شما گـواه باشـد، و مـا آن قبلـه ای را
مگر برای اینکه بــدانيم کســی را. قرار دادیم( قبله)که بر آن بودی 

که از پيامبر پيروی می نماید از کسی که بر پاشنه های خــود بــه
جز بر کسانی که خداوند( حکم)و اگر چه این . عقب باز می گردد

(نمــاز)= و خداونــد هرگــز ایمــان . آنها را هدایت کرده دشوار است
شما را ضایع نمی گرداند، همانــا خداونــد نســبت بــه مــردم رُؤوف

324.مهربان است

طبق این آیۀC مبارکه، امت وسط با عدالت رابطه محکم دارد
و یا اینکه: ع:دالت ش:کل دهن::دۀC امت وس:ط اس::ت، و در این
س::اختار عادالن::ۀC اخالقی و حق::وقی امت وس::ط، اف::راط و
تفریط و رابطه های که به افراط و تفریط منتهی می گردند 

324 -  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_143
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به عنوان عوامل تخریبی ساختار امت وسط خیلی بدیهی اند
یعنی ب::ه این مع::نی ک::ه اثب::ات امت وس::ط در س::یر تح::والت
ت::اریخی مس::اوی ب::ه نفی اف::راط و تفری::ط و رابطه ه::ای آن
است.این امت وسط وظیفه دارد که تا بر مردم گ::واه باش::د
یعنی اینک:ه م:ردم: را نظ:ارت کن:د ی:ا ب:ه عب:ارۀC دیگ:ر ت:رویج:
دهندۀC خیر و نیکی ها باشد و از بدی ها، ک::ه س::المت اجتم::اع
بش::ری را از بین می برن::د و بش::ریت را ب::ه درد و رنج مبتالء
می کنند جلوگیری به عمل  آورد و گواه ب::ودن و ن::اظر ب::ودن
پیامبر صلی الله علیه وسلم بر امت و.سط به معنی ره::بری
است و این جاس::ت ک::ه ش::هادت در این مفه::وم  ب::ازهم ی::ک
مفه:وم حق:وقی و سیاس:ی اس:ت ک::ه نقش سیاس::ی پی::امبر

صلی الله علیه وسلم و امت وسط تصریح شده است.

 : دریافت مفهوم تقریبی شهادت در ادبیات یونان باستان:3

ادبیات یونان باستان خصوصیت ه::ای ش::گفتی دارد و یکی از
این شگفتی های ادبیات یونان باستان برخی واژه های اس::ت
که بر برخی مفاهیم دینی انطب:اق دارن:د و این نش:ان میده:د
که این واژه ها ویا لغات مربوط به میراث بزرگ بشری بوده
ک::ه طی ادوار مختل::ف ت::اریخی از طری::ق وحی و پی::امبران
علیهم السالم در تاریخ زندگی بش::ریت تث::بیت ش::ده ان::دو ب::ه

اشکال گوناگون ومتفاوت خودشانرا نشان میدهند.

{Parrhesiaیکی از اینگون::ه لغ::ات و واژه ه::ا، لغت } پرهیزی::ا  
است ک::ه در ادبی::ات یون::ان باس::تان س::ر بلن::د ک::رده اس::ت .
} پرهیزیا { شباهت های مفهومی ب::ا لعت ش::هادت دارد و از
این جهت است که در این بحث ب::ر آن ترک::یز: ش::ده اس::ت و

«Parrhesiaتشریح و توضیح مفهومی مصداقی لغت » پرهیزی::ا 
Michelب:::ر کت:::اب » میش:::ل فوک:::و   Foucault  « بن:::ام »(2) 

و حقیقت  Diskurs und Wahrheit، Discourse and Truthدیسکورس 

 ابتناء: یافته است که به صورت ترجمۀC مختصر: بر 325«

325 -  Diskurs Und Wahrheit
 Die Problematisierung der Perrhesia
6 Vorlesung, gehalten im Herbst1983 an der Universität von Berkeley/ Kalifornien.
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اس::اس مناس::ب ه::ای بحث،  از آلم::انی ب::ه فارس::ی تق::دیم
خوانندگان گرامی می شود.

