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  هوالحق
  
  
  
  
  

  یادداشتى بر چاپ جدید
  

توسط » نهضت ترجمه« ــ با شروع 38 و 37چهل سال قبل ــ حدود سال ... 
مه کتاب طالب جوان، در حوزه علمیه قم و سپس حوزه علمیه مشهد ــ ترج

تألیف شهید سیدقطب، مفسر بزرگ » العدالۀ االجتماعیۀ فى االسالم«گرانسنگ 
طور مشترک   اهللا شیخ محمدعلى گرامى قمى و اینجانب، به معاصر، توسط آیت

  . صفحه و در دوجلد، منتشر گردید500آغاز شد و سپس در 

اقتصاد حکومت و است، عدالت، جامعه، سی: مباحث بررسى شده در کتاب درباره
درواقع مسائل مطرح در جامعه آن دوران بود و اقدام ما به ترجمه، براى ... و

پاسخى «نمودند ولى  پاسخ به پرسشهایى بود که جوانان و دانشجویان مطرح مى
  !کردند دریافت نمى» مناسب

البته ترجمه و نشر کتاب باتوجه به اشتغاالت تحصیلى ما و مشکالت ناشر 
مصطفوى قم ــ تقریباً دو سال طول کشید، ولى کتاب نخستین چاپ ــ نشر 

مورد توجه و استقبال نسل جوان حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشگاهها قرار 
» شرکت انتشار تهران«در قم، چاپ ششم به  گرفت و پس از چاپهاى اول تا پنجم

نشر آن را » دارالعلم قم«و » رسالت«واگذار گردید و از چاپ دهم، مؤسسه 
ــ و چندین » مجاز« بیش از بیست نوبت چاپ 1355عهده گرفتند و تا سال  به

  .نوبت چاپ بدون اطالع ما ــ منتشر شد و در اختیار عالقمندان قرار گرفت

اینک بیست و پنجمین چاپ کتاب با تجدید نظر، براى نخستین بار پس از 
 در اختیار ترجمه آنروزى انقالب اسالمى ایران و همزمان با چهلمین سال پی

گیرد، به امید آنکه پاسخگوى بخشى از پرسشهاى نسل معاصر نیز  عموم قرار مى
باشد، چراکه این کتاب در واقع شامل همه مباحثى است که پس از پیروزى 
انقالب اسالمى، در جامعه ما مطرح شده است و مؤلف و مترجمان آن، از چهل 

  .اند ادهسال قبل، آن مباحث را در اختیار عموم قرار د
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ها ــ که در این چاپ یکجا و در آخر  اى از بخش  توضیحات مترجمان در پاره
دهنده بینش خاص مترجمان و دیدگاههاى متفاوت  شود ــ نشان  کتاب آورده مى

آنان با مؤلف است و در دنیاى گفتگو و بحث، این نوع ابراز عقیده و اظهارنظر، 
نیست و نباید ! یش مثال متعصبانهیک امر طبیعى است و ناشى از هیچ نوع گرا

  .چنین تلقى شود

البته همانطور که اشاره شد، اقدام به ترجمه و نشر این قبیل کتابها در حوزه علمیه 
ع قم و محیط متحجّر آن، تازگى داشت و ما پس از چاپ کتاب با دو نو

  !رو شدیم  ، روبه!از دو سو» اعتراض«

ده و اندیشه وى را در جامعه شیعى را ترجمه کر» سنى«شما چرا کتاب یک . 1
  اید؟ نشر نموده

اى از نکات تاریخى  شما چرا در توضیحات خود بر مطالب مؤلف، به پاره. 2
اى از اعمال آنان را   اید و پاره درباره بعضى از رجال صدر اسالم، اشاره کرده

  اید؟ نامیده» مردود«

  :پاسخ ما به هر دو گروه روشن بود

بزرگ د معاصر مسلمان و یک مفسر دى را که یک دانشمنما کتاب ارزشمن. 1
قرآن، آن را تألیف کرده و مستند عمده و اصلى آن آیات قرآنى و احادیث 

اى از مسائل تاریخى و فقهى هم که با  ایم و در پاره صحیحى است، ترجمه کرده
عى و این کار، از جانبى نو... ایم  مؤلف دیدگاهمان یکسان نبوده، توضیحى افزوده

که » زمان«تواند، پاسخ به یک ضرورت  است و از سوى دیگر مى» مباحثه علمى«
  .است، باشد» تاریخ پیشین«نقد و بررسى 

نخستین اسالم ه نقد نظریات مؤلف و یا بررسى حوادث عصر البته ما هرچه دربار
ایم، با استفاده از کتب معروف و معتبر خود برادران اهل   و رجال آن دوران آورده

و اصوال نقد یک دیدگاه، و یا بررسى یک حادثه تاریخى، نه تنها به ... نت استس
  ...مفهوم اهانت نیست، بلکه در دنیاى امروز یک ضرورت تاریخى است

اما ظاهراً پاسخهاى صادقانه ما براى هیچ یک از دو قشر متحجّر و متعصب، ... 
! سنت ما را ضدل اهنبود و روى همین اصل، بعضى از برادران ! »کننده قانع«
» تسنن«نامیدند و بعضى از شیوخ شیعى هم ما را متهم به تمایل به » تقریب«

  !!...کردند
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کتاب در هر نوبت چاپ، باید ... مشکل دیگر ما، سانسورچیان رژیم شاه بود
و در هر ... گرفت  و بعدها کتابخانه ملى را مى! اجازه جدید وزارت فرهنگ
هاى  و روى همین اصل چاپ... گردید  حذف مىنوبت، بخشى از توضیحات ما

خطِ » !ناظران فرهنگ«مختلف کتاب، شاهد صفحات سفیدى است که توسط 
  .مباحثى درباره جامعه، سیاست و اقتصاد بودورد و عمدتاً شامل خ  قرمز مى

 کتابخانه 766ــ با شماره ! براى نمونه باید اشاره کرد که در آخرین چاپ مجاز
یکى از «خمینى، که به عنوان   نام امام66ــ در صفحه   15/5/52ملى، مورخ 
اختیارات حکومت صالح «آمده بود و نگارنده مطلبى را درباره » مراجع تقلید

و این سانسور تا آ نجا ادامه یافت !... از ایشان نقل کرده بودم، حذف شد» اسالمى
ا در پاورقیها اى موارد حتى نیم تا یک صفحه و نیم از توضیحات م که در پاره

و یا !) درباره حکومت جائر (197ـ198مانند پاورقى صفحه ! حذف گردید
 483و مطالب پاورقى صفحه ) درباره صهیونیسم (234ـ235پاورقى صفحه 

 326ـ327و حتى بخشى از مطالب مؤلف در صفحه ) ... زدگى  درباره غرب(
ین نوع سانسور در از ا!!) درباره برخورد علماى اسالمى با سالطین زمان خود(

  .امان نماند و حذف شد

کردیم و در مل خود ع» تکلیف«هرحال، ما علیرغم فشار از هر طرف، به  ولى به
واقع زمینه فکرى براى یک نهضت فراگیر اسالمى را، در حد توان خود ــ با نشر 

و اکنون همان کتاب، با . ... این کتاب و دهها کتاب دیگر ــ هموار نمودیم
اى هست،  شود و اگر نقصى در جمله  جدید، به دست چاپ سپرده مىویرایشى

ولى به یقین این نقص، ناقض اصل ! بگذارید(!) این را بحساب چهل سال قبل 
  ...محتواى کتاب نیست

نمودن آنها همگام با ! »شفاف«درواقع در چاپ جدید تغییر عبارات و جمالت و 
عنوان ضرورتى مبرم احساس نشد، ــ به ! ــ و این قبیل مسائل! »قرائت روز«

(!) دهنده سبک قلم و ترجمه نیم قرن  بویژه که نشر این نوع ترجمه، خود نشان
 مرداد و سرکوب 28پیش و در دوران سکوت مطلق پس از کودتاى ننگین 

البته اگر ما . حرکت اسالمى ــ ملى ایران توسط رژیم خودکامه شاه، تواند بود
ها و عبارات   بندى تردید با جمله  کردیم، بى  مىامروز این کتاب را ترجمه

هرحال ترجمه  ولى به. توانستیم آن را عرضه کنیم مىو بهترى ! تر  شفاف
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هم خود خواندنى است، بویژه که ویرایش کلى مقدورمان نبود، چون نه » قدیمى«
  !...جناب گرامى وقت الزم را دارند و نه اینجانب فرصت کافى

***  

شود که در مقدمه چهل سال قبل ــ که اینک به عنوان  مىدر پایان یادآور 
فضالى «اهللا گرامى را به عنوان یکى از  در آخر کتاب آمده است ــ آیت» مؤخره«

و اینک ایشان یکى از آیات و علما و مدرسین ... ایم معرفى کرده» حوزه علمیه
لف علوم هاى مخت بسیارى در زمینه بنام حوزه علمیه قم هستند و داراى آثار

 و به تدریس )1(باشند مى... تفسیر، فقه، اصول، فلسفه، منطق و : اسالمى از جمله
  ...اشتغال دارند در حوزه» خارج«

اکنون   و خوشبختانه هدف اصلى ما و ایشان از اقدام به ترجمه این کتاب، هم... 
تر و  هستیم که بسوى کامل» نظامى اسالمى«تحقق یافته و همه ما شاهد 

خود به ایجاد » مرحله تکاملى«و امیدواریم در ... رود تر شدن، پیش مى ىاسالم
  !.نیز برسد» عدالت اجتماعى«

اندیشان و  بینان و کج از خداى بزرگ مسئلت داریم که این نظام را از شرّ کوتاه
  :دوستان نادان و قرون وسطائیان محفوظ بدارد

  .انه سمیع مجیب
   ش1378ماه   دى/ هـ 1420المبارک  تهران ـ رمضان

  سیدهادى خسروشاهى

                                                           
قرآن، شرح منظومه هایى از علوم درس)  دفتر4(فلسفه )  جلد4(ثقى العروۀ الو المعلقات على: از آنجمله است. 1

اى بر  سبزوارى، قانون اساسى در اسالم، مالکیت خصوصى در اسالم، شناخت قرآن، سیستم سیاسى اسالم، مقدمه
  ...البالغه و امامت، دولت جمهورى اسالمى، مذهب، خدا در نهج
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  اهــدا
  !به دانشجویان
  !به جوانان

  به جوانانى که در عالم فکر و خیال، چشم به راه به میدان
ن مبارزه زندگى قدم نهاده، با جان و مالشان میدا آمدنشان بودم و آنها در عالم واقع، به

  در راه خدا فداکارى و جانبازى
  :نموده، از صمیم قلب ایمان آورند

  »عزت و سربلندى مخصوص خدا، پیامبر و مؤمنان است«
به جوانانى که روزگارى به میدان آمدنشان آرزو و خیالى بیش نبود اما اکنون واقعیت 

  زموجودیت آنان حقیقتى بزرگتر ا
  .تخمین و خیال و بیرون از حدود آمال است

آرى به جوانانى که از پس پرده غیب چنان سر برآوردند که حیات از پرده عدم سر 
  .درخشد افرازد و نور از میان ظلمت مى برمى
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  نظر مسیحیت و اسالم درباره

  مذهب و جامعه
  

وقت به  اى دارد، هیچ  انداز و ثروت ذخیره شده در جهان اقتصاد، کسى که پس
راجعه به خزانه دولتى و مواد دولتها نیز پیش از م. رود گرفتن نمى» وام«دنبال 

. کنند خام و دارایى موجود، به اخذ وام و وارد کردن کاالهاى گوناگون اقدام نمى
هاى فکرى و آنچه قلب و وجدان انسانى  هاى معنوى و اندوخته ولى آیا ذخیره

به میراث برده است، نباید در زندگى مردم، حداقل همانند ثروت و کاال ارزیابى 
  !شود؟

اند، پیش از آنکه در  گذاشته» جهان اسالم«ردم در این دنیایى که نام آن را آرى م
هاى دیگران باشند و آنها را از  اندیشه اصول و قوانین صادراتى و روشها و برنامه

معنوى و میراث فکرى خود مراجعه هاى   یاها وارد کنند، به ذخیرهآن سوى در
ک سلسله واقعیتهاى اجتماعى ناروا کنند، با ی مردم وقتى چشم باز مى. کنند نمى

شوند و اوضاعى را مشاهده   رو مى  سازد، روبه که هرگز مسرورشان نمى
در این هنگام به سوى اروپا، امریکا، . کنند که با عدالت سازگار نیست مى

دوزند و راه حل مشکالت خود را از  چشم مى(!) شوروى، چین و یوگسالوى
امور دیگر زندگى خود متوجه آنها شده و ، همچنان که در !خواهند آنان مى

  .کنند کاالهاى مورد نیاز خود را وارد مى

ولى البته فرقى بین این دو هست و آن اینکه هنگام نیاز به کاال، به انبارهاى خود 
نمایند و امکانات تولیدى خود  کنند و از موجودى خود آمارگیرى مى  مراجعه مى

ها   دبختانه هنگام اخذ قوانین و اصول و برنامهولى ب. کنند را هم کامال بررسى مى
هاى الزم   بینى ها و پیش از دیگران، به هیچ یک از مسائل مذکور، و احتیاط
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دانند که سرى به میراث معنوى  هم نمىزنند و اصوال خود را موظف   دست نمى
هاى فکرى خود بزنند تا شاید بتوانند از قواعد و اصول و نظریات   ذخیرهو 

هایى به دست آورند و نه اینکه تا اوضاع و  حل  اصیل خودشان راهاساسى و
زمان و تاریخ خود را با مسائل زندگى مادى و فکرى و روحى خود ناسازگار 
دیدند، به دنبال اصول و طرز فکرهاى دیگرى مانند دمکراسى، سوسیالیسم یا 

  !. کنندکمونیسم رفته، آنها را از ماوراى دریاها و آن سوى اقیانوسها اخذ

کنند و اگر خود را از یاوران و مبلغان   معرفى مى» اسالم«این گروه، دین خود را 
شمارند، ولى در عین حال، دین را از زندگى   الاقل مسلمان مى(!) دین ندانند

سازند و فقط به همان ظواهر و یا ایمان اندک موجود در  عملى خود دور مى
ومتى بر زندگى و نه دخالتى در شئون کنند که در واقع نه حک  درون، اکتفا مى

در نتیجه این . رود حلى براى مشکالت آن به شمار مى اجتماعى دارد و نه راه
امّا » !مذهب رابطه بین بنده و خداست«: کنند معرفى مىهب را چنین روش، مذ

را ... روابط مردم، پیوندهاى اجتماعى، مشکالت حیاتى، نظام حکومت و اقتصاد و
البته این عقیده کسانى است که اصل دین را . شمارند  ه از مذهب مىاصوال بیگان

  !.انکار ننموده آن را قبول دارند

دانیم که   ما مى! از مذهب اسمى نبرید: گویند اى هم مى در مقابل آنان، عده
خواب کردن طبقات تبدادگران براى داران و اس  مذهب جز دارویى که سرمایه

  !.برند، چیز دیگرى نیست  وم به کار مىهاى محر زحمتکش و تخدیر توده

باید دید این نظریات عجیب و غریب، چگونه بر اسالم و تاریخ آن روى 
انگیز را نیز همانند سایر  اند؟ آیا جز این است که این نظریات شگفت  آورده

  اند؟ چیزها، از ماوراى بحار و آن سوى دنیا گرفته

 در شرق اسالمى به وجود نیامده و مسئله جدایى و نزاع بین مذهب و دنیا، هرگز
افسانه تخدیر افکار و شناسد و  اى را به هیچ وجه نمى دهاسالم چنین پدی

احساسات به وسیله دین هم هرگز زاییده اسالم نبوده و روح و طبیعت اسالم از 
ولى متأسفانه آنان بدون دقت، این افسانه موهوم را . خبر ندارد! چنین فرزندى

کنند و هرگز   سازند و همانند میمون از آن تقلید مى   جارى مىطوطىوار برزبان
دنبال این نیستند که از اصل و پیدایش این داستان خرافى آگاه شده، تحقیقى کنند 

بحث ضرورى ز این پس آنچه در آغا. و مرکز ظهور و پیدایش آن را بشناسند
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عقیده باطل و نماید، تحقیق درباره همین مسئله است، تا روشن شود که این  مى
  عجیب از کجا و چگونه آمده است؟

  مسیح و تعلیمات او
در دورانى که یهودیگرى تحجر یافته و به صورت قوانین خشک و جامد و 

البته . اى درآمده بود، مسیحیت در سایه امپراتورى روم ظاهر شد  تحریف شده
مأخذ سرچشمه و ورى، خود داراى قوانین معتبر و مشهورى بود که این امپرات

نیز داراى نظم » روم«شود و اجتماع آن روز  قوانین اروپاى امروزى محسوب مى
پولس . مسیحیت کلیسایى ساخت. اى بود هاى اجتماعى ویژه خاص و پایه

توانست قوانین و نظامات خاصى براى دولت و جامعه عرضه کند و  نمى
و همچنین اصالح آنان به پاخاسته بود که عیسى مسیح براى » اسرائیل بنى«

مسیحیت در شرایطى که آن . مقدس، مستعمره حکومت روم بودندسرزمینهاى 
دار و جامعه مستحکمى،  روز وجود داشت، نتوانست براى چنان دولت ریشه

قوانین و نظامات و حدودى وضع نماید که آن دولت و جامعه را به پیروى از 
ر شد که از نظامات و و به مقتضاى این شرایط و اوضاع، ناچا. خود مجبور سازد

مسائل اجتماعى دور شده و فقط به تهذیب روح و پاک ساختن درون بپردازد و 
در این موضوع هم چیزى که از خود نشان داد، به همان اندازه بود که عیوب و 
نواقص خشک و زیر و رو شده یهود را آشکار سازد و روح و زندگى را به سوى 

  !حقیقت اسرائیلى برگرداند

مردم را به صفاى روحى، رأفت، نرمش، پاکى، زهد و تخفیف بعضى ) ع(مسیح 
اسرائیل واجب شده بود ــ و یا آنها براى ریاضت برخود  از قیودى که بر بنى

از گفتار و رفتار او نسبت به شعایر و تشریفات به . نمود بسته بودند ــ دعوت مى
 موروثى که از کاهنانى است که نظرى به قیودهود، کامال معلوم اصطالح مذهبى ی
ـ  یا از نویسندگان تورات گرفته شده بود  مردم شده بودند ـ(!) که ملجأ و پناهگاه

مأمور اصالح ) ع(ندارد، زیرا آنها یک سلسله کارهاى ظاهرى بیش نبوده و مسیح 
  .باطن و پاکى روح بود

» ز حرامرو«اسرائیل   مسیح براى شاگردان و پیروان خود شنبه را که در میان بنى
آنها دهان را «: فرمود حالل دانست و ها را بر آنها  بود، مباح کرد و تمام خوردنى
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» .کند غش و حیله، فسق و اباطیل است کنند، آنچه دهان را نجس مى نجس نمى
  .گرفتند، افطار کنند همچنین اجازه داد که در آن ایامى که یهودیان روزه مى

ـ که چشمى به چشمى و  در باب قصاص ـاید  شما شنیده«: هاى اوست از گفته
در مقابل شر ایستادگى : گویم  ولى من به شما مى. دندانى در مقابل دندانى است

پ را هم مقابل او نکنید، بلکه اگر کسى به گونه راست تو سیلى زد تو گونه چ
کرده پیراهنت را بگیرد، تو رداى خود را و کسى که بخواهد با تو دشمنى ! بگیر

بده و هر که تو را تا یک میل به زیر بار خود کشید، تو میل دوم را نیز با نیز بدو 
  )1(».او برو

شما «: فرماید  رأفت، همچنین از این گفتارش پیداست که مىاین روح صفا و
مرتکب قتلى نشوید و هر که مرتکب قتلى شود، : اند اید که پیشینیان گفته شنیده

هر کس بیهوده و بیجا به برادر : یمگو اما من مى. مستحق حکمش خواهد بود
خود غضب کند مستوجب حکم خواهد بود و هرکس به برادر خود بگوید 

مستحق » اى احمق« مستوجب حکم شورى خواهد بود و اگر بگوید )3(]1[)2( »رقا«
اگر قربانى خود را به کشتارگاه بردى و آن وقت متذکر . آتش دوزخ خواهد بود

همان جلو کشتارگاه  گردن توست، قربانى خود راشدى که حقى از برادرت به 
رها کرده برو، نخست با برادر خود مصالحه کن و سپس بیا و قربانى خود را جلو 

ه زودتر رضایت او را به مادامى که با دشمن خود در راهى هستى، هر چ! بیانداز
  !»...دست آور

گفتند زنا مکن،   اید به پیشینیان مى  شما شنیده«: هاى اوست  و همچنین از گفته
گویم همانا هر کس به زنى از روى شهوت نگاه کند در قلب  ولى من به شما مى

خود با آن زن زنا نموده، بنابراین اگر چشم راست تو، تو را برانگیزد و بلغزاند آن 
زیرا برایت بهتر است که یکى از اعضاى تو از بین برود، تا ! را برکن و دور بیانداز

ناپاکى وادارد، آن را وزخ نیفتد و اگر دست راست تو، تو را به همه بدن تو در د
برایت بهتر است که یکى از اعضاى تو از بین برود و جسم زیرا ! ببر و دور انداز

  .»..تو در دوزخ نیفتد
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خالف عهد : شد اید که به پیشینیان گفته مى  شما شنیده«: و همچنین از اوست
اى براى خدا وفا کن، ولى من   ردهخود عمل نکن بلکه به قسمهایى که خو

گویم قسم نخورید، نه به آسمان که کرسى خداست و نه به زمین، زیرا که  مى
رشلیم شهر شاه بزرگ زمین مکان قدمهاى خداست و نه به اورشلیم زیرا که او

که تو قادر نیستى حتى یک موى آن را سیاه یا ! نخوراست و قسم به سر خود 
 شما فقط بلى و نه باشد، زیرا زیاده بر این از بدى سفید نمایى، بلکه صحبت

  .»..است

و با در نظر داشتن امکانات و ) ع(بنابراین، به مقتضاى دعوت خود مسیح 
شرایطى که دعوت مسیح در آن به روم رسید، دعوت آن حضرت یکباره به پاکى 

ه یلمذهب وس«: روح و وجدان روى آورد و اساس خود را بر پایه این عقیده که 
  .بنا نهاد» وسیله ارتباط فرد و دولت استقانون «و » ارتباط بنده و خداست

  کلیسا و راه آن
شاید این مطلب در جاى خود، یعنى در موقع نشو و نماى مسیحیت در سایه 
امپراتورى روم و هنگام سستى و ضعف دیانت یهود، صحیح بود و مسیحیت در 

ن تصور ا آنجا پیش رفت که فوق آراه پاکى روح و دورى از عالم ماده ــ ت
روحى انسان خوب ادا کرد و به ــ وظیفه خود را در قبال زندگى   !شود نمى
تواند و قدرت دارد، روح را باال برد و وجدان   اى که یک مذهب مى اندازه

انسانى را به مقام بلندى رسانید و قلب و دل را پاک ساخت و غرایز را منکوب 
 آمد و به مقاصد مقدسى نظر دوخت و جامعه را رها نمود و بر مشکالت فایق

کرده، به دست دولت سپرد که با قوانین زمینى خود آن را منظم ساخته و اداره 
بلکه واقعاً هم نمود،   ع را اداره مىقوانینى که نه فقط به حسب ظاهر اجتما. نماید

  .اداره اجتماع به عهده آن بود

توجه ساخته بود و توجهى به جامعه مسیحیت همت خود را به عالم درون م 
نداشت و این خود با نشو و نماى آن در محلى مخصوص، و جهت احتیاج امت 

و آن هم جزء کوچکى از  بر آنها مبعوث شده بود ــ) ع(اسرائیلى که عیسى 
ــ و در دوران فترتى که در آن هنگام به نفع مسیحیت پیش  دولت بزرگ روم بود

  . بودآمده بود، منطقى و بجا
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پس از این رویدادها، خدا خواست که مسیحیت با همان بخشش وجدان و پاکى 
در آنجا روم را . از دریاها گذشته، به طرف اروپا بیاید... و دورى از عالم ماده و
پرست یونانى دید، و از طرفى در اطراف اروپا مردمانى   وارث تمدن مادى و بت

آنها اجتماعات . از دست نداده بودندرا یافت که هنوز خوى بربریت و توحش را 
دادند و  حاصل قرار مى بزرگ خود را مقابل هم، در قطعه زمینى خشک و بى

انستند براى یک لحظه هم طعم تو  شدند، نمى کسانى که در آنجا ساکن مى
توانستند   را بچشند یا براى یک آن، سالح را از خود دور کنند و نیز نمىآسایش 

: نین سرتاسر بخشش و گذشت باطنى مسیح مایل شونددر زندگى خود به قوا
هرکس به گونه راست تو سیلى زد گونه چپ خود را به سمت او بدار و هرکس «

  !».با تو دشمنى کرده پیراهنت را گرفت، تو رداى خود را نیز بدو واگذار

نماید، تواند زندگانى آنان را تأمین  این مردمان مشاهده نمودند که این دین نمى
مانعى ندارد که در پس ! دین وسیله ارتباط بنده و خداوند است: ا گفتندلذ
استشمام ] 2[» هیکل مقدس«در سایه دین زندگى کنند و انفاس دین را در » کلیسا«

رو  نمایند و همین که از معبد بیرون آمدند، با گیرودار زندگى بربریت روبه
دادند  مشیر را حاکم قرار مىاینها ابتدا در اغتشاشات و اختالفات خود ش. گردند

اما . قانون مدنى را براى حکومت برخود خواستند(!) و سپس که تمدنى پیدا شد
  .باقى ماند» کرسى اعتراف«و » هیکل مقدس«دین در همان گوشه دل و در همان 

بلکه . از همین جا بود که جدایى بین دین و دنیا در زندگى اروپاییان پیدا شد
ـ این است که  سازد ع هر چیز حقیقت خود را نمایان مىکه طب  حقیقت مطلب ـ

بت به نظم و اداره و دین نس! نبوده اروپا هرگز و در هیچ زمانى مسیحى واقعى
اى خزیده  امروز، در کنارى واقع شده و به گوشهزندگانى آن، از روز ورودش تا 

  !است

گیرى  گوشهتوانند با وجود  ـ نمى پاپ اعظم و ایادى او ـ» رجال دین«ولى 
کلیسا از زندگى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى، منافع و مصالح خود را تضمین 

ناچار باید کلیسا نیز قدرتى براى خود داشته . نمایند و یا نفوذ خود را نگه دارند
و از طرفى هم سلطنت ! ن مقابله نمایدباشد که با قدرت سالطین و فرمانروایا

  !ب منافع کندوسیع زندگى جلروحى آن، در میدان 
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آمد و سپرى شد که کلیسا داراى لشکرها و فرماندهان و  هایى پیش دوره
پادشاهانى بود که دست کمى از لشکریان و فرماندهان و قدرت سالطین دیگر 

و از اینجا بود که بین کلیسا و سلطنت، پاپها و فرمانداران، جنگ و نزاع . نداشتند
البته مردم هم غالباً طرفدار . ت چنین شودبایس   و قاعدتاً هم مى]3[دهد  روى مى

ها  ولى پس از چندى که تضاد منافع آنها در تسخیر و تحمیق توده. کلیسا بودند
بین این دو قدرت (!) شد، طبق جریان طبیعت بردارى از مردم برطرف مى  و بهره

مذهب فقط وسیله تسخیر و : آمد و از اینجا بود که گفته شد توافق به وجود مى
 زیرا در اروپا ;یر مردم است که در دست استبدادگران و رجال دین استتخد

  !چنین بود

  واکنش روش کلیسا
خود ثابت مانده و مالک الرقاب مردم در (!) کلیسا همچنان بر پایه قدرت مقدس

از بهشت را » حکم محرومیت«یا » سند آمرزش«. شد دنیا و آخرت محسوب مى
ور کامل بر مشاعر و افکار مردم حکومت و به ط! فروخت کرد و مى صادر مى

کرد،    هر کس سربلند مى]4[یسا بودند پشتیبان کل» هاى تفتیش محکمه«. کرد مى
رسید و زنده زنده به آتش کشیده  شد یا به قتل مى  یا متهم به کفر و طغیان مى

کلیسا مشاهده کرد که باز شدن چشم . تا اینکه دوران رنسانس فرا رسید. شد مى
نماید و  مردم بعد از آن دوران تاریک، قدرت و نفوذش را تهدید مىو گوش 

آسان نبود که در مقابل امواج فکر و علم جدید که در رشد و نمو بود قدرت 
دهانهاى با جرئت را : مقاومت نمود بهمین دلیل شروع به .خود را از دست بدهد

ابقت نداشت، از بست و افکار آزادى را که با نظریات پوسیده و کهنه کلیسا مط
 ]5[از آن تاریخ دشمنى شدیدى بین کلیسا و آزادى فکر در گرفت . کار انداخت

خواست طبق طبیعت و خواست مسیحیت اصیل به مسائل  و چون کلیسا نمى
 و در آخرت به حکومت در مسائل روحى) پاپها(دینى اکتفا کند و طبق عادت 

علمى دیگر ابراز نمود که با ائل قانع شود، نظریاتى راجع به زمین و افالک و مس
نظریات علم جدید که بر پایه بحث و تحقیق و تجربه استوار شده بود توافق 

از آنجا که چون آزمایش و واقعیت نیز مؤید نظریات علم بود و . نداشت
گذاشت،  پیروزیهاى علم مجالى براى شک در عظمت چنین کشفیاتى باقى نمى

ا از کلیسا دور شده و آن را کوچک شمردند، ولى عده زیادى از دانشمندان و علم
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و از . نمودندرا در ذهن خود پنهان دشمنى و بدبینى نسبت به دین و رجال دین 
  .اى پیدا شد  همین جا، در زندگى اروپاییان بین دین و علم، کلیسا و فکر، کینه

*  

ان داد ماشین زندگى همچنان به سیر خود ادامه داد و دانش نوین آثار خود را نش
ها هنگفت شد و  سرمایه. و در عالم صنعت نتایج بزرگى به جامعه عرضه داشت

  :در میدان عمل، دو اردوگاه متضاد مقابل هم تشکیل یافت

  .داران و اردوگاه کارگران اردوگاه سرمایه

بین مصالح این دو طبقه شکافى بزرگ پدید آمد و قدرت واقعى از دست دولت 
اى جز پیوند با  چون کلیسا چاره. اران منتقل گشتد خارج شده و به سرمایه

  .داران پیوست قدرتى که روى کار بود نداشت، به اردوگاه سرمایه

من دوست ندارم به تمام رجال دینى کلیساهاى اروپا ظلم کرده و مطلبى بر 
که دنبال منافع مادى تراف نمود که بعضى از آنها خالف واقع بگویم، ولى باید اع

پیوستند و از دین  آوردند و سپس بدان مى ز قدرت را به دست مىبودند، مرک
نمودند که آنها را از قیام  خود، دارویى براى تخدیر طبقات زحمتکش تهیه مى
با آرزوى گرفتن عوض در   براى به دست آوردن حق خود و دادخواهى در دنیا ـ

عوت خود البته بعضى از اعضاى کلیسا نیز در تبلیغ و د. ـ باز دارد !آخرت
زیرا آنان چنان فهمیده بودند که حقیقت مسیحیت . خلوص نیت داشتند

اعتنایى به دنیا و کوچک شمردن آن و توجه به ملکوت پروردگار و عالم   بى
  !.باالست

خواستند قیام و جنبشى کنند،  به هر حال، رنجبران و طبقه زحمتکش که مى
رساند و عالوه بر  ان را نمىبخوبى دیدند که دین، غذاى مطابق خواست و میل آن

آن کلیسا هم دین را وسیله تخدیر آنان قرار داده است، این بود که علیه دین 
  ».هاست دین وسیله تخدیر توده«: شوریدند و گفتند

نزد عداوت روشن و آشکارى بین دین و کمونیسم، و از همین جاست که 
  .کمونیستها پیدا شد و در دنیا شایع گشت

  مراه و روش اسال
؟ ما را با این حرفها چه کار؟ تاریخ ما و طبیعت اسالم، در هیچ یک از !ولى ما
ها و مراحلى که مسیحیت بوده، قرار نداشته است، بلکه اسالم در  موقعیت
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اسالم . سرزمینى مستقل که تحت قدرت هیچ امپراتور و پادشاهى نبود، ظاهر شد
ه اوضاع و قوانینى شبیه آنچه در یک اجتماع بیابانى و جامعه بدوى ظهور کرد ک

در امپراتورى روم بود در آن وجود نداشت و همان حال بهترین وضع براى 
خواست،  توانست خود همان رژیم و نظام اجتماعى را که مى اسالم بود، زیرا مى

گونه مانع واقعى ایجاد کند، قوانین و نظامهایى بر آن وضع نماید و در   بدون هیچ
 آن جامعه را نیز به دست گیرد و در قوانین و خطابات و عین حال، دل و روح

  . دین و دنیا را جمع نمایدروشهاى خود،

اسالم براساس وحدت زمین و آسمان، در یک نظام واحد، قیام نموده و در روح 
  .فرد و جامعه بدون تفاوت نفوذ نمود

ر و راههاى در اسالم فعالیتهاى عملى از نظام دینى جدا نبود و در تمام این مظاه
وحدت و یگانگى حقیقت خود را از دست نداد، زیرا ) دینى و غیره(مختلف 

  .همان حقیقت یگانه اسالم در همه این مراحل تجلى کرده بود

معلوم سالم و با دقت در اهداف آن، بخوبى با در نظر گرفتن کیفیت پیدایش ا
نده، رهسپار توانست از حیات عملى مردم دور ما  شود که اسالم هرگز نمى مى

گوشه دل گردد و از نظر موقعیت تاریخى هم از ترس شاه و یا امپراتورى، ناچار 
خود بوده و » سرور«بلکه اسالم . نشده بود که دایره عمل خود را تنگ بگیرد

میدان عمل و فعالیت آن، سراسر زندگى بشرى، از نظر روحى و مادى و دینى و 
  .دنیوى است

نخواهد شد و پا رگز در عزلت و کنارگیرى از جامعه بر اساس و بنیان این دین، ه
مردم و اجتماعاتى که این دین را در نظام اجتماعى و قانونى و مالى خود حاکم 

احکام و شرایع اسالمى از قوانین و  اى که جامعه. قرار ندهند مسلمان نیستند
اهر، نظامات آن دور باشد، جامعه اسالمى نیست و از اسالم جز عبادات و ظو

  :چیزى ندارد

ایمان ندارند مگر اینکه تو را در ) ص(به خدایت سوگند، اى محمد ! نه«
ناراحتى  حکم تو در خود احساس مشاجرات خود حاکم قرار داده، سپس از

گیرید و از آنچه و آنچه پیغمبر برایتان بیاورد ب«:  و)1(».نکنند و کامال تسلیم باشند

                                                           
فال و ربک ال یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم الیجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا «. 1

  )65/نساء(» .تسلیما
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آنان که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، «:  و)1(».شما را نهى کرد باز ایستید
  )2(».اند کافران

ناپذیر است، چه در   از جمله شواهد مطلب اینکه این دین، یک کل تجزیه
شعایر عبادى از نظر طبیعت . عبادات و معامالتش و چه در قوانین و توجیهاتش

ه فرد شاخص نماز ک. و هدف اسالم از قوانین انتظامى و معامالتى آن جدا نیست
را به خداى واحد عزیز ) هردو(جماعت ت، توجه فرد و شعایر عبادى اسالم اس
اى  آید، و همچنین به سوى قبله ها فقط براى او فرود مى و قادرى که پیشانى

چنان که همین نماز، نوعى مساوات . دارد  بدون کوچکترین انحراف، معطوف مى
اى که همه بنده  دهنده  پاداش; استرا در مقابل یک پاداش دهنده در نظر گرفته

  .اند او بوده و در مقابلش یکسان

است، رز فکر اسالمى که زیربنا و اساس ط» االاهللا الاله«عالوه بر نماز، کلمه 
هدفش طریقه کاملى است براى یک زندگى بر پایه آزادى وجدان و باطن از هر 

ام اساسى براى برپا و همه در این آزادى، که خودگ. گونه بندگى براى غیرخدا
  .داشتن یک اجتماع صالح و مترقى است، مساوى و برابرند

به هر حال براى کسى که در دین اسالم همه جانبه تحقیق نماید، شکى باقى 
. ماند که در شعایر و قوانین آن، طرز فکر اجتماعى بودن واضح و هویداست نمى

ارى در تمام جوانب و همین تفکر اجتماعى، اولین وجه مستحکم و جارى و س
کنیم که  بنابراین اگر در بعضى از قرون و اعصار مشاهده مى. این دین است

جنبه بزرگداشت مسائل عبادى دین قوت گرفته و آن را از جوانب اجتماعى دور 
کرده و یا جامعه را از دین دور نموده است، این بالى آن عصر و قرن و آفت 

  .، و اسالم هرگز منشأ آن نبوده استدین بوده، نه جزء ماهیت یا ذات آن

نیست اى  اى نیست که ما بر اسالم ببندیم و یا تأویل تازه  ن مطلب، چیز تازهای
که از حقیقت این دین کرده باشیم، بلکه حقیقت اسالم همین است، چنان که 
خود این طور چهره خود را ظاهر ساخته و چنان که صاحب و راهبر اول دین، 

نین فهمیده است و همچنین اصحاب خالص اسالم و چ) ص(حضرت محمد 
در قرآن مجید همچنین آمده . اند نزدیکان به منبع اصلى آن، چنین درک نموده

                                                           
  )7/حشر(» .و ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا«. 1
  )44/مائده(» .و من لم یحکم بما انزل اهللا فاولئک هم الکافرون«. 2
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وز جمعه اعالن اید، هنگامى که براى نماز در ر اى کسانى که ایمان آورده«: است
د، سوى ذکر خدا شتاب نمایید و خرید و فروش را کنار گذارید، اگر بدانیشد، به 

آن براى شما بهتر است و چون نماز تمام شد، در زمین پراکنده شوید و از فضل 
  )1(».خداوند بجویید

گیرد، و هر  دانیم که نماز واجب در روز جمعه چقدر وقت مى و همه مى
شود و مقدار زمانى که   مقدارى از وقت باقى بماند، مخصوص کار و کوشش مى

ات بشر نسبت کمى دارد و بقیه اوقات شود، در حی  به وسیله نماز اشغال مى
قرآن در جاى دیگر . طوالنى شب و روز، خاص اجتماع و زندگى است

 و البته نظر به اینکه )2(».قرار دادیمشب را لباس و روز را معاش «: فرماید مى
روز را «: گیرد نه شعایر عبادى، فرموده است  بیشتر روز را مسائل معاش مى

شمرد   اسالم فقط عبادات را اقامه شعایر دینى نمىوه، و عال» .ادیممعاش قرار د
بلکه تمام فعالیتها در سرتاسر حیات متوجه خداست و از اینجاست که اسالم هر 

شمرد  خدمت اجتماعى و هر عمل خیر از اعمال خیریه در اجتماع را عبادت مى
ند مانند ک کسى که به خاطر درماندگان و بینوایان کار مى«: فرموده) ص(و پیغمبر 

  ».مجاهد در راه خدا یا شخص قائم اللیل و صائم النهار است

*  

دارد » روح اسالم«شود، برهان قاطعى بر داللت  و این دو داستانى که ذکر مى
در : روایت شده که گفت » انس«از ): فهمد از آن مى) ص(همان طور که پیغمبر (

اى دیگر روزه  د و عدهدار بودن  بودیم، یک عده روزه) ص(مسافرتى با پیغمبر 
آن کس که پوششى داشت . در یک روز کامال گرم در محلى فرود آمدیم. نداشتند

ل آفتاب سپر سایه بیشترى نصیبش بود و بعضى از ما هم دست خود را مقاب
حالى روى زمین قرار گرفتند و  داران همه با بى  روزه. بودیمصورت خود کرده 

. ها را زدند و شتران را آب دادند  خیمهکسانى که روزه نبودند برخاستند و
  .اینان امروز همه پاداش را بردند: فرمود) ص(پیغمبر 

                                                           
 یا ایهاالذین آمنوا اذا نودى للصلوۀ من یوم الجمعۀ فاسعوا الى ذکر اهللا و ذروا البیع ذلکم خیرلکم ان کنتم«. 1
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سه نفر به طرف منزلهاى زنان پیغمبر : و همچنین از انس روایت شده که گفت 
گویا قبال عبادت پیغمبر اکرم (سؤال کنند ) ص(آمدند تا از عبادت پیغمبر ) ص(
کند،  چقدر عبادت مى) ص(ن که شنیدند پیغمبر همی!). دانستند  را کم مى) ص(

در حالى که گناهان پیشین و پسین او همه بخشوده ! ما کجا و پیغمبر کجا؟: گفتند
. شوم من تمام شب را براى همیشه مشغول نماز مى:  یکى گفت]6[.شده است

. شکنم دارم و هرگز روزه را نمى من هم تمام عمر را روزه مى: دیگرى گفت
پیغمبر ! کنم کنم و هرگز ازدواج نمى من هم از زنها دورى مى: سومى گفت

اید؟  و چنان گفتهشمایید که چنین «: یده و نزدشان آمد و گفتماجرا را شن) ص(
. بدانید که به خدا قسم، من بیش از همه شماها از خدا پرهیزکارى و ترس دارم

به خواب هم خوانم و   کنم، و نماز مى گیرم و افطار مى لیکن من روزه مى
  ».هرکس از روش من روگرداند از من نیست. کنم روم، ازدواج هم مى مى

به مثابه کوچک شمردن نماز و روزه نبود، بلکه این ) ص(این مطلب از محمد 
. کند  درک حقیقت روح دین بود که هم در راه عقیده و هم براى زندگانى کار مى

ا عقیده در گوشه انزوا و عالم دل آمیزد و ب  عقیده را با حیات و زندگى به هم مى
و همین مطلب را یکى از اصحاب نیز فهمید، آن گاه که مردى را ! ایستد نمى

. نمود و عبادت و ترس از مرگ مى) زهد ریاکارانه(مشاهده نمود که اظهار زهد 
  .»!خدایت مرگ دهد! دین ما را نمیران«: با تازیانه او را نوازشى نمود و گفت

 و کسى را که تو را بشناسد: ه شاهدى نزدش شهادتى داد، وى گفتو یا آن گاه ک
او را بخوبى او مردى را آورد و آن مرد هم . معرفى کند نزد من حاضر کن

آیا تو همسایه نزدیک این شخص هستى که وضع : وى به او گفت. ستایش نمود
که انسان آیا با او در سفرى : پرسید. او را در داخل و خارج خانه بدانى؟ گفت نه

با او به : پرسید! نه: اى؟ جواب داد کند، رفیق بوده  را بر محاسن اخالقى آگاه مى
باز هم ! شناسند؟ اى که پاکى مرد را با آن مى اى کرده دینار و درهم معامله

  ...جواب منفى داد

کرده، سر  مىاى که با قرآن زمزمه  گویا تو او را در مسجدى دیده: آن گاه گفت
پس در : و او گفت! آرى: جواب داد! برده است؟   و گاهى پایین مىرا گاهى باال

برو کسى را بیاور که : سپس به آن مرد رو کرد و گفت. اى واقع تو او را نشناخته
فهمى است درست از حقیقت این ). ص(آرى این است دین محمد ! ترا بشناسد



٢٥ عدالت اجتماعی در اسالم

ى و عمل دین و رأى صحیحى است در عبادت و سیرالى اهللا و اعتقادات قلب
 آخرت را طلب در آنچه خدا به تو داده«: فرماید خارجى که قرآن خود چنین مى

  )1(».کن و نصیب خود از دنیا را نیز فراموش نکن

ها و   اگر نبود دفع نمودن خدا مردم را، بعضى به بعض، هر آینه صومعه«: و
ران شود وی برده مىى که نام خدا در آنها بسیار کلیساها و کنشتها و مساجد

  )2(».گردید مى

تجاوز کار کنید و نمایند پی و در راه خداوند با کسانى که با شما کارزار مى«: و
  )3(».دارد  نکنید که خداوند تجاوزکنندگان را دوست نمى

 خوبى این نیست که روهاى خود را طرف شرق و غرب«: فرماید  باز در قرآن مى
روز قیامت و مالئکه و شخص خوب کسى است که ایمان به خدا و . بگردانید

کتاب و پیغمبران آورد و با اینکه مال را دوست دارد، به خویشان و یتیمان و 
 ;مساکین و راه ماندگان وسائالن و بردگان بپردازد و نماز به پا دارد و زکات بدهد

و آنان که چون عهدى نمایند وفا کنند و آنان که در شداید و دردها و هنگام 
  )4(»...نمایند جنگ صبر مى

  )5(».و هر که از شما منکرى را مشاهده نمود باید آن را تغییر دهد«: و

این همان قوام و اساس اسالم در عمل و اعتقاد است و بنابراین، در اسالم بین 
دین و دنیا و اعتقاد و اجتماع، برخالف مسیحیت تحریف شده، هرگز جدایى 

  .نیست

  کهانت و رجال دین
هر مسلمانى ] 7[. اى بین مردم و خالقشان نیست و واسطهدر اسالم کهانت نبوده 
تواند بتنهایى و بدون کاهن و کشیش، با خداى خود پیوند  در دریا یا صحرا، مى

 بین حاکم اسالمى هم در ریاست خود از حق خدایى و وساطت. برقرار نماید
تصدى و مباشرت حکومت، از توده جوید بلکه در  خدا و مردم استمداد نمى