 « ح::دودEuripidesاین لغت اولین ب::ار در آث::ار » ایروپی::دس: 
 { قبل از میالد قابل دری::افت اس::ت و484 : 407سالیان } 

 میالدی در ادبی::ات یون::ان باس::تان تعمیم می5تا پای::ان ق::رن 
یابد و این: لغت در متون مذهبی مربوط ب::ه اولی::اء و بزرگ::ان
یون::ان در  پای::ان ق::رن چه::ارم میالدی و ق::رن پنجم میالدی
دریافت شدنی است  بطور مثال ده ها بار در آثار » یوهانس

 :345 « بین س::الهای } Chrysostomosچ::یری سوس::توموس 
 میالدی {.404

 ب::ه س::ه ش::کل اس::تعمال ش::ده اس::ت ک::هParrhesiaپرهیزی::ا 
عبارتند از :

 } پرهیزیا { .Nominal form of Parrhesia :  صورت اسمی یا 1

Verb ::: ب::ه ص::ورت فع::ل ی::ا 2  form ی::ا Parrhesiazomai  und

Parrhesiazesthai} پرهیزیا سومای یا پرهیزیاسیزتای { 

،Das Form Parrhesiastes : به صورت فاعلی } پرهیزیاستیس 3

The  form  of  Parrhesiastesصورتی که  اکثراٌ  درآثار باس::تانی } 
یونان یافت نمی شود و این صورت به وفور در دورۀC یون::انی

 « یافتLukian « و » لوکی آن Plutarch: رومی نزد » پلوتارخ 
می شود.

free speechپر هیزیا بطور عموم در انگلیسی: به » فری سپیچ 

« به مفهوم بیان آزاد و در لسان فرانسوی به » فرانک: پغل::ر
franc palerبه مفهوم صراحت و در لسان آلمانی به » فرای »

 « ی::ا ب::ه مفه::وم ص::راحت ترجم::ه:Freimütigkeitمیوتیش::کایت: 

Herausgegeben von Joseph Pearson aus dem englischen Übersetzt von Mira Köller.
Merve Verlag Berlin.
( Discourse And Truth
The Problematization of Perrhesia
6 lecture, held in the autumn of 1983 at the University of Berkeley / California.
Edited by Joseph Pearson from the English Translated by Mira Köller.
Merve publishing house Berlin.)
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شده است.

شکل و صورت فعل پرهیزیا: به مع:نی اس:تعمال و بک:ارگیری
پرهیزیا اس::ت یع::نی آزادان::ه: و ب::ا ص::راحت بی::ان ک::ردن و ب::ا

صراحت اظهار کردن .

 عب::ارت از کس::یParrhesiastesش::کل و ص::ورت پرهیزیاس::تس 
 را بکار می بندد یا ب::ه عب::ارۀC دیگ::ر:Parrhesiaاست که پرهیزیا 

کس::ی اس::ت ک::ه حقیقت را بی::ان می دارد و ی::ا از حقیقت
سخن دارد.:

اینجا ضروری است که به مفاهیم اخالقی لغت پرهیزیا توج::ه
شود که میشل فوکو آنها را چنین رقم زده  است:

Parrhesia und Offenheit، Parrhesia and: پرهیزیا و صراحت گفتار 1

Frankness: 

etymologisch، etymologicاز نگاه معرفت شناسی یا اتمولوژیک 

مفهوم عام پرهیزیا در فارم فعل به معنی » هم::ه را گفتن «
است، کس::ی ک::ه پرهیزی::ا را ب::ه ک::ار می بن::دد ب::ه این مع::نی
است که همۀC آن چیز را می گوید که در ذهن دارد، او داشته
های ذه::نی اش را پنه::ان نمی کن::د، از طری::ق گفت::ار، ذهن و
دلش را به دیگران باز می کند و داش::ته ه:ای دل و ذهنش را
به دیگران انتقال می دهد و با چنان گفتاری که صراحت دارد
و شنونده دقیق آنرا: فهم می کند و از فارم گفتار ه::ای بالغی

rhetorisch Form، rhetoric formاجتناب می کند. کسی که پرهیزیا 
را بک::ار می بن::دد از لغ::ات واض::ح و مس::تقیم ب::رای انتق::ال
Cمفاهیم ذهنی اش به دیگران: استفاده می کن::د و بی::ان کنن::دۀ
اعتقادات و باور هایش به کلم::ات روش::ن و مس::تقیم اس::ت.
پرهیزیا بیانگر رابطه ایست بین کسی که آنرا به کار می بندد
و آنچه گفته می شود و بر اساس این رابطه: اس::ت ک::ه بی::ان
کننده و یا اظهار کننده از طریق بیانات و اظه::اراتش خ::ود را

واضح و آشکار می سازد.

(:Parrhesia und Wahrheit، Parrhesia and Truth: پرهیزیا و حقیقت 2

دو نوع متمایز: و متفاوت از مفاهیم پرهیزیا: تمیز داده شده 
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است که یکی آن مفه:وم منفی پرهیزی:ا اس::ت ک:ه ب::ا مهم:ل
گوئی ویاوه سرائی انطباق مفهومی دارد و بیدون محدودیتی
همۀC آنچه: را که ممکن است گفته شود امکان اظه::ار و بی::ان

میدهد .

این مفهوم منفی پرهیزیا: در آثار افالطون در توص::یف ق::انون
اساسی دیموکراسی بد یافت می شود، جای ک::ه ه::رکس ب::ا
همشهریان  خود بدون قید و بند جهت برآورده شدن اه::داف
سیاس::ی اش ص::حبت کن::د ب::ا وجودیک::ه: ح::رف ه::ایش فاق::د

مفهوم باشد و یا مضر به زندگی شهری تمام شود .

هم چنان این مفهوم منفی پرهیزی:ا در ادبی:ات مس:یحیت ن:یز
یافت می شود ج::ای ک::ه س::کوت ب::ه ص::ورت ی::ک دس::پلین و
Cشرط ضروری در برابر پرهیزیای منفی ب::رای تفک::ر در ب::ارۀ

خدا پیشنهاد: می شود.

به صورت فعل و در شکل مثبت، پرهیزی::ا ب::ه مع::نی » گفتن
حقیقت « است و یا اظهار و ابراز کردن حقیقت است یع::نی
اینکه کسی که پرهیزیا: را به کار می بندد حقایقی را بیان می
دارد ک::ه او ب::ه آن رس::یده اس::ت زی::را ک::ه او آن حق::ایق را

دانسته: است و آنها را فهمیده است .

 نه تنها در بی::ان ب::اور ه::ایش ص::ادقParrhesiastesپرهیزیاستس 
است بلکه آنچه را بیان می کند به عن::وان حقیقت آن::را بی::ان

 اینParrhesiaمی دارد و شاخصۀC مهم ب::ه ک::ار برن::دۀC پرهیزی::ا 
است ک:ه بین ب::اور ه:ایش و حق:ایق تواف::ق و انطب::اق کام:ل
وجود دارد.و: این توافق و انطباق: بین باور ها و حقایق باید در
عمل تحقق پذیرد و نمونۀC عملی آن ارائه شود و اما اطمینان
دسترس::ی ب::ه حقیقت در یون::ان باس::تان تنظیم زن::دگی ب::ر
اساس معیار های اخالقی ب:ود ب::ه این: مفه:وم ک:ه کس::ی ک::ه
بروف::ق معی::ار ه::ای مش::خص اخالقی رفت::ار و ک::ردارش را
تنظیم می ک::رد، راه دسترس::ی و دس::ت ی::ابی ب::ه حقیقت
برایش مهیابود: و این بدین معنی است که کسی ک::ه پرهیزی::ا

را به کار می بندد، ماهیت و مشخصۀC اخالقی دارد و این 
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شرط اساسی برای ش::ناخت و اظه::ار و بی::ان حقیقت اس::ت
که بدون ماهیت و مشخص::ۀC اخالقی ش::ناخت و بی::ان حقیقت
ناممکن می گردد.ماهیت ب::ارز اخالقی کس::ی ک::ه پرهیزی::ا را
بک::ار می بن::دد یکی هم ج::رئت اب::راز حقیقت اس::ت ب::ا آنک::ه:
خطراتی را در پیش داشته باشد و بیان کنندۀC حقیقتی اس::ت

که دیگران به آن نرسیده اند .

 :Parrhesia und Gefahr، Parrhesia and Danger: پرهیزیا و خطر 3

از دی::دگاه یونانی::ان اس::تعمال پرهیزی::ا زم::انی تق::دیر و ق::در
شناسی استعمال کننده را در ب:رمی داش:ت ک::ه آن اظه:ار و
بیان حقیقتی می بود که استعمال کنندۀC پرهیزیا را به خطر و
یا حالت ن::اگوار مواج::ه می س:اخت . بط::ور مث::ال معلمی در
تدریس به شاگردان حقایق را بیان میدارد: و در عمل تردیدی:
در اظهار آن ن::دارد یع::نی آنچ::ه ک::ه ت::دریس می کن::د حقیقت
اس::ت، ب::ا وجودیک::ه تواف::ق بین اعتق::اد و حقیت وح::ود دارد،
پرهیزیا تحقق نپذیرفت::ه: اس::ت، ام::ا اگ::ر فیلس::وفی در براب::ر:
حاکم ستمگری و ظالمی این را بیان و اظهار کند ک::ه ظلم و
س::تمگری برپ::ائی فس::اد و مفس::دات اس::ت، پس فیلس::وف
حقیقتی را بیان و ابراز کرده اس:ت ک:ه خط:ری را متوج:ه او
می سازد زیرا این حقیقت، حاکم ظالم و ستمگر را برآشفته
می سازد که نتیجۀC آن جزاء، تبعید، زن::دان و در نه::ایت م::رگ
را به استعمال کنندۀC پرهیزیا در قبال دارد. این مخاطره تنه::ا
متوجۀC جان و بدن نیست ) یعنی می تواند که اشکال دیگ::ری
نیز داشته باشد ( بطور مثال: اگر شما دوست تانرا ببینید: که
در حال انجام: کاری ناصواب است، اگر شما برایش: بگوید که
این کاری زشت و مذموم اس::ت، ش::ما ریس::ک می کنی::د ک::ه
قهر و غضب دوست تانرا نسبت به خود کمائی می کنید ) ب::ا
وج::::ود آن هم ش::::ما این ریس::::ک را تجرب::::ه: می کنی::::د و
موضعگیری تانرا تغییر نمی دهید ( در این صورت شما کسی