                                                           
  )77/قصص(» .و ابتغ فیما آتاک اهللا الدار االخرۀ و التنس نصیبک من الدنیا«. 1
» .اهللا کثیراً ات و مساجد یذکر فیها اسمولو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلو«. 2
  ).40 /حج(
  )190/بقره(» .اهللا الذین یقاتلونکم و التعتدوا، ان اهللا ال یحب المعتدین و قاتلوا فى سبیل«. 3
و لیس البران تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن باهللا و الیوم االخر و المالئکۀ و الکتاب «. 4

الصلوۀ و آتى  الرقاب و اقام السبیل و السائلین و فى  و آتى المال على حبه ذوى القربى و الیتامى و ابنو النبیین
  )177/بقره(» .الباساء و الضراء و حین البأس الزکوۀ و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فى

  .روایت نبوى. 5



٢٦ عدالت اجتماعی در اسالم

گیرد و چنان که اصل نفوذ و قدرت خود را از تنفیذ و اجراى  لمان کمک مىمس
آن وارد شوند در فهم و تطبیق » فقه« شرعى که همه مردم اگر در ;گیرد شرع مى

رجال دین . گیرند اند و همه به طور مساوى در برابر قوانینش قرار مى آن مساوى
ام ردن آنها جز اجراى احکحق مخصوصى بر گردن مسلمانان ندارند و حاکم بر گ

. است، حقى نداردشرع که آن را از خود نیاورده بلکه خدا بر همه واجب نموده 
و همه آنان در «:  اما در آخرت هم پایان راه همه به سوى خداست;این در دنیا

  )1(».آیند روز قیامت، تنها نزد او مى

ال آنان نیست و در و بنابراین بین حاکم و رجال دین، نزاعى بر سر مردم و امو
این جا مصالح اقتصادى یا معنوى و مقامى در کار نیست که مورد نزاع آنان واقع 
شود، زیرا اصوال در اسالم سلطنت چه معنوى و مادى در کار نیست و بنابراین 

  .وجهى براى نزاع، همانند پاپها و فرمانداران، نیست

شمندان کراهتى، بلکه علم را اسالم نه با علم عداوتى دارد و نه از علما و دان
نمودن علم بر هر طلب «: دهد اى مقدس و یکى از طاعات دینى قرار مى فریضه

و هر که راهى رود که در آن علمى طلب نماید خدا راه » «.مسلمانى واجب است
  ».کند  به بهشت را براى او آسان مى

فتیش عقاید هاى ت درپى را که در محکمه تاریخ اسالم آن فشارهاى ناروا و پى
مواردى که مردانى را به . شد، هرگز به یاد ندارد  بر رجال فکر و علم وارد مى
و غالباً این وقایع از وضع . اند نیز بسیار ناچیز است جهت افکارشان شکنجه داده
هاى حزبى قرار داشت  گرفت و در پشت آن، انگیزه  سیاست روز سرچشمه مى

ش اسالمى نیست و این وقایع به دست و البته هیچ یک از آنها نمونه یک رو
و . دانست  گرفته است که اسالم آنان را آشنا در امر دین نمى  کسانى صورت مى

این مطلب در دینى که بر استثناء و خالف عادت تکیه ندارد و در حقیقت خود، 
بر پایه غیبگویى نایستاده بلکه براساس مشاهده و تأمل و دقت در آیات و 

در خلقت زمین و «:  عوامل حیات بنا شده، کامال طبیعى استهاى هستى و نشانه
نفع مردم را حمل فت و آمد شب و روز و کشتى که در دریا مایه آسمان و ر

کند و آب که خدا از آسمان نازل کرده و بدان زمین را پس از آنکه مرده بود  مى

                                                           
  )95 /مریم(» .و کلهم آتیه یوم القیمۀ فرداً«. 1



٢٧ عدالت اجتماعی در اسالم

 ابرى که بین زنده گردانیده و در زمین از هر جنبنده نشر داد و گردانیدن بادها و
  )1(».آسمان و زمین تسخیر شده، هر آینه براى مردم عاقل آیات و دالیلى است

خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون «: فرماید خداوند باز در قرآن مى
شما خارج کند و این چنین   زنده مىآورد و زمین را پس از مرگش مى
 از خاک آفرید، آن گاه به صورت بشرى و از آیات او اینکه شما را. شوید مى

پراکنده در آمدید و از آیات او اینکه از خودتان جفتهایى برایتان آفرید که با آنها 
آن مسلماً براى مردم متفکر . آرامش گیرید و بین شما مهربانى و رحمت قرار داد

و از آیات او خلقت آسمانها و زمین و اختالف زبانها و . هایى است نشانه
ب هاست و از آیات او خوا در آن مسلماً براى مردم دانا نشانه. گهاى شماسترن

در آن مسلماً براى مردم . شب، و جستجوى شما از فضل او در روز استشما در 
و از آیات او اینکه برق را در حال ترس و طمع نشان . هایى است شنوا نشانه
را پس از مرگش، بدان کند و سپس زمین  دهد و از آسمان آبى نازل مى  شما مى
  )2(».در آن مسلماً براى مردم عاقل آیاتى است. کند زنده مى

سازد و علم را راه شناسایى حق  و همچنین در دینى که تقوا را به علم مربوط مى
دهد، این مطلب  دهد و مقام علما را بر نادانان برترى مى و ترس از خدا قرار مى

  .کامال طبیعى است

  )3(».ان از خدا ترس دارندط علما و دانشمنداز بندگان او فق«

  )4(».اند دانند یکسان بگو آیا دانشمندان و کسانى که نمى«

  )5(».برترى عالم بر عابد برترى ماه بر ستارگان است«

                                                           
ینفع الناس و ما ما  البحر به فى تجرى فى خلق السموات و االرض، و اختالف اللیل و النهار و الفلک التى ان«. 1

انزل اهللا من السماء من ماء فاحیابه االرض بعد موتها و بث فیها من کل دابۀ و تصریف الریاح و السحاب 
  )164/بقره(» .المسخربین السماء و االرض الیات لقوم یعقلون

و من آیاته ان . رج الحّى من المیّت و یخرج المیّت من الحّى و یحیى االرض بعد موتها و کذلک تخرجونیخ«. 2
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم . خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنشرون

السموات و االرض و اختالف السنتکم و الوانکم و من آیاته خلق . مودۀ و رحمۀ انّ فى ذلک الیات لقوم یتفکرون
انّ فى ذلک الیات للعالمین و من آیاته منامکم بالّیل و النّهار و ابتغاؤکم من فضله انّ فى ذلک الیات لقوم 

و من آیاته، یریکم البرق خوفا و طمعاً و ینزلّ من السّماء ماء فیحیى به االرض بعد موتها انّ فى ذلک . یسمعون
  )24ـ19/روم(» .قوم یعقلونالیات ل

  )28/فاطر(» .انما یخشى اهللا من عباده العلماء«. 3
  )9/زمر(» .قل هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال یعلمون«. 4
  .روایت نبوى. 5



٢٨ عدالت اجتماعی در اسالم

نزاعى قت و طبع اسالم و نه در تاریخ آن، بنابراین، بین دین و علم، نه در حقی
 و دانشمندان در عصر نهضت علم نیست، آن طور که بین کلیسا و روشنفکران

  .در اروپا بوجود آمد) رنسانس(

*  

اما مسئله همکارى رجال دین با ستمکاران و ایستادن آنان در صف سالطین و 
داران و تخدیر کارگران و محرومین به وسیله دین، مطلبى است که  سرمایه

  .گویند دشمنان اسالم مى

خ اسالم نیستیم، لکن روح دین این البته ما منکر وقوع آن در مقاطعى از تاری
پذیرد و آنان را که در عوض فروختن آیات خداوند، بهاى   روش را هرگز نمى

البته تاریخ در مقابل . کمى از دنیا گرفتند وعده عذاب و بال و بدبختى داده است
 ;هاى مخالفى را هم از روش مردان دین ضبط نموده است روش اینان، نمونه
کنندگان، پاى بند و جلوگیر آنان نگشت و    حق، سرزنش مالمتمردانى که در راه

. داران مبارزه نمودند علیه ادعاى خدایى زمامداران و سرمایه براى حقوق فقرا و
آنها صاحبان حق را براى کسب حق خود تحریص نمودند و حقوقشان را 
برایشان توضیح دادند و بدین سبب در معرض ظلم جور حکام قرار گرفتند و 

بنابراین ما حتى . اهگاهى هم در معرض تبعید و فشارهاى گوناگون واقع شدندگ
یابیم، نه از جهت  گیرى اسالم از محیط اجتماع نمى یک دلیل هم براى کناره

برخالف . حقیقت اسالم و طبع دین، و نه از جهت موقعیتهاى تاریخى آن
. ین جدا شودو عللى موجب شد که دنیا از دیت که در اروپا با عوامل مسیح

تهذیب دل و تطهیر وجدان را به دین و نظم اجتماع و گرداندن زندگى را به 
همچنین در نزد ما، براى دشمنى بین اسالم و . دست قوانین موضوعه بشرى سپرد

مبارزه به خاطر تحقق عدالت اجتماعى، هیچ گونه علت و سببى، همانند آن 
. و کمونیسم شد، وجود ندارداسبابى که موجب عداوت و دشمنى بین مسیحیت 

ریزى نموده که ضامن   قوانینى پىزیرا اسالم براى عدالت اجتماعى اصول و 
اغنیا و ثروتمندان است و براى حکومت و حقوق بینوایان و فقرا در دارایى 

اى ترتیب داده و هرگز نیازى به کوبیدن احساسات مردم   اقتصاد، نظام عادالنه
شت از حقوق خود در زمین، به امید عوض در و دعوت آنان به گذ) فقرا(

بلکه اسالم کسانى را که از حقوق طبیعى خود زیر هر گونه . ندارد(!) آسمان



٢٩ عدالت اجتماعی در اسالم

ترساند و آنان را ستمکار به خود  دارند، از عذاب اخروى مى فشارى دست برمى
. که ستمکار بر خود بودندراندند در حالى   ئکه آنان را مىکسانى که مال«: نامد مى
ما در زمین، مغلوب واقع شده بودیم : در چه حال بودید؟ گفتند: ئکه گفتندمال

مگر زمین خدا وسیع نبود که شما هجرت کنید؟ پس اینان : گفتند) مالئکه(
  )1(».جایگاهشان جهنم است و بد محلى است

: کند و آنان را براى مبارزه و جنگ به خاطر حقوق خود ترغیب و دعوت مى
  )2(». از حق خود کشته شود شهید استهرکس در راه دفاع«

پس اگر اروپا ناچار شد که دین را از حیات عمومى خود براند ما مجبور 
ایم که با آن در این جهت همکارى کنیم و هرگاه کمونیسم مجبور شده که  نشده

با دین دشمنى ورزد، ما (!) به خاطر به دست آوردن حقوق طبقات زحتمکش
  .ستیمهرگز محتاج این عداوت نی

  تنها راه نجات
ولیکن کیست که تضمین کند مواد و اصول این نظامى که اسالم در عصر و 

یابد و دین بر سایر   تاریخى خاص بر پا نمود، همیشه نمو و رشد و تکامل مى
هایى که کم و بیش مبانى آنها با مبانى عصر ظهور اسالم اختالف دارد  دروه

  !کند؟  تطبیق مى

توانیم به این مسئله  میق است، بنابراین ما فعال نمىاین یک سؤال جدى و ع
داشته، حدود و اصول و  اینکه نظام دین را عرضه ولى پس از. جواب کافى بدهیم

قواعد آن را بیان کردیم و تطبیقات عملى آن را در حقیقت حیات و زندگى 
که  لیکن اینجا ـ. مشاهده نمودیم، به این سؤال به طور مفصل جواب خواهیم داد

اسالم ساخته : ـ کافى است بگوییم  درصدد ارائه بحثى مقدماتى و اجمالى هستیم
و پرداخته آفریدگار جهان و موجد نوامیس آن است و او دانا به تغییرات و 

او همه این تحوالت و تطورات تاریخى و همه تحوالت . تحوالت آن نیز هست
ور داشته و لذا یک سلسله هاى مترتب بر آن را منظ اجتماعى و اقتصادى و نظریه

ـ   هر چه باشد اصول و مبانى وسیع و قواعد کلى را وضع نموده که حاالت بشر ـ
اسالم در حدود مبانى و قواعد وسیع خود به سراغ . شود  از حدود آن خارج نمى

                                                           
الم تکن ارض : قالوا! االرض  کنتم؟ قالوا کنا مستضعفین فىفیم: ان الذین توفاهم المالئکۀ ظالمى انفسهم قالوا«. 1
  )97/نساء(» . واسعۀ فتها جروا فیها؟ فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیراًاهللا
  .روایت نبوى. 2



٣٠ عدالت اجتماعی در اسالم

جز در   تطبیق اصول بر حاالت و زمانها نرفته و تفصیالت جزئى و مقید را ـ
ـ نشان نداده است و از جهت آنکه اغراض   یر نیستمسائلى که حکمتش تغییرپذ

و با همین شمول . استکند، کامل  ى برآورده مىو خواستهاى آن را در هر محیط
و استحکام خود متکفل نمو و تجدد احکام و تطبیق آنها در طول اعصار و قرون 

  .است

ـ   ستکه مورد سپاس ا  از صدر اسالم تا امروز فقهاى این دین زحمتهاى زیادى ـ
اند تا احکام اسالم را با احتیاجات جامعه  در تطبیق و تفریع فروع آن متحمل شده

ولى متأسفانه مدتى دراز، این زحمت و اجتهاد . جدید و زمان خود منطبق کنند
فقه اسالم نیز همان جا متوقف گشت تا اینکه متوقف شد و در نتیجه رشد و نمو 

 تمام عالم اسالم، به طور مساوى روحى حاضر و از هنگامى که دراز اوائل قرن 
  ]8[.دمیده شد، حیاتى در آن هویدا گردید

اما عالج آن حال، این نیست که ما دین اجتماعى خود را در گوشه عبادتگاه 
بگذاریم و در مسئله وضع قانون به سمت قانونگذارى فرانسه رهسپار شویم و از 

ت سیاسى غرب استمداد جوییم آن قانون بخواهیم، یا در نظام حکومت از نظریا
بلکه باید قبال در . و یا در قوانین اجتماعى از نظریات کمونیستى کمک بخواهیم

پى وصل آنچه از قوانین اسالم قطع شده، برآییم و به دنبال آنچه مایه اجتماعات 
پیشین بوده، برویم و شایستگى این دین را براى به پا داشتن اجتماع جدید 

شود   نمو طبیعىِ قسمتى از یک قانون در یک محیط، باعث مىزیرا که. بفهمیم
که آن قانون الاقل نسبت به همان محیط از قوانین بیگانه عاریتى که نمّو تدریجى 

و باید با صراحت گفت . تر باشد شایستهاند    مرتب خود را در آن محل ننمودهو
گى و عدم رشد که این از جهل به حقیقت دین و طبیعت اجتماعات و قوانین زند

عقلى و روحى است که ما از مراجعه به ذخایر خود باز ایستیم و در مسئله 
حال . آورى از روشهاى اروپایى بپردازیم جدایى دین از زندگى، به تقلید خنده

آنکه این مسئله بنا به اقتضاى طبیعت پیدایش دین در نزد آنها بود، و در طبیعت 
اینکه آنجا به واسطه علل ز براى نیست، و نیاسالم و پیدایش آن چنین اقتضایى 

تاریخى که قبال ذکر شد، مبارزه و کشمکشى بین دین و علم و دولت بود و در 
  .تاریخ اسالم نظیر آن وجود ندارد



٣١ عدالت اجتماعی در اسالم

البته معنى گفتار ما آن نیست که ما به جدا کردن فکر و روح و اجتماع اسالمى از 
گیرى  اسالم از این جدایى و گوشهاساساً روح . کنیم قافله انسانیت دعوت مى

گوییم که به  ما مى. اسالم رسالتى جهانى و نظامى همه جانبه است. تنفر دارد
اساس کلى آن آشنا شده، قدرت آن را براى  ذخایر خود مراجعه نموده، با بنیانها و
و این کار را پیش از توجه به تقلید بیجایى . بقا و صالحیت بفهمیم و درک کنیم

تقلید مزبور ما را . گونه اساس تاریخى در حیات ما ندارد انجام دهیم  که هیچ
گوید که همیشه پیشرو کاروان بشریت  کند و حال آنکه دین ما مى  رو مى دنباله
امر به معروف و نهى . شما بهترین امتى هستید که براى مردم ظاهر شده«: باشیم

  )1(».کنید و ایمان به خدا دارید از منکر مى

 چنین شما را امت معتدلى قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید و پیغمبر هم و این«
  )2(».بر شما گواه باشد

توانیم به  هایى اساسى است که مى شود که نزد ما اصول و برنامه  پس روشن مى
 جهانى که تمدن وارونه مادى آن را در ;این جهان گرفتار و طوفانى ارائه کنیم

سوق داده و فعال هم در سیر المگیر دو جنگ ععرض یک ربع قرن، به سوى 
رود که تمام تمدن بشرى را به هالکت و  خود به طرف جنگ سومى پیش مى

  .کند نابودى تهدید مى

کنم، زیرا دوست ندارم در بیان شایستگى  در این مبحث به همین مقدار اکتفا مى
راى دیگران از این دین براى اداره یک جامعه جدید، عجله کنم و پیش از اینکه ب

موقعیت دین و ارزشهاى دینى در حیات انسانى و رفع مشکالت آن، خصوصاً در 
 همان است پرده بردارم، عقیده میدان عدالت اجتماعى که غرض کتاب حاضر

  .خود را بر دیگران تحمیل کنم
  

                                                           
  )11/آل عمران(» .کنتم خیر امۀ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باهللا«. 1
  )143/بقره(» .الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً وکذلک جعلناکم امۀ وسطاً لتکونوا شهداء على«. 2
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. 16پالک . کوچه اسکو. جنب سینما سپیده. خیابان انقالب
  طبقه همکف

  6464577: تلفن
  

کوچه . جنب سینما سپیده. خیابان انقالب
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  6464577: تلفن
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  طبیعت عدالت اجتماعى در اسالم
  

هرگز » هستى، زندگى و انسان«ما پیش از درک طرز فکر کلى اسالم درباره 
 اجتماعى در اسالم را بفهمیم، زیرا عدالت اجتماعى توانیم حقیقت عدالت نمى

گردد،  چیزى جز یکى از فروع این اصل بزرگ، که تمام تعالیم اسالم بدان برمى
  .نیست

اسالم که اداره تمام جوانب زندگى انسانى را به عهده گرفته است، به هیچوجه 
متفرق و کند و آنها را مسائل  مشکالت گوناگون زندگى را بدون دقت حل نمى

اسالم یک بینش کلى و جامع درباره هستى و زندگى و انسان . داند مختلف نمى
گردد و همه نظریات و قوانین و حدود   برمىروع و تفصیالت بدان دارد که همه ف

گیرد و مسائل تازه را   و عبادات و معامالت آن از این بینش و جامع سرچشمه مى
لى را بدون در نظر گرفتن مشکالت نگرد و مشک  هم با نظر بدوى زودگذر نمى

  .کند  دیگر، اصالح و حل نمى

شناسایى این طرز فکر کلى اسالم، درک اصول و قواعد آن را براى شخص 
تواند موارد جزئى را به قوانین کلى  سازد و بر اثر آن بخوبى مى  محقق آسان مى

عمل آورد روشهاى آن به اند و با پشتکار و نشاط، تتبع عمیقى از حدود و برگرد
و ببیند که چگونه آن قوانین، کامل و به هم آمیخته بوده و مجموعه 

دهد،   ناپذیرى است و هر عمل ثمربخشى که انسان براى زندگى انجام مى تجزیه
یگانه راه بررسى پژوهشگر . در ارتباط با تکامل همه اجزا و اصول آن است

تى، زندگى و انسان را به اسالم، این است که اول طرز فکر کلى اسالم درباره هس
 یا روابط دست آورد، سپس در مورد نظریه اسالم درباره حکومت یا ثروت



٣٤ عدالت اجتماعی در اسالم

چه اینها فروعى هستند که از آن فکر کلى . الملل و افراد، کاوش نماید بین
  .یابند سرچشمه گرفته و بدون آن مفهوم درست و عمیقى نمى

ا و ابن رشد و فارابى و امثالشان سین فلسفه واقعى و حقیقى اسالم را نباید نزد ابن
فلسفه اینان همه . طلب نمود) شوند خوانده مى» فالسفه اسالم«از کسانى که (

. هایى از فلسفه یونان است که به حسب حقیقت با روح اسالم بیگانه است سایه
فکر اصیل و کلى اسالم را درباره اصول نظرى آن باید از قرآن و حدیث و سیره 

جستجو نمود و اینها خود براى هر کسى که اهل ) ص( پیغمبر و روشهاى عملى
بحث و دقت بوده و درصدد فهم فکر کلى اسالم باشد که مصدر تعالیم و قوانین 

  .و معامالت آن است، کافى است

اسالم رابطه بین خالق و مخلوق، هستى و حیات و انسان، پیوند بین انسان و 
 بین همه ملل جهان و بین نسلى با روح وى، فرد و اجتماع، فرد و دولت، و

فکر کلى و جامع که د و همه اینها را به یک نسلهاى دیگر و غیره را در بردار
شود، مربوط نموده و همین فلسفه  حدودش در فروع و تفصیالت مالحظه مى

بحث مفصل درباره . بنامم» طرز فکر اسالم«خواهم آن را  اسالم است و من مى
ش این کتاب نیست و خود موضوع یک بحث مفصل در این فکر کلى در گنجای

ولى به رسم . ]9[کتابى مستقل است که امیدوارم خداوند توفیق تألیف آن را بدهد
به اهم موضوعات کلى آن اشاره » عدالت اجتماعى در اسالم«پیشگفتارى براى 

  .کنم مى

  فلسفه اسالم
ک فکر کامل درباره انسانیت روزگار درازى را گذرانید در حالى که راهى به ی

 زیرا هنوز آماده فهم چنین فکرى ;خالق، مخلوق، هستى، زندگى و انسان نداشت
هستى، زندگى ( و مخلوق ارتباط بین خالق. تا اینکه اسالم ظهور کرد. نگشته بود
اراده مستقیمى است که تمام موجودات از آن پیدا به تمام معنى در بطن ) و انسان

باش، :  وقتى که چیزى اراده کند این است که بدو بگویدفرمان خدا در«: شود مى
تمام . اى واسطه نیست لوق هیچ قوه یا ماده پس بین خالق و مخ)1(».پس هست

شوند و با اراده مطلقه او   موجودات از روى اراده مطلقه او بدون واسطه پیدا مى

                                                           
  )82/یس(» .کن فیکون: انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له«. 1
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ها را  و آیهنماید  امور را تدبیر مى«: کنند محفوظ هستند و با نظم خاصى سیر مى
  )1(».دهد تفصیل مى

  )2(».دارد مگر آنکه خود اذن دهد  و آسمان را از افتادن بر روى زمین نگه مى«

گیرد و  مىبرسد و نه شب بر روز سبقت نه خورشید سزاوار آن است که به ماه «
  )3(».هر یک در مدارى شناورند

  )4(».است چیزقادر اوست وبرهمه در دست بزرگوار آنکه سلطنت، همه«

و این هستى و وجودى که از اراده مطلقه او صادر شده، وحدتى است تکامل 
شود و در هر   یافته که در هر جزئش تناسب و نظم با سایر اجزاء مالحظه مى

و آفرید هر «: تعلق داردناسب کامل و منظور موجودى حکمتى است که به این ت
  )5(».چیز را وحدش را معیّن ساخت

  )6(».اندازه آفریدیمما هر چیز را به «

همان که هفت آسمان را روى هم خلق فرمود، در خلقت خداى رحمان هیچ «
بینى؟ باز دوباره چشم را  تفاوتى نخواهى دید، چشم را بر گردان، آیا خللى مى

  )7(».به تو باز گردد) بدون یافتن نقصى(ات با عجز و خستگى   برگردان تا دیده

 و در آن برکت داد و ارزاق اهل زمین را در آن و روى زمین کوهها را برافراشت«
  )8(».مقدر فرمود

سپس به هر گونه که . فرستد تا ابرها را برانگیزد و خداست که بادها را مى«
سازد، آن   اش مى  قطعه دهد و قطعه  مشیتش تعلق گیرد در آسمان گسترش مى

هر دسته از سپس به  درونش بیرون ریزد نگرى که قطره قطره از  گاه باران را مى
  )9(».گردند رساند و آنان خوشحال مى بندگانش که خواهد مى
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شود که هر موجودى حکمتى متناسب با مقصد وجود دارد و  از اینجا معلوم مى
اى که هستى نخست از او صادر گشته و سپس به وسیله آن محفوظ و   آن اراده

 نفع کلى آن شود، در هر موجودى تناسب آن را منظور داشته است و  منتظم مى
و نظر به اینکه وجود به مقتضاى پیدایش از یک . گردد هم به هستى عاید مى

اراده مطلق و کامل داراى وحدتى است با اجزاى تکامل یافته متناسب خلقت و 
نظام و مبانى آن، لذا شایستگى آن را دارد که حیات به طور عموم و وجود انسان 

اساس .  به طور خصوص، در آن پیدا شودـ هاى حیات است که باالترین نمونه  ـ
به تعبیر عصر ما . هستى با حیات کلى و یا خصوص حیات انسان سازگار است

دشمن انسان نیست که با او به ستیزه برخیزد، بلکه طبیعت رفیقى است » طبیعت«
که مبانى آن از اصول حیات و انسان جدا نیست و وظیفه زندگانى این نیست که 

و همه از یک وجودند که  و حال آنکه در دامان او پرورش یافته با طبیعت بجنگد
اند و انسان ذاتاً در محیطى دوستانه و بین رفقایى از  اراده صادر گشتهاز یک 

روى زمین «و خداوند در آن وقت که زمین را آفرید . کند موجودات زندگى مى
گیرى   اندازهکوهها برافراشت و در آن برکت داد و ارزاق اهل زمین را در آن

  ]10[».نمود

  )1(.»و در زمین کوههاى بزرگ نهاد تا شما را به اضطراب نیفکند«

  )2(.»و زمین را براى مردم فروهشت«

شما در پستى و بلندى آن راه روید و از . اوست که زمین را مسخر شما کرد«
  )3(».روزى او بخورید

  )4(».اى شما آفریده استهر چه در زمین است بر«

هایش جزئى از عالم هستى است که مانند سایر اجزاء تکامل   ا تمام ستارهآسمان ب
دارد و هر چه در آن و زمین است دوست و کمک هم و متناسب با سایر افراد آن 

  )5(».آسمان نزدیک قرار دادیما مایه زینت و حفظ ستارگان ر«. دو است
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٣٧ عدالت اجتماعی در اسالم

و شما را جفت آیا زمین را مهد آسایش و کوهها را میخهاى آن قرار ندادیم «
جفت آفریدیم و خواب را براى شما مایه استراحت قرار دادیم و شب را پوششى 
کردیم و روز را براى تحصیل معاش مقدر کردیم و برفراز شما هفت آسمان 
محکم نهادیم و چراغى شعلهور قرار دادیم و از ابرهاى متراکم و پرفشار آب 

ه و باغهاى پردرخت و پیچ در پیچ فراوان فرو ریختیم تا بدان آب، دانه و گیا
  )1(».ظاهر ساختیم

کند که خدایى که مربى انسان است تمام این  عقیده اسالمى این چنین بیان مى
قوا را آفریده تا دوست مددکار او باشند، اما راه او در به دست آوردن این 

و آنها دوستى، این است که این قوا را بررسى نموده، خود را به آنها نزدیک سازد 
اگر گاه این قوا او را آزردند،علت آن دقت نکردن و نشناختن . را به کمک بگیرد

  .دهد  آن ناموس و قانونى است که آنها را سیر مى

با این همه، خداوند موجودات زنده و مردم را با این عالم رفیق و دوست، بدون 
هستى متصل بوده، اراده مستقیم او به تمام . گذارد مراقبت و عنایت دائمى وا نمى
   :شامل فرد فرد موجودات است

اى در زمین نیست مگر آنکه روزیش برخداست و او منزلگه دائمى   هیچ جنبنده«
  )2(».داند و موقتى او را مى

کند و   ها مى دانستیم که با خود چه وسوسه ما انسان را آفریدیم در حالى که مى«
  )3(».ما از رگ گردنش به او نزدیکتریم

  )4(». تا استجابت کنمما فرمود مرا بخوانیدخداى ش«

  )5(».دهیم ما شما و آنها را روزى مى. و اوالد خود را از بیم فقر مکشید«

و چون آن وجود واحد از یک اراده صادر گشته و مردم یک جزء از عالم 
وجودند که با سایر اجزاء تناسب و تعاون دارند و افراد بشر سازگار و متناسب 

اند، راهى جز این نیست که افراد انسان بین خود نیز تناسب  اى جهانبا سایر اجز

                                                           
الیل لباساً و جعلنا و جعلنانومکم سباتاً و جعلنا . ناکم ازواجاو خلق. و الجبال اوتاداً. الم نجعل االرض مهاداً«. 1

لنخرج به، حباً و . و انزلنا من المعصرات مأثجّاجاً. و جعلنا سراجاً و هاجاً. و بنینافوقکم سبعاً شداداً. النهار معاشا
  )16ـ6/النّبأ. (»اًو جنّات الفاف. نباتاً

  )6/هود(» .االرض اال على اهللا رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها و ما من دابۀ فى«. 2
  )16/ق(» .و لقد خلقنا االنسان و نعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید«. 3
  )60/غافر(» .و قال ربکم ادعونى استجب لکم« . 4
  )151/انعام(» .ن امالق نحن نرزقکم و ایاهمو ال تقتلوا اوالدکم م«. 5



٣٨ عدالت اجتماعی در اسالم

شود که انسان   سالم چنین بیان مىاز اینجاست که نظریه ا. و تعاون داشته باشند
شوند و به خاطر  براى جمع شدن از هم جدا مىوحدتى است که اجزائش 

با هم، به نمایند و به خاطر تعاون نهایى  همزیستى و تناسب، رفت و آمد مى
روند که در نتیجه جامعه صالحى درست شود که با همان  راههاى مختلف مى

  .وجود واحد تعاون کاملى داشته باشد

ها   ها و دسته  اى مردم شما را از یک مرد و زن آفریدیم و اینکه شما را به قبیله«
  )1(».تقسیم کردیم براى شناسایى هم بود

ب و تعاون درست نخواهد شد و تحقق رشته زندگى بشر جز با کمال این تناس
د براى این تعاون، براى اصالح بشریت الزم و ضرورى است، به حدى که بای

  .قدرتى را به کار بگیریمروند،  برگرداندن کسانى که از این طریقه بدر مى

کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز «
ا را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به این نباشد که آنه

  )2(.»عکس هم ببرند و یا تبعیدشان نمایند

و اگر دو طایفه از مؤمنین به جنگ هم برخیزند، شما میانشان اصالح نمایید و «
اگر . اگر یکى بر دیگرى ستم نمود با ستمگر جنگ کنید تا به حکم خدا برگردد

  )3(».ور عدل اصالح نمایید و عدالت را مراعات کنیدبرگشت بینشان به ط

زمین را فرا د، فساد و اگر نبود که خداوند بعضى مردم را به دفع بعضى برانگیز«
  )4(».گرفت مى

بنابراین، اصل و قاعده کلى تعاون، تناسب و نزدیکى به هم است و هر کس از 
ا که راه و رسم عمومى این اصل خارج شود باید هرطور شده او را برگردانند، زیر

هاى افراد و ملتهاست، و همکارى عمومى  هستى متابعت بهتر از امیال و خواسته
وقتى ما انسان را . موافق با یگانه مقصد هستى و یگانه غرض خالق متعال است

کنیم، انسان را داراى یک وحدت  به طور کلى و نیز افراد انسانى را بررسى مى
پس حساب . بینیم  اند یکى مى  را که در ظاهر مختلفیابیم و قواى او کامل مى

                                                           
  )13/حجرات(» .انا خلقناکم من ذکرو انثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا: یا ایها الناس «. 1
تقطع ایدیهم وارجلهم الذین یحاربون اهللا و رسوله و یسعون فى االرض فساداً ان یقتلوا اویصلبوا او انما جزاء «. 2

  )33/مائده(» .من االرضمن خالف اوینفوا 
و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على االخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء «. 3

  )9/حجرات(» .الى امراهللا فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا
  )151/بقره(» .و لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض«. 4



٣٩ عدالت اجتماعی در اسالم

انسان در این جهت همان حساب هستى است که یک قوه است و مظاهر 
یک فکر ت روزگار درازى را گذرانید در حالى که راهى به انسانی. متعددى دارد

قواى روحى را از نیروهاى مادى جدا . کلى درباره قواى هستى و انسانیت نداشت
یا وجود هر دو را . نمود یکى را قبول و دیگرى را انکار مىکرد و  مى
تعالیم خود را بر پایه تعارض . پذیرفت لیکن در حال تعارض و دشمنى بود مى

نهاد و برترى یکى را منوط به خفت و خوارى دیگرى  اساسى بین این دو بنا مى
گر، کرد که جز برترى یک کفه و پایین بردن کفه دی پنداشت و گمان مى مى

  .او در فطرت هستى و انسان تعارضى اساسى بودزیرا از نظر . راهى نیست

مسیحیتى که امروز در دست ماست بهترین نمونه براى چنین فکر متعارض و 
متناقضى درباره انسان است و در این فکر با هندوها و بعد هم با بوداییها، با 

ین فکر، رهایى روح مختصر اختالفى که بین آن دو است، موافق است و طبق ا
در گرو کوبیدن یا آزار دادن و یا نابودى و یا الاقل مهمل گذاردن جسم و 

این اصل بزرگ در مسیحیت . هاى لذت بخش اوست جلوگیرى از خواسته
تحریف شده و در دیانتهاى شبیه آن، فروع زیادى در باب حیات و تمتعات 

آور و   نسان و عوامل هیجانزندگى و روش فرد و اجتماع در برابر آن، درباره ا
  .زاى او دارد اضطراب

  ظهور اسالم
بین این نیروها و قدرتها، جنگ و ستیزه بر پا بود و انسان هم بین این دو مسئله 

ظهور نمود و طرز ه شده متحیر گردیده، راهى به حقیقت نداشت تا اسالم تجزی
ت عرضه فکر جدیدى با تناسب کامل و بدون کجى، انحراف، تعارض و عداو

ها و هواها و راهها را به هم   اسالم آمد تا نیروها را یکى نموده، عالقه. داشت
هاى آنها را در یک رشته گردآورد و در باب جهان و زندگى و   بیامیزد و پایه

آمد که بین زمین و آسمان در . انسان، به یک وحدت تکامل یافته اعتراف نماید
 و تن در نظام انسان، و نظام دین، و روحنظام عالم، و در بین دین و دنیا در 

جمع نماید و همه را در یک راه به پیش ببرد ... کار در نظام زندگى وعبادت و 
  .که همان راه خدا و به سوى خداست

از نظر اسالم جهان داراى وحدتى است مرکب از یک دسته دیدنیهاى معلوم و 
از یک سلسله قواى یک دسته نهانیهاى مجهول، و زندگى وحدتى است مرکب 



٤٠ عدالت اجتماعی در اسالم

مادى و روحى که هرگز از هم جدا نشوند، مگر اختالل و تشنجى در آنها پیدا 
ا و امیال روحى که سر به فلک ه  و انسان وحدتى است مرکب از خواسته. شود

که به زمین چسبیده و بین این دو دسته، در طبیعت هاى جسمى  دارد، و انگیزه
هاى   ین و آسمان، معلومات و ناشناختهانسان هیچ جدایى نیست، زیرا بین زم

  .طبیعت دنیا و آخرت و عبادت و سیروسلوک، جدایى نیست

همان قدرتى که نه . از طرفى در پشت همه اینها یک قدرت ازلى و ابدى هست
این قدرت کمال . اولى برایش معلوم است و نه آخرى که به آن تعریف شود

. و آن همان قدرت خداسترد  داسیطره و تسلط را برجهان و حیات و مردم
چنان که آن قدرت در . تواند به این قوه جاویدان پیوند یابد میرد مى  فردى که مى

تواند در  زمان حیات مورد توجه او بوده و از او در مشکالت کمک خواسته، مى
حالى که در محراب به نماز مشغول است و چشم به آسمان دارد بدو متصل 

 در حالى که در زمین مشغول به امرار معاش  و زندگى تواند چنان که مى. گردد
است و تن تواند هم در حالى که روزه   یک فرد مى. است با او ارتباط داشته باشد

کند و از همه طیبات زندگى  مىکند و هم در حالى که افطار   را از لذایذ دور مى
ل در قلب گردد، براى آخرت خود کار کند، به شرط اینکه در هر حا  برخودار مى

  .خود توجه به خدا داشته باشد

زندگى دنیا با همه نماز و کار و لذت و محرومیت که در آن است داراى یک راه 
. به جهان آخرت است که بهشت و جهنم و شکنجه و مقام رضوان در آن است

اى زندگى، انسان زندگى و وحدت اجزاى عالم و قواى آن، وحدت بین تمام قو
این همان وحدتى است که صلح . است و خیاالت آن و روحش، و واقعیات

دائمى بین عالم و حیات، بین حیات و زندگانى، اجتماع و فرد، هواها و 
  .سازد هاى فرد و سرانجام بین دین و دنیا و بین زمین و آسمان، برقرار مى  انگیزه

تنهایى نیست بلکه به هر یک   و این سازش و صلح فقط برحسب تن و یا روح به
روح و تن به اقتضاى خود، میدان فعالیت داده شده زیرا این یک فعالیت است از 

و همچنین این صلح و . سازد مىد متوجه و هر یک را هم به خیر و شر خو
اى  اى مخصوص براى عده  سازش فقط روى حساب فرد یا جماعت تنها، یا عده

مساوى و دیگر و یا نسلى براى دیگرى نیست بلکه هر یک از اینها به طور 
و بر فرد و اجتماع و یک گروه و . رسند عادالنه به حقوق و ضروریات خود مى



٤١ عدالت اجتماعی در اسالم

کند که یک هدف  یک ملت و یک نسل و نسلهاى متعدد، یک قانون حکومت مى
ـ و  گونه تعارضى بدون هیچ آزادى فعالیت فرد و اجتماع ـ: هم بیشتر ندارد

بدان وسیله توجه به آن و وشش همه نسلها براى بر پا داشتن زندگى و تکامل ک
  ...خدا و خالق زندگى و پیدا نمودن راه

  راه توحید
پس مسلماً دین . اسالم دین یگانگى و وحدت بین تمام نیروهاى جهان است

توحید خدا و توحید همه ادیان در برابر دین خدا و توحید پیغمبران : توحید است
مسلماً این امت «. ]11[ات در بشارت دادن به این دین یگانه از بدو پیدایش حی

  )1(».شما یک امت است و من خداى شما هستم پس مرا عبادت کنید

و مادیات، الم دین وحدت بین عبادات و معامالت و اعتقاد و عمل، روحیات اس
ارزشهاى اقتصادى و معنوى، دنیا و آخرت، و زمین و آسمان است، و از همان 

دود و نظریاتش درباره سیاست و وحدت بزرگ، قوانین و فرایض و مبانى و ح
شود و سایر  حکومت و سرمایه و توزیع سود و زیان و حقوق و وظایف پیدا مى

وقتى ما این طرز فکر . جزئیات و تفاصیل هم در همان اصل بزرگ مندرج است
ن است فهمیدیم، کلى را که در واقع نظریه اسالم درباره جهان و زندگى و انسا

  .اره عدالت اجتماعى در اسالم درک خواهیم نمودمبانى اساسى آن را درب

بنابراین، عدالت اجتماعى قبل از هر چیز یک عدالت انسانى عام است نه یک 
عدالت اقتصادى محدود، و در این صورت است که شامل تمام مظاهر زندگى و 

شود، چنان که ادراکات و وجدانیات و حواس  همه جوانب فعالیت در آن مى
تنها ارزشهاى اقتصادى ! ارزشهاى مشمول این عدالت. گیرد در برمىدرونى را نیز 

صرف و یا به طور کلى ارزشهاى مادى نیستند بلکه ترکیبى از ارزشهاى معنوى و 
  .روحى و مادى هستند

همان گاه که مسیحیتِ تحریف شده انسان را فقط از دریچه هدفهاى روحى 
طر هدفهاى روحى منکوب خواهد هواهاى جسمى او را به خا  نگرد و مى مى

نماید و همان گاه که کمونیستها از دریچه حوایج مادى محض، به انسان 
کنند،  نگرند و به انسانیت بلکه به تمام عالم از نظر مادى صرف نگاه مى مى

هدفهاى روحى وى از هواهاى جسمى آن بیند که   اسالم انسان را در وحدتى مى
                                                           

  )92/انبیاء(» .ان هذه امتکم امۀ واحدۀ و أنا ربکم فاعبدون «.1



٤٢ عدالت اجتماعی در اسالم

دا نیست و به جهان و حیات هم با همین و حوایج معنویش از حوایج مادى آن ج
نگرد و همین مطلب، مبدأ جدایى   اى ندارد، مى گونه تعدد و تفرقه  نظر که هیچ

  . میان کمونیسم و مسیحیت و اسالم است

اش محبت و   باید این مطلب نیز دانسته شود که زندگى در نظر اسالم، همه
آن را تبیین نموده و آن مودّت است و تعاون و تکامل است که اصول و روشهاى 

بشر به طور عام، محقق نموده ان به طور خاص، و بین همه افراد را بین مسلمان
زندگى در نظر مسیحیت نیز چنین است ولى مسیحیت بر پایه قانون روشن . است

مقارن همین دو نظریه، نظریه کمونیسم درباره زندگى، . و کاملى استوار نیست
شود  ه به پیروزى یک طبقه بر طبقه دیگر منتهى مىتنازع و جنگ طبقاتى است ک

  .یابد  و در نتیجه رؤیاى بزرگ کمونیسم تحقق مى

شود که مسیحیت خواب و رویایى است در عالم نقش  و از همین جا معلوم مى
. دهد و خیال محض که از افق آسمان، به طور اشاره خود را به بشریت نشان مى

یت است که در حقیقتى مجسم گشته و در و اسالم همان صبر جاویدان انسان
کند، و کمونیسم هم کینه بشریت است که گاهى، در میان یکى   زمین زندگى مى

  !شود از نسلهاى بشر پیدا مى

  راه تحقق عدالت اجتماعى
متناسب وحدت همه جانبه . 1: عدالت اجتماعى با دو اصل بزرگاسالم در تحقق 

البته . رود  ین افراد و اجتماعات، پیش مىتکامل و تضامن عمومى ب. 2 ;و متعادل
عناصر اساسى فطرت انسانى را نیز در نظر داشته و طاقت و نیروى بشرى را از 

  .نظر دور ننموده است

 و )1(».به یقین انسان سخت مال دوست است«: فرماید  قرآن کریم درباره انسان مى
طبیعى انسان درباره دوستى مال براى خود و وابستگان خود و بخل فطرى و 

  )2(».بخل به حضور نفسهاى مردم خوانده شده است«: فرماید مى

و در قرآن این فطرت بشرى مطابق ! پس بخل براى همیشه در نفوس حاضر است
هاى   بگو اگر شما مالک خزانه«: آور ترسیم شده است با اصول فنى و اعجاب

ان بخیل کردید و انس ها امساک مى رحمت خداى من بودید از ترس هزینه

                                                           
  )8/عادیات(» .الخیر الشدید و انه لحب«. 1
  )28/نساء(» .و أحضرت االنفس الشح«. 2



٤٣ عدالت اجتماعی در اسالم

کند رحمت خداوند وسعت    این گفته قرآن هنگامى است که بیان مى)1(».است
رسد، پس با این وسعت رحمت و آن امساک، منتهاى   داشته و به هر چیزى مى
  .نماید  ـ روشن مى اگر بدون تهذیب بماند  بخل را در فطرت بشر ـ

اى خود را گاه که نظامها و حدود و مبانى و خطابات و نصیحته اسالم همان
نماید از مسئله حب ذات که خودخواهى فطرى بشرى است،   گذارى مى پایه

دار را نیز فراموش ننموده است، لیکن با   غفلت نکرده و آن بخل فطرى ریشه
نشان دادن راه صحیح و وضع قانون به عالج آن خودخواهى و این بخل پرداخته 

 در همان وقت حوایج کند و انسان را جز به قدر قدرتش تکلیفى نمى. است
عالى زندگى را نیز درباره فرد اجتماع و مصالح آن را از نظر دور نداشته، هدفهاى 

  .ها منظور داشته است  در تمام نسلها و دورهو اجتماع 

و وقتى بنا شد که طغیان طمع و امیال فردى در برابر جامعه یک ظلم اجتماعى و 
.  فطرت و نیروى فرد نیز ستم استمخالف با عدل شمرده شود، طغیان اجتماع بر

نه فقط ستم درباره این فرد بلکه درباره خود اجتماع نیز هست و نتیجه و اثر بد 
تنها به محرومیت ) ها و هدفهاى او با سرکوبى خواسته(سرکوب فعالیت یک فرد 

بردارى از نیروى کامل خود  شود، بلکه اجتماع را نیز از بهره آن فرد منتهى نمى
وقتى که قانون در نیرو و کوشش فرد، متکفل حقوق اجتماع . سازد ىمحروم م

هاى فرد هم حدودى وضع نمود که جلو خودسرى  شد و براى آزادى و خواسته
را بگیرد، سزاوار نیست که از حق فرد در آزادى فعالیتش در حدودى غفلت کند 