هستید که پرهیزیا را به کار بسته اید .

در ین گونه موارد معلوم است که ریسک بدنی و جانی 
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نیس:ت ام::ا می توان::د نظ::رات ش::ما ب::ه دوس:تی ت:ان آس::یب
برساند که در نتیجۀC آن  دوستی تانرا تحت رنج و عذاب قرار

دهد.

وقتی یک سخنران: در یک مناظرۀC سیاس::ی ریس::ک می کن::د،
محبوبیت خود را از دست می ده::د زی::را نظ::رات  اش را در
برابر نظرات مخالف که اکثریت اند ارائه می دهد و یا خواهد
توانست که نظریاتش تغذیۀC یک رس::وائی سیاس::ی را ف::راهم

آورد و در این موارد او پرهیزیا را بکار بسته است.

پرهیزیا با در نظر داشت مخ::اطره و ریس::ک ب::ا ج::رئت ت::وأم
است، با وجود خطر ملموس و محسوس،: برای بیان و اظهار
حقیقت، جرئت ضرورت است ) بدون جرئت نمی ت::وان ح::ق

و حقیقت را بیان داشت (.

و در باال ت::رین: ش::کل مخ::اطرات، ب::ازی بین م::رگ و زن::دگی
تبعات بیان حق و حقیت است که ش::کل می گ::یرد و ص::ورت

بندی می شود.

 :Parrhesia und Kritik، Parrhesia and criticism: پرهیزیا و تنقید 4

وقتی شما در اثنای یک فرایند: چیزی میگوید که می تواند ب::ر
علی::ه ش::ما اس::تعمال ش::ود ش::ما ممکن اس::ت پرهیزی::ا را
ضرورت نخواهید: داشت باوجود این واقیعت ک::ه چ::یزی راک::ه
بیان می دارید حقیقت بشمارید و با گفتن حقیقت خود را ب::ه
مخ::اطره می اندازی::د، پس باب::ه ک::ار بس::تن: پرهیزی::ا خط::ر
همیش::ه از واقعیت ناش::ی می ش::ود ک::ه حقیقت گفت::ه ش::ده
طرف مقابل را آسیب و صدمه می رساند وی::ا برآش::فته می

سازد.

بنابرین پرهیزیا همیشه: بازی است که بین کس::ی ک::ه حقیقت
را بیان میدارد و کسی که طرف صحبت است ) شنونده و یا

هم سخن( جریان دارد .

پرهیزیا می تواند به طور مثال در تذکر شامل باش::د، ط::رف
مقابل صحبت ) شنونده ( باید به گونۀC خاص رفتار کند، یا 
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عمل او ناصواب و مذموم است با آنچه او اندیشیده است ی::ا
Cپرهیزی::ا می توان::د اع::ترافی از آن باش::د آنچ::ه: ک::ه گوین::دۀ
حقیقت خود انجام داده است، تاجائیکه اوب::ه کس::ی اع::تراف
می کند، کسی که توانائی اعمال قدرت براو را دارد و ح::اکم
بر وضع است، او را برای آنچه: انجام داده است توبیخ: کن::د و

یا مجازات کند.

بنابرین دیده می شود که وظیف:ۀC پرهیزی:ا این نیس:ت ک:ه ب:ه
کسی دیگ:ری حقیقت را نش:ان بده:د بلک:ه وظیف:ۀC او انج:ام
دادن تنقی::د اس::ت، تنقی::د از ش::نونده ) هم س::حن ( و ی::ا هم

تنقید گوینده از خود .