الى زندگى رساند و نه با هدفهاى ع که نه به اجتماع و نه به خود فرد ضرر مى
ارى و تکامل است نه پس زندگى در نظر اسالم تعاون و همک. اصطکاک دارد

زندگى رها ساختن نیروهاى فردى و اجتماعى است نه ! عداوتجنگ و ستیزه و 
هر کس در فعالیت . هر چه حرام نباشد مباح است. سرکوبى و محرومیت و زندان

لى حیات را تحقق دهد، پاداش حیاتى که خدا را در آن منظور بدارد و هدفهاى عا
  .نیکویى دارد

وسعت میدان طرز فکر اسالم درباره زندگى و فراتر رفتن آن از ارزشهاى 
است قدرت آن را و قوام زندگى اقتصادى محض با سایر ارزشهایى که اساس 

براى ایجاد توازن و تعادل در اجتماع و تحقق عدالت در تمام دایره انسانیت 
                                                           

  )100/اسراء(» .قل لوانتم تملکون خزائن رحمۀ ربى اذاً ال مسکتم خشیۀ االنفاق و کان االنسان قتورا«. 1



٤٤ عدالت اجتماعی در اسالم

از آن تفسیر محدودى که کمونیسم درباره عدالت به دست سازد و   بیشتر مى
است » مزد«زیرا عدالت در نظر کمونیسم عبارت از مساوات در . دهد رهاست مى

تواند   گرچه در مقام عمل نمى به طورى که جلوى تفاوت اقتصادى را بگیرد ـ
ک ـ لیکن در نظر اسالم عدالت عبارت از ی مساوات ادعایى خود را اجرا نمایند

مساوات بزرگ انسانى است که تعادل همه ارزشها از جمله ارزش اقتصادى را در 
. نظر دارد و این مساوات به طور دقیق با همه شرایط و مقتضیات سازش دارد

اسالم پس از این مساوات، غرایز را آزاد گذاشته که در حدودى که با هدفهاى 
  .عالى زندگى معارضه نکند به کار پردازد

 اینکه ارزشها در نظر اسالم زیاد و به هم پیوسته است، گسترش عدالت و نظر به
در مجموع آنها آسانتر است و از اینجاست که ناچار به اجبارى نمودن مساوات 

آن . اقتصادى به آن معناى کوچک و غیرمستقل، که با فطرت تصادم دارد، نیست
مانع ترقى مساواتى که با طبع موهبتها و غرایز مختلف سازش ندارد و 

کند و مانع  العاده بوده، آنها را با استعدادهاى ضعیف یکسان مى استعدادهاى فوق
از به کار انداختن موهبتها و غرایز صاحبان ذوق و غریزه به نفع خود و ملت 

  .سازد  است، در نتیجه یک اجتماع، بلکه انسانیت را از نتایج این غرایز محروم مى

اى   نکه استعدادهاى طبیعى افراد مساوى نیستند فایدهمسلماً از مغالطه درباره ای
که آن  اى داشته باشیم ـ شود، زیرا اگر ما در غرایز نهانى افراد شبهه حاصل نمى

ـ  کنیم هم جاى شبه نبوده و این اختالف را در مسیر جریان زندگى مشاهده مى
دهاى فطرى اى کنیم که بعضیها با استعدا  توانیم در این مطلب مغالطه هرگز نمى

اى دیگر به  شوند، در حالى که عده  براى سالمتى و صحت و قدرت متولد مى
هستى حال که دستگاه وجود و .  ضعف هستندعکس، مستعد مرض و نقص و

پس از آفرینش زندگان، آنان را همچون صنایع و آالت و ابزار در (!) تواند نمى
این استعدادها و غرایز یک قالب ریخته، یک شکل سازد، ما هم راهى به تساوى 

  .نداریم

پایه است و الیق  انکار اختالف استعدادهاى جسمى و فکرى و روحى کامال بى
بنابراین باید روى استعدادهاى گوناگون حساب نمود و . جواب و رد نیست

گاه آنچه از این نتایج  بدهند، آنفرصتى به دستشان داد که عالیترین نتایج خود را 
دست آوریم نه اینکه راه را بر این استعدادها ببندیم و خورد به   به درد اجتماع مى



٤٥ عدالت اجتماعی در اسالم

با برقرارى تساوى بین آنها و استعدادهاى ضعیف، به آنها ستم کنیم و مانع 
  .فعالیت و رشد و تکاملشان شده، شیرازه آنها را بگسلیم

اسالم هماهنگى امکانات و عدالت عمومى را به عنوان منبع اصلى فعالیت مقرر 
. ه و ضمناً راه را براى تفوق بر یکدیگر با کار و کوشش باز گذاشته استداشت

غیر از ارزشهاى اقتصادى به کار برده جش، ارزشهاى دیگرى چنان که براى سن
  :است

  )1(».حتمى است که گرامیترین شما در برابر خداوند پرهیزکارترین شماست«

  )2(».برد   درجاتى باال مىخداوند، مؤمنین و دانشمندان را به«

هاى شایسته از نظر ثواب و آرزو،  مال و پسران زینت زندگى دنیایند و باقیمانده«
  )3(».نزد خدایت بهتر است

شود که ارزشهاى دیگرى غیر از ارزشهاى اقتصادىِ محض  بخوبى روشن مى
وجود دارد که اسالم روى آنها حساب کرده و آن گاه که اموال مردم روى وسایل 

وسایل منکرى که در اسالم حرام  یا موهبت خدایى و نه ایه کار ومعقولى که بر پ
کند، از آن  اختالف پیدا مى) آید و در فصل نظام اقتصادى اسالم مى(است 

  .دهد اى براى تعادل اجتماع قرار مى ارزشها استفاده نموده، آنها راوسیله

را تحصیل مال داند، زی  بنابراین اسالم مساوات غیر منطقى در مال را قانونى نمى
کند که روزیهاى مردم   تابع استعدادهاى مختلفى است و عدل مطلق اقتضا مى

البته اسالم با تحقق عدالت . شندمختلف باشد و گروهى برتر از گروه دیگر با
امکانات مساوى براى همه، تأثیر موقعیت پایین انسانى و مهیا نمودن شرایط و 

اد و دیگر قیودى را که مانع پیشرفت و خانواده و طرز نشو و نما و ریشه و نژ
و با دخالت دادن ارزشهاى دیگرى در . رساند  کوشش فردى است به حداقل مى

محاسبه خود و آزاد کردن وجدان بشرى از فشار ارزشهاى اقتصادى محض و 
نهادن آن ارزشها در محل حقیقى و معقول خود، و خالصه نکردن همه ارزشها 

اجتماعات بشرى که ارزشهاى مثل بعضى از (ى دمعنوى در ارزشهاى اقتصا

                                                           
  )13/حجرات(» .اکمان اکرمکم عنداهللا اتق«. 1
  )11/مجادله(» .یرفع اهللا الذین آمنوا منکم و الذین اوتواالعلم درجات«. 2
  )46/کهف(» .المال و البنون زینۀ الحیوۀ الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر امال«. 3



٤٦ عدالت اجتماعی در اسالم

میان ارزشها ایجاد تعادل ) اند  معنوى را درک نکرده و یا از اهمیتش کاسته
  .کند مى

پذیرد که براى مال  کند و هرگز نمى اسالم افراط در ارزشهاى مالى را طرد مى
این همه ارزش قائل شوند و زندگى را در لقمه نانى و شهوت جسمى و مقدارى 

و  داند که هر فردى به قدر کفایت ـ  در عین حال الزم مى. پول مستهلک نمایند
که در فساد تنگدستى واقع نشود و ـ داشته باشد  بر مقدار کفایتاحیاناً زیاده 

بندى  اجتماع را طبقه. داند تنعم زیاده بر اندازه را که به طغیان بکشد، حرام مى
دهد که هم حاجت آنان را   قى قرار مىکند و براى فقرا در اموال مردم حقو مى

جواب گوید و هم اجتماع را به طرف سعادت و نیکبختى سوق دهد و ضامن 
نموده و  بدین گونه تمام جوانب حیات را لحاظ. تعادل و همکارى و ترقى گردد

نظر دور نداشته است از هیچ قسمت آن را چه مادى و چه روحى، دینى و دنیوى 
لف ذوب شده، به صورت یک وحدت بهم آمیخته درآید تا همه این جوانب مخت
توجه گذارد  اى از مواد امتزاجى و قابل ترکیب آن را بى  به طورى که نتوان ماده

تا وحدت آن با وحدت جهان بزرگ و زندگى انسان در یک رشته درآمده و با آن 
  .متحد گردد
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               هاى عدالت اجتماعى در اسالم پایه
  عدالت اجتماعى در اسالم               

  
  
  
  

          3  
  

  عى در اسالمهاى عدالت اجتما پایه
  

هاى استوار  اسالم، این عدالت اجتماعى را که اجماال از آن پرده برداشتیم بر پایه
کند و  نهد و براى رسیدن به هدفهاى آن، وسایل معینى را بیان مى و ثابتى بنا مى

زیرا اسالم . گذارد ل و یا دعوتى مجمل وا نمىآن را به صورت یک قضیه مشک
طبعاً یک دین و عمل و اجرا در واقعیات زندگى است نه دین دعوت و ارشاد 

  !محض در عالم خیال و تصور

اساسى دارد و  دیدیم که اسالم درباره جهان و زندگى و انسان طرز فکرى اجماال
 فکر اساسى بوده و در تحت تأثیر آن طرز» عدالت اجتماعى«فهمیدیم که مسئله 

باز دیدیم که طرز فکر اسالم درباره حیات . گیرد  چارچوب وسیع آن قرار مى
شود که عدالت اجتماعى به صورت یک عدالت انسانى درآید  انسانى، باعث مى

همچنین دیدیم که در این زندگى، . و فقط به مادیات و اقتصاد بسنده نگردد
متحد آن دو ن آثار  متحدند و جدایى بیارزشهاى مادى و هم معنوى هر دو  هم

پذیر نیست و انسان وحدتى است که اجزاى آن در واقع معاون و همکار  امکان
  !.هاى متعارض و بدون ارتباط  یکدیگرند، نه دسته

ممکن است تصور شود که واقعیت با این طرز فکر اساسى اسالم مخالفت دارد، 
اسیم که چیست؟ مسئله اسالم بنابراین الزم است نخست واقع مطلب را بشن

 واقعیت مسئله یک فرد یا یک ملت و یا نسلى بخصوص نیست، چرا که این یک
است که فهم و ادراک افراد کوتاه فکر در آن محدود کوچک و محدود و موقتى 

است، همانها که دید خود را نه تنها از نگریستن به حیاتى بزرگتر و همگانى و 
ولى . دارند حیات عمومى سرتاسر جهان باز مىحیات بزرگ بشرى، بلکه از 



٤٨ عدالت اجتماعی در اسالم

دهد و براى تمام مصالح حساب باز   اسالم نظر خود را به همه افقها گسترش مى
کند و هدفش تحقق غرضى است که تمام انسانیت را، از اول تا آخر، شامل  مى

شود و چه بسا که در یک قلمرو محدود و کوچک، تعارض باشد ولى در قلمرو 
که این همان حوزه انسانیت به طور عام است، نه !  تعارض نیستوسیع و بزرگ

  .حوزه خاص یک فرد و یک ملت و یک نسل

این نظریه کلى درباره عدالت اجتماعى که هدفهاى بلندى دارد، همان است که 
کند که اگر آنها از هم جدا  بعداً نظامهاى اسالمى چندى را براى ما روشن مى

اب یک فرد و در ملتى بزرگ به حساب یک گروه و اى به حس گردد و در جامعه
نسلهاى زیادى به حساب نسلى در در نسلى سترگ به حساب ملتى و یا 

و آن همان است که . گردد  بخصوص در نظر گرفته شود، درست مفهوم نمى
ترکه ، قوانین مبانى حکومت،  قوانین مالکیت فردى، ارث، زکات، فرایض، سهام

 اسالمى را که همه افراد و اجتماعات و ملل و نسلها را معامالت و قوانین دیگر
  .کند  شامل است، براى ما تفسیر مى

ما در اینجا درصدد بحث در هیچ یک از اینها نیستیم، بلکه به اینها فقط در حد 
افکنیم که اسالم عدالت اجتماعى را در حدود فکر وسیع  مبانى وسیعى نظر مى

از طبع عدالت اجتماعى اسالمى، این مطلب را خود بر آنها بنا نهاده و بزودى 
درک خواهیم کرد که اسالم به یگانگى و اتحاد روح و تن در فرد و مادیات و 

چنان که وحدت اهداف فرد و اجتماع و وحدت . معنویات در زندگى نظر دارد
مصالح جمعیتهاى مختلف را در یک ملت بزرگ و وحدت هدف تمام ملل 

نزدیک و دور  را با اختالف مصالح درپى صال نسلهاى پىانسانى، و یگانگى و ات
هایى که اسالم عدالت اجتماعى را بر آنها استوار   و این پایه. در نظر داشته است

مساوات کامل . 2 ;آزادى و حرّیت همه جانبه وجدان. 1: اند از ساخته عبارت
  .تکامل و همکارى محکم اجتماعى. 3 ;انسانیت

بردارد،  اصول، جمالتى را که از حقیقت و هدف آن پردهما براى هر یک از این 
  :کنیم ذکر مى

  یت وجدان یا آزادى درونىحرّ
عدالت اجتماعى کامل مادامى که مستند به یک تشخیص باطنى درباره استحقاق 
فرد و احتیاج اجتماع نبوده و با این اعتقاد که باید منجر به یک هدف عالى 
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چنین در صورتى که مستند به یک واقعیت مادى انسانیت شود همراه نباشد و هم
نگردد که فرد را براى عمل به آن و دفاع از آن کمک نماید، هرگز تحقق نیافته و 

  .ضمانتى براى اجرا و دوام آن نیست

هیچ فردى پیش از اینکه استعداد درک و قدرت برقرارى چنین عدالتى را در 
قانونگذارى بر او تحمیلى  یطخارج داشته باشد مؤظف بدان نخواهد بود و مح

اى که از درون مؤید آن باشد و   اجتماع نیز هیچ قانونى را جز با عقیده. کند نمى
این است آنچه . امکانات عملى که از برون آن را تأیید نماید، حفظ نخواهد نمود

  .اسالم در خطابات و قوانینش بدان عنایت و توجه دارد

ن و آزادى روح از لذات و شهوات زندگى کند که مقید نبود مسیحیت تصور مى
و توجه به ملکوت خداوند در آسمان و کوچک شمردن زندگى دنیا، ضامن 

این مطلب تا حدى درست است ولى تمام حقیقت . آزادى و سعادت انسان است
ها و ضروریات زندگى براى همیشه مغلوب نمانده و بشر   زیرا که خواسته. نیست

وانگهى سرکوبى . ست در برابر فشار آن سر فرود آورددر بسیارى مواقع ناچار ا
حیات را خداوندى که . ى نیستا  هاى زندگى همیشه کار پسندیده خواسته

آن را نیافریده که بشر را معطل و . آفریده، آن را بیهوده و عبث خلق ننموده است
این خوب است که انسان بر شهوات و . مهمل گذارد و یا مانع راهش شود

هاى نفس غلبه نماید، ولى صحیح نیست که با این نظر اصل زندگى را  خواسته
  !مهمل گذارد

پس اگر راهى باشد که در آن هم قواى نهانى بشر آزاد گردد و هم بر شهوات 
هدف . ستحکم استغالب آمده، در برابر آنها خضوع نکند، همان راه سالم و م

ا در نظامى واحد جمع هدفهاى روح راسالم نیز همان است که ضروریات تن و 
نموده و ضامن آزادى روح از طریق تعالى درک باطنى شده، از هیچ یک از آن دو 

  .غفلت نورزد

کمونیسم این عقیده را پذیرفته که فقط آزادى از نظر اقتصاد ضامن آزادى و 
شود که گاه از  فشار اقتصادى بر فرد باعث مى. رهایى وجدان و روح است

  .تحت تکفل قوانین نظرى است منحرف شودعدالت و مساواتى که 

آزادى از نظر  ;هم حرف خوبى است، ولى حقیقت کامل باز غیر از این استاین 
اقتصاد بتنهایى ضامن بقاى فرد در اجتماع نیست مگر اینکه به انضمام آزادى و 
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حرّیت و رهایى حتماً باید از درون فرد تأمین شود . رهایى روح از باطن باشد
هاى   فشار احتیاجات و خواسته;د در معرض فشارهاى دیگرى استوگرنه فر

آن فردى که . توانند با آنها مقابله نمایند نفسانى که قوانین بتنهایى نمى
 دست آوردن نتیجه و استعدادهاى طبیعى او قدرت همراهى با دیگران را در به

که تحت ندارد، ناچار است دست از حرص بر مساواتى ... معلومات و نظریات و
داند که از دیگران کمتر است،  ضمانت قانون است بردارد، زیرا خود وجداناً مى

آن فردى که داراى استعدادهاى . گرچه در مقام افتخار و لجاجت برآید
العاده و نتایج بسیارى است هم ناچار است قانون مساوات مطلق را زیر پا  فوق

. ماً در رنج و عذاب خواهد بودگذارد و اگر قدرت چنین کارى را پیدا نکرد دائ
کند و یا هوشش خموش و استعدادهایش خمود   بنابراین یا تمرد و طغیان مى

اما اگر مساوات مستند به یک آزادى . یابد گردد و آثار وجودیش نقصان مى مى
ـ مردم   چنان که مستند به قانونگذارى و قوه مجریه است  دار روحى باشد ـ ریشه

در شخص ضعیف همت . کنند  ر احساس مساوات مىقوى و ضعیف همگى بهت
شود و در قوى تواضع و در باطن هر دو هم اعتقاد به خدا   بلندى ایجاد مى

در ایجاد وحدت و همکارى مردم و . گیرند شود و از آن نیرو مى  محکم مى
  .نیز مطلب همین طور استاجتماع، بلکه انسانیت 

اى داده و در عین  ل و همه جانبهاسالم نیز آن گاه که به روح بشر آزادى کام
حال حوایج تن و ضروریات زندگى را به حکم قانون و دل به طور مساوى 

  .ضمانت نموده، به همین هدف نظر داشته است

*  

اسالم آزادى روح و وجدان بشرى را از حرّیت عبادت و پرستش و خضوع براى 
 خدا نیست و هیچ کس تحت تسلط دیگرى جز. ـ شروع نمود  جز خدا دیگران ـ

گرداند و کسى جز او مالک سود و زیان او  میراند و زنده نمى کسى جز خدا نمى
رساند و بین او و   در آسمان و زمین کسى جز خدا بدو روزى نمى. نخواهد بود

اى   در عبادت، خدا را بدون هیچ واسطه(خدا هیچ گونه واسطه و شفیعى نیست 
 چیزى قادر است و همه بندگان اویند و فقط خداست که بر هر) گیرد در نظر مى
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خدایى که ملجأ همه گو اوست خداى یکتا، ب«: که هیچ یک مالک چیزى نیستند
  )1(».است نه زاده و نه زاییده شده و همانندى ندارد

براى . گردند شود و همه متوجه او مى  وقتى خدا یکى شد، عبادت هم یکى مى
 جاى خداوند ارباب خود قرار غیر او عبادتى نیست و بعضى بعض دگر را به

بگو اى «: دهند و هیچ یک بر دیگرى فضیلتى جز به عمل و تقوى ندارند نمى
اى را که میان ما و شماست بپذیرید که  ـ بیایید کلمه یهود و نصارى اهل کتاب ـ

جز خدا را نپرستیم و کسى را با او شریک نکنیم و بعضى از ما دیگرى را به 
  )2(».خدایى نگیرد

الم روى این معنى پافشارى کرده و قرآن در بسیارى از موارد مناسب بر آن اس
تکیه کرده است و چون انبیا در معرض آن بودند که مردم مقدارى از عبادت خود 

ـ به آنها متوجه سازند، اسالم در نظر  یا آنچه در معنى چون عبادت است  را ـ
درباره . د سازد و رهایى دهدگرفت که روح بشر را از این ورطه به طور کامل آزا

  :فرماید  مى) ص(پیغمبر خود محمد 

پس اگر او بمیرد . اند محمد جز پیغمبرى نیست که پیش از او پیغمبرانى گذشته«
  )3(»گردید؟ و یا کشته شود، شما به قهقرا برمى

تو را در این کارها دستى «: گوید با کمال صراحت مى) ص(و با همین پیغمبر 
  )4(».اهد از آنان درگذرد و اگر بخواهد عذاب فرمایدنیست، اگر بخو

اگر ما تو را ثابت «: فرماید چنان که درجایى دیگر با بیانى تهدیدآمیز به او مى
ـ اندک تمایلى یابى و در آن  مشرکین نکرده بودیم نزدیک بود که به آنان ـ

در برابر نمودیم و آن گاه براى خود  صورت ترا عذاب دو برابر دنیا و آخرت مى
کند که مرام خود را با صداى رسا اعالم   و به او امر مى)5(».یافتى ما یاورى نمى

بگو من . مده  خوانم و شریکى برایش قرار نمى من فقط خدایم را مى: بگو«: دارد
بگو اگر خدا بر من قهر کند هرگز . شما نیستممالک هیچ سود و زیانى براى 

                                                           
  )توحید(» .قل هواهللا احد، اهللا الصمد، لم یلد و لم یولد، و لم یکن له کفواً احد«. 1
قل یا اهل الکتاب تعالوالى کلمۀ سواء بینناوبینکم ان النعبداالاهللا و ال نشرک به شیئاً و ال یتخذ بعضاً ارباباً من «. 2

  )64/آل عمران(» .دون اهللا
  )144/آل عمران(» .و ما محمداالرسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابکم«. 3
  )128/آل عمران(» . من االمر شىء اوتیوب علیهم اویغدبهملیس لک«. 4
ولوال ان ثبتناک لقدکدت ترکن الیهم شیئاً قلیال اذا الذقتاک ضعف الحیاۀ و ضعف الممات ثم التجد لک علینا «. 5

  )75 و 74/اسراء(» .نصیرا
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هد گرفت و هرگز هیچ گریز گاهى نخواهم کسى مرا از قهر خدا در پناه نخوا
  )1(».یافت

کند و آنان را به  قصه کسانى که عیسى را خداى خود قرار داده بودند بیان مى
کافر شدند آنها که گفتند خدا همان مسیح پسر «: کند کفر و نادانى سرزنش مى

اگر بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و هر که را در زمین : بگو. مریم است
  )2(»ت هالک کند، چه کسى در برابر وى اختیارى دارد؟اس

اى که بر او نعمت دادیم  او نیست جز بنده«: فرماید  جاى دیگر درباره مسیح مى
  )3(».اسرائیل نمودیم  و او را مقتداى بنى

بن مریم را درباره  کند که در آن عیسى و نیز موقفى از مواقف قیامت را ذکر مى
کند و با طرز محکم و لحن شدید عیسى را  ستنطاق مىگمان مردم به خدایى او ا

و وقتى خداوند «: نماید از این گمان مردم که در آن دخالتى نداشت تبرئه مى
آیا تو به مردم گفتى که من و مادرم را به جاى خداوند ! بن مریم  اى عیسى: گفت

، تو منزهى بر من نیست که آنچه حق من نیست بگویم: و خدا بگیرید؟ او گفت
دانى و هر چه در   ام تو به آن دانایى، هر چه در خاطر من هست تو مى اگر گفته

دانم، حتمى است که تو داناى تمام نهانیها هستى، من به آنها   توست من نمى
چیزى جز آنچه تو امر کرده بودى نگفتم که خداوند را که خداى من و شماست 

چون مرا میرانیدى تو ن بودم و  من درمیانشان بودم گواه بر آناعبادت کنید و تا
خود مراقب آنان بودى و تو بر هر چیزى گواهى اگر عذابشان کنى بندگان تواند 

  )4(».و اگر ببخشى، خود عزیزى و حکیمى

رود تا  مىام و روشن نمودن این عقیده پیش قرآن همچنین در تثبیت و استحک
لوهیت و قداست که ا رسد که روح بشر را از هر گونه شرک در باب  به جایى مى

                                                           
ل انى لن یجیرنى من اهللا احد و لن ق. قل انى ال املک لکم ضراو الرشدا. قل انما ادعوا ربى و ال اشرک به احداً«. 1

  )22ـ20/جن(» .احد من دونه ملتحداً
فمن یملک من اهللا شیئاً ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و : قل. لقد کفرالذین قالوا ان اهللا هوالمسیح ابن مریم«. 2

  )17/مائده(» .االرض جمعیا امه و من فى
  )59/زخرف(» . لبنى اسرائیلان هواال عبد انعمنا علیه و جعلناه مثال«. 3
بن مریم إَنت قلت للناس اُتخذونى امّى الهین من دون اهللا قال سبحانک مایکون لى ان  و اذقال اهللا یا عیسى«. 4

الاعلم مافى نفسک انک انت عالم الغیوب ما ى بحق ان کنت قلته، فقد علمته، تعلم مافى نفسى و اقول مالیس ل
ن اعبدوااهللا ربّى و ربّکم و کنت علیهم شهیداً مادمت فیهم فلّما توفیتنى کنت انت الرّقیب قلت لهم االّ ما امرتنى به ا

» .ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم. علیهم و انت على کل شىء شهید
  )118 ـ116/مائده(
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گردد و او را در برابر مخلوقى از بندگان خدا خاضع  باعث فشار بر شخص مى
اى از  هر مخلوقى، گرچه پیغمبر باشد، در نهایت بنده. بخشد  کند رهایى مى مى

گونه تفاوتى بین  و وقتى خداوند ذاتاً هیچ! بندگان خداوند است نه خدا و معبود
روند و   اى بین خدا و بندگانش نیز از بین مىه گذارد، واسطه بندگانش نمى

هر کس بدون واسطه . مسئله کاهن و هر واسطه دیگرى ابداً مطرح نیست
تواند به خالق خود مرتبط گردد و شخصیت ناچیز خود را به قوه ازلى و  مى

ابدى مرتبط گرداند و قدرت و شجاعت و عزت بطلبد و رحمت و عنایت و 
اسالم اصرار . گردد گاه ایمان و تقوایش محکمتر مىمهربانى او را بچشد، آن 

توانند در  کند که آنها مى افراد را متوجه مى. زیادى بر تقویت این ارتباط دارد
خداوند نسبت به «: عانت جویندتمام دقایق شب و روز از آن قوه بزرگ است

  )1(».بندگان خود لطف دارد

من نزدیکم، هر که مرا بخواند ) گوب(و چون بندگانم درباره من از تو سؤال کنند «
ورند که پس باید دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیا. دعوتش را اجابت کنم
  )2(».رشد خویش دریابند

از رحمت خدا مأیوس نباشید که از رحمت خدا جز کافران کسى مأیوس «
  )3(».نخواهد شد

 خدا مأیوس نباشید اید، از رحمت اى بندگان من که اسراف بر خود نموده: بگو«
  )4(».آمرزد  که خداوند همه گناهان را مى

اسالم پنج نماز در اوقات منظمى قرار داد که بنده هر روز در برابر خداى خود 
گردد و این سواى آن دعاها و  ایستد و مخلوق با خالق خود مرتبط مى مى

بته غرض و ال. کند  تقدیم مى به درگاه خداوند توجهاتى است که به دلخواه خود
از نماز و دعا فقط الفاظ و حرکاتى معین نیست بلکه منظور آن است که توجه 
کامل قلب و فکر و تن در وقت واحد و معینى به طرف خداوند باشد و این 

                                                           
  )19/شورى(» .اهللا لطیف بعباده«. 1
» .لعلهم یرشدون ریب اجیب دعوۀ الداع اذ ادعان  فلیستجیبوا لى و لیؤمنوا بىو اذا سالک عبادى عنى فانى ق«. 2
  )186/بقره(
  )87/یوسف(» .اهللا انه الییأس من روح اهللا اال القوم الکافرون وال تأیئسوا من روح«. 3
  )53/زمر(» .التقنطوا من رحمۀ اهللا ان اهللا یغفرالذنوب جمعیاً: الذین اسرفوا على انفسهم قل یا عبادى«. 4
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همان فکر کلى اسالم درباره وحدت تکوینى انسان و وحدت الوهیت خداوند 
  .است

  )1(».اند لپس واى بر آن نمازگزارانى که از نماز خود غاف«

  زندگى به دست خداست
اى از بندگان خدا آزاد شد  وقتى روح از احساس بندگى و خضوع در برابر بنده

و پر از ادراک به این مطلب شد که او به خداوند مرتبط است، دیگر در برابر 
شود و  ناراحت نمىمتأثر و ... مقام وحس ترس در مورد زندگى و روزى و 

این حس پلیدى است که از توجه فرد به خود، پیدا . دآی هرگز به زانو درنمى
شود و گاهى او را به پذیرش مذلت و دست کشیدن از عزت و بسیارى از  مى

اى که به تحقق عزت نفس و بزرگ  اسالم از شدت عالقه. کشاند  حقوق خود مى
پرورى را در روحیه آنان  دوستى و عدالت  خواهد حق منشى مردم دارد و مى

وسیله عالوه بر قانون، ضامن عدالت اجتماعى عام و  و بدینگسترش دهد 
زندگى و دل باشد، عنایت مخصوصى به مقاومت در برابر حس ترس بر متعا

کند که زندگى به دست خداست و   اسالم مکرراً تلقین مى. روزى و مقام دارد
. تواند یک ساعت و یا کمتر از آن، از حیات دیگرى کم کند هیچ مخلوقى نمى

ه حتى قدرت ندارد یک نفس از نفسهاى او را قطع نماید، چنان که خود بنده بلک
هیچ کس جز به «: تواند مختصر خدشه و زیانى به حیات خود برساند نیز نمى

  )2(».اذن خدا نخواهد مرد، که این سرنوشتى زماندار است

  )3(».بگو جز آنچه خدا برایمان مقرر کرده نخواهد رسید، اوست موالى ما«

ر امتى را مدتى است و چون مدتشان به سر رسد نه ساعتى پس آیند و نه جلو ه«
  )4(».روند

و زندگى و سود و زیان تنها به دست ! اى بنابراین نه ترسى است و نه ترسنده
بگو آیا غیرخدایى را که خالق زمین و آسمانهاست موالى خود قرار «: خداست

  )5(».خوراند و خورانده نشود  دهم و او مى

                                                           
  )5 و 4/ماعون(» .فویل للمصلین الذین هم عن صالتهم ساهون«. 1
  )145/آل عمران(» .و ما کان لنفس أن تموت اال باذن اهللا، کتاباً مؤجال«. 2
  )15/توبه(» .قل لن یصیبنا اال ما کتب اهللا لنا، هو موالنا«. 3
  )49/یونس(» .ونَلکل امۀ اجل اذاجاءَ اجلهم فالیستأخرون ساعۀ و الیستقدمُ«. 4
  )14/انعام(» .فاطرالسموات و االرض و هو یطعماغیراهللا اتخذو لیا: قل«. 5
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  )1(».خداوند روزى را براى هر که خواهد گشایش دهد و یا تنگ گیرد«

شما را  که روزى خویش متحمل نتوانند شد، خدا آنها و چه بسیار جانورانى«
  )2(».دهد روزى مى

دهد چه کسى مالک گوش و چشمها  بگو شما را از آسمان و زمین روزى مى«
آورد و تدبیر امور  مىپدید ه و مرده را از زنده است؟ چه کسى زنده را از مرد

  )3(».کند؟ بزودى خواهند گفت خدا مى

اى مردم نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آیا جز خدا خالقى هست که شما را از «
  )4(».روید  کجا مى آسمان و زمین روزى دهد؟ خدایى جز اونیست، پس

  )5(».داد خواهیم را روزى فقرنکشید، ما شما وآنان بیم از را فرزندان خود«

نیاز  ترسید بزودى خدا شما را از فضل خود اگر بخواهد بى  و اگر از فقر مى«
  )6(».سازد مى

دارد که ترس از فقر یکى از الهامات شیطانى است که روح   قرآن چنین مقرر مى
 شما شیطان به«: دارد را ضعیف نموده، از اطمینان در راه خدا و خیرات باز مى

خداوند به شما وعده نماید و  به فحشا امر مىدهد و شما را  وعده فقر مى
  )7(».دهنده و داناست  دهد و خدا گشایش آمرزش و نعمت مى

بنابراین ممکن نیست که طلب روزى، مردم را ذلیل کند زیرا روزى آنان به دست 
هیچ یک از این بندگان ضعیف او . و فقط هم به دست خداست خداست ـ

البته این . طع نمایند یا او را در مضیقه اندازندقدرت ندارند که روزى انسانى را ق
کند بلکه از این جهت که همه اسباب   گفته، اسباب و وسایل ظاهرى را نفى نمى

داند و راه رزق و زندگى و غیره را  اى برتر مى و عوامل را تحت قهاریت اراده
داند تقویتى براى قلب و تشجیعى درونى است که   نمىمنحصر به راه معینى 

شود شخص محتاجى که به دنبال روزى است در مقابل کسى که گمان  مىاعث ب
                                                           

  )26/رعد(» .اهللا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر«. 1
  )60/عنکبوت(» .و کأى من دابۀ ال تحمل رزقها، اهللا یرزقها و ایاکم«. 2
بصار؟ و من یخرج الحى من المیت و یخرج قل من یرزقکم من السماء و االرض؟ ام من علیک السمع و اال«. 3

  )31/یونس(» .المیت من الحى؟ و من یدبراالمر؟ فسیقولون اهللا
یا ایهاالناس اذکر و انعمۀ اهللا علیکم، هل من خالق غیراهللا یرزقکم من السماء و االرض؟ ال اله االهو فانى «. 4

  )3/فاطر(» .تؤفکون
  )151/انعام(» .قکم و ایاهموالتقتلوا اوالدکم من امالق نحن نرز«. 5
  )28/توبه(» .و ان خفتم عیلۀ فسوف یغنیکم اهللا من فضله ان شاء«. 6
  )268/بقره(» .الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و اهللا یعدکم مغفرۀ منه و فضال و اهللا واسع علیم«. 7
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رود روزیش به دست اوست با تمام قدرت و شجاعت ظاهر شود و حس  مى
دارد و حاضر  ترس، او را از مطالبه حق خود و از حفظ عزت نفس باز نمى

شود که به خاطر حفظ روزى خود از روى ترس، اجرت واقعى خود و در  نمى
و به همین ترتیب باید مبانى و خطابات . جه عزت نفس خود را از دست بدهدنتی

این همان فهمى است که با روش فکرى اسالم در . قرآن و اسالم را درک کنیم
  .خطابات و قوانینش سازش دارد

ترس برجاه و مقام نیز مساوى با ترس از مرگ، فقر و تنگدستى است و اسالم 
هیچ مخلوقى در این باره نسبت . ین ترس نیز آزاد نمایداصرار دارد که بشر را از ا
بگو اى خداى صاحب ملک، به هر که خواهى ملک «: به دیگرى اختیارى ندارد

دهى و هر  ستانى و هر که را خواهى عزت مى  دهى و از هر که خواهى مى مى
  )1(».بر هر چیز قدرت دارىگردانى تو  ل مىکه را خواهى ذلی

اوست و او ه چیز به دست چه کسى است که فرمانروایى همدانید   بگو اگر مى«
بگو . خدا: شود؟ بزودى خواهد گفت  دهد و بر ضد او پناهى داده نمى پناه مى

  )2(»خورید؟  پس فریب کجا را مى

کس بر شما چیره شدنى نیست و اگر شما را به   اگر خدا شما را یارى کند هیچ«
  )3(»ا نصرت دهد؟حال خود واگذارد کیست که پس از وى شما ر

  )4(».هر که عزت خواهد بداند که عزت یکسره از آن خداست«

  )5(».عزت یکسره از آن خدا و رسول او و مؤمنین است«

قدرت تنها از آن خدا و عزت یکسره از . پس از این جهت هم ترسى نیست
  )6(».اوست مقتدر و باالدست بندگان خویش و با حکمت و اطالع است«. اوست

  زشهاى اجتماعىبندگى ار
ولى گاه جان بشر از ناحیه بندگى خالص و عبودیت در برابر ترس بر زندگى یا 

یابد ولى دچار بندگى ارزشهاى اجتماعى مثل ثروت و   روزى یا مقام رهایى مى
                                                           

 و تعزمن تشاء و تذل من تشاء بیدک قل اللهم مالک الملک تؤتى الملک من تشاء و تنزع الملک ممّن تشاء«. 1
  )26/آل عمران(» . انک على کل شىء قدیر;الخیر

» .فانى تسحرون: قل من بیده ملکوت کل شىء و هو یجیر و الیجار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون هللا قل«. 2
  )89 و 88/مؤمنون(
  )160/آل عمران(» .دهان ینصرکم اهللا فال غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذالذى ینصرکم من بع«. 3
  )10/فاطر(» .من کان یرید العزۀ فلله العزۀ جمیعاً«. 4
  )8/منافقون(» .وهللا العزۀ و لرسوله و للمؤمنین. 5
  )13/حجرات(» .ان اکرمکم عنداهللا اتقاکم«. 6
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.  هم از جهت آن نرسدگردد، گرچه هیچ سود و زیانى جاه و حسب و نسب مى
ز این ارزشها بنده شده و گیر افتاده یکى اچون روح فهمید که واقعاً در برابر 

او در خود هیچ گونه مساواتى با . تواند آزادى کامل خود را حفظ کند دیگر نمى
کند و در برابر  کند ودایماً خویشتن را تحقیر مى دارندگان آن ارزشها حس نمى
  .شمارد  دارندگان مال و مقام حقیر مى

ه و آنها را در محل حقیقى خود اینجا هم اسالم حساب همه این ارزشها را رسید
واقعى و ذاتى که در  به مسائل نهد، و ارزشهاى حقیقى را  بدون کم و زیاد مى

آنها هم . دهد گردد، ارجاع مى  زوایاى روح فرد بوده و یا در اعمالش هویدا مى
اى خاص ارزش دارند، لیکن ارزش اصلى در مسائل اصلى  در شرایط و محدوده

این . شود  حساب، تأثیر آن ارزشهاى مادى کم و ناچیز مىدیگرى است و با این 
ـ  در کنار ضمانتهاى اجرایى و قانونى که در کفالت اسالمى منظور است هم ـ
گرامیترین شما نزد خدا «. اى است براى آزادى و رهایى کامل روح وسیله

 و پیداست که گرامى و محترم نزد خدا همان گرامى و )1(».رهیزکارترین شماستپ
  .محترم واقعى و حقیقى است

ن خداى م: بگو. ما ثروت و فرزند بیشتر داشته و معذب نخواهیم بود: گفتند«
گیرد لیکن بیشتر   مىبراى هر کس که بخواهد در روزى گشایش دهد و یا تنگ 

اند که شما را نزد خدا مقرب کنند  ثروت و فرزندان شما نه چنان. دانند  مردم نمى
رد و عمل صالح کند که اینان در برابر اعمالشان دو جز آن کس که ایمان آو

  )2(».اند  ایمن) ى بهشت(ها چندان پاداش داشته و در غرفه

اینکه حامل ارزشى نیست که باعث تمایز و برتریشان ...! اموال و اوالد بیشتر
که ارزشى است پس ایمان ). ان آورد و عمل شایسته کندجز آنکه ایم(گردد 

صالح و شایسته که ارزش بارزى در زندگى است، تنها مکنون در دل و کار 
در عین حال اسالم از ارزش . ارزشهایى هستند که کمال اهمیت و اعتبار را دارند

 آرى )3(».مال و فرزند، زینت زندگانى دنیاست«. کند  پوشى نمى مال و اوالد چشم

                                                           
  )13/حجرات(» .ان اکرمکم عنداهللا اتقاکم«. 1
یقدر و لکن اکثر ان ربى یبسط الرزق لمن یشاء و : ین قلکثر امواال و اوالداً و ما نحن بمعذبنحن ا: و قالوا«.2

و ما اموالکم و ال اوالدکم بالتى تقربکم عندنا زلفى اال من آمن و عمل صالحاً فاولئک لهم جزاء . الناس الیعلمون
  )37ـ35/ سبأ(» .الضعف بما عملوا و هم فى الغرفات آمنون

  )46/کهف(» .لحیوۀ الدنیاالمال و البنون، زینۀ ا«. 3
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 پایین ببرد زینت است ولى از آن ارزشهاى حیاتى که بتواند مرتبه کسى را باال یا
ـ نزد خدایت از نظر  باقیات صالحات باقى و بادوام ـ  هاى و شایسته«: نیست

  )1(».پاداش و آرزو بهتر است

قرآن براى ارزشهاى مادى و معنوى مثالى از روح و روان دو نفر زده و جاى 
شکى براى برترى یکى بر دیگرى نگذاشته است، آن گاه که صورتى روشن و 

و «: گوید   ایمان و واقعیت ارزشهاى آن ترسیم نموده، مىگویا براى روح با
و درختان . برایشان مثل دو مردى را بزن که براى یکى، دو باغ انگور قرار دادیم

اى قرار دادیم این دو باغ  باغ هم مزرعهاختیم و بین آن دو خرما محیط به آنها س
ن باغها نهرى میوه خویش داده و به هیچوجه از ثمر خود کم نگذاشتند و میا

من به : نمود گفت به رفیق خود که با او گفتگو مى. ها داشت او میوه. شکافتیم
و آن مرد بر خویشتن ستم کرده، به . مال از تو بیشتر و به نفرات از تو نیرومندترم

گمان ندارم که هرگز این نابود شود و گمان ندارم که : باغ خود شد و گفت
این سرانجام ر از  پروردگارم برند حتماً بهترستاخیز شود و اگر هم به سوى

مگر به آنکه ترا از خاک و : نمود گفت رفیقش که با او گفتگو مى. خواهم یافت
اى؟ ولى   آن گاه از نطفه آفریده و آن گاه به صورت مردى بپرداخت کافر شده

. کنم من، خداى یکتا پروردگارم است و هیچ کس را با پروردگارم شریک نمى
اى جز  هر چه خدا خواهد همان است که قوه: ى به باغت درآمدى نگفتىچرا وقت

بینى که به مال و فرزند از تو کمترم، باشد که پروردگار مرا  او نیست؟ اگر مرا مى
ها بر آن باغ فرستد که زمینى بایر  شاید از آسمان صاعقه. بهتر از باغ تو دهد

هاى او نابود  میوه. آن نتوانىگردد یا آب آن به اعماق زمین فرو رود که جستن 
دو دست خود را به حسرت مالى که در آن خرج کرده بود و اکنون سرنگون . شد

گفت اى کاش کسى را شریک خداى خود  کرد و مى  شده، زیرورو مى
او گروهى که یاریش کنند نداشت و خود هم یارى خود . گرفتم نمى

  )2(».نتوانست

                                                           
  ».یات الصالحات خیرعندربک ثواباً و خیر امالو الباق«. 1
کلتا الجنتین . و اضرب لهم مثال رجلین جعلنا الحدهما جنّتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعاً«. 2

انا اکثر منک ماال و و کان له ثمر فقال لصاحبه و هو یحاوره . ءاتت أکلها و لم تظلم منه شیئاً و فجّرنا خاللها نهرا
اعّزنفرا و دخل جنّته و هو ظالم لنفسه قال ما اظنّ ان تبید هذه ابدا و ما اظنّ السّاعۀ قائمۀ و لئن رُدِدت الى ربى 
. الجدن خیراً منها منقلبا قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذّى خلقک من تراب ثم من نطفۀ ثم سؤئک رجال

و لوال اذ دخلت جَنَتک قلت ماشاءاهللا ال قوّۀ االّ باهللا ان ترن انا اقّل منک . رک برّبى احداًاش. لکنا هواهللا ربىّ و ال
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ه ایمان خود و خوار شمردن آن ارزشهایى قرآن این چنین، اهمیت دادن مؤمن ب
نکته جالب اینکه . سازد  شمرد، هویدا مى که رفیق هم صحبتش آنها را مهم مى

داشت اظهار شرک به خدا ننموده بود لیکن   رفیقش که باغ خود را بزرگ مى
. قرآن او را مشرک شمرده، او را در کمال اعتراف به شرک خود نشان داده است

است که او یک ارزش مادى محض را به شراکت در تأثیر گرفت این از آن جهت 
و مؤمن واقعى هیچ چیز را . و در باطن خویش برایش آن همه اعتبار قایل شد

  .گیرد  شریک خدا نمى

و در داستان قارون دو نقش و تصویر روحى را در برابر فتنه مال و ثروت عرضه 
شوند و   ها ناتوان و خاضع مىنقشى براى مردمى که در برابر این ارزش: دارد مى

کنند و نقشى هم براى مردم مؤمن که  در برابر ثروتمندان، احساس کوچکى مى
همانا قارون «. دهند  عزت و پرهیزکارى داشته، هیچ کوچکى و ضعف نشان نمى

سپس بر آنها ستم نمود و ما به قدرى به او گنج داده بودیم که . از قوم موسى بود
: هایش با گروه مردان قوى میسر بود، قومش بدو گفتند حمل کلیدهاى اندوخته

و به وسیله آنچه خدا به تو . غره مشو که خداوند مغرورترین را دوست ندارد
داده، آخرت را بجوى و نصیب خود را هم از دنیا فراموش مکن و چنان که خدا 

 رو که خداوندبا تو نیکى کرده تو نیز نیکى کن و در زمین به دنبال فساد م
. این مال با دانش خودم به دستم آمده است: او گفت. مفسدین را دوست ندارد

اند  آیا ندانست که خداوند پیش از او کسانى را که در جمع مال قویتر از او بوده
هالک نموده و تبهکاران را از گناهشان نپرسند؟ قارون با تجمل خویش به میان 