این همان چیزی است که تو انج::ام می::دهی « و » این هم::ان
است که فکر می کنی « » مگر نباید چ::نین ک::نی و ی::ا چ::نین
فکر کنی، تو باید اینطور: رفتار کنی، ام::ا آن اس::ت نح::وۀC ک::ه
طبق آن باید رفتار ک:نی « » من این را انج:ام: داده ام و ک:ار
من ناص::واب ب::ود ک::ه نبای::د انج::ام: می::دادم « . پس پرهیزی::ا
شکلی از اشکال تنقید است، تنقید از خود و یا از دیگران: . )
تنقی::د ب::ر پای::ۀC ش::ناخت از حقیقت ص::ورت می گ::یرد: چ::ون
حقیقت به حیث معی:ار قض:اوت ق:رار می گ:یرد: ک:ه تنقی:د را
سروسامان میدهد و یا به عبارۀC دیگ::ر: تنقی::د ت::وأم ب::ا آش::کار

سازی و یا بیان حق و حقیقت است (.

 :Parrhesia und Pflicht، Parrhesia and Duty: پرهیزیا و وظیفه5

شاخصۀC نه::ائی پرهیزی::ا این اس::ت ک::ه گفتن حقیقت ی::ا بی::ان
کردن و اظهار کردن حقیقت به عنوان یک وظیف::ه محس::وب
می گردد . سخنوری که حقیقت را به آنهای بیان می کند ک::ه
آنه::ا آن حقیقت را از او ) از س::خنور ( نمی پذیرن::د و بنح::وی
سبب گ:ردد ک:ه س:خنور ک:ه از حقیقت ح:رف و س:خن دارد،
شاید ) از طرف کسانیکه حقیقت را نپذیرفته: اند( تبعی::د و ی::ا
نوعی مج::ازات گ::ردد، این س::خنور آزاد اس::ت ک::ه خاموش::ی
اختیار کند ) استفاده از امکان خاموشی برای دفع مجازات و

مصؤن ماندن از عزایم منکرین: حق و حقیقت(، کسی اورا 
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مجبور به بیان کردن و سخن گفتن نمی سازد، او خود این را
احس::اس می کن::د ک::ه گفتن حقیقت و بی::ان ک::ردن حقیقت

وظیفۀC او است .

از جانب دیگر، وقتی که کسی مجبور به بیان و اب:راز حقیقت
است، بط::ور مث:ال در ح::التی ک:ه تحت فش:ار ش::کنجه ق:رار
دارد، پس بی::ان و گفت::ار او پرهیزی::ا نیس::ت، ی::ک جن::ایت ک::ار
زمانیکه بوسیلۀC قاضی مجبور به اعتراف: ج::رمش می ش::ود،
پرهیزیا را بکار نبسته است و اما وق::تی ک::ه مج::رم: ب::ه ط::ور
داوطلبانه ) خود خواسته ( به جرمش در محضر کس::ی دیگ::ر
از نقطه نظر اخالق ) براس::اس بای::د ه::ای اخالقی ( اع::تراف

می کند، در واقع پرهیزیا را بکار بسته است .

این یک کار برد عملی پرهیزیا است که یک دوست را ویا ی::ک
قدرت حاکم را تحت تنقید قرارداد، تا جائیکه این: یک وظیف::ه
است که به دوست کمک شود در شناخت اش::تباهش، وی::ا ت::ا
آنجا که این: یک وظیفه ایست شهری که پادشاه را کم::ک می
کند تا امور ح:اکمیت را به:تر تنظیم کن:د، بن:ابرین: پرهیزی:ا: ب:ا

آزادی و وظیفه مرتبط است.

بطور خالصه، پرهیزیا نوعی فعالیت زبانی ) شفاهی ( اس::ت
که با آن بیان کنن:ده رابط::ۀC مخصوص::ی ب:ا حقیقت از طری::ق
صراحت گوئی، از طریق خطر رابطۀC مخصوص::ی ب::ا زن::دگی
خود، و از طریق تنقی::د ) انتق::اد از خ::ود ی::ا انتق::اد از دیگ::ران
رابطۀC مخصوصی با خود ی::ا ب::ا دیگ::ران،: و از طری::ق آزادی و

وظیفه یک رابطۀC مخصوصی با قوانین: اخالق، دارد.

می توان دقیق گفت که پرهیزیا یک فعالیت زب:انی اس:ت ک:ه
با آن بیان کننده رابطۀC شخصی ) ف::ردی ( اش را ب::ا حقیقت
ابراز می دارد و زندگی اش را در معرض این بازی ق::رار می
دهد زیرا که او حقیقت گوئی را یک وظیفه می داند تا خود و

دیگران: را کمک و اصالح کند .

با پرهیزیا، بیان کنن::دۀC حقیقت آزادی خ::ود را در عم::ل اثب::ات
می کند و صراحت را نسبت به عدم صراحت، حقیقت را 
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نسبت به کذب و خاموشی، خطر مرگ رابه نسبت زندگی در
ام::نیت، تنقی::د را نس::بت ب::ه چاپلوس::ی و وظیف::ۀC اخالقی را
نس::بت ب::ه مف::ادات شخص::ی و بی تف::اوتی در براب::ر اخالق

ترجیح می دهد.