اى کاش ما هم مثل : د گفتندخواستن  اشخاصى که زندگى دنیا مى. قومش آمد
واى بر : اشخاص بادانش گفتند. آنچه قارون دارد داشتیم که او بهره وافى دارد

شایسته کند بهتر است و جز ایمان آورد و کار پاداش خدا براى آن که ! شما
اش به زمین فرو بردیم و گروهى   قارون را با خانه. صابران به آن نایل نشوند
دا یاریش کنند و خود هم نتوانست خویشتن را حفظ نداشت که در برابر خ

: گفتند نماید، اشخاصى که دیروز آرزوى مقام او را داشتند چنان شدند که مى

                                                                                                                                        
فعسى ربّى ان یؤتین خیرا من جنتکّ و یرسل علیها حسبانا من السّماء فتصبح صعیداً زلقا او یصبح . ماال و ولدا

 ما انفق فیها و هى خاویۀ على عروشها و ماؤها غورافلن تستطیع له طلبا و احیط بثمره فأصبح یقلب کفیّه على
  )43ـ32/کهف(» .یقول یالیتنى لم اشرک بربّى احدا
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گویا خداوند روزى را براى هر کس از بندگانش که بخواهد گشایش ! عجب
اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما هم به زمین فرو . گیرد  دهد و یا تنگ مى مى

  )1(».شوند  گویا که کافران رستگار نمى! عجب. ودیمرفته ب

. اسالم بر این طرز فکر خود نتایجى هم مترتب نموده و به آنها ملتزم شده است
 فانى که را از ارزش دادن به کاالها و متاعهاى) ص(خداوند پیغمبر خود محمد 

ق دیدگان خویش را به آن چیزها که رون«: نماید مایه لذت بعضى است نهى مى
ایم نگران مساز،  اى از اینان براى امتحانشان داده زندگانى دنیاست و به دسته

  )2(».روزى خدایت بهتر و پایدارتر است

کند که بین  اند که قرآن دعوت مى  اى از این آیه و نظایر آن چنین فهمیده عده
م و فقرا ه! فقرا و اغنیا جدایى کاملى باشد و اغنیا با ثروت خود واگذاشته شوند

به اوضاع خود راضى باشند، ولى این فهم غلطى است که اصال با روح کلى 
اى است  این تفسیر آن رجال دینى حرفه. اسالم مطابقت نداشته و ارتباطى ندارد

که در قرون استبداد احساسات مردم را تخدیر و از مبارزات عدالتخواهى منع 
ان است، و اسالم از تفسیر نمودند، و مسلماً وزر وبال کارشان به گردن خودش مى

این آیه و نظایر آن براى این آمده که اعتبار . و تأویل آنان بیزار و دور است
ارزشهاى انسانى را به جایگاه اصلیش برگرداند و جان فقرا را از آن ناتوانى و 

کنند،   انکسارى که در برابر ارزشهاى مادى محض چون مال و متاع پیدا مى
  .نجات دهد

خداوند به کند دستورى است که    مىیزها که این بیان ما را تأییداز جمله چ
پیغمبرش داده که براى این ارزشها اعتبارى قایل نشود و اعتبارات مردم را بر آنها 

  :مترتب نگرداند

                                                           
انّ قارون کان من قوم موسى فبغى علیهم و ءَ اتینه من الکنوز ما انّ مفاتحه لتنوا بالعصبۀ اولى القوۀ اذ قال له «. 1

 الدّار االخرۀ و التنس نصیبک من الدّنیا و احسن کما و ابتغ فیماءَ اتئک اهللا. قومه ال تفرح انّ اهللا ال یحبّ الفرحین
المفسدین قال انّما اوتیته على علم عندى اولم یعلم انّ االرض انّ اهللا ال یحّب احسن اهللا الیک و التبغ الفساد فى 

 على فخرج. اهللا قدا هلک من قبله من القرون من هواشد منه قوّۀ و اکثر جمعا و ال یسئل عن ذنوبهم المجرمون
و قال الذّین اوتوا . قومه فى زینتۀ قال الذّین یریدون الحیوۀ الدّنیا یا لیت لنا مثل ما اوتى قارون انه لذو حَظ عظیم

فخسفنا به وبداره االرض فما کان له . العلم و یلکم ثواب اهللا خیرلّمنء امن و عمل صالحاً و ال یلقئها اال الصّابرون
مکا نه باالمس یقولون و یکان اهللا یبسط و اصبح الذّین تمنّوا .  ما کان من المنتصرینه من دون اهللا ومن فئۀ ینصرون

  )82ـ76 /قصص(» .الرّزق لمن یشاء من عباده و یقدر لوال ان مّنّ اهللا علینا لخسف بنا و یکانّه ال یفلح الکافرون
» .قىفتنهم فیه و رزق ربک خیر وابو ال تمدن عینیک الى ما متعنابه ازواجاً منهم زهرۀ الحیوۀ الدنیا لن«. 2
  )131 /طه(
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خوانند ووجه خدا را در نظر  خود را با کسانى که خداى خود را صبح و شام مى«
اوز نکند که زینت زندگى دنیا را بخواهى دارند صبور ساز، چشمانت از آنان تج

و از کسى که ما قلب او را از یاد خود غافل نمودیم و او از هواى خود متابعت 
  )1(».اعت مکننموده و کارش به افراط است اط

وسیله در خواهد آنها را بدین  خدا مى ;اموال و اوالدشان خوش آیندت نباشد«
  )2(».ال کفر به در رودزندگى دنیا معذب بدارد و جانشان در ح

کور، را با یک مرد فقیر ) ص(کایت حضرت محمد و در همین زمینه ح
همان حکایتى که  دارد ـ  مکتوم و ولیدبن مغیره، رئیس قبیله، عرضه مى ام ابن

ترش کرد و پشت نمود «: خداوند در آن به پیغمبر خود شدیداً عتاب نموده است
 شاید او تزکیه شود یا متذکر گردد و این که آن کور نزدش آمده است تو چه دانى

نیاز است تو متصدى او گشتى و حال آنکه  تذکار او را فایده دهد، اما آن که بى
سان نزدت آمد اگر او تزکیه نشود بر تو چه گناهى است؟ و اما آن که شتابان و تر

این مایه تذکر است پس هر که خواهد یاد ! چنین مکن! غفلت ورزیدىتو از او 
  )4(»)3(.یردگ

چیره شده ) ص(آن لحظه تمایل شدید یک حالت بشرى الهى بود که بر محمد 
کند و مشغول کار ولید طمع داشت که خداوند ولید را به اسالم هدایت بود، او 

) ص(بود که ابن ام مکتوم آمد و چیزى از قرآن طلب نمود و پشت سرهم پیامبر 
ا پیغمبر در مضیقه افتاد و ترشرویى زد، لذ را که مشغول کار ولید بود صدا مى

خدا هم با چنین بیان تند که نزدیک سرزنش است عتاب نمود تا آن . نمود
داند تصحیح نماید و   ارزشهایى را که اسالم مایه عزت و تحقق راه صحیح مى

  . کندبرنامه و راه صحیح و اصولى خود را در رهایى روح بشر درست

*  

                                                           
الذین یدعون ربهم بالغداۀ و الغشى یریدون وجهه ال تعدعیناک عنهم تریدزینۀ الحیوۀ الدنیا  و اصبر نفسک مع«. 1

  )28 /کهف(» .و ال تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطاً
» .الحیوۀ الدنیا و ترهق انفسهم و هم کافرون نما یرید اهللا لیغدبهم بها فىفال تعجبک اموالهم و ال اوالدهم ا«. 2
  )55/توبه(
عبس و تولى ان جائه اال عمى و مایدریک لعله یزکى او یذکر فتنفعه الذکرى، اما من استغنى فانت له تصدى، «. 3

» .رهتذکرۀ فمن شاء ذکانها ! کال! و ما علیک االیزکى؟ و اما من جاءک یسعى و هو یخشى فانت عنه تلهى
  )12ـ1/عبس(
  .بیان مؤلف براساس یکى از دو تفسیر بوده است.  در تفسیر آیات مزبور دو عقیده معروف است4
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ى از قید بندگى و خضوع در برابر غیر خدا آزاد عالوه بر اینها، گاه روح بشر
شود و همچنین از ترس مرگ و آزار و فقر و خوارى و هر گونه اعتبارات  مى

یابد، لیکن هنوز هم گرفتار یک ذلت  خارجى و ارزشهاى اجتماعى رهایى مى
ذلیل در مقابل لذات و شهوات، ذلیل در برابر طمعها و هواهاى !  ذلت ذاتى;است

از قیود خارجى رسته، لیکن از داخل خود دچار قید  این هنگام گرچه  در.نفسانى
گردیده و بنابراین به آن آزادى روحى که اسالم براى تحقق عدالت اجتماعى 

  .رسد همگانى طالب آن است، نمى

اسالم از این خطر نهانى براى آزادى روحى غافل نبوده و توجه عمیق و 
ر عنایتش به حاالت روحى و بردگیهاى نفس دارى به آن کرده که گواه ب ریشه

کند   همچنین داللت بر اهتمام اسالم به همه استعدادها و آثار آنها مى. بشرى است
  :شناسد شناخته نیز به رسمیت مىو آنچه را که مسیحیت در این باره 

بگو اگر پدران شما و پسران و برادرانتان و زنهایتان و قبیله و قومتان و اموالى که «
اید و تجارتى که ترس کسادیش را دارید و منزلهایى که بدان   ه دست آوردهب

خوش دلید نزد شما از خدا و پیغمبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، باشید 
  )1(».کند تا خدا امر خود را بیاورد و خداوند فاسقان را هدایت نمى

نقطه ها و ذایذ و رغبتها و هواکنید در یک آیه تمام ل چنان که مشاهده مى
ضعفهاى انسانى را جمع نموده و در یک کفه نهاده و در کفه دیگر دوستى خدا و 
رسول و عالقه به جهاد در راه خدا را قرار داده تا فداکارى کامل شود و رهایى از 

آن روح که از تمام این قیود خالصى یابد . قیود نفس به طور کامل تحقق یابد
کند تا بر  اهد و دعوت به ایجاد آن روحیه مىخو  همان است که اسالم آن را مى

مشکالتى که مایه ذلت است فایق آید و مالک امر خود گردد و به سوى آن 
هاى کوچک و موقت است توجه  به مراتب بزرگتر از این خواستهکه هدفهایى 

دوستى شهوات از زنان و فرزندان و مالهاى زیاد طال و نقره، و «: گوید  مى. یابد
این متاع و کاالى . دار و رمه و زرع، براى مردم آرایش یافته است نهاسبان نشا

بگو آیا شما را بهتر از اینها خبر . زندگانى دنیاست و بازگشتگاه نیک نزد خداست

                                                           
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۀ تخشون کسادها و «. 1

فتربصوا حتى یأتى اهللا به امره و اهللا ال یهدى القوم . وله و جهاد فى سبیلهمساکن ترضونها احب الیکم من اهللا و رس
  )24/توبه(» .الفاسقین
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دهم؟ براى پرهیزکاران نزد خدایشان باغهایى است که نهرها از زیرش جریان 
خداوند بر . ضایت خداونددارد و همیشه در آن باغها هستند با همسران پاک، و ر

  )1(».بندگان خود بیناست

و این نه تخدیر است و نه دعوت به زهد و ترک چیزهاى خوب و پاکیزه 
اند اسالم را  اند چنین تفسیر کنند و یا خواسته زندگى، چنان که بعضى خواسته

این فقط دعوت به آزادى و رهایى از ناتوانى و انکسار در برابر ! بدان متهم سازند
آزادى براى انسان پیدا شد و در واقع همین که چنین . شهوات و غرایز است

ـ مانعى ندارد که از زندگى  نه زندگى مالک انسان ـانسان مالک زندگى گردید 
چه کسى زینتهاى خدایى را که براى بندگان خود : بگو«: استفاده نموده، لذت ببرد

  )2(»هاى روزى حرام نموده است؟ ظاهر ساخته و پاکیزه

  )3(».نصیب خود را از دنیا فراموش مکن«

مسئله روزه هم براساس همین روش است تا نفس بر مشکالت قوى فطرى در 
نماید و خود را زمان فایق آید و بدان وسیله اراده خود را تقویت مدتى از 

هاى نفسانى خود نیز برترى   بلندمرتبه سازد و بر مشکالت فایق آمده، برخواسته
  .یابد

 براى این مقصد راههاى زیادى را انتخاب نموده و پیموده است که از آن قرآن
از فتنه اموال و اوالد، آنجا که ) به وسیله وحى(بر حذر داشتن مردم : جمله است

 و به همین )4(».جز این نیست که اموال و اوالد شما فتنه و امتحانى است«: گوید
 فرزند را، به خاطر آن ضعف وسیله عامل خوددارى از تسلیم در برابر مال و

بسا انسان از ناحیه حرصش بر مال و یا فرزندان خود  چه. انگیزد  بشرى، برمى
بال خاضع نبود پذیرد و براى آنچه ق  کرد مى ضعیف گشته، آنچه قبال قبول نمى

روزى . آورد شد به جا مى  نماید و چیزى را که هرگز مرتکب نمى مىکرنش 

                                                           
للنّاس حبّ الشهوات من النّساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذّهب و الفضّه و الخیل المسوّمه و  زین«. 1

قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذّین اتّقوا عندربهم . مأباالنعام و الحرث ذلک متاع الحیوۀ الدّنیا و اهللا عنده حسن ال
» .مطهرۀ و رضوان من اهللا و اهللا بصیر بالعبادها و ازواج جنّات تجرى من تحتها االنهار خالدین فی

  )15ـ14 / عمران آل(
  )32/اعراف(» .الرزق من حرم زینۀ اهللا التى اخرج لعباده و الطیبات من: قل«. 2
  )77/قصص(» . الدنیاو التنس نصیبک من«. 3
  )15/تغابن(» .انما اموالکم و اوالدکم فتنۀ«. 4
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 از دو فرزند دخترش را در برداشت بیرون آمد و در حالى که یکى) ص(پیغمبر 
  ».اندازید همانا شما فرزندان به بخل و ترس و جهالت مى«: گفت مى

و پس از همه اینها، باز گاه انسان از هر چه که باعث شکست حس عزت اوست 
و در نتیجه ذلیل و ! محتاج یک لقمه نان! گردد، لیکن محتاج است آزاد مى

شکم گرسنه . آور نیست ذلتبیش از احتیاج، چیز   چو هی. شود ضعیف مى
شود و در  کند و گاهى مجبور به گدایى مى  مطالب بلند و عالى را درک نمى

رود، در اینجا اسالم براى جلوگیرى از  نتیجه همه عزت و شخصیتیش بر باد مى
از : پیدایش اسباب فقر و ذلت و از بین بردن آن در صورت پیدایش، قانونى دارد

فى براى فرد، به قدر کفایت، حقى بر دولت و متمکنین از ملت واجب کرده طر
و بیان این ( کند که در آخرت روى آن عقاب و در دنیا بر سر آن جنگ مى

و ). شویم خواهد آمد مطلب آنجا که متعرض بحث تکافل اجتماعى در اسالم مى
ن را که در راه اى از مسلمانا  قرآن عده. نماید  از طرف دیگر از گدایى نهى مى

خدا محصور شده و توان مهاجرت هم ندارند به طرز خوبى چنین توصیف 
  )1(».کنند از مردم به اصرار سؤال نمى«که اینان : کند مى

همانا اگر یکى از شما ریسمان خود «: به سائلى درهمى داد و گفت) ص(پیغمبر 
و بدان وسیله را بگیرد و مقدارى هیزم بر پشت خود بیاورد و آن را بفروشد 

خداوند آبرویش را حفظ کند بهتر از این است که از مردم سؤال کند، چه کسى 
  ».دست باال بهتر از دست زیر است«: فرماید و مى» .به او بدهد و یا ندهد

گدایى، که نیازى و استغنا به وسایل دیگرى غیر از   الم مردم را بر بىبنابراین اس
  .انگیزد  داند، برمى  بسیار زشت مىاسالم آن را یک حالت اضطرارى و 

حقى که گرفته . اما اموال زکات، ناشى از تکدى نیست، بلکه یک حق است
در اموال ایشان براى سائل «: شود، نه زیادى و فضلى که به اختیار خود بدهند مى

 حقى است که دولت اسالم آن را گرفته، از آن در )2(».و محروم حقى است
اى که احتیاجات مادى را جواب گوید و عزت نفس را  ازهمصالح مسلمانان به اند

نماید و اگر به قدر کفایت نبود، به مقدارى که سد   محفوظ دارد، صرف مى
اى بیشتر مقرر   احتیاج ضعفا و فقرا را نماید در اموال اغنیا و متمکنین، وظیفه

                                                           
  )273/بقره(» .اس الحافاالیسئلون الن«. 1
  )19/ذاریات(» .وفى اموالهم حق للسائل و المحروم«. 2
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و بزودى بیان این قسمت در فصل روش مالى خواهد (. کند  ، واجب مىداشته
  .)مدآ

*  

گیرد و ضامن حرّیت   اسالم مسئله را این چنین از جهات گوناگون آن در نظر مى
آن چنان آزادیى که نه بر پایه معنویات . گردد  روانى و آزادى روحى کامل مى
ریزى شده، بلکه بر پایه هر دو استوار است و   محض و نه اقتصادیات خالص پى

مقدار تحمل و نیروى انسان را ت زندگى را شناخته و هم در واقع هم واقعی
مقصد نهایى روح بشر را در نظر گرفته و همه نیروهاى او را به . منظور دارد

آزادیى . دهد جنبش واداشته و شخص را به سوى آزادى کامل روحى سوق مى
کند و بهره خود را  که بدون آن، بر عوامل ضعف و خضوع و ستایش غلبه نمى

تواند بر  آورد و اگر به دست آورد، نمى از عدالت اجتماعى به دست نمى
  .مشکالت آن صبر ورزد و فایق آید

عدالت اجتماعى هاى محکم بناى  زادیى است که یکى از پایهو این آزادى همان آ
  .در اسالم و بلکه نخستین رکن و پایه است که ارکان دیگر بر آن استوارند

  مساوات انسانى
 آزادى وجدان را فهمید، از سایه هر گونه اگر قلب و روان انسان همه جوانب این

عبودیت و بندگى براى غیر خداوند رهایى یافت، از مرگ و گرسنگى و فقر و 
اجتماعى و مالى رهایى ع ذلتها امنیت یافت، از فشار ارزشهاى غیرواقعى انوا

جست، از ذلت احتیاج و سؤال نجات پیدا کرد، بر شهوات و هواهاى خود غالب 
خالق واحدى گردید که همه بدون استثناء به او توجه دارند، تازه آمد و متوجه 

حکومت «پس از همه اینها خواهد دید که جواب همه خواستهاى زندگى وى به 
  ...حواله شده است» قانون

ه به آرى هنگامى که انسان از دل و جان همه اینها را فهمید، دیگر دنبال کسى ک
خود مساوات را در چه او . رود  نمىدهد صورت ظاهر براى مساوات شعار مى

اعماق دل احساس کرده و در زندگى خود آن را به شکل واقعیتى لمس نموده 
کند، حق مساوات خود را   او در مسیر تحقق چنین مساواتى فعالیت مى. است

نماید و وقتى بدان رسید  کند و براى عملى ساختن آن مجاهده مى طلب مى
پذیرد، و در حفظ و دفاع  رى را به جایش نمىحافظ آن است و هرگز چیز دیگ
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دهد و در راه  از آن، هر کجا که الزم باشد کوشش و فداکارى از خود نشان مى
  .نماید  تحمل مشکالت آن صبر مى

نه تنها فقیر و مستضعف بر این مبدأ مساوات که از دل سرچشمه گرفته و با 
به حکم احساس قانون ضمانت شده، حریص است بلکه توانگر و قوى نیز 

درونى خود، خواستار آن معانى است که اسالم بر تقریر و تثبیتشان تحریص 
و این همان است که عمال در اجتماع اسالمى چهارده ). چنان که گفتیم(نموده 

 جاى خود چنان که وقایع تاریخى آن پس از این در(قرن قبل واقع شده است 
  ).خواهد آمد

شود  فهمیده مى» آزادى«مفاهیم ضمنى که از بحث لیکن اسالم با همه اینها به 
اکتفا ننموده، بلکه سرچشمه مساوات را تصریحاً بیان کرده تا همه چیز را با بیان 

و تصدیق هم   کردند ـ  در همان وقتى که بعضى ادعا مى. روشن ثابت کرده باشد
ـ  که  شد و قبول هم مى  اند و بعضى ادعا داشتند  ـ ـ که از نسل خدایان  شد مى

خونهایى که در رگهاى آنها جریان دارد از نوع خون عامه مردم نبوده، خون 
آسمانى است و همان گاه که بعضى ملل و مذاهب، قبایل را به انه و شریف شاه

اند که آنها پاک  کردند که بعضى از سر خدا آفریده شده طبقاتى تقسیم مى
و همان وقتى که درباره زن اند و گروهى از پاهاى او که آنها مطرودند،   سرشت

و در همان وقتى که براى (!) نزاع بود که آیا روح بشرى دارد یا اصال روح ندارد
جایز بود بندگان مملوک خویش را به دلیل اینکه از نوع دیگرند بکشد یا » ارباب«

آرى در همان وقت، اسالم آمد تا وحدت نوع بشرى را در ... شکنجه دهد
زندگى و مرگ، در حقوق و وظایف در پیشگاه خدا و پیدایش و سرانجام، و 

قانون و دنیا و آخرت اعالم دارد و بفهماند که جز عمل شایسته چیز دیگرى 
در واقع اسالم جنبشى . فضیلت ندارد و عزت و شخصیت از آن پرهیزکاران است

براى انسانیت بود که تاریخ نظیر آن را ندیده و تا امروز نیز در مرتبه و مقامى 
زیرا آنچه براى مثال . قرار دارد که دست قوانین بشرى هرگز بدانجا نخواهد رسید

طور نظرى گفته، اسالم به صورتى دها قوانین بشرى در انقالب فرانسه به بع
  .عمیقتر و برتر در سیزده قرن و اندى پیش عملى نموده است

بى و گذارند و مدعى رابطه سب  گویند، تبعیض مى چنین نیست که مى! هرگز
او : بگو«خداوند هیچ وقت و هرگز فرزندى نیاورده . شوند نسبى با خدا مى
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خدایى که پناهگاه همه است نزاده است و زاییده نشده و هیچ . خداى یکتاست
  )1(».نظیرى ندارد

اید که نزدیک  خداوند رحمان فرزندى گرفته همانا چیزى گران آورده: و گفتند«
د و زمین بشکافد و کوهها در هم شکسته است آسمانها از هولش منفجر شو

اند و سزاوار نیست جز اینکه با  که براى خداى رحمان فرزندى ادعا کرده: بیفتد
شان را احصا کرده و شمار نموده  او همه: بندگى نزد خداى رحمان آمدنى است

  )2(».شان در روز قیامت بتنهایى نزدش خواهند آمد و همه

 خون عادى در میان نیست و کسى از سر و اینجا خون آسمانى و! و هرگز
مقدار نیافریدیم و سپس آن را   مگر شما را از آبى بى«: دیگرى از پا آفریده نشده

تا مدتى معین در قرارگاهى محکم جا دادیم و قدرت داشتیم و قدرتمندى نیکو 
  )3(».بودیم

ها  پس انسان بنگرد از چه خلق شده، از آبى جهنده که از بین پشت و دنده«
  )4(».شود  بیرون مى

اى آفرید و آن گاه شما را جفت جفت   خداوند شما را از خاکى و سپس از نطفه«
کند و   شود و وضع حمل نمى اى جز با علم او بارور نمى گردانید و هیچ ماده

آنکه در کتابى ضبط است و آن بر شود جز  عمر هیچ عمردارى دراز و کم نمى
  )5(».خداوند آسان است

اى در  اى از گل آفریدیم و سپس آن را نطفه   که انسان را از مایهبراستى«
قرارگاهى استوار نمودیم و سپس نطفه را خون بسته و خون بسته را گوشت پاره 
کردیم و گوشت پاره را استخوانها کردیم و سپس به استخوانها گوشت پوشاندیم 

                                                           
  )سوره توحید(» .لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد. اهللا الصمد. قل هو هللا احد«. 1
ان . رحمان ولداً لقد جئتم شیئاً اداً، تکاد السموات یتفطرن منه و تنشق االرض و تخرالجبال هداًو قالوا اتخذال«. 2

السموات و االرض االآتى الرحمن عبداً، لقد ان کل من فى . مان ان یتخذولداًو ما ینبغى للرح. دعوا للرحمن ولداً
  )95 ـ 88/مریم(» .احصاهم و عدهم عداً، و کلهم آتیه یوم القیمۀ فرداً

  )23ـ19/مرسالت(» .فقدر نافنعم القادرون. ألم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فى قرار مکین الى قدر معلوم«. 3
  )7ـ5 /طارق(» .الصلب و الترائب من بین فلینظراالنسان مِم خلق؟خلق من ماءدافق یخرج«. 4
 انثى و ال تضع اال بعلمه و ما یعمرمن واهللا خلقکم من تراب ثم من نطفۀ ثم جعلکم ازواجاً و ما تحمل من«. 5

  )11/فاطر(» .ان ذلک على اهللا یسیر. معمر و ال ینقص من عمره اال فى کتاب
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یى که پس بزرگ است خدا. آن گاه آن را به خلقتى دیگر پدید آوردیم
  )1(».الخالقین است احسن

رود و در بیان این مطلب اصرار مىورزد و این معنى را  قرآن همچنین پیش مى
و پیدایش او را در خمیره انسان وحدت اصل کند تا  در مواد زیادى تکرار مى

ـ  متولد از  هر که باشد اند و هر فردى ـ  تمام افراد این جنس از خاک. ثابت کند
نیز این معنى را در احادیث خود مکرر ) ص(پیغمبر . تارزش اس آبى بى

تا بیشتر در مشاعر و دلها » .شما فرزندان آدمید و آدم از خاک بود«: فرمود مى
  .مستقر گردد

وقتى این معنى از بین رفت که فردى طبعاً افضل از دیگرى باشد دیگر نژاد جدا 
چنان که تاکنون   باشد ـو ملت جدایى که پیدایش نژاد وى بهتر و برتر از دیگرى

  .چنین نیست  ـ در کار نخواهد بود و هرگز هم  گویند هم بعضى نژادها چنین مى

آن که شما را از یک تن آفرید و جفت . اى مردم از خداى خود پرهیزکارى کنید«
 پس او یک )2(».او را نیز از همان آفرید و از آن دو، مردان و زنان زیادى گسترانید

. و هم از خود اوست و از آن دو، مردان و زنان منتشر شدندتن است و جفت ا
پس ایشان از یک اصل بوده و برادر نسبى یکدیگرند و در اصل و پیدایش همه و 

اى مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را جماعتها «: اند همه مساوى
میترین شما نزد خدا گرا) ورنه (]12[رار دادیم تا همدیگر را بشناسید ها ق و قبیله

  )3(».پرهیزکارترین شماست

پس این ملتها و جمعیتها، نه براى تفاخر به یکدیگر بلکه براى شناسایى و الفت 
است و همه نزد خدا مساوى بوده، برترى جز به پرهیزکارى نیست و آن هم 

و این مساوات بر پایه یک . مسئله دیگرى است که ربطى به اصل و پیدایش ندارد
فکر انسانى کامل و دور از هر چیز، حتى از تعصب دینى بنا شده، زیرا اسالم طرز 

ى براى مشرکین هم در مسئله خون مادامى که بین آنها و مسلمانان عهد و پیمان
و هر کس از روى خطا مؤمنى «: حقوقى مساوى با مؤمنین قایل شده استاست، 

                                                           
و لقد خلقنا االنسان من ساللۀ من طین ثم جعلناه نطفۀ فى قرار مکین، ثم خلقناالنطفۀ علقۀ فخلقنا العلقۀ مضغۀ «. 1

  )14ـ12 /مؤمنون(» .م انشأناه خلقاً آخرفتبارک اهللا احسن الخالقینفخلقنا المضغۀ عظاماً فکسونا العظام لحماً ث
» .رجاال کثیراً و نساءبکم الذى خلقکم من نفس واحدۀ و خلق منها زوجها و بث منهما یا ایها الناس اتقوا ر«. 2
  )1/نساء(
» .کرمکم عنداهللا اتقاکمیا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرو انثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان ا«. 3
  )13/حجرات(
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ن مقتول بپردازد مگر که آنها اى هم به کسا  را بکشد باید یک بنده آزاد کند و دیه
و  ـ از مردمى بود که دشمن شمایند ولى مؤمن بود ـ  آن مقتول ببخشند و اگر ـ

ـ باید یک بنده مؤمن آزاد کند و اگر مقتول از   قاتل به اشتباه او را کشته بود
اى به اهل مقتول داده   مردمى بود که بین شما و ایشان عهد و پیمان است باید دیه

  )1(».ؤمنى هم آزاد کندو بنده م

حساب دیگرى ) بریدن بعضى از اعضا(کردن » مثله«طور  اما قتل عمد و همین
بدون فرق بین کوچک و بزرگ و ) النفس بالنفس(آنجا تنى مقابل تنى است . دارد

کشیم، و   هر که بنده خود را بکشد ما او را مى«: فرمود) ص(پیغمبر ! آقا و برده
 را ببرد او را همچنان کنیم و هر که بنده خود را هر که عضوى از بنده خود

  ».کنیم  خودش را خصى مى) خصیتین او را بکشد(خصى نماید 

و در این و نژادى کامال مبرا و دور است اى   براستى که اسالم از تعصبهاى قبیله
تمدنى که به . مسئله به جایى رسیده که تمدن غربى تا امروز بدان نرسیده است

دهد نژاد سیاه را در برابر چشم و گوش دولتها و  ریکایى اجازه مىوجدان مرد ام
افریقاى «سازمان ملل، با وضعى فجیع از بین ببرد و به حکومت سفیدان در 

دهد که بر ضد سیاه پوستان قوانین نژادى وضع نمایند و به   اجازه مى» جنوبى
مین دهد که در اضمحالل مسل  حکومتهاى کمونیستى و اسرائیل اجازه مى

  !بکوشند

اسالم همچنین مظان تفاوت و تفاضل را در هر صورت و لباس و سببى که باشد 
پیغمبر است که دایماً ) ص(این محمد . کند تا همه را از بیخ و بن برکند دنبال مى

نیز ) ص(کند که او همچون دیگران بشرى است و خود محمد   قرآن گوشزد مى
پیغمبرى بود در میان قوم خود محبوب و او . نمود  این معنى را مکرر گوشزد مى

محترم و از این رو ترسید که این دوستى و احترام مبدل به سیادت و آقایى مطلق 
مبالغه نکنید در مدح من «: فرماید  اینجاست که به قوم خود مى!و افراطى گردد

» او«جز این نیست که من بنده . چنان که نصارى درباره عیسى بن مریم کردند
  ».س بگویید بنده خدا و رسول خداهستم پ

                                                           
ـ فان کان من قوم عدولکم و   اال ان یصدقوا و من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۀ مؤمنۀ و دیۀ مسلمۀ الى اهله ـ«. 1

» .هو مؤمن فتحریر رقبۀ مؤمنۀ، و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیۀ مسلمۀ الى اهله، و تحریر رقبۀ مؤمنۀ
  )90/نساء(



٧٠ عدالت اجتماعی در اسالم

هر که «: اى از منزل به درآمد و آنها به احترامش ایستادند، فرمود  وقتى براى عده
خوشش بیاید که مردم برایش بلند شده و بایستند باید جاى خود را از آتش آماده 

  ».بنماید

پیغمبر ، در مظان آن بودند که تفضیل داده شوند) ص(و چون خانواده محمد 
: آنها را متنبه کرد که او براى آنان در برابر خدا هیچ گونه اختیارى ندارد) ص(
اى . نیاز کنم توانم به هیچ وجه شما را از خداوند بى اى جماعت قریش من نمى«

کنم و اى صفیه  نیاز نمى  بن عبدالمطلب من ترا به هیچ وجه از خداوند بى  عباس
  ».کنم نیاز نمى  ا بىترا به هیچ وجه از خد) عمه پیغمبر خدا(

را لحظه حرص بشرى عارض شد و او را از مرد فقیر ) ص(و آن گاه که پیامبر 
منصرف کرد، هر چند براى اش  به طرف ولیدبن مغیره، آقاى قبیله) ابن ام مکتوم(

خدا، فوراً عتابى شدید شبیه به سرزنش و مالمت بدو رسید تا مساوات مطلق را 
و وقتى بر بعضى از ثروتمندان و اشراف و . رداندبه راههاى کامل خود باز گ

ناخوشایند است که با مردان و زنان فقیر ازدواج نمایند امر خداوند (!) بزرگان
عزبها و شایستگان از غالمان و کنیزان خود را به نکاح دهید، اگر «: رسید که

و خداوند  گرداند نیاز  تنگدست باشند خداوند آنها را از فضل خود بى
  )1(».دهنده و داناست شگشای

  مسئله زنان
براى زن مساوات کامل با مرد را از نظر جنس : اما بین دو جنس زن و مرد

ضمانت نموده و جز در بعضى جهات و حاالتى که به استعداد و عقل و 
متفرعات آن مربوط بوده نه به اختالف اساسى انسانى دو جنس، هرگز تفاوتى 

ا استعداد و عقل و متفرعات آن مساوى شد، آن بنابراین هر ج. قایل نشده است
دو هم مساوى هستند و هر جا اختالف داشت، تفاوت بین آن دو فقط از آن نظر 

  .خواهد بود

مرد یا زن هر کس از «: ن و مرد از نظر دینى و روحى مساوى هستندبنابراین ز
عمل صالحى انجام دهد و مؤمن هم باشد داخل بهشت شده و به قدر پوسته 

  )2(».هسته خرمایى هم ستم نخواهد شد

                                                           
و انکحوا االیامى منکم و الصالحین من عبادکم و اماءکم، ان یکونوا فقراء یغنهم اهللا من فضله و اهللا واسع  «.1

  )32/نور(» .علیم
  )124/نساء(» .و من یعمل من الصالحات من ذکرا و انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۀ و ال یظلمون نقیراً«. 2



٧١ عدالت اجتماعی در اسالم

هر کس از مرد و زن عمل صالحى کند و مؤمن هم باشد او را زندگى پاکى «
  )1(».دهیم و به بهتر از عملشان پاداششان دهیم

اى از شما را  کننده خدایشان براى آنان اجابت کرد که همانا من عمل هیچ عمل«
  )2(».ا از بعضى دگریدبعضى از شم. گردانم ـ ضایع نمى  مرد یا زن  ـ

براى مردان «: اند  از نظر اهلیت براى مالکیت و تصرف اقتصادى نیز مساوى
نصیبى از ماترک پدر و مادر و خویشان و براى زنان نصیبى از ماترک پدر و مادر 

  )3(».و خویشان است

اند نصیبى   اند نصیبى است و زنان را از آنچه کرده مردان را از آنچه کرده«
ارث، مربوط به دو برابر نصیب زن در  اما مسئله اختصاص مرد به )4(».است

او با زنى ازدواج . جهاتى است که مرد آن را در زندگى خویش همراه دارد
شود که آن زن و همچنین فرزندان خویش را عائله و  کند و بر او الزم مى مى

 این خاطر حق به. نانخور خود کند و اداره خانواده خود را تماماً به عهده گیرد
اوست که دو برابر زن بهره داشته باشد و در مقابل، اگر زن ازدواج کند به کفالت 

وى با اوست و اگر ازدواج نکند یا بیوه شود آید و مخارج زندگى   مرد در مى
شود و یا به کفالت  که به ارث برده تأمین و تضمین مىزندگى وى با مالى 

ن مسئله تفاوت در ارث، مسئله تفاوت در بنابرای. شود خویشان خود اداره مى
: اما اینکه مرد متکفل و کاراندیش و مدّبر زن است. بعضى جهات عرضى است

اند به جهت آن برترى که خداوند بعضشان را بر  مردان متکفل و کاراندیش زنان«
  )5(».اند بعضى داده و به جهت انفاقى که از مال خود نموده

ن استعداد و مهارت و اعتدال مزاجى است که از وجه این تفضیل و برترى هما
مرد به حکم رهاییش از تکالیف و زحمات . مختصات تکفل و کاراندیشى است

روست و با قواى فکرى  اجتماعى روبهمادرى، به مقدار زیادى با مهارت در امور 
گردد، در حالى که زن عمده عمر و روزگار خود را در راه  خود مهیاى آن مى

باالتر اینکه تکالیف مادرى در زن، عواطف . کند لیف مادرى صرف مىهمان تکا
                                                           

ى و هو مؤمن فلنحینیه حیوۀ طیبۀ و لنجزینهم اجرهم با حسن ماکانوا و من عمل صالحاً من ذکرا و اوانث«. 1
  )97/نحل(» .یعلمون

  )195 / آل عمران(» .فاستجاب لهم ربهم انى ال اضیع عمل عامل منکم من ذکرا و انثى بعضکم من بعض«. 2
  )7/نساء(» . قربونللرجال نصیب مما ترک الوالدان و اال قربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و اال«. 3
  )32/نساء(» .للرجال نصیب مما اکتسبو و للنساء نصیب مما اکتسبن«. 4
  )34/نساء(» .النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم الرجال قوامون على«. 5



٧٢ عدالت اجتماعی در اسالم

. کند کند و به همان اندازه در مرد تأمل و فکر نمو مى و احساسات را تقویت مى
شود به  بنابراین وقتى براى مرد حکم تکفل و کار اندیشى بر زن قرار داده مى

ه موظف به دادن نفقه اینک بعالوه .مقتضاى استعداد و مهارت در آن وظیفه است
و مخارج زندگى و اداره مسائل مالى است، خود مایه محکمى در کار اندیشى و 

بنابراین تکفل و کاراندیشى حقى است در برابر وظیفه که در حقیقت . تکفل است
منتهى به مساوات بین حقوق و وظایف در محیط این دو جنس و محیط زندگى 

  .گردد مى

 که )1(».شان حقوقى است و مردان را بر آنها مرتبتى استو زنان را مانند وظایف«
اما چون کار به . همان مرتبه تکفل و کار اندیشى است که اسبابش را بیان نمودیم

دایره انسانیت عارى از مقام وظایف و تکالیف عملى برسد، زن را بیش از مرد 
: تیشى اسحق رعایت است که همان حقى است که مقابل حق تکفل و کاراند

تر از همه به   یا رسول اهللا چه کسى شایسته: و گفتآمد ) ص(مردى نزد پیغمبر «
: گفت. مادرت: پس از وى؟ فرمود: گفت. مادرت: خوش رفتارى است؟ فرمود 

پس از : گفت. مادرت: پس از وى؟ فرمود : گفت. مادرت: پس از وى؟ فرمود
  ».پدرت: وى؟ فرمود

شود برترى دیگرى   چنان که معلوم مىدر این موضوع، در مسئله شهادت نیز،
 مرد اگر دو مرد نبودند یک. و دو شاهد از مردان خود را به گواه بگیرید«. هست

اگر یکیشان فراموش کند و دو زن از گواهانى که مورد رضایت شماست تا 
  )2(».دیگرى متذکرش سازد

تضاى ولى در خود آیه علت این حکم بیان شده، چنان که گفتیم در زن به مق
وظایف مادرى، عواطف و احساسات و به همان اندازه در مرد تأمل و فکر، رشد 

پس وقتى که او فراموش کرد و یا احساسات بر او غالب آمد، آن . کند پیدا مى
پس در اینجا، مسئله کیفیت عملى . زن دیگر او را تذکر دهد و یادآور شود

بر جنس دیگر و مساوى زندگى مطرح است نه مسئله مقدم داشتن ذاتى جنسى 
نى و تساوى در تملک و اسالم را همین بس که براى زن، مساوات دی. نبودن آنها

                                                           
  )228/بقره(» .و لهن مثل الذى علیهن و للرجال علیهن درجۀ«. 1
ن رجالکم، فان لم یکونا رجلین فرجل و امرئتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل و استشهدوا شهیدین م« . 2

  )282/بقره(» .احداهما فتذکر احدیهما االخرى



٧٣ عدالت اجتماعی در اسالم

تکفل نموده و نیز این مطلب را برایش متحقق نموده که ازدواج منوط کسب را 
زن غیرباکره بدون «: میلى به اذن و رضایت اوست، بدون هیچ گونه اکراه و بى

د و باکره هم باید اذن دهد و اذنش همان سکوت شو اجازه و امر او نکاح نمى
  )1(».مهر مقرر آنان را بدهید«: و در باب مهر» !اوست

و آن زنان «: و همچنین در سایر حقوق زناشویى، چه زن عقدى باشد و چه مطلقه
را به طور شایسته نگه دارید و یا به شایستگى رها کنید و به رسم اذیت و ضرر 

  )2(».جاوزکنندگان شویدنگهشان مدارید که از ت

  )3(».با آنها بخوبى معاشرت نمایید«

الزم است این نکته را هم متذکر شویم که اسالم براى زن تمام این حقوق و همه 
این تضمینات را با یک روح انسانى خالص که هیچ آلودگى به فشار اقتصادیات و 

زن چون مایه «: و با این فکر که. مادیات نیست ضامن شده و توسعه داده است
، جنگیده »!زایش و تولید و نانخورى است خوب است انسان از آن تخلص جوید

و مبارزه نموده و بشدت با عادت زنده به گور کردن دختران که در زندگى بعضى 
که بشر را  انسانى ـموده با روح و وجدان خالص قبایل معروف عرب بود ستیزه ن

اسالم هم به طور .  عادت قیام نموده استـ به معالجه این با همان روح نگریسته
و احترام (نکشید نفسى را که خداوند حرام نموده «: عام قتل را تحریم کرده است

و از اوالد   و هم به طور خاص از کشتن اوالد نهى نموده ـ)4(».جز بر حق) داده
ما و اوالد خود را از ترس فقر نکشید ما آنها و ش«: ـ  کشتند همان دختران را مى

 روزى فرزندان را در این آیه مقدم داشته زیرا آنها مایه )5(».دهیم را روزى مى
ترس از فقر بودند تا دلهاى پدران را از اطمینان به رزق خدایى و کفالت او نسبت 

  .مطمئن سازد(!) به اوالد، بیش از پدران

 اسالم سپس روح عدالت و رحم را به جنبش درآورده، آنجا که درباره قیامت
و آن گاه که از قتل دختر بازخواست شود که به چه گناهى کشته شده «: گوید مى

 این را در آن روز مخوف به طور بارز و آشکار مورد پرسش و )6(».است
                                                           

  )24/نساء(» .و آتوهن اجورهن فریضۀ«. 1
  )231/بقره(» . و ال تمسکوهن ضراراً لتعتدوا;فامسکو هن بمعروف او سرحوهن بمعروف«. 2
  )19/نساء (».و عاشرو هن بالمعروف«. 3
  )151/انعام(» .ال تقتلو النفس التى حرم اهللا اال بالحق«. 4
  )31/اسراءِ(» .نحن نرزقهم وایاکم. و التقتلوا اوالدکم خشیۀ امالق«. 5
  )9ـ8/تکویر(» .و اذا الموؤدۀ شئلت باى ذنب قتلت«. 6



٧٤ عدالت اجتماعی در اسالم

لذا اسالم در عین اینکه به زن حقوق مادى و روحیش . دهد بازخواست قرار مى
دت انسان اش درباره وح  دهد به انسانیت او نیز نظر دارد و با همان نظریه  را مى

از یک تن آفرید و جفت او را نیز از او آفرید تا بدو شما را «: رود پیش مى
  )1(».سکون و آرامش یابد

. واحد باشدن خواست که زن را به حدى باال برد که جزئى از همان ت و چنین مى
 کنیم الزم است که در مقابلش هنگامى که ما این مسئله را براى اسالم ذکر مى

این نکته را تذکر دهیم، آزادیى که دنیاى مادى غرب به زن داده از این سرچشمه 
  .بزرگ انسانى پیدا نشده و عوامل انگیزش آن هم عوامل منزه اسالم نیست

آمیزى  چه خوب است که تاریخ را فراموش نکرده فریب ظاهرهاى آراسته خدعه
 را تذکر دهیم که دنیاى خوب است این. ایم نخوریم را که امروز گرفتار آن شده

زیرا در آنجا مرد از کفالت و زن را براى کار کردن از خانه بیرون آورده، غرب 
! نان دادن زن سرباز زده، مگر اینکه عفت و عزت طبع زن، بهاى کفالت او گردد

و خوب است یادآور شویم ! پیداست که در این صورت زن ناچار است کار کند
خانه به در آمد، دنیاى مادى غرب احتیاج او را غنیمت که وقتى زن براى کار از 

شمرده، از فرصت زیادى عرضه استفاده نموده و از اجرتش کاست و صاحبان 
طلب کرده و مزد زیاد کار هم بدین وسیله از کارگرى مرد و زنى که سربلند 

  !نیاز شد  نماید بى مى

وات در مزد و نمود، همان مسا در مرحله اول وقتى که زن طلب مساوات مى
اجرت بود تا براى زندگى و خوراک خود استفاده کند ولى چون نتوانست این 
مساوات را به دست آورد، مطالبه حق انتخاب نمود تا او هم براى تأمین خود 
صدایى داشته باشد و سپس مطالبه ورود به مجلس و پارلمان را نمود تا نداى 

خوب است به این و باز ! ته باشدموافقى در اثبات آن مساوات براى خود داش
فرانسه در سایه جمهورى چهارم و پس از جنگ دوم نکته توجه کنیم که دولت 