این مفهوم مثبت لغت پرهیزیا در اکثر متون یونانی است ک::ه
از ق::رن پنجم قب::ل از میالد ت::ا ق::رن پنجم بع::د از میالد قاب::ل
دریافت است. صورت های انکشافی و تکاملی شاخصه ه::ای
بارز پرهیزیا در فرهنگ یونان باس:تان ) از ق:رن پنجم قب:ل از
میالد تا آغاز مس::یحیت: ( ب::ا در نظ::ر داش::ت س::ه منظ::ر، این

گونه رقم زده شده است:

 )Parrhesia und Rhetorik، Parrhesia and Rhetoric: پزهیزیا وخطابه 1
قدرت نطق و بیان ( :

rhetoricاولی مربوط می شود به رابطۀ:C پرهیزیا با فن خطاب::ه 

 هم مشکل ساز است .Euripidesکه خود نزد ایروپیدس: 

در سنت سقراطی ::: افالط::ونی پرهیزی::ا و خطاب::ه در ش::دت
تقابل قرار دارند و این تقابل به صورت واضح به گون::ۀC مث::ال

 آشکار است جایکه لغت پرهیزیا: واقع ش::دهGorgiasدر چورجیا
است.

سخنرانی مستمر: و طوالنی یک مهارت لفاظانه ی::ا سفس::طه
گرانه است در حالیک::ه مشخص::ۀC پرهیزی::ا دی::الوگ پرس::ش و
پاسخ یا سؤال و جواب است، بنابرین: دیالوگ تکنیک: اساس::ی

برای راه اندازی بازی پرهیزیا است.

خطابه مهارت  و  پرهیزیا  Parrhesia und Rhetorik، Parrhesiaتقابل 

and Rhetoric به فایدروس Phaidrosنیز کشانیده می شود جایکه 
شما می دانید، مشکل اصلی در بارۀC ماهیت اختالف و تقاب::ل
بین س:خنرانی: و نوشتارنیس:ت بلک::ه اختالف بین آن لوگ:وس

Logos که حقیقت را بیان میکند و آن لوگوس Logosکه قاص::ر 
از بیان حقیقت است، می باشد.

این اختالف بین پرهیزیا: و مهارت خطابه که در قرن چهارم 
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قبل از میالد در آثار افالط::ون ص::راحت دارد، ت::ا ق::رن ه::ا در
سنت فلسفی باقی خواهد ماند.

، ب:ه گون:ۀC مث:ال آدمی ب:ا ای:دۀC برمیخ:ورد ک:هSenecaدر سنیکا
Cانتقال اند تا آزاد و با سعۀ Cگفتگو های شخصی بهترین وسیلۀ
صدر ص:حبت ش:ود و حقیقت بی:ان ش:ود ت:ا جائیک:ه آدمی در
Cچنین گفتگو ها از مهارت های لفاظانه و آرایش های به گونۀ
لف::اظی می ت::وان اجتن::اب ک::رد و ح::تی در ق::رن دوم میالدی
اختالف فرهنگی: بین مهارت خطابه و فلسفه هنوز صریح و با
اهمیت است، با این حال می توان در آغاز امپراطوری برخی
از نشانه های الحاق یا اختالط پرهیزیا را در زمینۀC فصاحت و

بالغت در آثار اهل بالغت و فصاحت پیدا کرد.

 :Parrhesia und Politik، Parrhesia and Politics: پرهیزیا و سیاست 2

دومین جنبۀC مهم تکامل و رشد پرهیزیا مرب::وط ب::ه سیاس::ت
است، طوریکه این جنبه در قطعات ایروپیدس و هم چنان در
متون قرن چهارم وجود دارد، پرهیزیا ی::ک مشخص::ۀ:C اساس::ی
دیموکراسی آتن است که باید نقش و رول پرهیزیا در ق::انون
اساسی آتن جستجو شود اما می توان در این باره کلی::ات را
ذکر کرد که پرهیزیا هم رهنما برای دیموکراسی: و هم رهنم::ا
برای رفتار اخالقی و شخصی ب::ود، نمای::انگر خصوص::یت ی::ک

شهروند و همشهری خوب.

دیموکراسی آتن به ص::راحت ب::ه عن::وان ی::ک ق::انون اساس::ی
تعریف شد ک:ه در آن م::ردم از دیموکراس::ی و پرهیزی::ا ل:ذت
می بردن::د: ) هم::ه م::ردم ح::ق مس::اوی بی::ان و ح::ق مس::اوی

شرکت در قدرت سیاسی را داشتند.

پرهیزیا که شرط الزم ب::رای س::خنرانی ه::ای عم::ومی اس::ت
بین همش:هریان منحیث اف::راد: ص:ورت می گ:یرد و هم چن:ان
بین شهروندان در یک تشکل به عنوان یک اسمبله تحقق می

 ج::ای اس::ت ک::ه در آن پرهیزی::ا ب::هagoraیابد، ب::رعالوه اگ::ورا 
عرصۀC ظهور می رسد.
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 ب::ا ظه::ور ش::اهانhellenistisch، Hellenisticدر دورۀC هلینس::تیک 
 این مفهوم سیاسی از پرهیزیا تغییرhellenisch، Hellenicهلنیک 

می کند و پرهیزیا حاال ب::ر رابط::ه: بین ق::درت سیاس::ی ح::اکم،
درباری::ان وی::ا مش::اورین ترک::یز می کن::د. ب::ر اس::اس ق::انون
اساسی دولت پادشاهی، وظیفۀC مشاور است ک::ه پرهیزی::ا را
بکارببندد تا که شاه را در اتخاذ: تصامیمش کم::ک کن::د و ش::اه
را از استعمال ناجائز ق::درت برح::ذر دارد. پرهیزی::ا هم ب::رای
ش::اه و هم ب::رای م::ردم تحت فرم::ان ش::اه ض::روری و مفی::د

است.

فرمان روا خود بک::ار برن::دۀC پرهیزی::ا نیس::ت ام::ا توان::ائی ک::ه
بازی پرهیزیا را راه اندازد، سنگ محکی اس::ت ب::رای فرم::ان
روای خ::وب، بن::ابرین: ی::ک پادش::اه خ::وب آنچ::ه را ک::ه ی::ک

 Cاستعمال کنندۀParrhesiastes،واقعی پرهیزیا: می گوید، همه را 
ب::ا وج::ود یک::ه ن::ا خوش::ایند ث::ابت ش::وند، می پ::ذیرد و تنقی::د

برتصامیمش را گوش میدهد .

یک فرمان روا خود به یک ستمگر تبدیل می شود زمانیک::ه: او
مشاورین صادقش را نادیده انگارد و یا پاداش خدمات آنها را

با صدور پروانۀ:C مجازات فرمان دهد.

ی::ک کتگ::وری س::وم از ب::ازی گ::ران پرهیزی::ا در ب::ازی اخالقی
پرهیزیائی: وجود دارد: یعنی عبارت است از اکثریت: خ::اموش،
جمعی::تی ک::ه ب::ه ص::ورت عم::وم در تبادل::ۀC نظ::رات: بین ش::اه
ومشاورانش حضور ندارد اما از این جمعیت ونام ونش::ان آن
مشاورین ش:اه ح:رف و س:خن دارن:د ) م:ورد بحث اس:ت (،

وقتیکه آنها به شاه مشوره میدهند.:

Cج::ای ک::ه پرهیزی::ا در آن در متن اخالق فرم::انروائی: عرص::ۀ
 نیست بلکه بنام دادگ::اهagoraظهور می یابد مسمی به اگورا 

 ) یادder Hof des Königs، The court of king) محکۀC عدلی   شاه 
می شود.

Parrhesia::: پرهیزی::ا و فلس::فه 3  und  Philosophie، Parrhesia  and

Philosophy:
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در نهایت، می توان تکامل پرهیزیا را از طریق رابطه اش ب::ا
فلسفه پی برد به این ارتباط که گونۀC از نحوۀC زندگی است.

Cدر نوشته های افالطون، حکیم سقراط در رول و ایفاء کنندۀ
نقش کس::ی ظ::اهر می ش::ود ک::ه پرهیزی::ا را بک::ار می بن::دد،
بنابرین لغت پرهیزیا: چندین مرتبه: در آثار افالطون ظاهر می
شود، او هرگز پرهیزیا را بکار نبرده است، لغتی ک::ه بع::د ه::ا
بخشی از لغت نام::ۀC یون::ان ب::ه ظه::ور رس::ید و هن::وزهم رول

 پرهیزیائی است که آنج::اtypisch، typicسقراط یک رول تیپیک: 
او ب::ا ش::هروندان آتن مواجه::ۀ:C م::داوم داش::ت، طوریک::ه در

 اظه::ار ش::ده اس::ت، ب::ه آنه::اApologie، Apologyاپول::وجی
) ش:::هروندان آتن: ( حقیقت را نش:::ان می داد، از آنه:::ا می
خواس::ت ک::ه ت::ا م::واظب عق::ل، حقیقت و کم::ال روح ش::ان

باشند.