دهد جز به اذن  جهانى به زن حق تصرف در مال خود را آن چنان که اسالم مى
و این . داد داد، در حالى که به طور علنى و سرّى حق فحشا بدو مى ولى نمى

چنان که !  است که اسالم نسبت به زن حرام نمودهحق اخیر همان یگانه حقى
ها را  نسبت به مرد تحریم کرده تا عزت و احساسات انسان را حفظ کند و عالقه

                                                           
  )189/اعراف(» .خلقکم من نفس واحدۀ و خلق منها زوجها لیسکن الیها«. 1



٧٥ عدالت اجتماعی در اسالم

به مقامى برتر از عالقه جنسى خشک که هیچ گونه رابطه  خانوادگى ندارد برده 
  .نیست! باشد، بنابراین آن هم یک حق

اى کارها   م که امروز زن را در پارهوقتى دنیاى مادى غرب را مالحظه نمودی
نگارى و امثال آن مقدم  خصوصاً در تجارت و سفارت و کنسولگرى و روزنامه

دارد الزم است از یک معناى زشت و کریه در این کار غافل نباشیم، که همان  مى
و این همان ! معناى خرید و فروش بردگى در فضایى از دود بنگ و تریاک است

صاحب . نفوس مردم فاسق و پست است در  جنسىبه کار گرفتن حس
کند  تجارتخانه مانند همان دولتى که زن را براى سفارت و کنسولگرى معین مى

داند که زن را  مى... فرستد اى که زن را براى خبرنگارى مى و مانند مدیر روزنامه
ز فهمد که زن چگونه در این میدانها پیرو  در چه کارى استخدام نموده است و مى

داند که زن براى به دست آوردن این پیروزى چه چیزى   گردد و خوب مى مى
دانند که   ـ آنها مى که البته بسیار بعید است و اگر هم چیزى ندهد ـ! بخشد مى

زنند و او از   گرد جسم و گفتار زن حلقه مىشهوتهاى گرسنه و چشمهاى خائن 
  .کند تفاده مىاین عطش جنسى براى کسب مادى یا پیروزى کوچک خود اس

اما کمونیسم، که ادعایى مفصل در مساوات زن و مرد دارد، مساوات او همان 
مساوات در کار و اجرت است و چون در کار و اجرت تساوى برقرار شد، زن 
دیگر به آزادى خود رسیده و همانند مرد به او هم حق اباحه و اشتراک داده 

کند و تمام مبارزات  تجاوز نمىال له از مزیرا در نظر کمونیستها مسئ! شود مى
بشرى و همه معانى انسانیت، در میان عناصر حیاتى فقط در همین عنصر مال 

و حقیقت مطلب همان سرباز زدن مرد از نفقه زن و ناچار . گردد  خالصه مى
بنابراین، کمونیسم همان . شدن او به کار در محیط زندگى براى امرار معاش است

ى غرب و فاقد خصلتهاى انسانى و معانى روحى حیات تکامل طبیعى روح ماد
  .بشرى است

همه این ا گول بخورد، الزم بود پیش از اینکه چشمان خیره شده و طمعکار م
بنابر آنچه ذکر شد اسالم از چهارده قرن پیش حقوقى به . مطالب را متذکر شویم

آن (ه است زن داده که تمدن فرانسه چنین حقوقى را جز از مدتى پیش بدو نداد
اسالم به زن حق کار و کسب را که ). را هم از روش مسلمین فرا گرفته است

دهد، لیکن حق مراعات در منزل را نیز برایش باقى  کمونیسم امروز داده مى
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گذارده زیرا نزد اسالم ارزش زندگى بیش از مال و تن، و هدفهاى زندگى باالتر 
افکند و براى  نب متعددى نظر مىاز خوردن و آشامیدن است و به حیات از جوا

و با همین . بیند که در عین حال تکامل و تناسب دارند افراد وظایف مختلفى مى
کند که به خاطر   طرز فکر هم به وظیفه مرد و زن نگریسته و بر هر یک الزم مى

رشد و تکامل حیات و پیش راندن آن، وظیفه خود را انجام دهند و بر هر یک 
  .نماید ن تحقق این هدف همگانى است فرض و الزم مىحقوقى را که ضام

  عزت انسان
اصوال نوع بشر به طور کلى، داراى یک کرامت و عزت خاص است که پذیراى 

و همانا فرزندان آدم را کرامت دادیم و در خشکى و دریا «: خوارى و ذلت نیست
لوقات حملشان کردیم و از چیزهاى پاکیزه روزیشان دادیم و بر بسیارى از مخ

 آنها را از نظر جنس برترى دادیم نه از )1(».خویش برتریشان دادیم، برترى کامل
اى، بنابراین کرامت و عزت براى همه به طور  نظر شخصى و یا نژاد و قبیله

اند و وقتى آدم از خاک بود و به آدم  همه آنان از آدم. تساوى مطلق ثابت است
  !اند ن جهت و آن جهت مساوىفرزندانش هم همه در ایده شد، کرامت دا

براى همه مردم موقعیت و عزت ذاتیشان که نباید مورد عیب و تمسخر واقع شود 
گروهى گروه دیگر را تمسخر نکنند که شاید آن گروه از ! اى مؤمنین«: ثابت است

آنان بهتر باشند و نه زنانى زنان دیگر را که شاید آنان بهتر از ایشان باشند و عیب 
 و با القاب بد خطاب مکنید که عصیان کردن از پس ایمان نشانه بدى خود مکنید

و عیب خود « و تعبیر عمیق )2(».اند نکنند ستمگراناست و کسانى که توبه 
جویى انسان از انسان دیگر عیبجویى از خود  عیب: داللت عجیبى دارد »مکنید

اى «: نداوست زیرا مردم همه از یک تن هستند و مردم همه احتراماتى دار
به منازلى غیر منازل خود وارد نشوید تا انسى بگیرید و به اهلش سالم ! مؤمنین
اگر کسى را در آن . شاید شما متذکر گردید. این براى شما بهتر است. کنید

                                                           
البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا  آدم و حملنا هم فى  لقد کرمنا بنىو«. 1

  )70/اسراء(» .تفضیال
یا ایها الذین آمنوا اال یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیراً منهم و ال نساء من نساء عسى ان یکن خیراً «. 2

» .ا بااللقاب بئس االسم الفسوق بعد االیمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمونو التنابزو. متهن و ال تلمزوا انفسکم
  )11/حجرات(
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که و اگر به شما گفته شد . ها نیافتید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود خانه
  )1(».بهتر است و خدا به اعمالتان بیناستشما آن براى . برگردید، برگردید

  )2(».و تجسس نکنید و بعضى از بعض دگر غیبت نکنید«

و ارزش این اجراى قانون همان احساس هر فردى است به اینکه او احترامى دارد 
توانند آن را هتک کرده و از بین ببرند و احترام کسى از دیگرى   که دیگران نمى

  .اوى بوده، همگى آسایش و امنیت دارندهمه در احترام مس. کم نیست

*  

اسالم این چنین هر گوشه از جوانب حیات وجدانى و اجتماعى مردم را بررسى 
نماید تا بر معناى مساوات بخوبى تأکید کند و همان طور که گفتیم پس از  مى

روحى از همه ارزشهاى مادى و اینکه مساوات ظاهرى و باطنى را با آزادى کامل 
ات آن و همه مشکالت تحقق بخشید، دیگر محتاج این نبود که به همه متفرع

لفظ و صورت، از مساوات سخنى بگوید ولى در عین حال تحریص شدیدى بر 
خواهد که آن به شکل یک انسانیت کامل غیرمحدود به   کند و مى مساوات مى

آنجا که (نژاد و قبیله و خانه و مرکزى خاص بوده، از دایره اقتصاد محض 
  .فراتر رفته و بسیار بلندتر باشد) اند هب مادى غرب ایستادهمذا

  ]13[تکافل اجتماعى 

حد خود باشد و   حیاتى که فرد در آن به دنبال استفاده از آزادى مطلق و بى
احساس آزادى مطلق روحى از هر فشار بیابد و نیز مساوات همه جانبه هم آن را 

چنین احساسى ضامن سرکوبى . تقویت نماید هرگز ثابت و برقرار نخواهد شد
  .برد کوبد و از بین مى  مى چنان که خود فرد را نیز اجتماع است،

اجتماع مصالح بلندى دارد که ناچار باید آزادى افراد در آن محدود شود و خود 
فرد نیز مصلحت مخصوصى در توقف برحدود معینى از آزادى دارد تا به وسیله 

آزادیش با آزادى دیگران . طرف هالکت نرودغرایز و شهوات و لذایذ، خود به 
دارى پیدا نشود تا آزادى به صورت   تصادم ننماید و در نتیجه کشمکشهاى دامنه

                                                           
یا ایهاالذین آمنوا التدخلوا بیوتاً غیربیوتکم حتى تستأنسوا و تسلموا على اهلها، ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون «. 1

عوا فارجعوا هوازکى لکم و اهللا بما تعملون فان لم تجدوا فیها احداً فالتدخلوها حتى یؤذن لکم و ان قیل لکم ارج
  )28ـ27/نور(» .علیم

  )11/حجرات(» .و ال تجسسوا و ال یغتب بعضکم بعضاً«. 2
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ندگى بر حدود مصالح فردى کم رنج و ناراحتى درآید و پیشرفت و کمال ز
  .متوقف گرددمدت، 

ا در کند و مساوات انسانى ر اسالم آزادى فردى را به بهترین صورت فراهم مى
حساب رها  لکن آن دو را سرخود و بى. سازد دقیقترین معانى آن محقق مى

کند بلکه به اجتماع، حساب خود و به انسانیت، اعتبار خویش و به هدفهاى  نمى
از این جهت اصل حاالت فردى را در قبال . دهد  عالى دین، ارزشهاى آن را مى

تماعى را که شامل تکالیف جکند ولى در کنار آن، آثار ا آزادى فردى تثبیت مى
  .نامیم دارد و همین را تکافل اجتماعى مى  مىفرد و اجتماع است مقرر 

تکافل بین فرد و : کند اسالم اصل تکافل را در تمام صور واشکال آن بیان مى
خودش، بین فرد و نزدیکانش، بین فرد و اجتماع، بین ملت و ملل و بین نسل و 

  .نسلهاى بعدى

و خودش آن است که هر فردى موظف است خود را از شهوات تکافل بین فرد 
باز داشته و نفس خود را از آنها پاک نماید و روح خود را به طرف صالح و 

اما کسى که طغیان نماید و حیات «. رستگارى سوق داده، آن را به هالکت نیفکند
ایش اوست، و اما کسى که از مقام خد دنیا را اختیار کند همانا جهنم جایگاه

  )1(».بترسد و نفس خود را از هوا باز دارد همانا بهشت مأواى اوست

و قسم به جان و آن که جان را بپرداخته و بدکارى و پرهیزکاریش را بدو الهام «
کرده، هر که جان خویش تزکیه نمود رستگار شد و هر که آن را آلوده ساخت 

  )2(».زیانکار گردید

  )3(».فکنیدبا دست خود، خود را به هالکت نی«

و در عین حال موظف است در حدودى که فطرت خود را آلوده نسازد جان خود 
را خوشى دهد و حق او را از راحتى و کار بدو دهد و آن را ضعیف و ناتوان 

  .نسازد

در آنچه خدا به تو داده آخرت را بخواه و نصیب خویش را از دنیا فراموش «
  )1(».مساز

                                                           
النفس عن الهوى فان  فان الجحیم هى المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى فاما من طغى و آثرالحیوۀ الدنیا«. 1

  )41ـ37/نازعات(» .الجنۀ هى المأوى
  )10-7/شمس(» . فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قدخاب من دسیها; و ماسواهاو نفس«. 2
  )195/بقره(» .و ال تلقوا بایدیکم الى التهلکۀ. 3
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ـ خود را برگیرید و به تن  هاى جامه  دى زینتهاى ـنزد هر مسج! شما پسران آدم«
کنندگان را دوست  کنید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که او اسراف

هر انسانى در .  و نتایج اعمال فردى هم کم و کاستى نخواهد داشت)2(».ندارد
گرو عمل خود است و آنچه از خوب و بد و خیر و شر به دست آورده براى 

هر کس «. ه در دنیا و نه در آخرت کسى به جاى او پاداش نخواهد دیداوست و ن
  )3(». استدر گرو اعمال خویش

خبر مانده است؟ یا از ابراهیم که حق  یا از آنچه در صحف موسى آمده بى«
رسالت را ادا کرد؟ که هیچ کس بار گناه دیگرى را برنخواهد داشت و انسان جز 

کوشش خود را بزودى خواهد دید، آن زحمت و کوشش خود چیزى ندارد و 
  )4(».شود  گاه بهترین پاداش داده مى

  )5(».آوردهکسب نموده و به ضرر اوست آنچه به دست براى اوست آنچه «

هر که هدایت یافت به نفع خودش است و هر که گمراه شد به زیان خویشتن «
  )6(».است و تو وکیل آنان نیستى

  )7(».ده استهر که گناهى کند به زیان خود کر«

شود که اگر   به وسیله این بیانات، انسان در برابر خود همانند شخص مراقبى مى
دهد و اگر خطا نمود، او   کند و حقوق مشروعه او را مى گمراه شود هدایت مى
. بیند کشد و اگر خود، او را مهمل گذارد آثار بدش را مى  را به پاى حساب مى

دادن کامل و مساوات تامه انسانى به هر فرد، اسالم بدین وسیله در برابر آزادى 
کند که در آنچه از خیر و شر    و ناظر یکدیگر به پا مىدر او دو شخصیت مراقب

کنند و بنابراین آزادى و نتایج و آثار کار، کفیل و  هست رسیدگى مىبینشان 
  !همدست یکدیگرند

  تکافل خانوادگى

                                                                                                                                        
  )77/قصص(» .و ابتغ فیما آتاک اهللا الدار االخرۀ و ال تنس نصیبک من الدنیا«. 1
  )31/اعراف(» .بوا و التسرفوا انه ال یحب المسرفینآدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشر یا بنى«. 2
  )38/مدثر(» .کل نفسه بما کسبت رهینۀ«. 3
ام لم ینبأ بما فى صحف موسى و ابراهیم الذى و فى االتزروازرۀ و زراخرى و ان لیس لالنسان االما سعى و ان «. 4

  )41ـ36/نجم(» .سعیه سوف یرى ثم یجزاء الجزاه االوفى
  )286/بقره(» . و علیها ما اکتسبتلها ما کسبت«. 5
  ».فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل«. 6
  )111/نساء(» .من یکسب اثما فانما یکسبه على نفسه«. 7
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و به  «;یشان نزدیک اوستدر اسالم یک تکافل و همدستى هم بین فرد و خو
والدین احسان نمایید اگر یکى از ایشان یا هر دو نزد تو به پیرى رسیدند به آنان 
اظهار ناراحتى و ماللت منما و به آنها تندى مکن و با آنها سخن محترمانه گوى و 

پروردگارا چنان که : از روى مهربانى برایشان خفض جناح و فروتنى بنما و بگو
  )1(».اند بر آنها رحمت فرست ى تربیت نمودهمرا در کودک

و انسان را نسبت به والدینش، مادرش که او را با ناتوانى و در ناتوانى حمل «
  )2(».نمود، سفارش دادیم که سپاس مرا و پدر و مادرت را بنما

  )3(».در کتاب خدا بعضى خویشان به بعضى نزدیکترند«

یر دهند، این براى کسى است که و مادران فرزندان خود را دو سال کامل ش«
بخواهد شیر دادن را به حد تمام برساند و بر صاحب فرزند است که رزق و 
لباس آنان را بخوبى بدهد، کسى جز به قدر طاقتش مکلف نیست، هیچ مادرى 
به سبب فرزندش ضرر نبیند و هیچ صاحب فرزندى به سبب فرزندش نباید زیان 

  )4(».ببیند

و همدستى در محیط خانواده این است که موجب قوام و و ارزش این تکافل 
اجتماع است، و د و خانواده همان خشت اول بناى گرد نگهدار خانواده مى

هاى  خانواده خود بر پایه خواسته. اى جز اعتراف به ارزش خانواده نیست چاره
هاى دوستى و رحمت و مقتضیات مصالح و   ثابت در فطرت انسان و بر عاطفه

اى است که در سایه آن مجموعه آداب و اخالق   ایستاده و آشیانهمشکالت 
اى آداب  اخالق جنسى در حقیقت گونه. کند  جنسى به طور صحیح رشد مى

ى را بند و بار  اجتماعى است که اباحه و اشتراکیت حیوانى و هرج و مرج و بى
  .دارد  محکوم نموده، از میان برمى

 تقویت حس خودخواهى و حب مالکیت کمونیسم به دلیل اینکه خانواده باعث
کند   شود و از اشتراک ثروت و همگانى شدن مالکیت دولت جلوگیرى مى مى

ولى پیداست که آنان در این باره دچار . خواسته بنیاد خانواده را برهم زند
                                                           

یماً و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما اوکالهما فال تقل لهما اف و التنهرهما و قل لهما قوال کر«. 1
  )24ـ23/اسراء(» .رب ارحمهما کما ربیانى صغیرا: و اخفض لهما جناح الذل من الرحمۀ و قل

  )14/لقمان(» . و فصاله فى عامین ان اشکرلى و لوالدیک;و وصینا االنسان بوالدیه، حملته امه و هنأ على وهن«. 2
  )6/احزاب(» .و اولوا االرحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب اهللا«. 3
المولود له رزقهن و کسوتهن  و الوالدات یرضعن اوالدهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۀ، و على«. 4

  )233/بقره(» . التضار والدۀ بولدها و المولودله بولده;بالمعروف ال تکلف نفس اال و سعها
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ملت روسیه یک ملت معتقد به اصالت . اند  شکست روشن و فاحشى شده
. ده هم ذاتاً و هم از نظر تاریخى اهمیت داردعائله و تشکیل خانوا. خانواده است

. عالوه بر آن، خانواده یک نظام بیولوژیکى و روحى است، نه فقط اجتماعى
تر و براى نجابت اطفال  اختصاص یک زن به یک مرد از نظر بیولوژیکى شایسته

گردد، پس از مدت  نیز بهتر است و بسیار دیده شده زنى که بین چندین مرد مى
از نظر روحى هم، احساسات . قیم گشته یا فرزندان ناقص آورده استمعینى ع

کند و  دوستى و مهربانى در فضاى خانواده بهتر از هر فضاى دیگرى نمو مى
. رسد  ه حد کمال مىتکوین شخصیت در این محیط بهتر از هر محیط دیگر ب

که جنگ اخیر درباره اطفال پرورشگاهها، این مطلب را ثابت کرد هاى   تجربه
گیرد شخصیتیش مختل   کودکى که تربیتش به دست چندین مربى و دایه انجام مى

از آن طرف هم . میرد شود و حس دوستى و تعاون در او مى گردیده، تجزیه مى
طفلى که پدر مشخصى ندارد، ناقص به بار آمده، از این واقعیت به تخیل پدرى 

با او تماس پیدا نموده و در برد و در عالم خیال  که وجود خارجى ندارد پناه مى
  )1(.کند صور و اشکال مختلف او را تصویر مى

اقتضاى  نیست بلکه در تشکیل خانواده تنها عوامل بیولوژى و روانى مؤثر
همانها که باعث ارتباط مرد و زن و تشکیل خانه و . ضرورتها و مصالح نیز هست

یک خانواده را ربط داده شوند و نیز روابط گوناگون که افراد   سرپرستى اطفال مى
و آنها را به صورت یک واحد اجتماعى همدست در خیر و شر و فعالیت و بهره، 

  .آورد نسل از پى نسل در مى

و از جمله مظاهر تکافل خانوادگى در اسالم همان قانون توارث مادى است که 
خداوند شما را درباره فرزندانتان «: در آیات زیر به تفصیل ذکر شده است

پسر را بهره دو دختر است و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، : کند ارش مىسف
اگر . و اگر یک دختر باشد، نیمى از ترکه مال اوست. دو ثلث ترکه مال آنهاست

برند و اگر او را  مرده را فرزندى باشد، پدر و مادر هر کدام شش یک مى
برد و اگر مرده  یک مىفرزندى نباشد و وارث او پدر و مادرش باشند، مادر سه 

پس از انجام وصیتى است ) اینها همه(برد  برادر داشته باشد، مادر یک ششم مى

                                                           
م، و ترجمه استاد محمد بدران ، تألیف انافروید و درثى برلنگها)خانمان کودکان بى(اطفال بالاسر نقل از کتاب . 1

  .یسى و استاد رمزى
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کدامشان براى دانید که پدرانتان و پسرانتان  شما نمى. وامى که داشتهکه نموده یا 
. شما سودمندترند، این از جانب خدا مقرر است و خداوند دانا و حکیم است

ى گذارند اگر فرزندى ندارند از آن شماست و اگر فرزندى نصف آنچه زنانتان باق
کنند یا وامى که داشته  دارند، ربع ترکه آنان مال شماست، پس از وصیتى که مى

باشند، و ربع ترکه شما اگر فرزندى نداشته باشید از آن زنان است و اگر فرزندى 
ایید یا نمس از وصیتى که  پ;داشته باشید هشت یک ترکه شما براى آنهاست

  )1(».وامى که داشته باشید

وارث غیرپدر و (خداوند شما را درباره کالله : بگو . خواهند  از تو فتوى مى«
اگر مردى که فرزند : دهد فتوى مى) فرزند، چون برادر و خواهر را کالله گویند

ندارد بمیرد و خواهرى داشته باشد نصف ترکه مال اوست او نیز از خواهر 
برد و اگر دو خواهر بودند دو ثلث   مىى نداشته باشد ارث رزندخویش اگر ف

. اگر جمعى از زنان و مردان باشند مرد را بهره دو زن است. ترکه مال آنهاست
  )2(».کند که گمراه نشوید و خدا به همه چیز داناست خداوند براى شما بیان مى

پس از اداى وصیتى که در دو آیه اول بدان اشاره شد، نباید بیش از ثلث ترکه 
وصیت براى «: برد به دلیل حدیث اى نمى  دیون باشد و وارث هم از وصیت بهره

 و قرار این قانون براى تدارک برخى روابط با دیگر نزدیکان ]14[» .وارث نیست
و آشنایان است که مقتضى است احسانى به او شود و نیز راهى است براى صرف 

  .مقدارى از ترکه در وجوه خیر

اسالم ابراز نموده، یکى از مظاهر تکافل و همدستى بین افراد یک روشى که 
بعالوه، این خود یکى از وسایل پخش ثروت . خانواده و نسلهاى بعدى است

در فصل روش (را فراهم نکند دا نکرده، ناراحتى اجتماع است تا یکجا تمرکز پی
                                                           

یوصیکم اهللا فى اوالدکم للذّکر مثل حظّ االنثیین فان کنّ نساء فوق اثنتین فلهّن ثلثاماترک و ان کانت واحدۀ «. 1
ه الثّلث فلها النّصف و ال بویه لکّل واحد منهما السّدس مما ترک ان کان له و لدفان لم یکن لّه ولدو ورثه أبواه فالمّ

اودین ءاباؤکم و ابناؤکم التدرون ایّهم اقرب لکم نفعاً عد وصیّۀ یوصى بها فان کان له اخوۀ فالمّه السّدس من ب
ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لّم یکن لّهنّ ولد فان کان لهنّ ولدفلکم . فریضه من اهللا ان اهللا کان علیماً حکیما
ها اودین لهّن و الرّبع مّما ترکتم ان لّم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهّن الربع مّما ترکن منّ بعد وصیۀ یوصین ب

الثمن مما ترکتم من بعد وصیّه توصون بهااودین و ان کان رجل یورث کاللۀً اوامرأۀ وله أخ اَوُاَخت فلکّل واحدّ 
اودین غیرمضارّ وصیه من اهللا بهانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فى الثّلث من بعد وصیّۀ یوصى منهما السّدس فان کا

  )12ـ11/نساء(» .و اهللا علیم حلیم
اترک و هو یرثها ان لم ان امرؤهلک لیس له و لدوله اخت فلهانصف م: یستفتونک قل اهللا یفتیکم فى الکاللۀ «. 2

االنثیین یبین اهللا رجاال و نساء فللذکر مثل حظ یکن لها ولد فان کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و ان کانوا اخوۀ 
  )176/نساء(» .لکم ان تضلوا و اهللا بکل شىء علیم



٨٣ عدالت اجتماعی در اسالم

کنیم که  اکتفا مىاینجا به همین گفته ). مالى اسالم در این باره سخن خواهیم راند
در نظام ارثى اسالم عدالتى کامل بین کار و بهره و سود و غرامت، در محیط 

کشد و چنین عقیده دارد که نتیجه   پدر زحمت مى. خانواده به کار رفته است
زحمتش به تمام شدن زندگى کوتاه و محدودش موقوف نشده، بلکه امتداد پیدا 

طبیعى او زندگى برند و آنان دنباله  فع مىهایش از آن ن  نموده و فرزندان و نوه
برد،   این پدر آخرین زحمت خود را کشیده، بزرگترین نتایج را هم مى;هستند

اش حتى پس از مرگش در محیط زندگیش محفوظ  اموال بزحمت کسب شده
و این هم مصلحتى براى او و هم براى دولت و جامعه است و همچنین . ماند مى

شود، چون فرزندانش   اى که با آن روبه رو مى ش با نتیجهتعادلى است بین زحمت
  .یابد جزئى از او هستند که در آنان امتداد حیات خود را مى

عدالت است از زحمت پدران و مادران خویش مقتضاى انتفاع آنان : اما فرزندان
زیرا که هر چند ارتباط ارثى مالى منقطع شود، ارتباط پدر و مادرى و فرزندى 

پدران و مادران صفات و استعدادهایى را در وجود جسمى و . اهد شدقطع نخو
گذارند که این استعدادها در زندگى مالزم فرزندان   عقلى فرزندان به ارث مى

آورد و آن  بوده، در بسیارى از اوضاع آینده آنان خوب یا بد، تحولى پدید مى
دولت و . ]15[فرزندان هیچ گونه دستى در این وراثت یا تعدیل آن ندارند 

تواند طفلى را که والدینش در او صورت  اجتماع هر قدر زحمت بکشد نمى
اند خوشرو نماید یا اگر والدین او اختالل و تشنج اعصاب  زشتى به ارث گذاشته

اند او را سالمتى اعصاب و اعتدال مزاج دهد و اگر در او استعدادهایى  بدو داده
اند او را عمرى طوالنى و  ارث گذاشتهبراى نابودى سریع و یا مرض دایم به 

 بدون اختیار خود همه اینها را به ارث وقتى بنا شد که کودک. صحتى کامل دهد
اجتماعى است که نتیجه زحمت مادى والدین خود را نیز ببرد، این هم از عدالت 

  .به ارث ببرد که تا حدى عدالت بین سود و غرامت تحقق یابد

از بندگان ما «اى  ن و فرزندان در حکایت موسى با بندهقرآن براى تکافل بین پدرا
آن دو رفتند تا به «. زند  مثلى مى» که بدو از نزد خود رحمت و علم داده بودیم
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 سپس. از اهالى طعامى خواستند، آنان از مهمانى آن دو ابا کردند. اى رسیدند قریه
  )1(».ه پایش داشتب) آن بنده ما(خواست بیفتد   مىدر آن محل دیوارى یافتند که 

 و این وقتى بود که )2(».گرفتى  زدى مىکاش براى این کارم«: موسى هم بدو گفت
: او از راز به پا داشتن دیوار پرده برداشت و گفت. اهالى بدانها طعامى نداده بودند

و زیر آن گنجى براى آنها بود و پدرشان  اما دیوار مال دو طفل یتیم این شهر بود«
بود، پروردگارت از رحمت خود خواست که این دو به سن رشد هم مرد صالحى 

 و این )3(».برسند و گنج خود بیرون آرند و من این کار را از پیش خود نکردم
چنین آن دو فرزند به وسیله شایستگى و صالح پدر فایده برده، آنچه از مال و 

 حق و شک مصلحت که پدر برایشان میراث نهاده بود به ارث بردند و این بى
  .عدالت است

اى   البته هنگامى هم که ترس حبس مال در محیط خاصى باشد، دولت وسیله
ضامن این تعدیل شده عدیل اوضاع دارد و اسالم هم با وسایل مخصوصى براى ت

  .خواهد آمد» امروز اسالم و آینده آن«و فصل » نظام مالى«که در فصل 

  تکافل اجتماعى
اى متقابل، تکافل بین فرد و اجتماع و اجتماع و ها و رعایته  و از جمله استفاده

الم در اس. فرد است که بر هر یک وظایفى الزم نموده و حقوقى قرار داده است
اثبات جرم و مجازات بر تقصیر این تکافل تا حد وحدت بین مصلحت این دو و 

هر یک در قیام به وظایف خود در همه جوانب زندگى مادى و معنوى پیش رفته 
و  اوال هر فردى موظف است که اعمال خاص خود را نیکو انجام دهد ـ. است

ـ زیرا که نتیجه کار او از آن جماعت  نیکو نمودن عمل عبادتى است براى خدا
بگو کار کنید که خدا و رسول و مؤمنین «: گردد  بوده و در آخر بدان برمى

  )4(».کارهاى شما را بزودى خواهند دید

مصالح اجتماعى را به طورى رعایت کند که گویا و هر فردى موظف است که 
زندگى چون کشتى در گردابى است که مسافرین . نگهبان آن بوده، وکیل آن است

                                                           
» .فانطلقا حتى اذا أتیا اهل قریۀ استطعما أهلها فابوا ان یضیفوهما، فوجدا فیها جدا را یریدان ینقص فاقامه«. 1
  )77/کهف(
  )77/کهف(» .لوشئت ال تخذت علیه اجراً«. 2
غا  و کان تحته کنزلهما و کان ابوهما صالحاً فارادربک ان یبل;ى المدینۀاما الجدار فکان لغالمین یتیمین ف«. 3

  )82/کهف(» .اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمۀ من ربک و ما فعلته عن أمرى
  )105/توبه(» .و قل اعملوا فسیرى اهللا عملکم و رسوله و المؤمنون«. 4
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توانند به عنوان  آنان نمىیک از آن همگى مسئول حفظ کشتى هستند و هیچ 
مَثَل شخصى که بر حدود خدا قیام «: آزادى فردى جایى از آن را سوراخ کنند

ر آن محدوده قرار دارد مَثَل گروهى است که در یک کشتى وارد شوند، نموده و د
. اى باالى آن را اشغال کرده و گروهى هم قسمت پایین آن را بگیرند  دسته

کسانى که در قسمت پایین جاى دارند همین که آب برداشتند بر سرنشینان کشتى 
وجود اخى به چه مانعى دارد که ما در طرف خودمان سور: گذر کنند و بگویند

برابر خواسته اگر آنها را در ! آوریم و با شما سرنشینان کارى نداشته باشیم
شوند و اگر دستشان را بگیرند هم آنان و  خودشان آزاد گذارند همه هالک مى
و این تصویر جالبى است از به هم » .هم دیگران نجات پیدا خواهند کرد

فردى که فقط ظاهر برخى آمیختگى و وحدت مصالح همگانى در قبال فکر 
کند و  مفاهیم نظرى را گرفته، در آثار وقایع عملى و نتایج تحققى آن دقت نمى

  . قبیل شرایط استهمچنین ترسیمى دقیق از وظایف فردى و اجتماعى در این

هیچ فردى از رعایت مصالح همگانى معاف نبوده، هر کسى در اجتماع هم رعیت 
افظ و نگهبان بوده، همه درباره رعیت خود مورد تمام شما ح«: است و هم نگهبان
و تعاون بین همه افراد به خاطر مصلحت اجتماع در حدود » .سؤال خواهید بود

  .خوبى و نیکى واجب است

  )1(».بر نیکى و پرهیزکارى کمک کنید و بر گناه و تجاوز کمک مکنید«

مر به معروف و اى باشند که دعوت به خوبیها نموده، ا باید از میان شما دسته«
 و هر فردى ذاتاً مسئول امر به معروف است که اگر انجام )2(».نهى از منکر کنند

بگیریدش و در غلش کنید، آن گاه به «: ندهد گناهکار بوده، کیفر خواهد دید
جهنمش برید و سپس به زنجیرى که طول آن هفتاد زراع است درش آرید که او 

کرد، هم   ا دادن به مستمند ترغیب نمىبه خداى بزرگ ایمان نداشت و به غذ
امروز او را دوستى نیست و نه غذایى جز از چرک جهنمیان که جز خطاکاران از 

  )3(».خورند  آن نمى

                                                           
  )2/مائده(» .لعدواناالثم و ا و تعاونوا على البر و التقوى و التعاونوا على«. 1
  )104/آل عمران(» .ولتکن منکم امۀ یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«. 2
انه کان الیؤمن باهللا العظیم و ال . خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فى سلسلۀ ذرعها سبعون ذراعافاسلکوه«. 3

  )37ـ30/حاقه (».االمن غسلین، الیأکله اال الخاطئونیحض على طعام المسکین فلیس له هیهناحمیم و الطعام 



٨٦ عدالت اجتماعی در اسالم

هاى کفر و تکذیب دین به شمار آمده  ترغیب ننمودن بر تغذیه مستمند از نشانه
ا به همان است که یتیم ر) این(کند دیدى؟  آن را که تکذیب دین مى«: است

و هر فردى موظف است )1(».عنف براند و به غذا دادن مستمند ترغیب نکند
هر که از شما منکرى دید با دست خود تغییرش «. منکرى را که ببیند از بین ببرد

دهد و هرکه قدرت نداشت، با زبان 
  ».است  ایمان مراتب  ضعیفترین این خودکه  قلب با نتوانست،  هرکه  و خود،

 شود، دى مسئول هر گونه منکرى است که در میان مردم واقعسان، هر فر و بدین
هرگونه کار منکر و بد ملت وحدتى است که . گرچه خود در آن شریک نباشد

الزم است که از سالمت ملّى  موجب اذیت و آزار همه است و بر هر فردى
ملت هم به طور اجتماع و دسته جمعى، در صورتى که در . حمایت و دفاع نماید

 وقوع منکر از سوى بعضى افراد خود ساکت نشیند مورد مؤاخذه قرار برابر
بنابراین همه آحاد . گرفته، در دنیا و آخرت به شکنجه و عقاب گرفتار خواهد بود

و چون بخواهیم منطقه آبادى را هالک «اند مراقب افراد دیگر باشند  ملت موظف
صیان کنند و گفتار خدا بر  و آنان در آن محل ع]16[کنیم، عیاشانش را زیاد کنیم 

گرچه در آن منطقه عده )2(».آنان محقق شود و به طور کاملى ویرانش کنیم
اند، لیکن سکوت آنها در برابر گناه باعث شده  بسیارى باشند که عصیان نورزیده

اى که تنها به ستمگران شما  بپرهیزید از فتنه«: که مستحق هالکت و سقوط گردند
ین عقاب هیچ گونه ستمى هم نشد و ملتى که در میانش  و در ا)3(».رسد نمى

فحشا و فساد شیوع پیدا کرد و منکر و بدى علنى شد، دچار هرج و مرج و 
گردند و این هالکتى که بدو  آشفتگى گشته، به طرف نیستى و سقوط رهسپار مى

اسرائیل که از   بنى. رسد امرى طبیعى بوده، نتیجه این است که الزمه آن است مى
انب پیامبرشان سزاوار لعنت شدند و دولتشان از بین رفت و اثرى از آنها نماند، ج

  .بردند  همه از این جهت بود که نهى از منکر ننموده، منکرات را از بین نمى

                                                           
  )3ـ1/ماعون(» .و الیحض على طعام المسکین. فذلک الذى یدع الیتیمارایت الذى یکذب بالدین «. 1
  )16/اسراء(» . فیها فحق علیها القول قدمرناها تدمیراًو اذا اردنا ان نهلک قریۀ امرنا مترفیها ففسقوا«. 2
  )25/انفال(» . تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۀواتقوا فتنۀ ال«. 3



٨٧ عدالت اجتماعی در اسالم

این به علت . بن مریم قرار گرفتند اسرائیل ملعون زبان و داود و عیسى کفار بنى«
کردند و چه   آورند نهى نمى  جا مىاز منکرى که به . معصیت و تجاوزشان بود

  )1(».کردند  بدکارى مى

اسرائیل در معصیت و نافرمانى افتادند علمایشان  وقتى بنى«: در حدیث است که
آنان را نهى کردند ولى آنان متنبه نشدند و باز نایستادند، علما هم با بقیه مردم 

نها شرکت قطع رابطه نکرده، در نشست و برخاست و خوردن و آشامیدن با آ
بن مریم   خدا هم دلهاى بعضى را به بعض دگر زد و بر زبان داود و عیسى. کردند

پیامبر که قبال تکیه کرده بود به اینجا که رسید درست نشست و   لعنتشان نمود ـ
دچار تفرقه ) همین بس نشد(نه، قسم به آنکه جان من به دست اوست : ـ   فرمود

  ».و انشعاب شدند

مردان و زنان «: گوید  ى آنهایى هستند که قرآن درباره آنان مىلیکن مؤمنان حقیق
  )2(».کنند با ایمان بعضى ولّى بعض دگر بوده، امر به معروف و نهى از منکر مى

هدایت یافتید ست رعایت خودتان وقتى شما اى مؤمنان بر شما«اى از آیه  عده
د که این آیه  چنین فهمیده بودن)3(».رساند گمراهى دیگران به شما ضرر نمى

 یکى از صحابه پیغمبر آنان را به ;نماید  سکوت در برابر منکرات را تجویز مى
خوانید ولى در  اى مردم شما این آیه را مى: بدفهمى خویشتن متنبه کرد و گفت

: فرمود شنیدم که مى) ص(من از پیغمبر خدا . کنید  جاى خود استعمال نمى
رود که خداوند  ا نگرفتند انتظار مىمردم وقتى ستمگرى را دیدند و دستش ر«

مردمى که در آنها معاصى و «: و شنیدم فرمود» .همگى آنان را عقاب فرماید
تبهکارى واقع شود و آنان قدرت جلوگیریش را داشته باشند و جلوگیرى نکنند 

و این » .رود درباره آنان انتظار نمىز وقوع عقاب همگانى از طرف خداوند ج
تمام آنچه در این آیه :  است که با روش اسالم موافقت داردهمان تفسیر صحیحى

است همه مربوط به تثبیت تبعات و آثار عمل فردى است، و آن گمراهى و 
اى است که به  گونه اثر مثبتى ندارد مسئله ضاللت منفى در آیه مزبور که هیچ

                                                           
کانوا . اسرائیل على لسان داود و عیسى بن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون لعن الذین کفروا من بنى«. 1

  )79ـ78/مائده(» .لبئس ماکانوا یفعلون. الیتناهون عن منکر فعلوه
  )71/توبه(» .عروف و ینهون عن المنکرو المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالم«. 2
  )105/مائده(» . ال یضرکم من ضل اذا اهتدیتم;یا ایهاالذین آمنوا علیکم انفسکم«. 3



٨٨ عدالت اجتماعی در اسالم

 صاحبش اختصاص دارد و بر دیگران است که به دنبال هدایت روند و وقتى آن
  .دهد گروه هدایت نیافتند او خود داند و اعمالى که انجام مى

ملت، مسئول حمایت و رعایت مصالح بیچارگان و ضعیفان و حفظ حقوق آنان 
چه شده است شما را «: است و در هنگام لزوم باید به خاطر آنان به جنگ برخیزد

فال پیکار که در راه خدا و استثمار شدگان و ناتوانان از مردان و زنان و اط
 و بر ملت است که اموال ناتوانان را نگهدارى کند تا آنان به حد )1(».کنید نمى

  .رشد برسند

اگر از آنان رشدى دیدید . یتیمان را امتحان نمایید وقتى به حد ترویج رسیدند«
اموالشان را بدیشان رد کنید و آن را به افراط، از آن پیش که بزرگ شوند 

ن را بدیشان رد نمودید گواه بگیرید و خداوند خوب نخورید، وقتى اموالشا
کسى که به خاطر بینوا و فقیر زحمت «:  در روایت است که)2(».حسابگرى است

داران و  کشد چون شخصى مجاهد در راه خدا بوده و مانند شب زنده مى
  ».داران است  روزه

وزى رساند، ملت، مسئول امر فقرا و تنگدستان است که به مقدار کفایت به آنها ر
و اگر کفایت نکرد بر اشخاص قادر . باید زکاتها را گرفته به مصرف خود برساند

بدون هیچ قید و شرطى  ان ـو متمکن الزام کند که به مقدار رفع احتیاج مستمند
بپردازند که اگر یک نفر گرسنه بخوابد تمامى ملت ـ  جز همین مقدار رفع احتیاج

بلکه شما یتیم را ! هرگز... «: اند، تبهکارند نپرداختهتا به ترغیب یکدیگر بر اطعام 
کنید و میراث را یکجا   شمرید و بر غذا دادن مستمند ترغیب نمى محترم نمى

) چه در خطایید(دارید، نه چنین است  خورید و مال را بسیار دوست مى مى
وقتى زمین شکسته شود شکسته شکسته و پروردگارت و فرشتگان صفاصف 

ولى این تذکر چه . شود انسان متذکر مىورند، آن روز هنم را بیابیایند و ج
اى کاش براى زندگى خویش چیزى پیش : گوید اى برایش دارد، مى فایده

                                                           
  )75/نساء(» !ن الرجال و النساء و الولدان؟و مالکم التقاتلون فى سبیل اهللا و المستضعفن م«. 1
م رشداً فادفعوا الیهم اموالهم و التأکلوها اسرافاً و بداراً ان و ابتلوا الیتامى حتى اذابلغوا النکاح فان آنستم منه«. 2

و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیراً فلیأ کل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم و . یکبروا
  )6/نساء(» .کفى باهللا حسیباً



٨٩ عدالت اجتماعی در اسالم

ـ عذاب نکند و چون بستن او  خداوند  آن روز هیچ کس چون او ـ. فرستاده بودم
  )1(».هیچ کس نبندد

 گرسنه صبح کند ذمه اهل هر محلى که در آنجا مردى«: و در روایت است که
هر که مرکبى فوق احتیاج «و  ». آنها بیزار استخداوند از آنها برى و خدایشان از
مرکبى ندارد بدهد و هر که توشه زایدى دارد  خود دارد، زیادیش را به آنکه هیچ

هر که غذاى دو نفر را دارد شخص «و » .توشه ندارد بدهد به کسى که اصال
  »... و اگر به قدر چهار نفر دارد پنجم یا ششم را.خود ببرد هم با سومى را

اند و احساس و درک واحدى دارند و هر زمان به  ملت اسالمى همه یک تن
این تصویرى . آیند اى برسد سایر اعضا نیز به شکایت مى عضوى از آن صدمه

مثل مؤمنان در «: فرماید  جذاب و زیباست که رسول گرامى ترسیم نموده و مى
م و عطوفت بر هم، مثل یک تن است که اگر عضوى به شکوه دوستى و رح

  ».افتند درآید بقیه اعضا نیز به همراهى او به تب و تاب مى

چنان که براى تعاون و تکافل بین مؤمنى با مؤمن دیگر نقش دقیق و پندآموز 
مؤمن براى مؤمن چون بنایى است که جزوى جزو «: دیگرى ترسیم نموده است

ترسیمى است که براى تعاون و االترین و این ب» .نماید ىدیگرى را محکم م
  .توان تصویر نمود  تکافل در زندگى مى

و بر همین اساس، حدودى در جرمهاى اجتماعى قرار داده و بوضوح تأکید 
زیرا که تعاون جز بر اساس حفظ حیات و مال و احترامات هر فرد، . نموده است

خون و عرض و مال بر مسلمانان دیگر  ازهمه چیز مسلمانان «به پا نخواهد شد، 
  »...حرام است

به همین جهت درباره قتل و وارد ساختن جراحات، جزاى مناسبى قرار داده و 
هرکس از روى عمد مؤمنى را بکشد «: جرم قتل را در عقاب چون کفر قرار داده

  )2(».پاداشش جهنم بوده، در آن مخلد است

نکشید، و بر حق جز ) و احترامى داده (آن نفسى را که خداوند حرام نموده«
  )1(».ایم هرکس به ستم کشته شود ما براى ولى او تسلطى قرار داده

                                                           
. المال حبّاجّما تّحبونا و  تأکلون التراث اکاللّمو ال تحضوّن على طعام المسکین و. کالّ بل الّ تکرمون الیتیم«. 1

و جاىءَ یومئذ بجهنم یومئذ یتذکّر االنسان و انّى له . و جاء رّبک و الملک صفّا صفاً.  کالّ اذا دکّت االرض دکّاً دکا
  )26ـ17/والفجر(» .فیومئذ ال یعّذب عذابه احد و ال یوثق وثاقه احد. یقول یالیتنى قدّمت لحیاتى. الذّکرى

  )94/نسا(» .و من یقتل مؤمنا متعمداً فجزائه جهنم خالداً فیها«. 2



٩٠ عدالت اجتماعی در اسالم

بینى، گوش  تن به تن، و چشم به چشم و بینى به و در تورات بر آنان نوشتیم که«
  )2(».به گوش، و دندان به دندان و زخمها و جراحات را قصاص باید

در «: وده و آن را مایه حیات مردم دانسته استو بر قصاص اصرار و سفارش نم
  )3(».شاید پرهیزکارى کنید. قصاص براى شما اى خردمندان حیاتى است

دارد تضمین  حیات است، قصاص با تأثیرى که بر جلوگیرى از قتل آرى قصاص
. دارد نماید و هستى و حیات و به هم پیوستگى اجتماع را نگه مى حیات مى

بر زنا بیان نموده، چون زنا تجاوز بر عرض بوده و احترام کیفر و عقوبت سختى 
پراکند که  دهد و فحشا را به طورى در اجتماع مى و عزت را بازیچه قرار مى

کند و عواطف پدران  پس از مدتى رشته اجتماعى را گسسته، انساب را خلط مى
  .دزدد مى(!) را به وسیله فرزندى دروغین

دار و زن شوهردار را محکوم به سنگسار و   زناین عقوبت را سخت گرفته، مرد
رساند، محکوم کرده   غیر آن دو را به تازیانه که چه بسا به حد تلف نمودن مى

زن زناکننده و مرد زناکننده را به هر یک صدتازیانه بزنید و مهربانى و «: است
 و کسانى را که زنهاى شوهردار )4(».رأفت بر آنان شما را در دین خدا نگیرد

کنند  بندند و دامنشان را به دروغ آلوده مى  گناه را متهم نموده به آنها افترا مى  بى
زیرا که جرم افترا در این باب نزدیک به . به هشتاد تازیانه محکوم نموده است

ى و افترا، تجاوز بر عرض و نیکنامى است و باعث انگیزش دشمن. جرم زناست
عفیفه را به زنا متهم آنها که زنهاى «: کند کینه بوده، از راه کالم اشاعه فحشا مى

آورند هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادتى از   نموده و آن گاه چهار شاهد نمى
  )5(».آنان نپذیرید

و همچنین کیفر دزدى را به خاطر آن تجاوزى که بر امنیت و آرامش و اطمینان 
مرد و زن دزد را «: بین مردم دارد تشدید کرده، آن را بریدن دست قرار داده است

  )6(».مجازاتى است از طرف خداوند. به پاداش کردارى که نمودند دست ببرید

                                                                                                                                        
  )33/اسراء(» . و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً;و ال تقتلوا النفس التى حرم اهللا اال بالحق«. 1
السن بالسن و الجروح و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و اال نف باالنف و االذن باالذن و «. 2

  )45/مائده(» .قصاص
  )179/بقره(» .الباب لعلکم تتقون القصاص حیاۀ یا اولى و لکم فى«. 3
  )2/نور(» .ى فاجلدوا کل واحد منهما مأۀ جلدۀ و التأخذکم بهماد اُفۀ فى دین اهللالزانیۀ و الزان«. 4
» . و هم ثمانین جلدۀ و ال تقبلوا لهم شهادۀ أبداًوالذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا با اربعۀ شهداء فاجلد«. 5
  )4/نور(
  )38/مائده(» . و السارقۀ فاقطعوا ایدیهما جزاء أبما کسبانکا ال من اهللالسارق«. 6



٩١ عدالت اجتماعی در اسالم

سنجند، آن را   امروز بعضى چون این مجازات را با دزدى مال یک نفر مى
دانند ولى اسالم در این کیفر چنان که به کیفیت سخت آن  غیرانسانى و فجیع مى

. لت بر یکدیگر را نیز منظور نموده استنگریسته، امنیت و سالمت مردم و کفا
 بیشتر ]17[سرقت و دزدى جرمى است که در نهان تحقق یافته و جرمهاى نهانى 
  .محتاج به تشدید عقوبت است تا مرتکبین از ترس آن دست بردارند

البته این کیفر شدید در صورتى که سرقت از روى ناچارى و به خاطر رفع 
زندان خود و به اندازه رفع ضرورت باشد، اجرا مشکل گرسنگى از خود و یا فر

هر که «: بر شخص مضطر و ناچار باکى نیست: شود و قاعده کلى اینکه  نمى
 حدود هم در زمینه شبهه )1(».بدون ظلم و تجاوز مضطر شود گناهى بر او نیست

اى  و گرسنگى هم خود شبهه» .حدود را با شبهات دفع دهید«. گردد  جارى نمى
نیز به همین ترتیب ) ص(ان که خواهد آمد در زمان صحابه پیغمبر است، و چن
  .شده است حکم مى

نمایند، پاداششان کشتن یا به دار   و اما آنان که امنیت عمومى اجتماع را تهدید مى
آنها که با خدا و پیغمبرش ستیزه «. آویختن، یا دست و پا بریدن و یا تبعید است

گمارند سزایشان جز این نیست که کشته  مىکنند و در زمین به فساد همت  مى
شوند یا به دار آویخته گردند و یا دستها و پاهایشان به عکس هم بریده شود و یا 

سازى و  چینى و گروه بندى و توطئه  زیرا که دسته)2(».از آن سرزمین تبعید شوند
دهى بر فساد و اخاللگرى جرمى است بزرگتر از جرمهاى فردى و به   سازمان

  .نداختن و شدت عقوبت سزاوارتر استبرا

*  

اسالم به همراهى نظریه وسیع خود درباره وحدت هدفهاى کلى فرد و جماعت، 
و پیوند حیات و تکامل آن، این چنین تکامل اجتماعى را به تمام صور و شکلهاى 

دهد لیکن در حدودى که به زیانش   به فرد آزادى کامل مى. سازد آن برقرار مى
دهد و در  راى اجتماع هم حقوقى قرار مىب. سد راه اجتماع نگرددتمام نشود و 

گرداند تا زندگى در راه صحیح و مستحکم خود  موظفش مىبرابر به وظایفى هم 

                                                           
  )173/بقره(» .فمن اضطر غیرباغ و العاد فال اثم علیه«. 1
 یقتلوا اویصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم االرض فساداً ان انما جزاء الذین یحاربون اهللا و رسوله و یسعون فى«. 2

  )33/مائده(» .من خالف اوینفوا من االرض



٩٢ عدالت اجتماعی در اسالم

سیر نماید و به هدفهاى عالى که فرد و اجتماع به طور مساوى در مسیر آن 
  .کنند برسد خدمت مى

*  

، مساوات کامل )درونى(نبه وجدانى آزادى همه جا: و براساس این ارکان سه گانه
گذارى   عدالت اجتماعى پایهکم اجتماعى و دار و مستح انسانیت، تکافل ریشه

  .یابد  شده و به پا ایستاده و عدالت انسانى تحقق مى
  



٩٣ عدالت اجتماعی در اسالم
  
  
  
  
  

          4  
  

  وسایل عدالت اجتماعى در اسالم
  

کند و    شروع مىهمان طور که گفتیم اسالم کار خود را از درون جان و نه برون،
. رود دنبال اصالح مىه طور سطحى، به رساند و از اعماق دل و نه ب به انجام مى

لیکن هرگز از واقعیت عملى در محیط زندگى و حقیقت نفس بشرى و حاالتى 
شود غفلت نورزیده، آنها را از   که در مسیر احراز کمال مطلق بر او عارض مى

  .دارد  نظر دور نمى

که عمیقاً به نهانیها و اسرار نفس بشرى احاطه دارد، بر همان اسالم همان طور 
کند و اوامر و نواهى خود را به  خصوصیات قانون وضع نموده و خطاب مى

آن گاه قلب . نماید  کند و حدود خود را وضع و اجرا مى  قالب الفاظ ذکر مى
ته،  جس   پیشى دهد که تا حدممکن، بر تکالیف و وظایف معینه  بشرى را ندا مى

  .بیشتر فعالیت نماید

همین که ما تکالیف و وظایف قانونى دین را اجرا کنیم زندگى ما درست و صالح 
خواهد شد، لیکن تا به آن برترى و بزرگوارى و گذشت که به قلب بشرى الهام 

براین اساس در . شده نرسد، به حد کمالى که غرض اسالم است نخواهد رسید
ان و همین نداى وجد. الیف قانونى آن استاین دین نداى وجدان مکمل تک

تکالیف هم هست که از روى رضایت و پذیرش قلبى، به حیات ضامن اجراى 
بشرى آن ارزش مهمى را که برتر از قیود و فشار حکم و زور قانونگذارى است، 

  .بدهد

اسالم درصدد آن است که یک عدالت اجتماعى کامل را محقق سازد و همتى 
ارد که در فکر یک عدالت اقتصادى محدود باشد و یا تنها فشار باالتر از این د

قانونى را ضامن اجراى آن قرار دهد، بلکه یک عدالت انسانى همگانى را وجهه 



٩٤ عدالت اجتماعی در اسالم

قلب و وجدان : محکم استوار ساخته است و بر دو رکن همت خویش قرار داده
ه هم این دو نیرو ب. انسانى از درون، و قانونگذارى صحیح در محیط اجتماع

در عین . آمیخته شده، و در وجدان انسان عمیقترین احساسات را برانگیخته است
حال از ضعف نفس و احتیاجش به یک محرک خارجى غفلت نورزیده است، 

خداوند بیش از آنچه با قرآن : گوید  مى) ص( چنان که یکى از صحابه پیغمبر
  !نماید  نهى کند با قوه مجریه منع مى

عظیمى را که انصاف نظر عمیقى در این دین بنماید، کوشش  هر کسى که از روى
براى تهذیب جان بشر در تمام جوانب و قوانین و متفرعات آن به کار رفته، درک 

این همان دینى است که باالترین تمجید را درباره پیغمبرش این . نماید مى
 وجودى  اخالق در دل انسان که)1(».تو اخالق بزرگى دارى«: داند که بگوید مى

فانى و محدود دارد همان پایه اول براى بناى اجتماع اصیل و متعاون بوده و 
اسالم پس از . وسیله ارتباط زمین به آسمان و نیستى به وجود و دوام مطلق است

تهذیب نفس بشرى وثوق و اطمینان خود را از آن دریغ نداشته و آن را نگهبان 
بسیارى از قوانین را بر عهده کفالت او اجرا و رعایت قوانین قرار داده، اجراى 

  .گذاشته است

شهادت که در بسیارى از موارد اساس اقامه حدود و اثبات حقوق است، 
اى است که بازگشت آن به وجدان فرد و مراقبت و نظارت خداوند بر  مسئله

دهند و چهار شاهد و   آنان را که به زنان پاکدامن نسبت زنا مى«: وجدان اوست
آورند هشتاد تازیانه بزنید و هیچ گواهى را درباره آنان نپذیرید و اینها  گواه نمى

  )2(».اند  همان فاسقان

دهند و جز خود گواهانى ندارند یکیشان  آنان که زنهاى خود را به زنا نسبت مى«
چهار بار به نام خدا شهادت دهد که راستگوست، و شهادت پنجم اینکه اگر 

 باد، و چهار بار شهادت زن به نام خدا که دروغگو باشد لعنت خدا بر او

                                                           
  )4/قلم(» .انک لعلى خلق عظیم«. 1
و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۀ شهداء فاجلد و هم ثمانین جلدۀ و ال تقبلوا لهم شهادۀ ابداً، و «. 2

  )4/نور(» .اولئک هم الفاسقون



٩٥ عدالت اجتماعی در اسالم

کند و شهادت پنجمى که اگر  شوهرش دروغگوست مجازات را از او ساقط مى
  )1(».ـ باد زن شوهرش راست گفته باشد غضب خدا بر او ـ

: کند نیز شهادت را واجب کرده است  و حتى آنجا که امر به کتابت و نوشتن مى
ا مدت معین دادید آن را بنویسید، نویسنده اى مؤمنان اگر به همدیگر وامى ت«

 چنان که خدایش بدرستى بین شما نویسد، و هیچ نویسنده از نوشتن خود
حق به عهده اوست امال کند و از باید بنویسید و آنکه . آموخته دریغ نکند

خداوند، پروردگار خویش بترسد و چیزى از آن نکاهد و اگر کسى که حق به 
تواند امال کند سرپرست  است و یا نمى) طفلى(یا ناتوان عهده اوست کم خرد و 

اگر دو مرد نباشند . و دو شاهد از مردان خویش گواه گیرید. او بدرستى امال کند
یک مرد و دو زن از گواهانى که مورد رضایت شما هستند که اگر یکیشان از یاد 

  )2(».رى آوردبرد یکى از آن دو به یاد دیگ

گواهان «:  به اصطالح در مقام تحمل، واجب و وظیفه استشهادت هم در ابتدا و
  )3(».وقتى خوانده شدند امتناع نورزند

شهادت را کتمان نکنید که هر که کتمان کند «): و هنگام ادا(و هم در وقت حکم 
  )4(».دل او گناهکار است

 رسد و بدینسان اسالم هم در باب حدود که احیاناً به حد سنگسار و یا تازیانه مى
و هم در باب حقوق مالى، این وثوق و اطمینان را به باطن مهذب انسانى 

و این وثوق و اطمینانى است که براى احترام انسان و رسانیدن او به . دهد مى
از طرفى اسالم با آنکه این همه شئون مهم را به . مقام عالى مطلوبش الزم است

ن و وظایف قرار داده و آن را دل و وجدان وا گذارده و آن را نگهبان اجراى قوانی

                                                           
 یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء اال انفسهم، فشهادۀ احدهم اربع شهادات باهللا انه لمن الصادقین، و الذین«. 1

 و ;تشهد أربع شهادات باهللا انه لمن الکاذبینبین و یدرأعنها العذاب ان و الخامسۀ ان لعنۀ اهللا علیه ان کان من الکاذ
  )9ـ6/نور(» .الخامسۀ ان غضب اهللا علیها ان کان من الصادقین

یا ایّها الذّین امنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل و الیاب کاتب ان «. 2
یکتب کما علمه اهللا فلیکتب و لیملل الذّى علیه الحّق و لیتّق اهللا ربّه و ال یبخس منه شیئاً فان کان الّذى علیه الحق 

دین من رجالکم فان لم یکونا رجلین ل هو فلیملل ولیّه بالعدل و استشهدوا شهیسفیها اوضعیفاً اوالیستطیع ان یم
من الشهداء ان تضّل احداهما فتذکر احداهما االخرى و الیاب الشهداء اذا ما دعوا و فرجل و امرأتان ممن ترضون 

ى االّتر تابوا االّ ان تکون تجارۀ التسئموا ان تکتبوه صغیرا اوکبیراً الى اجله ذلکم اقسط عنداهللا و اقوم للشهادۀ و ادن
اذا تبایعتم و الیضارّ کاتب وال شهیدوان تفعلوا ) حاضرۀ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اال تکتبوها و اشهدوا

  )282/بقره(» .فانّه فسوق بکم و اتّقوااهللا ویعلمکم اهللا و اهللا بکّل شىء علیم
  )282/بقره(» .و الیأب الشهداء اذا مادعوا«. 3
  )283/بقره(» .و ال تکتموا الشهادۀ و من یکتمها فانه آثم قلبه«. 4



٩٦ عدالت اجتماعی در اسالم

شمرد دعوت نموده، همه آن را به   به برتر از آنچه قانون و تکلیف واجب مى
مراقبت ه و حس ترس از خداوند را مراقب او قرار داده، برایش خود وا نگذارد

  .همتایى ترسیم نموده است خدا را به طرز جالب و بى

چهارمین آنهاست ) خداوند(او هیچ نجوا و رازگویى سه نفرى نیست جز اینکه «
و نه پنج نفرى مگر که او ششمین آنهاست و نه کمتر از این و نه بیشتر جز اینکه 
او با آنهاست هر کجا که باشند و سپس آنها را در روز قیامت به اعمالشان خبر 

  )1(». همانا خداوند به هر چیزى داناست;دهد مى

 ما کند و ها مى ه دلش با وى چه وسوسهدانیم ک  همانا ما انسان را آفریدیم و مى«
فراگیرنده که از راست و ) فرشته(وقتى که دو . از رگ گردنش به او نزدیکتریم

اند فرا گیرند، به هیچ سخنى تکلم نکند جز آنکه نزد وى مراقبى  چپ نشسته
  )2(».آماده است

  )3(».داند ـ نهان و نهانتر را مى خدا حتمى است که او ـ«

وى را در مال هر عملى از اع. ه و هم بیم داده و ترسانیده استهم بشارت داد
دنیا و آخرت به پایش حساب نموده، تذکر داده است که از عاقبت عمل خود راه 

روز رستاخیز ترازوهاى درست نهیم «: فرارى ندارد و از پاداشش جدا نخواهد بود
که ما در و کسى هیچ ستم نبیند و اگر هموزن دانه خردلى باشد بیاریمش 

  )4(».حسابگرى کاملیم

چون زمین به لرزش خویش بلرزد و گرانیهاى خویش برون کند و انسان گوید «
آن را چه شده؟ آن روز زمین به آن وحیى که خدایت به او کرده، اخبار خویش 

هر کس هموزن . آن روز مردمان متفرق بروند تا اعمال خویش ببینند. بگوید

                                                           
ذلک وال اکثر اال هو معهم اینما  نجوى ثلثۀ اال هو رابعهم، و الخمسۀ اال هوسادسهمو ال ادنى من مایکون من«. 1

  )7/مجادله(» .کانوا، ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیمۀ ان اهللا بکلّ شىء علیم
 االنسان و نعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذیتلقى المتلقیان عن الیمین و ولقد خلقنا«. 2

  )18ـ16/ق(» .رقیب عتیدعن الشمال قعید، مایلفظ من قول االلدیه 
  )7/طه(» .فانه یعلم السروا خفى« . 3
اتینابها و کفى  حبۀ من خردل لم نفس شئیاً و ان کان مثقالو نضع الموازین القسط لیوم القیمۀ فالتظ«. 4

  )47/انبیاء(» .بناحاسبین



٩٧ عدالت اجتماعی در اسالم

اى بدى کرده باشد آن را   یند و هر که هموزن ذرهاى نیکى کرده باشد بب ذره
  )1(».ببیند

و آیاتى دیگر از این قبیل که بر دل انسان ترس و پرهیزکارى از خدا را مراقب 
کرده و آن را وسیله مناسبى براى مراقبت اجراى تمام حدود و وظایفى که دین 

  .دهد تعیین نموده، قرار مى
  

  روشهاى انسانى اسالم
بیت و تحکیم ارکان عدالت اجتماعى بر همین قلب و وجدانى که اسالم در تث

با همین وسیله به هم ه و تربیت نموده و بر قانونى که شریعتش آورده تکیه نمود
آمیخته و مرکب، در راه ایجاد یک اجتماع انسانى متعادل و متناسب پیروز شده 

 فعال به لیکن. که تصویرهایى از آن را در فصل بعدى عرضه خواهیم داشت
اى از آن طریقه و روش درباره قانونگذارى و نیز در باب خطاب به   عرضه نمونه

کنیم و از این میان، زکات و صدقه را به خاطر ارتباط محکمى  وجدان، اکتفا مى
  .گزینیم که با موضوع این کتاب دارد برمى

حقى که  ;، زکات را حقى براى بینوایان قرار داده استاسالم در اموال متمکنین
لیکن اسالم . کند دولت اسالمى به حکم قانون و به قوه حکومت بازخواست مى

وجدان بشرى را براى اداى این وظیفه تحریک نموده است تا دادن زکات با میل 
و  در این رهگذر زکات رکنى از ارکان . و رغبت ذاتى توانگران عملى گردد

اند، همان کسان   ن رستگارى یافتهبراستى که مؤمنا«: اسالم و از لوازم ایمان است
 همانها که اند و همانها که از لغو و یاوه روى گردانند و  که در نمازشان خاشع

  )2(».دهند  زکات مى

آن آیات قرآن و کتاب روشن است که هدایت و بشارت مؤمنان است، آنان که «
  )3(».دارنددهند و به آخرت یقین  ه، زکات مىنماز به پا داشت

                                                           
اذا زلزلت االرض زلزالها، و اخرجت االرضَ اثقالها و قال االنسان مالها؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى «. 1

سوره (» .رهلها یومئذ یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۀ خیراً یره، و من یعمل مثقال ذرۀ شراً ی
  )زلزله

» . و الذین هم للزکاۀ فاعلون; و الذین هم عن اللغومعرضون;قد افلح المؤمنون الذین هم فى صالتهم خاشعون«. 2
  )4ـ1/مؤمنون(
تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدى و بشرى للمؤمنین الذین یقیمون الصلوۀ و یؤتون الزکوۀ و هم باالخرۀ «. 3

  )3ـ1/نمل(» .هم یوقنون



٩٨ عدالت اجتماعی در اسالم

واى «: پردازند  ایمان به آخرت ندارند همانهایى هستند که زکات نمىمشرکانى که
  )1(».دهند و به آخرت کافرند  بر مشرکان، آنان که زکات نمى

د و نماز به پا داری«: و پرداخت زکات یکى از وسایل رسیدن به رحمت خداست
  )2(».رحم واقع شویدرا اطاعت کنید شاید مورد ) ص(زکات بدهید و پیغمبر 

صرت خدایى براى کسانى است که این حق را ادا نموده، به وظیفه اجتماعى و ن
: در زمین هستندکنند که اینان سزاوار و شایسته عزت و قدرت  خود عمل مى

دهد که به یقین خداوند  همانا خداوند کسانى را که یارى او کنند نصرت مى«
هیم نماز به پا همان کسان که اگر در زمین قدرتشان د. توانا و با عزت است

  )3(».کنند  دهند و امر به معروف و نهى از منکر مى  دارند و زکات مى مى

زکات یک حکم جاویدان انسانیت است که دستورهاى پیغمبران پیش از اسالم 
بنابراین هیچ دینى بدون این وظیفه اجتماعى اصیل . هم متضمن آن بوده است

ر کتاب، اسماعیل را یاد کن که او و د«: فرماید قرآن درباره اسماعیل مى. نیست
نمود  و اهل خود را به نماز و زکات امر مىاى پیامبر بود   وعده و فرستادهدرست

  )4(».و نزد پروردگار خویش نیکو و پسندیده بود

و بدو اسحق و یعقوب را بخشیدیم و همه را «: فرماید  مى) ع(و درباره ابراهیم 
ا پیشوایانى کردیم که به فرمان ما هدایت کنند شایسته و صالح قرار دادیم و آنان ر

پاداشتن نماز و دادن زکات را به آنان وحى نمودیم و  و انجام کارهاى نیک و به
  )5(».کردند آنها عبادت ما مى

هر که «: فرمود) ص(پیغمبر . واى بر کسى که به این فریضه واجب عمل نکند
قیامت مارى در برابرش حاضر خداوند بدو مالى دهد و او زکاتش را ندهد، روز 

سیاه باشد، آن را به گردنش دو نقطه مو و باالى دو چشمش   شود که سرش بى
منم همان گنج تو، منم مال : گوید اندازند و آن گاه به دو گونه او نواخته مى مى
  .و این تصویرى مخوف و سهمگین است» .تو

                                                           
  )7ـ6/فصلت(» .و ویل للمشرکین الذین الیؤتون الزکوۀ و هم باالخرۀ هم کافرون«. 1
  )56/نور(» .و اقیموا الصلوۀ و آتوا الزکاۀ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون«. 2
آتوا الزکاۀ و امروا الذین ان مکنا هم فى االرض اقاموا الصلوۀ و . نصره ان اهللا لقوى عزیزولینصرن اهللا من ی«. 3

  )41ـ40/حج(» .بالمعروف و نهوا عن المنکر
و اذکر فى الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسوال نبیاً و کان یأمراهله بالصلوۀ و الزکاۀ و کان عند «. 4

  )55ـ54/مریم(» .ربه مرضیاً
اوحینا الیهم فعل وهبنا له اسحق، و یعقوب نافلۀ وکال جعلنا صالحین و جعلناهم ائمۀ یهدون با امرنا و «. 5

  )73ـ72/انبیاء(» .الخیرات و اقام الصلوۀ و ایتاء الزکاۀ و کانوا لنا عابدین



٩٩ عدالت اجتماعی در اسالم

ینى در مال مقدر زکات حقى است که به قوه قانون فرض شده و به اندازه مع
در کنار این زکات، صدقه است که بدون حساب و اندازه به . گردیده است

وجدان و باطن افراد موکول گشته و نداى وجدان و احساسات و نتیجه مودت و 
بسیار عنایت فرموده تا روابط انسانى و سبت به آن دو برادرى است که اسالم ن

 و حس رحم و عطوفت باطنى، تکافل اجتماعى از راه احساس شخصى وظیفه
دار وجدان، و  تهذیب عمیق و ریشه: تحقق یابد تا به دو هدف و منظور برسد
مودت دو جانبه مزبور در نظر اسالم . تکافل و رعایت متقابل و مستحکم انسانى

قرآن . یک شیوه انسانى خالص است که حدود آن منحصر به برادرى دینى نیست
ار نمودن با آنها که با  از نیکى نمودن و به عدالت رفتخداوند شما را«: فرماید مى

اند نهى  شما را از منازلتان بیرون نکردهشما در دین به جنگ برنخاسته و 
  )1(».کند نمى

شما رحم اهل زمین را رحم کنید تا اهل آسمان به «: فرماید  مى)ص(و پیغمبر 
ص انسانى که و بدینسان یک تصویر عالى در باب رحم و عطوفت خال» .کنند

آن گاه گام بزرگترى برداشته، رحم . آورد حتى از تعصب دینى نیز خالى است مى
مردى ضمن «: پیغمبر گرامى اسالم فرمود. داند به تمام جانداران را جزء دین مى

 پایین رفت و ;رفت عطش بر او سخت گرفت، چاهى را یافت  اینکه در راهى مى
ام بیرون آورده و مشاهده کرد که زبان از کآب آشامید و چون بیرون آمد سگى را 

این سگ : با خود گفت! خورد شدت تشنگى گل و خاک نمناک زمین را مىاز 
به چاه فرو رفت و . هم چون من مبتال به عطش و تشنگى سختى شده است

کفش خود را پر از آب نمود و به دهان خود نگاه داشت تا باال آمد و سگ را 
یا : اصحاب گفتد» . در پاداش عملش او را آمرزیدخداوند هم. سیراب نمود

آرى در هر کبد مرطوب : در بهایم هم اجر و ثوابى داریم؟ فرمود ! رسول اهللا
اى که او  زنى به خاطر گربه«: فرمود. اجر و ثوابى است) جاندار تا نمرده است(

به جهنم را بسته، خود به او غذا نداد و او را رها نکرد که از گیاه زمین بخورد، 
  ».رفت

                                                           
» .الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم الینهاکم اهللا عن الذین لم یقاتلو کم فى«. 1
  )8/ممتحنه(



١٠٠ عدالت اجتماعی در اسالم

زیرا صفت . براین اساس در اسالم، رحم و عطوفت پایه ایمان و عالمت آن است
 چنان که گواه یک ;رحم دلیل بر حالت پذیرش دل و راه یافتن دین در آن است

روح آزاد انسانى نیز هست، که از نظر اسالم بدون آن ایمان و دینى تحقق 
دهد و به انفاق  جه مىقه و خیرات توو بر همین اساس، اسالم به صد. یابد نمى

ثواب و تحصیل رضاى خدا و پاداش دنیوى و اخروى و از روى میل و به خاطر 
بشارت باد آن فروتنان را . نماید  دورى از عذاب و بال و خشم الهى، ترغیب مى

و «: کنند که مطیع خداوند بوده، براى رضاى حق تعالى از اموال خود انفاق مى
روتنان را که وقتى از خداوند یاد شود دلهاشان بترسد و بر بشارت ده آن ف

  )1(».ایم انفاق کنند مصایب صبر کنند و نماز به پا دارند و از آنچه داده

کند و قرآن به مناسبت   و براستى این تصویرى است که در دل و روح تأثیر مى
سان ایمان آن ک تنها به آیات ما«: فرماید دیگرى این تصویر را تکرار کرده، مى

افتند و به ستایش ) به خاک(کنان   آورند که چون بدان پندشان دهند سجده
پروردگارشان تسبیح گویند و تکبر نکنند، پهلوهایشان از خوابگاه دورى کند و 

ایم انفاق کنند و هیچ  خداى خویش را با بیم و امید بخوانند و از آنچه بدانها داده
 چیزها که مایه روشنایى چشم است برایشان کس نداند که به سزاى اعمالشان چه

  )2(».نهان شده است

داده، در مال ا را جا قرآن ایثار اهل مدینه را که از مهاجرین استقبال نمودند و آنه
رویى و گذشت شریک نمودند، به صورت  و منزل خود با آغوش باز و گشاده
در این و کسانى که پیش از ایشان «: زیبا و جذّابى ترسیم نموده است

کنندگان به سوى خویش را   اند، هجرت و ایمان جا گرفته) هجرت  ى(سرا
دوست دارند و از جهت آنچه به ایشان داده شده، در دل خویش احتیاجى نیابند 

دادند و کسانى که بر   ـ مقدم مى گرچه خود حاجتمند باشند برخود ـ) را  آنها(و 
  )3(».اند کنند، رستگاران ه مىبخل ضمیر خویش غلب

                                                           
ابرین على ما اصابهم و المقیمى الصلوۀ و مما رزقناهم و بشر المخبتین الذین اذا ذکراهللا و جلت قلوبهم، و الص«. 1

  )35ـ34/حج(» .ینفقون
انما یؤمن بĤیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجداً و سبّحوا بمحمد ربهم و هم ال یستکبرون تتجا فى جنوبهم «. 2

هم من قرۀ اعین جزاء بما عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً و طمعاً و مما رزقنا هم ینفقون فال تعلم نفس ما اخفى ل
  )17ـ15/سجده(» .کانوا یعملون

 و ;و الذین تبوؤا الدار و االیمان من قبلهم، یحبون من هاجرا لیهم و ال یجدون فى صدور هم حاجۀ مما اوتوا«. 3
  )9/حشر(» .ـ و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ـ و لو کان بهم خصاصۀ یوثرون على انفسهم



١٠١ عدالت اجتماعی در اسالم

در قرآن . تصویر براى مقام واالى انسانى بهترین و عالیترین تصویر استو این 
ترسیم دیگرى هم هست که از نظر زیبایى و جذابیت، همانند صورت پیشین 
است و آن را درباره شمارى از بندگان خدا که در تفاسیر و تواریخ آنها را على 

: آورده است. اند   ذکر کردهو اهل بیت) ص(و همسرش فاطمه دختر پیغمبر ) ع(
ترسند و غذا را  کنند و از روزى که شر آن ترسناک است مى وفاى به نذر مى«
ما شما ) گویند(دهند و    مىـ به مستمند و یتیم و اسیر  خواهند  با آنکه خود مى  ـ

دهیم و از شما پاداش و سپاسى نخواهیم، ما از   رضاى خدا غذا مىرا فقط براى 
پروردگارشان از شر آن روز . ترسیم  ى گرفته و سخت مىپروردگارمان روز

نگهشان داشت و خوشحال و شادابى بدیشان رسانید و براى صبرى که نمودند، 
بهشت و دیبا پاداششان داده، در آن بر تختها تکیه زنند و آنجا سرما و آفتاب 

هایش کامال فرو افتاده است و  هاى آن روى آنهاست و میوه نبینند و سایه
اى که آن را به  هاى نقره آبگینه. آنها بگردانندنه بر رفهاى نقره و قدحهاى آبگیظ

اند، و در آن از ظرفى که آمیخته به زنجبیل است نوشند، از  دقت اندازه کرده
اى که آنجا هست و سلسبیل نام دارد و پسرکهایى جاویدان بر آنها بگردند  چشمه

اند و چون آنجا بنگرى نعمت و   راکندهکه چون بینیشان پندارى که مراوریدهاى پ
هاى دیباى سبز و استبرق به تن دارند و به  سلطنت بزرگى بینى، جامه
این . اند و پروردگارشان آشامیدنى پاکى بدانها بنوشاند دستبندهاى نقره زیور شده

  )1(».پاداش شماست و کوشش شما مورد سپاس است

کیست که «: مین شده استصدقه قرضى است به خدا که ادا و وفاى آن تض
خداوند را وامى نیکو دهد و خدا آن را براى وى بیفزاید و پاداشى محترم براى 

  )2(».اوست

                                                           
انما . مسکیناً و یتیماً و اسیراً نذر و یخافون یوماً کان شره مستطیراً و یطعمون الطعام على حبه ـیوفون بال«. 1

فوقاهم اهللا شر ذلک الیوم . انا نخاف من ربنا یوماً عبوساً قمطریراً. نطعمکم لوجه اهللا النرید منکم جزاء و الشکوراً
اً، متکثین فیها على اال رائک ال یرون فیها شمساً و ال حریرنضرۀ و سروراً، و جزاهم بما صبرو اجنۀ و و لقاهم 
ودانیۀ علیهم ظاللها و ذللت قطوفها تذلیال، و یطاف علیهم بĤنیۀ من فضۀ واکواب کانت قوایراً، قوایر من . زمهریراً

هم ولدان فضۀ، قدروها تقدیراً، و یسقون فیها کاساً کان مزاجها زنجبیال، عیناً فیها تسمى سلسبیال، و یطوف علی
مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً، و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکاً کبیراً، عالیهم ثیاب سندس خضرو 

» .هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکوراًاستبرق و حلّوا اساور من فضۀ و سقاهم ربهم شراباً طهوراً، ان 
  )22ـ7/االنسان (
  )11/حدید(» .حسناً فیضاعفه له و له اجر کریممن ذالذى یقرض اهللا قرضاً «. 2



١٠٢ عدالت اجتماعی در اسالم

کننده و آنان که خدا را قرضى نیکو دهند برایشان   همانا مردان و زنان تصدیق«
  )1(».مضاعف شود و پاداشى محترم دارند

آنان که کتاب خدا را «: دو یا تجارت پرسودى است که پاداشى به دنبال دار
ایم علنى و سرّى انفاق  دارند و از آنچه بدانها داده  خوانند و نماز را به پا مى مى
کنند، امید تجارتى که هرگز کسادى نخواهد داشت دارند تا خداوند اجرشان  مى

  )2(».پذیر است که او آمرزنده و سپاس. را بدانها داده، از فضل خود زیاده هم دهد

از خوبیها هر چه «: ى نخواهد بود حال عوض داشته و در آن ستم و ضررو به هر
که انفاق کنید براى خودتان است و شما جز براى تحصیل رضاى خدا انفاق 

  )3(».شود رسد و به شما ستم نمى  نکنید و هر چه خوبى انفاق کنید به شما مى

بر «:  استکنندگان اى براى انفاق و بهشت در آخرت پاداش نیکو و محترمانه
پیشى گیرید به طرف آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى که پهناى آن ) یکدیگر(

چون آسمانها و زمین است و براى پرهیزکاران مهیا شده، همانها که در گشادگى 
و سختى انفاق کنند و همانا که خشم خویش فرو نشانند و از مردم عفو کنند و 

  )4(».رددا  خداوند نیکوکاران را دوست مى

مردمى که گناه مأمور شد تا از ) ص(بر پیغم. صدقه باعث پاکى جان و مال است
کردند و به گناهان خویش اقرار نمودند بخشى از مالشان را بگیرد و براى پاکى و 

و عده دیگرى که اقرار به گناه خویش «: تزکیه آنان در راه خیر صرف نماید
است که خداوند بر آنها توبه دهد اند امید  نمودند و عمل خوب را با بد آمیخته

اى که بدان وسیله   بگیر از اموال ایشان صدقه. که خدا آمرزنده و مهربان است
 آنها را پاک و تزکیه نمایى و براى آنها دعا کن که دعاى تو آرامش آنهاست و

                                                           
  )18/حدید(» .قین و المصدقات و اقرضوا اهللا قرضاً حسناً یضاعف لهم و لهم اجر کریمان المصد«. 1
ان الذین یتلون کتاب اهللا و اقاموا الصلوۀ و انفقوا مما رزقنا هم سراً و عالنیۀ، یرجون تجارۀ لن تبور، لیو فیهم «. 2

  ».یدهم من فضله انه عفور شکوراجورهم و یز
» .و ماتنفقوا من خیر فال نفسکم و ما تنفقون اال ابتغاء وجه اهللا و ما تنفقوا من خیریوف الیکم و انتم ال تظلمون«. 3
  )272/رهبق(
الذین ینفقون فى السراء و : وسا رعوا الى مغفرۀ من ربکم و جنّۀ عرضها السموات و االرض اُعدت للمتقین«. 4

  )134ـ133/آل عمران(» .ء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و اهللا یحب المحسنینالضرا



١٠٣ عدالت اجتماعی در اسالم

آیا نداستند که تنها خداوند از بندگان خویش توبه . خداوند شنوا و داناست
  )1(».پذیر و رحیم است گیرد و خداوند توبه  ها مى هپذیرد و صدق مى

انفاق با وفاى به عهد خدا و ترس از او و بیم از سختى حساب در یک ردیف 
کند و سرپیچى از انفاق، قطع آنچه خدا امر  آمده و داللت بر خرد و بینش فرد مى

: شکنى و فساد در زمین است به وصلش نموده است و خود قسمتى از پیمان
نمایند و عهد  شوند، آنان که به عهد خدا وفا مى  انا خردمندان متذکر مىهم«

کنند آنچه خدا امر به وصلش نموده و از خدا   شکنند و آنان که وصل مى نمى
بیم بدى حساب را دارند و آنان که به خاطر رضایت پروردگارشان  ترسند و مى

ایم به طور آشکار و پنهان  دارند و از آنچه ما داده  کنند و نماز به پا مى صبر مى
ثواب آن سراى،  ایشان است کنند، براى کنند و بدى را با نیکى دفع مى انفاق مى

بهشتهاى جاویدانى که خودشان و هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که 
درود بر شما . صالح باشند داخل آنها شوند و فرشتگان از هر درى بر آنها درآیند

و کسانى . نمودید و چه نیک است عاقبت و ثواب آن سراى ىبر آن صبرى که م
که پیمان خدا را پس از محکم کردنش بشکنند و چیزى را که خدا به پیوستن آن 
امر کرده بگسلند و در زمین فساد و تباهى کنند آنها لعنت و بدیهاى آن سراى را 

  )2(».دارند

 خدا انفاق نمایید و خود در راه«: و سرباز زدن از نفاق در راه خدا هالکت است
  )3(».را با دست خود به هالکت نیفکنید

هالکت فردى به اینکه جان خود را در معرض عذاب اخروى خداوند و نفرت و 
ترتیب که اختالفها و  اندازد و هالکت اجتماعى بدین انتقام مردم در دنیا مى

و . آورد  ها و سستى و از هم گسستنها و ظلمها را در جامعه پدید مى کینه

                                                           
عسى اهللا ان یتوب علیهم، ان اهللا غفور رحیم، . و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمال صالحاً و آخر سئیاً«. 1

سمیع علیهم الم یعلموا ان لهم و اهللا م، ان صالتک سکن خذمن أموالهم صدقۀ تطهرهم، و تزکیهم بها، وصل علیه
  )104ـ102/توبه(» .اهللا هو یقبل التوبۀ عن عباده و یأخذ الصدقات و ان اهللا هو التواب الرحیم

الذّین یوفون بعهد اهللا و ال . افمن یعلم انّما انزل الیک من ربّک الحّق کمن هوا عمى انّما یتذکّر اولوااللباب«. 2
و الذین صبروا .  امراهللا به ان یوصل و یخشون ربّهم و یخافون سوءالحسابو الذّین یصلون ما. ینقضون المیثاق

. لئک لهم عقبى الدّارابتغاء وجه ربّهم و اقاموا الصلوۀ و انفقوا مما رزقناهم سرّا و عالنیه و یدرؤن بالحسنۀ السیئۀ او
سالم . علیهم من کل بابصلح من ءاباهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملئکۀ یدخلون جنات عدن یدخلونها و من 
الدّار و الذّین ینقضون عهد اهللا من بعد میثاقه و یقطعون ما امراهللا به ان یوصل و  علیکم بما صبرتم فنعم عقبى

  )25ـ19/رعد(» .االرض اولئک لهم اللّعنه و لهم سؤالدّار یفسدون فى
  )159/بقره(» .و انفقوا فى سبیل اهللا و ال تلقوا بایدیکم الى التهلکۀ«. 3



١٠٤ عدالت اجتماعی در اسالم

در جهنم «: آید جلوگیرى از نیکوکارى نوعى تجاوز و تعدى و ظلم به حساب مى
  )1(».گر را که مانع خیر و تجاوزگر و شکاک است  بیفکنید هر کفران پیشه ستیزه

رود و مانع   چینى مى و مطیع هر سوگند خود پست و عیبجو که دنبال سخن«
حق خود به  حق خدا و ز بهمتجاو ()2(».خیر و تجاوزگر و گنهکار است مشو

  .)عنوان عضو یک اجتماع

کشاند و شخص نیکوکار را از گردنه بهشت عبور   و نیکى انسان را به بهشت مى
و گردنه هم عبارت از آزاد نمودن بندگان، و در روز گرسنگى و . دهد مى

دانى که گردنه چیست؟ آزاد  و تو چه مى« . نشینى اطعام نمودن است خاک
نشینى در روز  اى و غذا دادن یتیم خویشاوندى یا مسکین خاک نمودن بنده
  )3(».مباداست

کشاند و صاحبش را با کفار در یک جرگه در   و نیکى ننمودن به آتش مى
ما نمازگزار نبودیم و مستمند را : چه شما را به سقر درآورد؟ گویند«: آورد مى

نمودیم   ا را تکذیب مىگفتیم و روز جز گویان یاوه مى دادیم و با یاوه غذا نمى
  )4(».تا آن حادثه قطعى به ما رسید

پندارند  کسانى که به نعمتهایى که خدا از کرم خویش داده بخل مىورزند، مى«
روز قیامت آنچه به آن بخل . که بخل مایه خیرى است بلکه برایشان بد است

  )5(».شود  اند طوق گردنشان مى ورزیده

و پشتهایشان را بدان داغ نمایند که این است سرخ کنند و پیشانیها و پهلوها «
  )6(».اکنون آن گنج خود را بچشید. آنچه براى خود گنج نمودید

  کنز اموال چیست؟

                                                           
  )25ـ24/ق(» .القیافى جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب«. 1
  )12ـ10/قلم(» .و ال تطع کل حالف مهین همّاز مشّاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم«. 2
  )16ـ12/بلد(» .فک رقبۀ اواطعام فى یوم ذى مسغبۀ یتیماً ذا مقربۀ او مسکیناً ذامتربۀ! و ما ادراک ماالعقبۀ«. 3
لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا : ما سلککم فى سقر؟ قالوا«. 4

  )47ـ42/مدثر(» .نکذب بیوم الدین حتى اتانا الیقین
لوا به یوم و ال یحسبن الذین بخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خیراً لهم، بل هو شرلهم سیطوقون ما بخ«. 5

  )180/نآل عمرا(» .القیمۀ
یحمى علیها فى نار رّو هم بعذاب الیم یوم و الذین یکنزون الذهب و الفضۀ و الینفقونها فى سبیل اهللا فبش«. 6

 18[».جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم ال نفسکم، فذوقوا ما کنتم تکنزون
  )35ـ34/توبه(]



١٠٥ عدالت اجتماعی در اسالم

نیست، شود    جمع مىمنظور از گنج در آیه، تنها اموالى که در اثر زکات ندادن
بلکه هر چه بیش از مقدار احتیاج باشد و انفاق نشود تمرکز دادن و گنجینه 

پیغمبر : از ابو امامه نقل شده که گفت. مودن آن باعث شکنجه و عذاب استن
اگر زاید بر مقدار احتیاج خود را بدهى برایت ! اى پسر آدم: فرمودند) ص(خدا 

: و از بالل نقل شده که گفت» .خوب است و اگر نگهش دارى برایت بد است
 و در برابر سؤال آنچه به تو نعمت رسیده پنهان مکن«: فرمودند) ص(پیغمبر 

یا باید چنین باشد : شود؟ فرمود  آن گاه چه مى! اهللا یا رسول: امتناع مورز، گفتم
  ».و یا آتش است

نه تنها در آخرت، بلکه چه بسا در همین دنیا خداوند بخیالن را به پاداش بخل و 
قرآن در داستان کوتاهى مثلى زده است، . فرماید سرباز زدن از خیرات، عقاب مى

دادند تا آن که به فکرشان  اى که باغى داشتند و از میوه آن به فقرا مى استان عدهد
بال بر آن باغ فرو آمد و . رسید که دیگر به بینوایان کمک نکنند و بخل ورزند

  .خداوند میوه آن را از بین برد، سپس آنها به پشیمانى افتادند

اه که سوگند یاد کردند که ما آنها را چون خداوندان باغ امتحان نمودیم، آن گ«
بامدادان میوه آن را بدون استثناء بچینند، وقتى که آنان خفته بودند از طرف 

صبحگاهان یکدیگر را صدا . میوه گشت اى به آن باغ رسید و بى خدایت حادثه
چینید سوى کشت خویش شوید پس برفتند و آهسته به  کردند که اگر میوه مى

، و برون شدند و نباید مستمندى به باغ شما درآیدگفتند که امروز  یکدیگر مى
ما راه را گم : توانا پنداشتند و چون باغ را بدیدند گفتند خود را به منع مستمند،

من به شما نگفتم که : عاقلترشان گفت. ایم بلکه ما محروم شده) گفتند نه(کردیم 
ا ما ستمگر منزه است پروردگار ما که همان: گفتند! کنید چرا تسبیح خدا نمى

: روى نموده به مالمت هم پرداختند و گفتند) دیگر(بعضیشان به بعضى . بودیم
واى بر ما که طغیان کردیم، امید است خدایمان بهتر از آن را به ما دهد که ما به 

عذاب این چنین است و هر آینه عذاب آخرت بزرگتر، . خدایمان امید داریم
  )1(».است اگر بدانند

                                                           
فطاف علیها طائف من ربّک و  قسموا لیصرمنّها مصبحین، و الیستثنون ـانّا بلوناهم کمابلونا اصحاب الجّنۀ اذ اُ«. 1

فانطلقوا و هم یتخافتون ان . صارمینأن اغدوا على حرثکم ان کنتم . فتنادوا مصبحین. هم نائمون صحبت کالصّریم
قال . محرومونبل نحن . فلما رأوا قالوا انّالضالّون. حردقادرینو غدوا على . ال یدخلنّها الیوم علیکم مسکین