Alkibiadesو در الکی بیادس بزرگس::االن   der  Ältere، Alcibiades

Majora:سقراط هم چنان در دی::الوگ نقش و رول پرهیزی::ائی ،
را به عهده می گیرد، اما در حالیکه دوستان و عاشقان الکی

توج::ۀCبیادس همه اورا در تالش شان تملق گوئی می کنند ت::ا 
اورا به خود معطوف دارند.:

این بود مختصر معرفی لغت پرهیزیا بر اساس ترجم:ۀ:C م:ورد
نیاز این بحث از کتاب دیسکورس و حقیقت اثر میشل فوک::و
که با شهادت در لغت نامۀC لسان عربی و اصطالح قرآنک::ریم
شباهت های به هم می رس::اند و این از آن جهت مهم اس::ت
ک::ه توانس::ته باش::یم راه ص::لح را از طری::ق مع::رفی اخالق
یونیورس::ال، جه::انی و ث::ابت ب::ه تفک::ر اخالقی پیش::ین: و غ::یر
تجربی مبتنی بر خدا شناسی و توحید هموار سازیم و در ی::ک
جهان بی::نی دی::نی و عقلی ب::ا ط::رح وف::اقی مف::اهیم اخالقی،
حقوقی و سیاسی، خود و پ:یرامون: خ:ود را تعری:ف ص:حیح: و
درست کنیم آنگاه می توان که با ساختار های ق::انونی محکم
و خل::ل ناپ::ذیر ب::ه س::عادت در ه::ردو جه::ان، آرامش روحی و

رفاه مادی رسید.
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طرح ریزی دقیق و درست این موضوع یعنی ارتباط ش::هادت
باصلح هم در ساحۀC اعتقاد توحیدی و هم در اخالق، حق::وق و
سیاست بر تم::ام ح::رکت ه::ای سیاس::ی مبت::نی ب::ر اف::راط و
تفری::ط را ک::ه داعی::ه داران اخالق و حق::وق مبت::نی ب::ر فهم
نادرست و استنباط کج و مع::وج از حق::ایق ان::د و ب::ا تأوی::ل و
تفس::یر ه::ای نادرس::ت از حق::ایق و واقعی::ات ت::اریخی آتش
خانمان سوز جنگ ها را شعله ور می سازند و بشریت را ب::ه
درد و الم گرفت::ار می کنن::د، خ::ط بطالن می کش::د و جه::ان
بینی غلط و نادرست مبتنی بر افراط: و تفری::ط را ب::ه مغ::اک
نیستی می سپارد و در عمل، مانع تخریب نهاد ه::ای اخالقی،
حقوقی و قانونی بشر می گردد: و سالمت اجتم::اع بش::ری را

بر اساس حفظ کرامت بشر، قانونمند: ارائه می دهد.

هر تفکر افراطی و تف::ریطی   مخ::رب ان::د  ک:ه ب:ا ع::دالت و
شهادت مبتنی بر عدالت و تمام ب::افت مفه::ومی ش::هادت در
تضاد و تقابل آش::کار ق::رار دارن::د زی::را اگ::ر عملکرده::ای این
افکار افراطی و تف::ریطی:  را  در جه::ان تحت مطالع::ه ق::رار
دهیم و عملکرد ها و رفتار آنها را به عنوان یک متن از لح::اظ
اخالق و حقوق مورد مطالعه قرار دهیم، دریافته می شود که
عملکرد های آنها با اخالق و حقوق مبتی برت::وابت: اخالقی ب::ه
طور کامل در تضاد و تناقض قرار دارند: و ب::ر اس::اس اعتق::اد
توحیدی که در آن اعتقاد، الل::ه تب::ارک و تع::الی معب::ود برح::ق
اس::ت و ش::هادت را اس::اس ص::لح و اجتم::اع س::الم وحف::ظ
ک::رامت انس::انی ق::رار داده اس::ت، عملک::رد ه::ای عملی  در
تحوالت تقویمی ایام و لیالی یعنی روز شب، م::ردود و باط::ل
اند زیرا انتحار، به قتل رسانیدن اطفال ،زنان و انس::ان ه::ای
مظلوم، ویرانی،: آسیب و ص::دمه ه::ای س::نگین ب::ه اجتم::اع و
سالمت مناسبات اجتماعی نتیجۀC افراطیت است  و همچن::ان
افکار تفریطی: راه را برای تفس::یر ه::ای کج و مع::وج ب::از می
کنند که درنتیجه مختوم به جنگ ها می شوند که مذموم و ن::ا

پسند اند.

پس دانسته می شود که شهادت با عدالت رابطۀ:C محکم و 
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ناگسستنی دارد و صلح بر عدالت ابتناء دارد و از این جاست

که شهادت و صلح رابطۀC ارگانیک دارند.

والسالم علی من التبع الهدی.
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