قالوا . ـ فأقبل بعضهم على بعض یتالومون قالوا سبحان ربّنا انا کنّا ظالمین. اوسطهم الم اقل لکم لوال تسبّحون



١٠٦ عدالت اجتماعی در اسالم

قرآن کریم مردم را به بذل نمودن پیش از گذشت فرصت، بر همین اساس 
ایم  به بندگان مؤمن من بگو نماز بخوانند و از آنچه بدانها روزى داده«: خواند مى

اى باشد و نه دوستى، آشکارا و  پیش از آنکه روزى برسد که در آن نه معامله
  )1(».نهان انفاق نمایند

. ز آنکه مرگ یکیتان را دریابد انفاق کنیدایم پیش ا و از آنچه به شما روزى کرده«
خدایا چرا مرا تا مدت نزدیکى مهلت ندادى تا تصدق نمایم : گوید) هنگام مرگ(

  )2(».اندازد  و خدا هرگز اجل کسى را که سرآید به تأخیر نمى! و از صالحان باشم

دارد تا خود را از آن حفظ کنند و دوستى شدید   و آنها را از بخل برحذر مى
: امتحان آنان استل و فرزندان آنان را به طرف بخل کشاند که اینها براى واام
همانا اموال و فرزندانتان امتحانى است و نزد خداوند اجرى بزرگ است، پس «

هر چه توانید از خداوند پرهیزکارى کنید و بشنوید و اطاعت کنید و مالى براى 
  )3(».اند حفظ شوند رستگارانخودتان انفاق کنید و آنها که از بخل ضمیر خویش 

! کند، گرچه نداشته باشد  صدقه را بر هر مسلمانى الزم مى) ص(و پیغمبر 
: بر هر مسلمان صدقه الزم است، گفتند«: توضیح این مطلب همان فرموده اوست

با دست خود کار کند و هم به خود نفع رساند و هم : اگر نداشته باشد؟ فرمود
محتاج اندوهگینى را : ت براى کار نداشت؟ فرموداگر قدر: گفتند. صدقه دهد
پس رفتار بد نکند که همین : اگر این کار را هم نکرد؟ فرمود: گفتند. کمک کند

تواند   این چنین همه در بذل و بخشش هر کسى به آن اندازه که مى» .صدقه است
  .و به قدر مال خود مساوى و برابرند

  احسان و بخشش
زند، گرچه  ور احتیاج و موارد احتیاج دور مىمسئله بخشش همه جا بر مح

خویشان شایستگى بیشترى براى نیکى دارند، لیکن غیرایشان نیز در حکم 
شوند، بنابراین نیکى   اند و در میدان احسان پهلو به پهلو با خویشان ذکر مى آنان

                                                                                                                                        
کذلک العذاب و لعذاب االخرۀ اکبرلو کانوا . عسى ربنا ان یبدلنا خیراً منها انا الى ربنّا راغبون. یاویلنا انّا کنّا طاغین

  )33ـ17/قلم(» .یعلمون
یوم البیع فیه و  یقیموا الصلوۀ و ینفقوا مما رزقنا هم سراً و عالنیۀ من قبل ان یأتى قل لعبادى الذین آمنوا«. 1

  )31/ابراهیم(» .الخالل
رب لوال اخرّتن الى اجل قریب فاصّدق و اکن من : و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتى احدکم الموت فیقول«. 2

  )11ـ10/منافقون(» .نفسا اذاجاء اجلهاالصالحین و لن یؤخر اهللا 
فاتقوا اهللا ما استطعتم، و اسمعوا و اطیعوا، و انفقوا خیراً . و اهللا عنده اجر عظیم. انما اموالکم و اوالدکم فتنۀ«. 3

  )16ـ15/تغابن(» .النفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون



١٠٧ عدالت اجتماعی در اسالم

برّ و نیکى . اى انسانى است  پیش از آنکه یک وجدان خویشاوندى باشد، عاطفه
و عبادت «:  متصل به کلمه ایمان شده زیرا چنان که گذشت دلیل ایمان استغالباً

ورید و به پدر و مادر نیکى کنید و به خویشاوندان و خدا کنید و به او شرک نیا
بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه دور و رفیق نزدیک و به راه یتیمان و 

شان خودپسند را دوست مانده و مملوک خویشتن نیز همچنان که خدا گردنک
کنند و آنچه خدا از   دارد، آنان که بخل مىورزند و مردم را امر به بخل مى نمى

اى مهیا  کنند، و براى کافران عذاب خوارکننده  کرم خویش بدیشان داده پنهان مى
  )1(».ایم کرده

ر پرسند که چه انفاق کنند، بگو آنچه از مال که انفاق کنید به پدر و ماد  از تو مى«
و هر چه خوبى کنید خدا ) دهید(و خویشان و یتیمان و درماندگان و راه ماندگان 

  )2(».بدان داناست

کنید، همسایه و رفیق را به پدر و مادر و خویشان  همان گونه که مالحظه مى
دارد چنان که یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان را نیز در ردیف  پیوسته مى

اند، حتى آنان که از آنها کار بد و  ر این جهت مساوىشان د  آنها آورده و همه
 خالف اخالق مسلمانى صادر شده است، همانند کارى که از مسطح، خویش

تهمت دختر ابوبکر یعنى عایشه عیال پیغمبر همان کسى که در قضیه (ابوبکر 
کند و از  اسالم به گذشت از آنان دعوت مى. واقع شد) شرکت جسته بود) ص(

کند، و چون ابوبکر در حال شدت غضبش بر عرض  دن آنان نهى مىمحروم نمو
خود که به دروغ هتک شده بود، قسم خورد که مسطح را از آن نیکى که بدو 

مالداران و توانگران شما قسم نخورند که «: کرده محروم نماید، آیه نازل شده  مى
د و در به خویشان و بیچارگان و مهاجران راه خدا چیزى ندهند و عفو کنن

  )3(».خواهید که خدا شما را بیامرزد گذرند، مگر نمى

                                                           
دین احساناً و بذى القربى و الیتامى و المساکین و الجارذى القربى و و اعبدوا اهللا و ال تشرکوا به شیئاً و بالوال«. 1

الذین . الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان اهللا ال یحب من کان مختاال فخوراً
  )37ـ36/نساء(» .ایبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم اهللا من فضله و اعتدنا للکافرین عذاباً مهین

یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین و االقربین و الیتامى و المساکین و این السبیل و ما تفعلوا . 2
  )215/بقره(» .من خیر فان اهللا به علیم

هللا و لیعفوا و ا و الیأتل اولوا الفضل منکم و السعۀ أن یؤتوا اولى القربى و المساکین و المهاجرین فى سبیل« . 3
  )22/نور(» .لیصفحوا اال تحبون ان یغفراهللا لکم



١٠٨ عدالت اجتماعی در اسالم

رساند که   و این چنین در این میدان، احساسات انسانى را به مقامى بلند و واال مى
انسانیت در تمام اعصارش آن را شرف خویش قرار داده و در گذشته و امروز و 

س احسان و خوش آن گاه نف. آینده، تا آنجا که خدا بخواهد، بدان فخر نماید
دهد و در  رفتارى را بلندمرتبه ساخته و آن را احسان به خداى سبحان قرار مى

پروردگار «: فرمود) ص(پیغمبر خدا . نماید  این باره این نقش تازه را ترسیم مى
پروردگارا : گوید! بیمار شدم عیادتم ننمودى! اى پسر آدم: فرماید  روز قیامت مى

مگر ندانستى که فالن بنده : فرماید اى عالمیانى؟ مىچگونه عیادتت کنم و تو خد
نمودى مرا   من بیمار شد و عیادتش ننمودى؟ آیا ندانستى که اگر او را عیادت مى

: گوید! من از تو غذا خواستم و تو به من ندادى! یافتى؟ اى آدمیزاده  نزد او مى
ر ندانستى که مگ: فرماید  بارالها، چگونه ترا غذا دهم و تو خداى جهانیانى، مى

نستى که اگر به او غذا ؟ ندا!فالن بنده من از تو غذا خواست و بدو ندادى
یافتى؟ اى فرزند آدم، از تو آب خواستم مرا آب   من مىدادى آن را نزد  مى

: خداوندا چگونه ترا آب دهم تو خود پروردگار جهانیانى، فرماید: گوید! ندادى
دادى آن را نزد   اگر او را آب مى. دادىفالن بنده من از تو آب خواست و بدو ن

  ».یافتى من مى

و براى صدقه، آداب و مقرراتى وضع نموده که فخر فروشى توانگر بر بینوا و یا 
صدقه تنزل نماید و یا اگر علل و عوامل . ر آن راه نیابدریا و دیگر اخالق پست د

 باعث منّتى منظور باشد، صدقه تبدیل به یک نوع کار پست خواهد شد که
. سازد  ناراحتى جان و دل و اخالق بوده، رابطه بین افراد اجتماع را متزلزل مى

سازد و به سقوط  چیزى همانند منت در احسان، روح محتاج را ذلیل نمى
چنان که چیزى همچون ریا . مگر آنکه از قبول احسان منصرف شود. کشد نمى

 است که روح کوشش اسالم همه در این باره! سازد قلب را فاسد نمى
  :دهنده و گیرنده را تکامل دهد  صدقه

اى است که هفت  دهند، مثل دانه مثل آنان که اموال خود را در راه خدا مى«
خوشه برویاند که در هر خوشه صددانه باشد و خدا براى هر که بخواهد زیادتر 

منت و کنند و بدنبال انفاقشان   آنان که اموال خود را در راه خدا انفاق مى. نماید
دهند، اجرشان نزد خدایشان ثابت است و آنها نه ترسى دارند و نه  آزارى نمى

اى که به  هگفتارى شایسته و درگذشتن بهتر است از صدق. شوند اندوهگین مى



١٠٩ عدالت اجتماعی در اسالم

هاى خود  اى مؤمنان صدقه. نیاز و بردبار است  بىدنبالش اذیتى باشد و خداوند 
کند و به خدا و روز جزا   انفاق مىرا همچون آن کس که مالش را به ریا به مردم

ایمان ندارد، با منت و اذیت باطل نکنید، مثل وى مثل سنگ خارایى است که بر 
) ریاکاران(آن خاکى باشد و رگبارى بدان رسد و همان سنگ آن را به جا گذارد، 

و مثل . فرماید  برند و خدا کافران را هدایت نمى اى نمى اند نتیجه  از آنچه کرده
خدا و استوار نمودن دلهاى خود انفاق را براى تحصیل رضاى که اموال خود آنان 
اى که رگبارى بدان رسیده و دو برابر میوه داده و   کنند، مثل باغى است بر تپه مى

. کنید بیناست اگر رگبارى بدان نرسیده باران کمى بدان رسیده و خدا به آنچه مى
انگور داشته باشد و نهرها از زیرش آیا یکیتان دوست دارد که باغى از خرما و 

ها برایش باشد و پیرى بدان رسیده باشد و فرزندان  جارى و در آن از تمام میوه
و آن را بسوزاند؟ این چنین و رسد ناتوانى داشته باشد، آن گاه گردبادى آتشین بد

  )1(».کند شاید که شما به اندیشه روید خداوند براى شما آیات را بیان مى

ین اساس صدقه دادن نهانى به محتاجان را به نیکویى ستوده تا هم عزت و بر هم
  .مال را بگیردع آنها را نگه دارد و هم جلو تکبر و خودنمایى صاحب طب

ها را آشکار کنید خوب است و اگر نهانى به فقرا دهید براى شما  اگر صدقه«
  )2(».بهتر است

اى داد و چنان پنهان  صدقه«: کنان بر مردى، چنین فرمود  ستایش) ص(پیغمبر 
و این خود ترسیمى زیبا و » .نمود که دست چپش انفاق دست راستش را ندانست

  .جذاب براى صدقه نهانى و بدون کبرورزى و اظهار، است

جانها به نزد بخل «: گوید بخل در جان آدمى حضور دارد  اسالم با اینکه مى
ل نموده و با ترغیبها و  غریزه خودخواهى و مالدوستى را تعدی)3(».حاضرند

                                                           
مثل الذّین ینفقون اموالهم فى سبیل اهللا کمثل حبّۀ انبتت سبع سنابل فى کلّ سنبلۀ مّائۀ حبّۀ و اهللا یضاعف لمن «. 1

ال اذى لهم اجرهم عندربّهم و ا انفقوا منّاوالّذین ینفقون اموالهم فى سبیل اهللا ثم ال یتبعون م. یشاء و اهللا واسع علیم
یا ایّها الذّین امنوا . مغفرۀ خیر من صدقۀ یتبعها اذى و اهللا غنّى حلیمالخوف علیهم و الهم یحزنون قول معروف و 

ال تبطلوا صدقاتکم بالمّن و االذى کالّذى ینفق ماله رئاء النّاس و الیؤمن باهللا و الیوم االخر فمثله کمثل صفوان علیه 
و مثل الّذین ینفقون . ابه و ابل فترکه صلداً الیقدرون على شىء مما کسبوا و اهللا الیهدى القوم الکافرینتراب فاص

اکلها ضعفین فان لّم یصبها وابل صابها و ابل فأتت اموالهم ابتغاء مرضات اهللا و تثبیتاً من انفسهم کمثل جنّۀ بربوۀ ا
کون له جَنّۀ من نخیل و أعناب تجرى من تحتها األنهار له فیها من أیَوّد أحدکم أن ت. فطلّ و اهللا بما تعملون بصیر

  )266ـ261/بقره(» .کلّ الثمرات ضعفاء فاصابها اعصارفیه نارفا حترقت کذلک یبین اهللا لکم االیات لعّلکم تتفکرون
  )271/بقره(» .ان تبدوالصدقات فنعماهى و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیرلکم«. 2
  )128/نساء(» .رت االنفس الشحو احض«. 3



١١٠ عدالت اجتماعی در اسالم

تخدیرها و انگیزشها و ترسیمها، غریزه مزبور را عالج نموده تا آنچه شخص 
خواهد بتواند تحقق دهد و با گذشتن از چیزهایى که مورد عالقه اوست و  مى

هرگز به نیکى نخواهید رسید تا از «: برایش مهم است، مورد میل او قرار گیرد
تا او این دستور را انجام دهد و چیز خوبى را )1(».یده دوست دارید انفاق نمایآنچ

ترین بخشش و   که به دست آورده بخشش نماید و بدان وسیله به سخت
  .سدشریفترین عطا که از اعماق دل سرچشمه گرفته بر

خواهد انسان را از کرنش در برابر امیال نفس خود برهاند و جانب   اسالم مى
د و وجدان را بر غریزه چیره گرداند و این عزت طبع او را بر مشکالت غلبه ده

خود یک هدف عالى انسانى است که شایسته کوشش در راه آن است، بعالوه 
اینکه یک هدف اجتماعى است در راه ایجاد توازن و تکافل بین توانگران و 
بینوایان و از بین بردن محرومیتها و تحقق دادن یک اجتماع متعاون و همدست و 

  .ایمن

ـ اسالم  پرداختیماى از آن به تفصیل  که ما به بیان و ارزیابى نمونه روش ـن بر ای
گذراند به جنبه ارضاى   دهد و هر زمان که قانونى را مى  به راه خود ادامه مى

دهد و تکالیف خود را در حدود لزوم براى سالمت  وجدان و دل اهمیت مى
گاه به خاطر  آن. ندک  هاى مردم وضع مى  اجتماع، و به قدر طاقت عمومى توده

زند و  ارضا و اقناع دل و ترقى تا حد امکان و قدرت، وجدان بشر را بانگ مى
به رشته بلندى و برترى در دهد تا حیات انسان را همیشه  مورد خطاب قرار مى

و آن هم مطلوب  میان اصل قانون که اولین حد دستور زندگى است ـ. آورد
در آن نموده، میدانى وسیع و داراى ـ و آخرین حد نهایى که ترغیب  است

درجات و مراتبى گذاشته تا افراد و نسلهاى مختلف در آن میدان مسابقه دهند و 
  .پیش روند

» قانون و خطاب به وجدان«در تحقق عدالت اجتماعى نیز براساس همین روشِ 
م بتفصیل در دو فصل آینده درباره رژیم حکومتى و نظام مالى اسال. کند کار مى

قانون (دو وسیله اساسى خود رانیم، آن گاه تکیه نمودن اسالم را بر این  ن مىسخ
در ایجاد عدالت بزرگ و همه جانبه حیات بروشنى مالحظه خواهیم ) و خطاب

هاى کامل و مثبتى در بامداد ظهور اسالم تقدیم بشر   روش مزبور نتیجه. کرد
                                                           

  )92/آل عمران(» .لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون«. 1
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انه گذشته همان نمود و همچنین در دوران فترت و ضعف قرنهاى چهارده گ
اکنون نیز اگر حقیقت این روش درک شود و مردم همان راه . نتایج را به بار آورد

را در حال حاضر و توانند همان نتایج  محکم و حق را طریقه خود قرار دهند مى
  .آینده از آن بگیرند
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  نظام حکومت در اسالم
  

ر اسالم وابستگى تمام به گفتار درباره هرگونه گفتار درباره عدالت اجتماعى د
طبیعت عدالت «زیرا بنا به روشى که در بحث . دارد» رژیم حکومتى اسالم«

شامل همه مظاهر زندگى و معلوم شد که عدالت اجتماعى گذشت، » اجتماعى
همه رنگهاى فعالیت مادى و همچنین تمام ارزشهاى معنوى و مادى به طور 

  .تمتناسب و به هم آمیخته اس

دارى اجتماع در  نظام حکومت با همه اینها و همچنین با اجراى قانون و عهده
همه جوانب، و تحقق دادن عدالت و تساوى در آن ارتباط دارد و توزیع مال طبق 

  .قواعدى که اسالم بیان نموده نیز کامال وابسته به نظام حکومتى است

مستقل و ور بحث طوالنى بوده و درخ» نظام حکومتى اسالم«سخن درباره 
، ولى نظر به اینکه غرض ما در این کتاب بیان عدالت   ]19[مخصوصى است 

اجتماعى در نظام حکومت است، به قدر امکان درباره همین قسمت سخن 
 زیرا یک ;خواهیم راند، گرچه در تجزیه و تحلیل اسالم این خود مشکلى است

یابد و هیچ گونه   مىدانشمند و محقق همه مسائل اسالمى را به هم پیوسته
: جدایى و دورى در این مسائل نیست و در واقع اسالم یک مجموعه واحد است

عبادات و معامالت، نظام حکومت و روش اقتصادى، قوانین و خطابات، اعتقاد و 
همه این اجزا متکمل یکدیگرند که جدا کردن جزئى از ... عمل، دنیا و آخرت و

یى و بدون دست زدن به بقیه اجزاء مشکل است، آنها و بحث درباره آن جز بتنها
  .لیکن ما به قدر امکان در مورد آن بحث خواهیم نمود

  یم اسالم و رژیمهاى دیگررژ



١١٣ عدالت اجتماعی در اسالم

کوشند که بین  کنند مى  اى از مسلمانانى که درباره رژیم اسالمى بحث مى پاره
آن، رژیم اسالم و اقسام رژیمهایى که از قدیم و جدید، پیش از اسالم و پس از 

برخى از اینان معتقدند که این ارتباط بین اسالم . وجود داشته، ارتباطى پیدا کنند
و رژیمهاى جهانى قدیم و جدید، خود سند محکم و بارزى براى حقانیت اسالم 

اس شکست و خضوع در برابر رژیمهاى در حالى که این کار جز احس. است
  !نیستغربى چیز دیگرى 

ست که بین او و رژیمهاى دیگر شباهتى باشد؟ و اگر این چه عزتى براى اسالم ا
اى از یک رژیم تکامل یافته  نباشد چه زیانى به آن وارد خواهد شد؟ اسالم نمونه

کند که هیچ یک از رژیمهاى زمینى نظیر او نتوانند بود، چه  را تقدیم بشریت مى
واهد رفت که اسالم دنبال این نرفته و نخ. رژیمهاى قبل از اسالم و چه پس از آن

 دیگران برخیزد و یا بین خود و آنان ارتباط تشابهى برقرار به تقلید از نظامهاى
سازد، بلکه خود روش جدا و مستحکمى اختیار نموده و براى همه مشکالت 

  .عالم بشریت عالج کاملى عرضه داشته است

و گاه اى از مواقع، تحوالت رژیمها با نظام اسالم مطابقت دارد  البته در پاره
ندارد، لیکن اسالم خود یک نظام مستقل و متکامل است که هیچ گونه پیوندى با 

کنند و نه آن گاه که از آن جدا   آن رژیمها نه در آن موقع که با آن تطبیق مى
این برخورد و جدایى جنبه عارضى داشته و در اجزاء متفرق . شوند، ندارد مى

ر عوارض و بعضى موارد جزئى، دانیم که اتفاق و اختالف د است و همه مى
اساس کار همان طرز اساسى و فلسفه خاص است و اسالم خود . اعتبارى ندارد

یک طرز فکر اساسى و فلسفه مخصوصى دارد که جزئیاتى از آن متفرع گشته و 
با جزئیات رژیمهاى دیگر گاهى تالقى و زمانى افتراق و جدایى دارد، لیکن 

گام لفتى همچنان در راه مخصوص خود مخااسالم پس از هر موافقت و 
  .رود دارد و پیش مى برمى

وظیفه محقق اسالمى هنگام تجزیه و تحلیل رژیم اسالمى، این نیست که موارد 
مشابه و موافق از رژیمهاى گوناگون قدیم و جدید را براى اسالم پیدا کند زیرا 

ه تصادفات در عالوه بر اینکه سطحى و جزئى بوده و زایید این موارد مشابه ـ
ـ برخالف گمان   موارد جزئى است نه در فلسفه عمومى و طرز فکر اساسى

  .دهد تیازى نمىاى از مسلمانان، به اسالم ام عده



١١٤ عدالت اجتماعی در اسالم

راه صحیح بحث آن است که این محققان، ارکان و اصول نظام دینى خود را با 
 خواه ;ایمان کامل به اینکه آنها اصول کاملى هستند به خود آن دین عرضه دارند

هاى   تأیید خواستن از همانند و مشابه. با سایر روشها موافق باشد و خواه مخالف
این دین، چنان که گفتیم احساس شکست است و محقق مسلمانى که این دین را 

اى درصدد بحث از آن است، بر  شناسد و به طور شایسته آن طورى که باید مى
  .کند این کار اقدام نمى

رژیم اسالمى یکى از این . نون رژیمهاى زیادى دیده استجهان از ابتدا تاک
رژیمها نیست و ترکیبى از آنها هم نبوده و از هیچ یک از آنها هم کمکى نخواسته 

آن نظامى است که به خود قوام و اتکا دارد و داراى طرز فکرى مستقل و . است
 وسایل مخصوص به خود است و برماست که آن را مستقال عرضه بداریم و

  .در راه خود پیش رفته استارزیابى کنیم زیرا مستقل پیدا شده و مستقل هم 

امپراتورى «با این مالحظات، من تعبیر دکتر هیکل را درباره جهان اسالم به 
گوید اسالم امپراتورى  اش را که مى کنم و همچنین آن گفته تجویز نمى» اسالمى
ین امپراتورى اسالم و معناى هنگامى که ما فرق ب. دانم نیز درست نمى(!) است

امپراتورى معروف را بیان کنیم خواهیم دید که چیزى دورتر از روح اسالم چون 
از درک حقیقت » اسالم امپراتورى است«امپراتورى نبوده و چیزى چون گفته 

  .روابط در جهان اسالم دورتر نیست

مر به مخالفتى یا ابوبکر و ع) ص(از شگفتیها اینکه دکتر هیکل در زندگانى محمد
کند،  عمیق بین حقیقت اسالم و سایر رژیمهایى که در جهان آمده برخورد مى

و تشابه برخى از (!) لیکن در عین حال به حکم نیروى سلطه و الهام مظاهر بیگانه
  .راند هاى تاریخ اسالم و امپراتورى، این دو تعبیر را به زبان مى جلوه

در نژاد و د که م اسالم از کشورهایى باشو شاید تشابه مزبور همان تشکیل عال
اند و امور حکومتى آنها به یک محل و مرکز   آداب و فرهنگ با هم مختلف

ـ لیکن فقط این ظاهر بوده و  !که همین مظهر امپراتورى است شود، ـ  رجوع مى
صورتى بیش نیست و اتکاى ما بر طرز نگاه این مرکز به آن کشورها و سرزمینها 

هر کسى که در روش حکومتى اسالم تحقیق کند . مرکز و آنهاستو روابط بین 
داند که دورترین چیزها از امپراتوریهاى معروف، حکومت اسالمى   یقین مى

مه مسلمانان در همه اکناف عالم مساوات کاملى برقرار نموده اسالم بین ه. است



١١٥ عدالت اجتماعی در اسالم

چنان که   ـکند، بلکه در بسیارى از موارد تعصبات نژادى و محلى مبارزه مىو با 
گذرد و به متابعت از این طرز فکر، کشورها را   ـ از تعصب دینى هم مى  دیدیم

اى کند  خواهد با آنها معامله دهد و نمى گیرى قرار نمى  مستعمره و محل بهره
اى از تن جهان    هر کشورى چون پاره;که سود و نفعى را به مرکز سرازیر کند

 اگر براى فرماندارى .دم مرکز را دارنداسالم است و ساکنین آنها همه حقوق مر
شود از این نظر است که   کشورها، از طرف مرکز حاکمى معین مىبعضى از این 

آن حاکم مرد مسلمان صالحى تشخیص داده شده است، نه اینکه او فرماندارى 
به عالوه در بسیارى از این . رود است که از طرف مرکز براى استعمار مى

د یک نفر از مردم همان جا را براى حکومت تعیین ش کشورها که فتح مى
کردند، آن هم نه از این نظر که اهل آنجا بود بلکه به این علت که مسلمان و  مى

آورى   کشورهاى جزء جمع از این اموالى هم که. شایسته این حکومت بود
شد و اگر زیاد  شد در مرحله اول براى مصالح همان کشور مصرف مى مى
شد تا هنگام ضرورت به مصرف  المال مسلمانان ارجاع داده مى  تآمد به بی مى

اگرچه کشورهاى جزء  عمومى مسلمانان برسد، نه اینکه طبق روش امپراتوریها ـ
  !ـ به مصرف خصوصى مرکز برسد محتاج باشند

این مطالب فاصله بین جهان اسالم و یا به تعبیر دقیقتر ملت اسالم، و امپراتورى 
اسالم امپراتورى « بنابر آنچه ذکر شد، این گفته که سازد و را بسیار دور مى

، لغزشى است که از اصطالحى بیگانه از روح و تاریخ اسالم، پیدا شده »است
حکومت اسالم یک جنبش و انگیزش انسانى است، : چه بهتر که بگوییم. است

نها چون در اسالم طرز فکر قوى و نیرومندى از وحدت انسانیت بوده و همه انسا
  .برد را به طور مساوى و برادروار به زیر پرچم خود مى

قدمه کتابش دکتر طه حسین، در تعبیر خود دقت بیشترى نموده و آن گاه که در م
راند و با سایر رژیمهاى   درباره رژیم حکومتى اسالم سخن مىفتنه بزرگ عثمان
تفاوت کند، آن را به حسب طبع اصلى خود با همه آنها م  بشرى مقایسه مى

و هنگامى که ما واقع و روح حکومت . دهد  بیند و به همان طرز هم نشان مى مى
بینیم  ـ را مورد نظر قرار دهیم، مى نه مظاهر و برخى موارد تاریخیش  اسالمى ـ

  .حق همان است



١١٦ عدالت اجتماعی در اسالم

دارد که   مى حلى مستقیم تقدیم چنان که گفتیم اسالم براى مشکالت انسانیت راه
 خود و از ارکان اصیل عوامل مشخص خود به دست آن را از طرز فکر ممتاز

آورد و برماست که در وقت بحث و بررسى آن را به دست مبانى و نظریات  مى
اسالم خود یک . دیگران نسپاریم و براى شرح و تفسیر از آنها کمک نگیریم

فلسفه تکامل یافته و وحدت متجانسى دارد که دخالت دادن هر گونه ماده 
همچون یک دستگاه دقیق و . ن، به زیان حتمى آن تمام خواهد شداى در آ بیگانه

اى ناهنجار  اندازد و چون وصله اى آن را از کار مى هر جزء بیگانهکامل که 
غرض از این گفتار اندک و سربسته، استیضاحى بود تا اشتباه . شود نمودار مى

اند و   نه زدههاى غریبى از رژیمهاى بیگا کسانى که در فرهنگ و افکارشان وصله
کنند که این وسیله تقویتى براى اسالم است، خوب واضح و روشن  گمان مى

این فکر غلطى است که به زیان اسالم بوده و روح اسالم را از کار و . شود
زیمت است دارد و در عین حال احساس درونى یک شکست و ه فعالیت باز مى

  .گرچه صریحاً اظهار نکنند

  دو فکر اساسى
مى بر روى دو فکر اساسى که از طرز فکر عمومى آن درباره هستى و رژیم اسال

  :شود، بنا شده است زندگى و انسان ناشى مى

  ;فکر وحدت انسانیت در جنس و نژاد و حقیقت و پیدایش. 1

  .فکر جاویدان بودن نظام اسالمى جهانى در آینده بشریت. 2

 پیدایش، آنجا که درباره وحدت انسان از نظر جنس و نژاد و حقیقت و اصل
کردیم مفصال سخن گفتیم  بحث مى» هاى عدالت اجتماعى در اسالم پایه«درباره 

و اشاره کردیم که حقوقى را که اسالم به اهل جزیه و مشرکین همپیمان با 
مسلمانان داده است بر پایه انسانیت محض ایستاده و تا آنجا که به مسائل عمومى 

. گذارد ن دین و آن دین فرقى نگذاشته و نمىانسانیت مربوط است بین اهل ای
خاطر ظلم و ستم و تضمین آزادى کند به  اگر اسالم امر به پیکار با مشرکین مى

شوند  کسانى که مورد هجوم واقع مى«: آزادى و ایمان استتبلیغ و دعوت و 
آنان . اجازه دارند و خدا به یارى آنان تواناست) براى پیکار(اند   چون ستم دیده

گفتند پروردگار ما خداى  اند به جرم اینکه مى  ه به ناحق از دیارشان بیرون شدهک
داد دیرها و کلیساها و   یکتاست و اگر خدا بعض مردم را به برخى دیگر دفع نمى



١١٧ عدالت اجتماعی در اسالم

شد و  شود ویران مى  کنشتها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مى
دهد که او توانا و مقتدر  ىنصرت مخدا کسانى را که یارى او کنند، براستى 

  )1(».است

کنند جنگ کنید و تجاوز نکنید که خدا  و در راه خدا با آنان که با شما پیکار مى«
  )2(».دارد تجاوزکاران را دوست نمى

بنابراین پیکار در اسالم براى رفع ستم مادى از مسلمانان است تا در دینشان به 
 بین بردن مشکالت مادى از راه دعوت و همچنین براى از. فتنه و گمراهى نیفتند

اسالم در وفاى به . و تبلیغ است تا دعوت به سوى خداوند به همه مردم برسد
رسد که به خاطر آنان از   عهدها و پیمانهاى خود با اقوام غیرمسلمان، به حدى مى

و اگر «: ایستد  اند باز مى که با آنها از در جنگ درآمدهیارى بعضى مسلمانان 
از شما در امر دین یارى خواستند بر شماست که یاریشان ) ان غیرمهاجرمسلمان(

  )3(».کنید مگر بر گروهى که بین شما و آنان پیمانى است

اى است از مراعات وفاى به عهد که براساس دید جهانى و وسیع  این نمونه
انسانى اسالم به پا شده و از مصالح محلى و اغراض محدود حتى در آنچه به 

و اما این فکر که اسالم نظام جاویدان و جهانى . تگى دارد پیش رفته استدین بس
فرستاده خدا ) ص(آینده بشریت است از این مطلب سرچشمه گرفته که محمد

: به همه مردم بوده و خاتم انبیاست و دینش صحیحترین و محکمترین دینهاست
  )4(».مه مردم نفرستادیمما ترا جز براى ه«

  )5(».مت براى همه جهانیان نفرستادیمو ما تو را جز رح«

  )6(».فرستاده خدا و خاتم انبیاست) ص(محمد «

کردم و دم و نعمت خود را بر شما تمام امروز براى شما دینتان را کامل نمو«
  )7(».اسالم را دین شما پسندیدم

                                                           
: الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق اال ان یقولوا. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان اهللا على نصرهم لقدیر«. 1

و . ت و مساجد یذکر فیها اسم اهللا کثیراًالناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوا ربنااهللا، ولوال دفع اهللا
  )40ـ39/حج(» .ه ان اهللا لقوى عزیزلینصرن اهللا من ینصر

  )190/رهبق(» .و قاتلوا فى سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهللا الیحب المعتدین«. 2
  )72/ نفال ا(» .الدین فعلیکم النصر االعلى قوم بینکم و بینهم میثاق و ان استنصروکم فى. 3
  )28/سبأ(» .و ما ارسلناک اال کافۀ للناس«. 4
  )107/انبیاء(» .و ما ارسلناک اال رحمۀ للعالمین«. 5
  )40/احزاب(» .رسول اهللا و خاتم النبیین«. 6
  )3/مائده(» .الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم االسالم دیناً«. 7



١١٨ عدالت اجتماعی در اسالم

  )1(».نماید این قرآن به روشى که صوابتر است هدایت مى«

  .کند ن را مجبور به پیروى از این دین نمىلیکن در عین حال اسالم دیگرا

بلکه به آنان )2(».اکراهى در دین نیست که در راه کمال از ضالل عیان شده است«
منتهاى آزادى داده و در اقامه شعایر مذهبى خودشان تحت الحمایه خود قرار 

کند  را الزم مى» زکات«رسد که فقط بر مسلمانان   داده و این آزادى به حدى مى
گیرد زیرا آنها همچون مسلمانان تحت حمایت  در برابر، از اهل ذمه جزیه مىو 

لیکن از آنها زکات . مخارج دولت به عهده همه است و دولت اسالمى هستند
گیرد مگر اینکه خود بخواهند و قبول کنند، زیرا زکات یک فریضه اسالمى  نمى

ل ذمه را بر عبادتى خواهد اه و عبادتى مخصوص به مسلمانان است و اسالم نمى
بنابراین مال را از آنها فقط به مثابه مالیات . از عبادات مسلمانان مجبور کند

و این منتهاى دقت . گیرد نه به عنوان عبادت که در فریضه زکات منظور است مى
  .ستو حساسیت در رفتارى عادالنه با دیگران ا

، تحت تأثیر دید عمومى دهد اسالم آن گاه که تا این درجه به دیگران آزادى مى
اسالم مطمئن است که هر وقت ممکن شود که . انسانى و بشرى خویشتن است

آنان با تدبر و دقت و بدون حایل گشتن یک نیروى مادى یا تعصب فکرى، در 
گردند که توازن کاملى   اسالم نظر کنند به حکم فطرت خود به طرف اسالم برمى

ها و  ن پیشین بوده و بین همه انگیزهبین همه هدفهایى که منظور نظر ادیا
سازد و براى همه، مساوات همه جانبه و   برقرار مىهاى فطرى بشرى عالقه

کند و خواسته تا در دایره ادراک و اصول و نظام براى  را ضمانت مىتکافل تامى 
  .انسانیت وحدتى کامل تحقق دهد

انى در استقالل و اتکاى رژیم اسالمى بر روى این دو فکر اساسى، تأثیر فراو
ریزى آن داشته است و اسالم را چنین کرده که در قوانین و  روش عملى و برنامه

خطابات خود و نظام حکومتى و مالى و سایر نظامهایى که دارد، براى نژاد و نسل 
بلکه همه نژادها و نسلها را به طور عموم، در نظر ، گذارد مخصوصى قانون نمى

مام قوانین و نظاماتش از اصول عمومى انسانیت متابعت گیرد و بنابراین در ت مى
هایى در برگیرنده وضع نموده و تطبیق آنها بر  نموده و قواعدى کلى و برنامه

                                                           
  )9/اسراء(» .هى اقومان هذاالقرآن یهدى للتى «. 1
  )251/بقره(» .الدین، قدتبین الرشد من الغى ال اکراه فى«. 2
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در نظام . اوضاع روز را به تحوالت زمان و احتیاجات عصرى واگذار کرده است
  .حکومتى اسالم، که این فصل براى آن نوشته شده، آن قواعد کلى آشکار است

  پایه حکومت اسالم
بر پایه عدالت فرمانروایان و فرمانبردارى افراد و » نظام حکومت در اسالم«

مشورت بین آن دو بنا شده و اینها خطوط اساسى بزرگى هستند که سایر 
  :اند  خصوصیات از آنها متفرع شده

  :عدالت فرمانروایان) الف

  )1(».کند  خداوند امر به عدالت مى«

  )2(».به حکومت برخاستید به عدل حکومت کنیدو چون بین مردم «

  )3(».هنگام سخن، عدالت را منظور کنید گرچه خویشاوند باشد«

با عدل عمل کنید که به . اى باعث نشود که عدالت نکنید  دشمنى و کینه عده«
  )4(».پرهیزکارى نزدیکتر است

 در مقام و محبوبترین مردم نزد خداوند در روز قیامت و از همه نزدیکتر به خدا«
رتبه، پیشواى عادل است و از همه مردم بدتر نزد خداوند در روز قیامت و 

  ».ها در عذاب، پیشواى ظالم استشدیدترین آن

شود و هیچ  این عدل مطلقى است که ترازوى آن با حب و بغض کج نمى
و تحت تأثیر خویشاوندى افراد و . دهد  دوستى و دشمنى قواعد آن را تغییر نمى

برند و   گیرد و افراد ملت اسالمى همگى از آن بهره مى اقوام قرار نمىدشمنى 
 چنان که ;شود  هیچ حسب و نسب و مال و مقامى باعث جدایى بین آنان نمى

و . برند، گرچه بین آنان و مسلمانان دشمنى باشد ملتهاى دیگر نیز از آن بهره مى
ون به پاى آن نرسیده المللى تاکن عدالت روشى است که هیچ قانون داخلى و بین

کسانى که در این گفته شکى دارند الزم است سرى به عدالت ملتهاى . است
توانگر و ناتوان، و عدالت جنگجویان میدانهاى جنگى بزنند، سپس برگردند و 
نظرى به عدالت سفیدپوستان با سرخ و سیاه پوستان در ایاالت متحده امریکا، و 

جنوب افریقا، بنمایند و به عدالت کمونیستها و عدالت سفیدپوستان با سیاهان در 
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١٢٠ عدالت اجتماعی در اسالم

اینها حاالت و .   ]20[)1(ن و هند بنگرندپرستها با مسلمانان در روسیه و چی بت
  !دانند و اشاره بدان، شاید کافى باشد  اوضاع زمان ماست که همه مى

آن است که عدالت اسالمى فقط جنبه نظرى » عدالت اجتماعى«مسئله مهم در 
رویدادهاى «ه راه خود را به سوى واقعیت زندگى پیش گرفته است و نداشته، بلک

مثالهاى بسیارى را در این زمینه ضبط نموده که تفصیلش در محل » تاریخى
و ما در اینجا صرفاً در حدود عرضه نظریات . مخصوص به خود خواهد آمد

  .یات است، هستیماسالمى آن طور که مفاد عبارات و نصوص قرآن و روا

  :رمانبردارى افرادف) ب

رسول و ین خدا و  جمع ب)2(».از خدا و رسول و صاحبان امر خود اطاعت کنید«
اى درباره واقع این اطاعت و حدود آن   صاحبان امر در آیه مزبور شامل نکته

گیرد زیرا که ولى امر   از اطاعت خدا و رسول کمک مى» ولى امر«اطاعت : است
لکه به خاطر اینکه قیام بر شریعت و قوانین اسالمى ذاتاً مورد اطاعت نیست، ب
شود و اطاعت او فقط منوط به اجراى شرع  خدا و رسول نموده، اطاعت مى

کند و   است و اگر از اجراى این شریعت منحرف شد، اطاعتش هم سقوط مى
  ]21[. اوامرش واجب نخواهد بوداجراى 

مان واجب است که بر مردم مسل«: فرماید مى) ص(صاحب این دین، پیامبر اکرم 
خواهد، بشنود و اطاعت کند، مگر اینکه مأمور به  خواهد و یا نمى در آنچه مى

: فرماید  و مى» .در این هنگام نه بشنود و نه اطاعت نماید. معصیت و گناه شود
اى حبشى بر شما گماشته شود که سرش  بشنوید و اطاعت کنید گرچه برده«

تا زمانى که در میان شما کتاب خدا را ! دمار باشطه سیاه باالى چشم همچون نق
خوب روشن است که در این حدیث شنیدن و اطاعت کردن منوط بر » .به پا دارد

اقامه کتاب و احکام خدا شده، بنابراین اطاعت از حاکم، یک اطاعت همه جانبه و 
قید نبوده و فرمانبردارى همیشگى، گرچه شرع خدا و رسول را هم کنار   بى

  .تگذارد، نیس
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١٢١ عدالت اجتماعی در اسالم

طلبى و کسب  الزم است بین قیام حاکم به اجراى قوانین دین، و بین قدرت
اى همچون برخى از  مطلقهحاکم اسالمى سلطنت . فرق بگذاریمسلطنت از دین، 

حکام در قدیم ندارد، بلکه با اختیار کامل و آزادى مطلق مسلمانان حاکم 
و . راثت خانوادگىشود، که نه معاهده حاکم قبلى گردنگیر آنهاست و نه و مى

گیرد و هر   همین مقدار سلطه و حکومت خود را هم از قیام به اجراى شرع مى
وقت مسلمانان راضى به حکومت او نبودند، حکومتش سقوط خواهد کرد و اگر 
نخست راضى بودند و او خود دست از متابعت قوانین دین برداشت، اطاعتش 

  .الزم نخواهد بود

در کلیساى مسیح را به رسمیت » یئت اکلیروسه«اسالم هیئتى دینى چون 
شناسد و حکومت اسالمى آن نیست که هیئتى معین بدان قیام کنند، بلکه هر  نمى

اگر حکومت . حکومتى که شریعت اسالمى در آن اجرا شود، حکومت دینى است
دینى در ادیان دیگر آن است که دسته معینى رشته کار را در دست گیرند، در 

 از آن عنا به طور روشنى منتفى است و هیچ عبارتى نداریم که کسىاسالم این م
حکومت اسالمى بیشتر از اجراى قانون اسالمى به چیزى محتاج بتواند بفهمد که 

  .است

هر حکومت به هر صورت و عنوانى که باشد تا زمانى که شرع اسالم در آن اجرا 
ن اجرا نشود، شود، حکومت اسالمى است و هرحکومتى که این شریعت در آ

مورد پذیرش اسالم نیست گرچه هیئتى دینى بر آن حاکم باشد یا عنوانى اسالمى 
فرمانبردارى افراد تنها منوط به اجراى قوانین اسالمى به . با خود داشته باشد

دست حاکم است، بدون هیچ شرطى جز همان عدالت در حکومت و اطاعت از 
  ]22[. خداوند

  :ن و مردممشاوره بین فرمانروایا) پ

  )1(».و با آنان در کارها مشورت کن«

اما راه مشاوره و . بنابراین، مشورت اصلى از اصول حکومت اسالمى است
چگونگى آن، قانون معین و مشخصى ندارد و بنابراین تطبیق این حکم به دست 

در امورى که درباره آن وحى ) ص(پیغمبر . اوضاع و مقتضیات زمان است
کرد و فکر آنان را در آنچه از شئون دنیایشان  مانان مشورت مىنرسیده بود با مسل
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١٢٢ عدالت اجتماعی در اسالم

پذیرفت، چنان که در  ـ مى چون مراکز و اصول جنگى بدان آگاهى داشتند ـ
جنگ بدر عقیده آنها را گرفت و پس از آنکه دورتر از آب بدر بود بر سر آب 

را گفته آنان فرود آمد، در حفر خندق، رأى آنان را شنید و به کار بست، درباره اس
آرى درباره آنچه وحى وارد شده بود . را شنید تا وحى آمد و تغییر عقیده داد

فرمود و جاى مشورت هم نبود زیرا آن جزء مقررات و دستورهاى  مشورتى نمى
 روش را خلفاى پس شد و البته این مخصوص پیامبر بود و همین راه و دینى مى

بوبکر درباره کسانى که از زکات امتناع ورزیده ا: دادنداز وى نیز با مسلمانان ادامه 
عمر . بودند مشورت کرد و سرانجام رأى خود را درباره جنگ با آنان اجرا نمود

نمود لکین عاقبت که روشن شد و اصرار ابوبکر را دید به رأى  ابتدا مخالفت مى
درباره جنگ شام به رغم مخالفت عمر، با مردم مکه مشورت . ابوبکر رضا داد

عمر درباره وارد شدن به سرزمین مذکور مشورت نمود و به رأیى رسید، . مودن
البته الزم . دریافت و همان را ملتزم شدبه تأیید آن ) ص(ز پیغمبر آن گاه روایتى ا

اگر مشورتهاى مزبور هم طرز . نیست مشورت طبق نظام مقرر و مشخصى باشد
پذیرفته  ن قسم مشورت را مىمعینى داشته، به خاطر مقتضیات زمان بوده که همی

است وگرنه امرى که راجع به مشورت وارد شده امرى است کلى و با هر شکل 
  .و صورتى سازش دارد و اسالم آن را محدود نساخته است

  حقوق حاکم
بنابر آنچه ذکر شد، حاکم غیر از اطاعت فرمانش و راهنمایى و کمک وى براى 

  .ه براى توده مسلمانان نباشداقامه دین، حق یا حقوق دیگرى ندارد ک

تنها حاکم نبوده بلکه صاحب دین هم بود، براى حکام جز ) ص(با اینکه پیغمبر
دهد نداده است و جانشینانش هم به همان راه   همان حقوقى که اسالم بدانها مى

از ) ص(پیغمبر ). آمدچنان که در فصل رویدادهاى تاریخى خواهد (رفتند 
طلبکارى آمد و ! اینکه صاحب حق از او درگذردنمود مگر  خودش تقاص مى

بر پیامبر سخت گرفت، مسلمانان قصد آزارش نمودند، اشاره فرمود که دست از 
از این غنایم شما «: و فرمود! تواند حرفش را بزند  او بردارند که صاحب حق مى

  ».گردد جز خمس بر من حالل نیست و آن هم به خود شما برمى

جان خود را بخرید که من شما را ! اى قریشیان«: ود فرمودبه فامیل و خویشان خ
شما را به هیچ ! اى فرزندان عبد مناف. کنم نیاز نمى به هیچوجه از خداوند بى



١٢٣ عدالت اجتماعی در اسالم

نیاز از   ترا هیچ وقت بى! بن عبدالمطلب  کنم، اى عباس نیاز از خدا نمى وجه بى
کنم،  نیاز نمى ىـ تو را هیچ از خدا ب عمه پیغمبر خدا  اى صفیه ـ;کنم  خدا نمى

از مال من هر چه خواهى بخواه ولى از خداوند ) ص(و اى فاطمه دختر محمد 
و به على و فاطمه که محبوبترین مردم نزد » .کنم نیاز نمى تو را به هیچ وجه بى

واگذارم که را » صفه«کنم و فقراى   من به شما عطایى نمى«: ى بودند فرمودو
من به شما «: دفعه دیگر به آنها فرمود» .شکمهاشان از گرسنگى به هم بپیچد

اسرائیل   بنى«: و فرمود» .کنم و اهل صفه را در حال گرسنگى بگذارم  خدمتى نمى
کرد او را   چنان بودند که اگر کسى از اشراف و بزرگان در میانشان دزدى مى

بریدند و من  نمود، دست او را مى کارى نداشتند و چون مرد ناتوانى دزدى مى
  ».برم طمه هم سرقتى کند دستش را مىاگر فا

بنابراین حاکم درباره حدود و اموال، حق بیشترى ندارد و اهل او هم غیر از 
تواند بر روح و  حاکم نمى. حقوقى که همه مسلمانان دارند، حق دیگرى ندارند
وقتى اقامه حدود نمود و . تن مردم و یا احترامات و اموالشان تجاوزى نماید

را کرد به آخرین حد خود رسیده و دیگر از مردم چیزى طلب واجبات را اج
ندارد و خداوند روح و تن و مال و احترامات آنان را از قدرت و تسلط او حفظ 

  .ذاردگ نموده، آنها را آزاد مى

اسالم در اوامر کلى و صریح، حفاظت روح و تن و اموال و احترامات را تضمین 
کى در اصرار او به تضمین امنیت و صلح نموده، به طورى که جاى هیچ گونه ش

اى مؤمنان داخل منزلهایى سواى منازل «: گذارد و عزت براى همه، باقى نمى
  )1(».خود نشوید تا استیناس نموده و بر اهل منزل سالم کنید

  )2(».ها از پشت درآیید خوبى این نیست که به خانه«

  )3(».ها از در وارد شوید به خانه«

  )4(».تجسس نکنید«

هر مسلمان از خون و عرض و مالش بر مسلمان دیگر، حرام است و «: و روایت
  ».و جراحتها و زخمها را قصاص باید... تن را به تن
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١٢٤ عدالت اجتماعی در اسالم

  مصالح اجتماع
خص وى، تنگ و همان گاه که اسالم سلطنت حاکم را در امور مربوط به ش

است، گیرد درباره رعایت مصالح اجتماع تا آخرین حد به او گشایش داده  مى
همان مصالحى که درباره آنها نصى نرسیده و در نتیجه با تجدد زمان و حاالت 

  .یابد تغییر مى

کند به  تواند در برابر مشکالتى که مشاهده مى قاعده کلى این است که حاکم مى
خداوند در دین بر شما «: همان اندازه قوانینى وضع نماید که گفتار خداى تعالى

تحقق یابد و اجرا شود و هدفهاى کلى و  )1(» استسختى و حرج قرار نداده
عمومى دین را در اصالح فرد و اجتماع و عموم انسانیت در حدود قواعد مقرره 

بنابراین، . اسالم و مراعات عدالت که در پیشوا باید به حدوفور باشد، ایجاد نماید
ببرد و ، الزم است که حاکم اسالمى آن را از بین هر چه به حال ملت مضر باشد

هر چه نفع ملت را در بردارد، بر اوست که بدان قیام نماید، البته با مراعات 
  .قوانین و نصوص دین

و این قدرت حاکم، نفوذ وسیعى است که همه اصول زندگى را در برگرفته و 
مثال . تحقق دادن عدالت اجتماعى با همه متفرعاتش در ضمن این نفوذ است

 از فریضه زکات تجاوز نموده، مالیاتهاى دیگرى تواند در قسمت مال،  حاکم مى
ها و حسدها و  هم وضع نماید که باعث حفظ تعادل و توازن اجتماع شود و کینه

که از نتایج تمرکز ثروت   مضرات شهوترانى و عیاشى و تنگدستى و تورم را ـ
و سایر جهاتى که تصرفات حاکم را تجویز نماید منافعى از . ـ از بین ببرد است

  .ن قبیل داردای

هاى زیادى از  رویدادهاى تاریخى در زندگى ملت اسالم دربرگیرنده نمونه
هایى است که در حدود امکانات هر زمان است  رعایت مصالح اجتماع و تطبیق

ـ مهم این است که ما ثابت کنیم که اسالم یک  و به طور تفصیل خواهد آمد  ـ
ر حد قرنى خاص و محیطى نظام جامد و خشک نبوده و احکام تطبیقى آن د

  .شود معین متوقف نمى

*  
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١٢٥ عدالت اجتماعی در اسالم

، و عالوه بر این »رسمى«این گفتارى بود درباره نظام حکومت در اسالم از نظر 
خطاب «نیز هست که در آن » تبرعى و افتخارى«در اسالم نوعى حکومت 

چنان که روش اسالم در . الزم کرده پیشتر رفته است» قانون«از آنچه » وجدان
ف و قوانینش همین است که قانون را طبق اولین درجه لزوم وضع مى همه تکالی

نماید، آن گاه باطن بشرى را بیدارباش داده به طرف عالیترین مرتبه و مرحله 
متوجه نموده، انسان را در بین این دو حدّ آزاد گذارده که به قدر استطاعت 

ز آنچه براساس بر این اساس نظام حکومتى اسالم، بیش ا. خویش پیشرفت نماید
بر این پایه که خدا در همه . قانون نهاده شده بر پایه دل و باطن وضع شده است

خداوند او اى که  هر بنده«:  حاکم و افراد داشته، ناظر هر دو استحال احاطه به
  ».را نگهبان رعیت نموده و او خیرخواهى رعیت ننماید بوى بهشت نخواهد شنید

مخورید و بدان وسیله به حکومت پیشگان تقرب اموال همدیگر را به ناحق «
مجویید که قسمتى از اموال مردم را به ناحق بخورید و حال آنکه خود 

  )1(».دانید مى

حاکم و رعیت هر دو تحت مراقبت خداوند هستند و درباره هرگونه تصرفى از 
آنها سؤال خواهد شد و آخرین ضمانت براى تحقق عدالت اجتماعى هم، همان 

  .ز خداستترس ا

بیش از هر ر باب حدود و اموال، قبال گذشت که در اسالم وضع قواعد کلى د
چیز به دل و باطن بستگى دارد و اگر در باطن ترس خدا نباشد تضمینى هم 

گرى در برابر قانون و به کار ناشایست خود نقاب   نخواهد بود، زیرا که حیله
.  امرى ممکن و شدنى استقانون زدن و غش و مکر حاکم و قاضى و سایر مردم

از این گفته نباید این فهمیده شود که نظام اجتماعى اسالم فقط تکیه بر دل و 
غرض این است که در اسالم عالوه بر مقام قانونگذارى، ضمانت ! باطن دارد

دیگرى نیز هست که همین باعث امتیاز این روش بر سایر قوانینى که فقط متکى 
 هیچ کارى به باطن و احساسات درونى ندارند، اند و به مقام قانونگذارى

در بحثهاى آینده خواهیم دید که این باطنى که اسالم تربیت و تهذیب . شود مى

                                                           
» .و ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال الناس باالثم و انتم تعلمون«. 1
  )188/بقره(



١٢٦ عدالت اجتماعی در اسالم

هاى گوناگون  هاى مهمى را طى کرده و در حیات مسلمانان در دوره نموده، دوره
  .کارهایى شبیه معجزه و خرق عادت آورده و نشان داده است

  



١٢٧ عدالت اجتماعی در اسالم
  
  
  
  
  

          6  
  

  نظام اقتصاد در اسالم
  

» عدالت اجتماعى«شاید بحث درباره نظام مالى، بیش از هر چیز دیگر در بحث 
دخالت داشته باشد و شاید بسیارى از خوانندگان که بحثهاى اولیه این کتاب را تا 

لیکن من . اند، پرداختن به آن را در این کتاب دیر پنداشته باشند  اینجا خوانده
ا به تأخیر انداختم زیرا عدالت اجتماعى اسالم، چنان که عمداً این بحث ر

این اساس، الزم بود که قبال از  دانستیم، چیزى بزرگتر از نظام مالى است و بر
طرز فکر کامل اسالم درباره این عدالت پرده برداریم و پیش از اینکه همانند 

اند، ما   داشتهقوانین مادى که از ارزشهاى زندگى، ما نیز فقط ارزش مال را نگه
اصل عدالت اجتماعى و ارکان  نیز فقط مسئله مال را مورد بررسى قرار دهیم، ابتدا

نظام «اسالم در .  وسیعش نشان دهیمو عوامل تحقق بخش آن را در همان میدان
فلسفه عمومى و طرز فکر کلى خود پیش رفته و مصالح نیز در همان راه » مالى

ایستد که به  و تحقق بخشیده است و در مقامى مىفرد و اجتماع را رعایت نموده 
در برابر فطرت نایستاده و نوامیس . حال هیچ یک از فرد و اجتماع زیانى نرساند
  .کند اصیل حیات و هدفهاى عالى آن را تعطیل نمى

) قانون و نداى درونى(اسالم در تحقق این سیاست از همان وسیله اساسى خود 
عملى که ضامن ایجاد یک ه وضع قانون به هدفهاى به وسیل. متابعت نموده است

رسد و با نداى باطن، بشر را به  اجتماع شایسته و قابل ترقى و رشد است مى
طرف تسلط بر مشکالت حیات و دستیابى به یک زندگى عالیتر که در دسترس 

دهد و راه ترقى و تکامل را براى همیشه، هر چند باالتر  هرکس نیست، سوق مى
پیش از آنکه بتفصیل درباره روش و برنامه . گذارد  لزوم قانون، باز مىاز حدود 

  :مالى اسالم سخن برانیم در این باره مثالى بزنیم



١٢٨ عدالت اجتماعی در اسالم

اسالم حق مال را زکات قرار داده و زکات چیزى است که اگر مردم از پرداخت 
زکات براساس قانون فرض شده و . جنگد آن امتناع ورزند امام به خاطر آن مى

ولى اسالم براى پیشوا این حق را . و کیفیت آن هم معلوم گردیده استمقدار 
قرار داده که بیش از زکات مقدارى که در حل مشکالت مؤثر است و سختیها را 

و . نماید، از آنها بگیرد سازد و مصالح جامعه مسلمانان را حفظ مى برطرف مى
از نظر مقدار ابت است و این هم در وقت احتیاج، چون زکات حقى قطعى و ث

  .به مصلحت ملت و عدالت پیشواستموکول 

 و اما از نظر نداى درونى، اسالم این مسئله را مورد عالقه ;این در محیط قانون
مردم قرار داده که از همه اموال خود جدا شوند و همه را در راه خدا انفاق 

: گوید روایت کرده و مى) ص(مثال این ابوذر غفارى است که از محمد . نمایند
اى «: روزى که من هم با او بودم به طرف احد رهسپار شد و فرمود) ص(پیغمبر 
آنها که اینجا بیشتر دارند روز قیامت «: فرمود ! بلى اى پیغمبر خدا: گفتم» !اباذر

آنان که از راست و چپ و پس و پیش چنین و چنان بگویند و  کمتر دارند، مگر
بلى اى پیغمبر خدا، پدر و مادرم به : گفتم» !ذراى ابا«: ، سپس فرمود»اند آنان کم

دوست ندارم که چون کوه احد ثروت داشته باشم و آن را در «: فدایت باد، فرمود
! اهللا  یا رسول: گفتم» .راه خدا انفاق نمایم و بمیرم و دو قیراط آن را باقى بگذارم

خواهى  شتر را مىتو بی! اى اباذر«: سپس فرمود» بلکه دو قیراط«:  فرموددو قنطار؟
  ».و من کمتر را

*  

است و این دو قوام سیاست مالى » دل و وجدان«آن قانون و این خطاب به 
اکنون به تفصیل و شرح . اند، چنان که قوام هر سیاستى در اسالم هستند اسالم
  :پردازیم مى

  مالکیت فردى
یل با وسا  اسالم در مورد اموال، حق مالکیت فردى را ـ: حق مالکیت فردى

ـ مسلم و ثابت دانسته و حفظ این حق را  مشروعه تملک که بزودى خواهد آمد
از دزدى و غارت و گرفتن بزور و هر گونه اختالسى تضمین نموده و حدودى 
وضع نموده که ضامن همه اینها بوده، جلو تجاوز و تعدى تجاوزگران را بگیرد و 

 از دخالت در غیر حق خود ده که مردم رابعالوه خطاباتى اخالقى نیز بیان نمو



١٢٩ عدالت اجتماعی در اسالم

همه گونه حق تصرف براى صاحب مال از فروش، از طرفى . بازداشته است
اجاره، رهن، بخشش، وصیت و سایر تصرفات حالل و غیرمخالف با قوانین دین 

اى در اسالم   گونه شبهه در ثبوت این حق روشن هیچ. ]23[را، اجازه داده است 
اى از  اند و براى زنان است بهره  آنچه کردهاى از براى مردان است بهره«: نیست

  )1(».اند آنچه کرده

  )2(».به یتیمان اموالشان را بدهید و بد را با خوب عوض نکنید«

اما آن دیوار از آن دو طفل یتیم در شهر بود و زیر آن گنجى براى آن دو بود و «
حد اى بود، خدایت از رحمت خود خواست که آن دو به  پدرشان مرد شایسته

  )3(».رشد خود برسند و گنج خود بیرون آورند

کیفر و » .هر که به پاى مالش کشته شود شهید است«: در حدیث هم آمده که
مجازات سخت دزدى براى احترام این حق و حفظ آن و جلوگیرى از تجاوز بر 

مرد و زن دزد را به پاداش عملى که کردند دست ببرید، مجازاتى است «: آن است
هر «:  پیامبر فرمود; غصب نیز حرام و مرتکب آن ملعون است)4(».دااز جانب خ

هر «و »  هفت طبقه زمین طوق گردنش شودکه به چیزى از زمین تجاوز نماید از
، خداوند عزوجل را در حالى که )ببرد(را بدون حق جدا نموده که مال مسلمانى 

  ».نماید  بر او غضبناک است مالقات مى

اى از  مردان را بهره«: ق ارث گذاشتن وارث بردن استو همانند حق مالکیت ح
  )5(».ترکه فرزندان و خویشان است

کند که پسر را مانند بهره دو دختر  خداوند شما را درباره فرزندانتان سفارش مى«
  )6(».است

اگر : دهد   فتوى مى]24[خواهند بگو خدا شما را درباره کالله   از تو فتوى مى«
به هالکت رسید و خواهرى دارد نیمى از ترکه او از آن مردى که فرزند ندارد 

  )7(».خواهرش است

                                                           
  )23/نساء(» .للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن«. 1
  )2/نساء(» . و ال تتبدلوا الخبیث بالطیب;و آتوا الیتامى اموالهم«. 2
المدینۀ و کان تحته کنزلهما و کان ابوهما صالحاً فأرا در بک ان یبلغا  و اما الجدار فکان لغالمین یتیمین فى«. 3

  )82/کهف(» .أشدهما و یستخرجا کنزهما رحمۀ من ربک
  )38/مائده(» .السارق و السارقۀ فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکاال من اهللا«. 4
  )7/نساء(» . اال قربون و للنساء مما ترک الوالدان واال قربونرک الوالدان وللرجال نصیب مما ت«. 5
  )11/نساء(» .یوصیکم اهللا فى اوالدکم للذکر مثل حظ االنثیین. 6
  )176/نساء(» ...ماترکان امرؤ هلک لیس له ولدوله اخت فلها نصف : فتونک قل اهللا یفتیکم فى الکاللۀ و یست«. 7



١٣٠ عدالت اجتماعی در اسالم

عالوه اینکه . کند  تثبیت حق مالکیت فردى عدالت بین کار و پاداش را تثبیت مى
ها که   همان خواسته هاى اصیل بشرى ـ با فطرت نیز سازش داشته و با خواسته

ـ موافقت دارد و در عین   هاسالم در تحقق نظام اجتماع حسابى براى آنها باز کرد
بوده، فرد را براى به کار بردن آخرین کوشش ه حال با مصالح جامعه نیز همرا

هر فردى با فطرت دوستى . کند  ممکن براى رشد و پیشرفت زندگى تحریص مى
  )1(». در دوستى مال محکم است]انسان[و او «مال و احسان به خود آفریده شده 

بگو اگر شما «: خل به آنچه دارد آمیخته شدهخواهى و ب و فطرتش با تملک
) چیزى یا بى(هاى رحمت پروردگارم را مالک باشید باز از ترس انفاق   خزانه

  )2(».نمایید  امساک مى

  )3(».و بخل حاضر نزد جانهاست«

د که فرد شو این موافقت باعث مى. همراهى با این خواهشهاى فطرى زیانى ندارد
گیرى است به کار   بهرهطى که باعث اقبال به کار و آخرین نیروى خود را با نشا

کند که  کند و دیگر احساس نمى او هدفها و احتیاجات خود را اجابت مى. برد
براى کارى تسخیر شده است، و بدین جهت از روى کراهت و مأیوسانه زحمت 

داند کسى   کشد و مى براى تحقق اهداف خویش زحمت مى. کشد نمى
اسالم . برد جتماع از این زحمت و کوشش او استفاده مىمزاحمش نیست، لیکن ا

حال، بگذارد و در عین گذارد که این فایده را در دسترس جامعه   هم قواعدى مى
هم ضامن جلوگیرى از مضرات آزادى مطلق فرد و هم تثبیت حق مالکیت فردى 

  .باشد

ت گوید که قانون به پاداش آن زحمت و مشقت و عرق جبین و زحم عدالت مى
هاى او در حدودى که به   فکر و فرسودگى اعصاب فرد به هدفها و خواسته

  .اجتماع ضرر نرساند جواب مثبت داده، آنها را قبول کند

به البته عدالت اجتماعى همیشه . و عدالت بزرگترین قاعده و رکن اسالم است
عدالت را در تمام صور حساب فرد نیست، بلکه اگر بخواهیم راه صحیحى رفته، 

                                                           
  )8/عادیات(» .یدشدو انه لحب الخیر ل«. 1
  )100/اسراء(» .االنفاققل لوانتم تملکون خزائن رحمۀ ربى اذاً المسکتم خشیۀ «. 2
  )128/نساء(» .و أحضرت االنفس الشح«. 3



١٣١ عدالت اجتماعی در اسالم

و اشکال آن در حیات تحقق دهیم باید آن را هم براى فرد و هم براى اجتماع 
  .حساب کنیم

هیچ کس یقین ندارد که سرکوب نمودن عوامل معقول : عالوه بر همه اینها
دهد، و بدگمانى به فطرت و سرکوب  طبیعى، نتیجه خوبى به فرد یا اجتماع مى

 ;کند هى براى عدالت درست مىنمودن این عوامل و ایستادن در مقابل آنها را
کنند که   پذیرند، چنین فرض مى  را نمىع چنان که نظریات خیالى محض که واق

ها را   توان در نسلى یا در نسلهایى این خواسته به وسیله نظم و قانونگذارى مى
ولى اسالم تا این پایه به فطرت بدگمان نبوده، اساس و بنیان خود را . از بین برد

  !ل استوار ننموده تا همه واقعیتهاى عمیق را نادیده بگیردبر فرض و خیا

کند که  توان گفت که احترام انسانیت اقتضا مى همچنین صرفنظر از اسالم مى
هاى آن را بیشتر  نظرى عمیقتر بدو کنیم و طبیعت و اصالت فطرت و ریشه

 زحمت بفهمیم تا در بیان نداهاى درونى و نظامهاى حیاتى آن بیشتر تعقل نموده،
دلیلهاى میلیونها سالى را که بشر در آن . تحقیق به خود داده و دقیقتر فکر کنیم

توان نادیده انگاشت بلکه راه صحیح این است که ابتدا تئوریها  زیست کرده نمى
و نظریاتى براساس نیازهاى طبیعى و فطرى و راههاى عملى آنها فرض نموده، 

رباره علت حق ارث بردن و ارث د. سپس آنها را به مرحله عمل درآوریم
آن با فطرتى که اینجا از سخن راندیم و » تکافل اجتماعى«ل گذاشتن، قبال در فص

آن بحث کردیم سازش کاملى دارد، چنان که با عدالت نیز در جایگاه اعالى آن و 
با مصالح اجتماع هم در سطح کلى که بین نسل و نسلهایى از ابناى بشر جدایى 

وانگهى ارث خود یکى از وسایل پخش و توزیع ثروت . مراه استاندازد، ه نمى
  ).بعداً با توضیح بیشترى خواهد آمد(است 

  مالکیت فردى
گذارد بلکه به   اسالم حق مالکیت فردى را مطلق و بدون قید و حد وانمى

دارد که گویى آن را به صورت یک   موازات تثبیت آن، قوانین دیگرى مقرر مى
و گویى صاحبش را پس از !  نه یک حق عملى;آورد  مىحق علمى و نظرى در

  .کند برآوردن احتیاجات خود از آن جدا مى

نماید و برایش حدود و قیودى نیز وضع  اسالم قانون مالکیت فردى را تشریع مى
مال و انفاق و دست به اختن کند که صاحبش را طبعاً به طرف به کار اند مى



١٣٢ عدالت اجتماعی در اسالم

ته مصالح اجتماع  و همچنین مصالح خود سازد و الب دست دادن آن نزدیک مى
ـ پشت   در حدود هدفهاى انسانى که اسالم حیات را بر آنها به پا داشته فرد هم ـ

  .سر همه اینها محفوظ است

دارد، این است که  اولین قانونى که اسالم به موازات حق مالکیت فردى مقرر مى
اجتماع معین از طرف فرد در این مال بیش از هر چیز به وکیلى شبیه است که 

ماند تا تملک و   وظیفه مىشده و تملک این مال به وسیله او، بیشتر به یک 
در واقع ثروت و مال به حسب عمومیت خود، حق اجتماع . صاحب مال شدن

است و اجتماع هم در این مال از طرف خداوندى که جز او مالکى نیست 
  .جانشین است

 به خدا و پیغمبرش و از آنچه خدا شما را در ایمان بیاورید«: در قرآن کریم آمده
 نص آیه براى رساندن معنایى که ما )1(».آن جانشین قرار داده انفاق نمایید
مالى که در دست بشر است مال خداست . فهمیدیم محتاج به هیچ تأویلى نیست

هایى که  در آیه دیگر درباره برده. و مردم اصالتى نداشته، جانشینانى بیش نیستند
و به آنها از مال خدا که به شما داده «: فرماید  مى] 25[اند  قد کتاب بستهع

دهند گرچه از ملک ایشان است ولى از مال    پس این مالى که بدانها مى)2(».بدهید
اى است که مالکیت  صریحتر از این نیز آیه. اند دهند و اینها واسطه  مى خدا

  .کند فردى را مالکیت تصرف و استفاده معرفى مى

البته واقع هم همین است، زیرا مالکیت بدون حق تصرف و انتفاع محقق نخواهد 
وقتى کسى فهم و . پس شرط تداوم این حق شایستگى براى تصرف است. شد

درک صحیح تصرف را نداشت، بر ولى یا جامعه است که حق تصرف او را 
ان ندهید و آنها را داموالتان را که خداوند قوام کارتان قرار داده به کم خر«: بگیرند

  )3(».بپوشانیدروزى دهید و لباس 

بنابراین، حق تصرف در گرو رشد و نیکو قیام نمودن به وظیفه است و وقتى 
تصرف است، موقوف مل نکرد، این حق طبیعى که همان حق مالک به این دو ع

کند که پیشوا و رهبر مسلمانان،  موضوع مذکور را این مسئله تأیید مى. گردد مى

                                                           
  )7/حدید(» .آمنوا باهللا و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه«. 1
  )33/نور(» .اهللا الذى آتاکم و آتو هم من مال«. 2
  )5/نساء(» .اهللا لکم قیاماً و ارزقوهم فیها و اکسوهم توا السفهاء اموالکم التى جعلو ال تؤ«. 3



١٣٣ عدالت اجتماعی در اسالم

بدین معنى که آن، مال جامعه است که . وارث کسى است که خود وارث ندارد
فرد در آن حق و وظایفى دارد و اگر کسى را نداشته باشد، مال به مرکز و اصل 

این اصل را براى بیان اشتراکى بودن مال ذکر . گردد  خود که اجتماع باشد، برمى
ـ بلکه معناى  استو حق مالکیت فردى در اسالم حق روشنى  کنیم ـ نمى

دقیقترى است که براى ایجاد یک طرز فکر حقیقى درباره طبیعت مالکیت فردى 
. گردد مفید است و با این اصل کلى نظریه اسالم نسبت به مال مقید و محدود مى

احساس فرد به این مال و ثروتى که : خواهم بگویم که  به عبارت روشنتر، مى
به مثابه کارمندى است که او را وادار اصل آن مربوط به اجتماع است فقط 

گذارد و قیودى را که تصرفات  اش مى کند که قوانینى را که اسالم به عهده مى
اجتماع بر چنان که احساس . گردد، به آسانى بپذیرد وى بدان وسیله محدود مى

این حق اصیل خود، آن را در رسیدگى به وظایف و وضع حدود، جسورتر و با 
بدین وسیله به ارکان تحقق عدالت اجتماعى به طور کامل در . زدسا تر مى جرئت

رسیم، مالى که به خودى خود منظور نیست و خود مالکیت آن  استفاده از مال مى
ارزشى ندارد، بلکه نسبت به بعضى اقسام مال چون زمین، اصال جایى نداشته و 

لکیت زمین  فرد از مازیرا آن تصورى که! به اصطالح محلى از اعراب ندارد
حقیقت ندارد و در حقیقت او فقط مالک بهره و محصول و منافع آن کند  مى

  !است، بنابراین استفاده از ملکیت اعتبار دارد، نه خود ملکیت

خواهد  دهد، این است که اسالم نمى  قانون دیگرى که اسالم در مالکیت قرار مى
 و دیگران آن مال در دست عده مخصوصى حبس شود و در دست همانها بگردد

 این آیه داستانى دارد که )1(».تا میان توانگران شما دست به دست نگردد«: را نیابند
  .در درک این قانون کلى اسالم مفید است

فقراى آنان که . از مکه به مدینه هجرت کردند) ص(با پیغمبر اکرم » مهاجرین«
توانگران هم اموال  اغنیا و ;اصال مال و ثروتى نداشتند که با خود انتقال دهند

» انصار«. چیز شدند  خود را پشت سر گذاشتند و در نتیجه آنها همچون فقرا بى
سخاوتى نموده و بر بخل فطرى در نهاد جان بشرى فایق آمده و از روى طیب 
خاطر و با رضایت کامل با مهاجرین در تمام اموال، حتى خصوصیترین چیزهاى 

دارند و از آنچه داده   ى خود را دوست مىمهاجرین به سو«: خود برادرى نمودند
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١٣٤ عدالت اجتماعی در اسالم

بینند و اگرچه خود محتاج باشند دیگران را  اند در دلهاى خود احتیاجى نمى  شده
 و بدین وسیله نمونه عالى و زیبایى براى قدرت عقیده )1(».دارند بر خود مقدم مى

 رهایى از فشار المثل خوبى براى در مقابل خواهشهاى نفسانى شدند و ضرب
  .اهداف عالیه گردیدندت و رفتن به طرف مشکال

. باقى ماند» فقراى مهاجرین«و » توانگران مدینه«لیکن این شکاف همچنان بین 
بیند که  بیند، الزم نمى  که از خودگذشتگى و بخشش انصار را مى) ص(پیغمبر 

دهند از آنها براى مهاجرین کمک بخواهد و یا آنان را موظف  بیش از آنچه مى
قدارى از اموال خود را به مهاجرین بدهند چه آنها در همه اموال خود کند که م

پیش آمد که در آن واقعه جنگى » النضیر  بنى«تا قضیه . کنند با آنها برادرى مى
اتفاق نیفتاد، بلکه با صلح به دست پیغمبر آمد و در نتیجه تمام آنچه به دست آمد 

آمد   در آنها جنگ پیش مىاز آن خدا و پیغمبر شد و برعکس، در جاهایى که
در آن . چهار پنجم غنایم، از آن جنگجویان بود و یک پنجم، از آن خدا و رسول

اى   چنین صالح دید که براى مسلمانان در مالکیت موازنه) ص(  حال پیغمبر
فقط به دو نفر را به مهاجران داد، و » النضیر بنى«برقرار نماید و لذا همه غنایم 

همان حکمتى که باعث اختصاص این غنیمت به مهاجران لیل بینواى انصار به د
  .شد، چیزى از غنیمت داد

ها عاید پیغمبر   هر چه از اهل این قریه«: فرماید و درباره همین واقعه قرآن مى
و خویشان وى و یتیمان و مسکینان در ) ص(خویش نمود، خاص خدا و پیغمبر 

هر چه را پیغمبر . دست نگرددراه مانده است تا میان توانگران شما دست به 
 که خدا سنگین مجازات برایتان بیاورد بگیرید و از آنچه منعتان کند بازایستید

اند و کرم و رضاى  دیار و اموال خود بیرون شده فقراى مهاجران که از ;است
  )2(».اند دهند، راستگویان  جویند و خدا و رسول او را نصرت مى خدا مى

و این علت که در قرآن براى آن تصرف ذکر شده، داللت این تصرف پیغمبر 
ا پوشیده نبود و احتیاجى به بیان ندارد، و این مطلب یک قانون اسالمى واضح ر

                                                           
یحبون من هاجر الیهم و الیجدون فى صدور هم حاجۀ مما اوتوا و یؤثرون على انفسهم و لوکان بهم «. 1

  )9/حشر(» .خصاصۀ
السبیل   رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابنو ما افاءاهللا على«. 2

و اتقوااهللا ان اهللا شدید العقاب رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا الیکون دولۀ بین االغنیاء منکم و مĤاتاکم ال کى
ن اهللا و رضواناً، و ینصرون اهللا و رسوله، للفقراء المهاجرین الذین اخرجو امن دیارهم و اموالهم یبتغون فضال م

  )8ـ7/حشر(» .اولئک هم الصادقون



١٣٥ عدالت اجتماعی در اسالم

، و ]26[عده کمى از مردم دارد که همان زشتى حبس ثروت در دست   مقرر مى
احتیاج شدید به تعدیل اوضاعى که این قضیه در آن واقع شود، است تا نوعى 

  .»تا در میان توانگران شما دست به دست نگردد« تعادل تحقق یابد و توازن و

جاى «و به شماره افتادن آن در » محلى«این براى آن است که تمرکز ثروت در 
. شود حسادتها مى تحریک ها و باعث انگیزش مفسده بزرگى باالتر از کینه» دیگر

نى لبریزى است در تن، بنابراین هر جا که ثروت لبریز یافت شود مانند قوه حیوا
که حتماً باید مصرف شود، و تضمین هم نشده که همیشه این تغییر و تصرف با 
نزاکت و امنیت باشد بلکه چه بسا راه خود را در شکل عیاشى که به فساد جان و 

از طرف . گیرد شود و یا در شکل دیگر شهوات، پیش مى  هالک تن تمام مى
اندازد و آهى  اج به مال، نظرى به آنها مىبیند که شخص محت دیگر، بوضوح مى

در آن راه، و از شود که از راه فروش آبرو و تجارت   کشد و تدریجاً چنین مى ىم
راه چاپلوسى و دروغ و افناء شخصیت خود به خاطر ارضاى شهوات مالداران و 

زیرا شخص ناچار به هر مشکلى پا . کشیدن بار تکبر و غرور آنان، به مال برسد
از طرفى صاحب آن مال نیز راهى براى تصرف در زیادى نیرو و ثروت . هدن مى

  .خواهد خود مى

عیاشى و متفرعاتش از شراب، قمار، انسان فروشى، وساطت در فحشا، سقوط 
طرفى و به شماره افتادن آن نبار شدن ثروت در جز عوارض ا... آبرو و شرافت و

اجتماع نتیجه همین اختالف در طرف دیگر نیست و نبودن تعادل و توازن در 
  ]27[. طبقاتى است

در دل آن دسته (!) ها و بددلیهایى نسبت به ثروتمندان بزرگ  عالوه براین چه کینه
برند و یا   محرومانى که به اندازه خرج خود ندارند، هست و آنان یا حسد مى

خود   اصطالح بىروح آنان خوار شده، ارزشهاى ذاتى خود را از دست داده و به
مظاهر ثروت، عزت خود را از دست شوند و در مقابل سطوت مال و  مى
دهند و خوار و زبون شده، به صورت ابدانى کوچک و پست، بدون روح  مى

داران و صاحبان جاه و مقام ندارند  انسانى که همّى جز ارضاى سرمایه
  .آیند  درمى

رزشهاى اقتصادى دهد از اثر ا اسالم با آن همه اهمیتى که به ارزشهاى معنوى مى
غافل نبوده،  مردم را هر چه از فکر مشکالت زمینى باالتر برد، برتر از طاقت 



١٣٦ عدالت اجتماعی در اسالم

خواهد که مال  جهت خوش نداشته و نمىز همین ا. کند بشرى آنان تکلیف نمى
فقط بین توانگران دست به دست بگردد و این را قانونى از قوانین نظرى خود در 

  .سیاست مالیش قرار داده است

. توانند آنها را به تصرف خود درآورند  تى از اموال، عمومى است و افراد نمىقسم
مردم در «: سه تا از آنها یعنى آب و گیاه و آتش را شمرده است) ص(که پیغمبر 

به این عنوان که این سه از ضروریات » آب، گیاه و آتش: اند سه چیز شریک
پس . مومى هستندو باعث آسایش ع در محیط عربى بوده زندگى اجتماعى

و ضروریات زندگى اجتماعى به حسب . استفاده از آنها هم از آن همه است
که یکى از اصول قانونگذارى اسالم  محیطها و زمانها مختلف است و قیاس ـ

اند تحت همین قانون در   ـ چیزهاى دیگرى را هم که در حکم این سه است
 در این کتاب خواهد لیکن این بحث دیگرى است که در محل خود. آورد مى
  ]28[   .آمد

در اسالم قسمتى هم از مال است که حق محتاجان اجتماع است که به صورت 
آنان که در اموالشان حق معینى براى خواهنده و محتاج «: زکات فرض شده است

 و به ملک اجتماع ]29[ و این هم از حدود مالکیت فردى خارج شده )1(».است
همانا صدقات از آن فقرا و «: وف خود صرف شودآید تا در مصارف معر  درمى

  )2(».است... مساکین و

اصل اول این است : خالصه سخن درباره طبیعت مالکیت فردى در اسالم اینکه
که همه اقسام مال از آن اجتماع است و مالکیت فردى یک حق و در عین حال 

 هیچ بعضى مالها هم عمومى است و. اى با شروط و قیودى خاص است وظیفه
تواند آنها را به ملک خویش درآورد و قسمتى از مال هم حقى است که  کس نمى

گردد تا به گروههاى معینى که براى اصالح حال خود و اجتماع   به اجتماع برمى
  .احتیاج دارند داده شود

  وسایل مالکیت فردى
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١٣٧ عدالت اجتماعی در اسالم

ب اسالم براساس این نظریه خود راجع به طبیعت مالکیت نتایج منطقى آن را مترت
 ;گذارد که از مصالح اجتماع خارج نشود دارد، و براى تملک شرایطى مى مى

  .مصلحت فرد هم که داخل مصلحت اجتماع است از آن جدا نیست

شارع که  قبول از ناحیه کند که مالکیت جز با اعتبار و در مرتبه اول، تقریر مى
 مالکیت را، و در حقیقت شارع است که. یابد متولى امور اجتماع است تحقق نمى

از . دهد  گذارى آن روى سبب و علت شرعى و قانونى، به انسان مى  با پایه
مالکیت یک حکم «: اینجاست که در بعضى از تعریفات آن چنین آمده است

فرض شده، اقتضا دارد که آن که بدان » منفعت«یا » عین«شرعى است که در 
و این معنى که . تیجه بگیردمنسوب است بتواند از آن چیز استفاده ببرد و از آن ن

شود چیزى است که همه فقهاى   مالکیت جز با اثبات و تقریر شارع ثابت نمى
اسالم در آن اتفاق دارند، زیرا که همه حقوق و از جمله حق مالکیت جز با اثبات 

پس حق چیزى نیست که طبعاً و خود . شود شارع و امضاى اسبابِ آن ثابت نمى
از اذن شارع و اینکه او سبب آن را مثمر این نتیجه دانسته به خود پیدا شود بلکه 

  )1(».شود  درست مى

. و این حکم ارزش زیادى در توضیح نظریه اسالم درباره حق مالکیت دارد
ـ درباره فردى  که نماینده اجتماع است مالکیت تملیکى است از طرف شارع ـ

. شد  د ملک او نمىشارع نبوف نسبت به چیزى معین، که اگر این تملیک از طر
زیرا قاعده این است که هر چیزى ملک اجتماع است و ثابت شدن مالکیت هر 

  .فردى باید با اجازه تصریحى و یا غیرتصریحى شارع بوده باشد

 کار به تمام انواع و ;است» کار و عمل«تنها وسیله رسیدن به مالکیت در اسالم 
در بیان این .  و بهره استاقسام آن، و این خود شامل عدالت کلى بین کوشش

وسائلى که براى تملک ابتدایى مال مورد تأیید اسالم هستند : مطلب باید بگوییم
  :اند از  ارتعب

گرچه در قرنهایى که . ترین وسایل زندگى بشرى است شکار که از ابتدایى. 1
زندگى بشرى ترقى نموده و شهرى شده است باز وسیله دستیابى قسمتى از اموال 

کارماهى و مروارید و مرجان و اسفنج و نظیر آن بخش مهمى از منابع ش. است

                                                           
مد ابوزهره، استاد فقه اسالمى دانشکده به قلم استاد شیخ محالملکیۀ و نظریۀ العقد فى الشریعۀ االسالمیۀ کتاب .  1

  .حقوق دانشگاه قاهره



١٣٨ عدالت اجتماعی در اسالم

دولتى و ملى است و شکار پرنده و انواع حیوانات هم تجارت و هم وسیله تفرج 
  .است

ید فرد احیاى زمینهاى موات که مالک ندارد، به هر وسیله که باشد و حتماً با. 2
وگرنه حق مالکیت وى اید در ظرف سه سال پس از تصرفش قیام به احیاى آن نم

ساقط خواهد شد، زیرا غرض از احیاى زمین رعایت مصلحت عامه در استفاده از 
و مدت سه سال محک خوبى براى قدرت متصرف بر احیاست و وقتى . آن است

گردد که  این قدرت از او ظاهر نشد زمین موات دوباره به ملک اجتماع برمى
از خدا و رسول است و ) مالک بى(ى بیابانى زمینها«: هیچ فردى مانع از آن نیست

متصرف بعد از ز آن اوست و سپس براى شما، هر که زمین مواتى را زنده کند ا
  ».سه سال حقى ندارد

اى است که از قانون فرانسه   قانون اسالم در اینجا هم محکمتر از قانون موضوعه
 متصرف کافى زیرا در این قانون براى مالکیت،. کمک گرفته و وضع شده است

 سال بر آن استیال داشته باشد تا زمین ملک آن گردد، خواه آن 15است که مدت 
 در ;را احیا نماید و یا به همان حال موات در همه این مدت و پس از آن واگذارد

در این . اى در برندارد  هیچ گونه فایدهحالى که تثبیت و تقریر این حق مالکیت
نماید و البته بین نظریه اسالمى و   تحکم مى»  شدهوقوع امر انجام«نظریه حکم، 

  ]30[. نظریه قانون موضوعه فرق بزرگى است

ذخایر زیرزمین چون طال و نقره (استخراج معادن و آنچه در شکم زمین است . 3
 آن 51کننده است و   آنچه استخراج شده از آن استخراج54، و البته )و نظیر آن

که این معدن مباح بوده و فرد با زحمت و زکات است و این در صورتى است 
آن معدنهایى که : در اینجا باید مطلبى گفته شود. کوشش خود بدان رسیده باشد

شده از معادنى بوده که استعمال آن کم  سابق بر تشریع این حکم استخراج مى
و اینها از ضروریات زندگى اجتماعى و مردم نبوده ) مانند طال و نقره(بوده است 

 باید ببینیم که آیا زغال، آهن، نفت و نظیر آن ;)همچون زغال و نفت(است 
ملک کسى تا به (شود  گانى چون آب، گیاه و آتش مىملحق به ضروریات هم
یا به آن معدنهایى که در اوایل اسالم بوده است، بسنده ) درنیاید و اشتراکى باشد

ین کتاب باید کرد؟ صحبت در این زمینه را به محل مخصوص خود در ا
  .گذاریم  وامى



١٣٩ عدالت اجتماعی در اسالم

عبارت است از » سلب«شود، و  ملک مى» سلب« به وسیله آن از انسان ;جنگ. 4
هر که کسى را «: کشد  تمام آنچه همراه شخص کافرى است که مسلمان آن را مى

چنان که تملک غنیمت هم » بکشد و برآن گواه داشته باشد، اثاث او از آن اوست
:  آن براى خدا و رسول51نگجویان است و  آن مال ج54شود که  از جنگ مى

بدانید آنچه غنیمت بردارید خمس آن مال خدا و رسول و خویشان او و یتیمان «
  )1(».و مسکنیان و به راه ماندگان است

شمارد و دستور   اسالم این کار را مهم و محترم مى;کار با مزد براى دیگران
قرآن . قصى فوراً پرداخت شوددهد که مزد کارگر کامال و بدون هیچ گونه ن مى

به عمل و کار اصرار دارد و آن را در معرض انظار و محل دید و حکم قرار داده 
رسول و مؤمنان عمل شما را خواهند ودى خدا و بگو عمل کنید که بز«: است
همچنان که در آن .  این مطلب انگیزشى براى دقت و محکم کارى است)2(».دید

 محل نظر و دقت و انتظار نتیجه قرار داده ست که آن رابزرگداشت و احترام کار ا
در «: کند در جاى دیگر تحریص بر کار و سیر در زمین براى کار مى. است

  )3(».راه بروید و از روزى او خورید) زمین(اطراف آن 

مقام کار و هم پشت سر هم درباره مقدس بودن ) ص(احادیث پیغمبر بزرگوار
ند بنده مؤمنى را که حرفه و شغلى دارد دوست خداو«: کوشش وارد شده است

  ».دارد مى

و » .هیچ کس از شما هرگز غذایى بهتر از حاصل کار دست خود نخورده است«
  .شمارد براساس همین تقدیس کار، اسالم حق کارگر را در مزد، مقدس مى

اسالم اوال به وفاى به عهد در پرداخت اجرت کارگر دعوت نموده و کسانى را 
. ترسانیده استشمنى خدا خورند به جنگ و د  د کارگر را به ستم مىکه مز

سه گروه هستند که من با آنها به روز رستاخیز : خداوند فرمود«: پیغمبر فرمود
کسى که قسمى به من خورده و سپس مکر نموده و کسى که : خصومت کنم

یرد شخص آزادى را بفروشد و بهاى آن را بخورد و کسى که کارگر و اجیرى بگ
  ».و بخوبى از او کار بکشد و مزدش را ندهد

                                                           
» .السبیل و ابنانما غنمتم من شىء فان هللا خمسۀ و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و اعلموا «. 1
  )41/انفال(
  ) 105/توبه(» .و قل اعملوا فسیرى اهللا عملکم و رسوله و المؤمنون«. 2
  )15/ملک(» .ا و کلوا من رزقهفامشوا فى مناکبه«. 3



١٤٠ عدالت اجتماعی در اسالم

. جمع بین این سه گناه، و یک پاداش معین کردن بر آنها داللت مخصوصى دارد
جرم هدر دادن انسانیت آزاد و است و دومى، گناه اول، خیانت و مکر به خداوند 

و آن همچون خوردن ! خوردن بهاى آن است و سومى، خوردن عرق کارگر است
ص آزاد مکر به انسانیت است و همچون پیمان شکنى پس از قسم بهاى شخ

خوردن مکر به خداوند است و هر یک از این سه، نظر به شناعت و بدى و 
  .روشن بودن معناى حیله و مکر در آن، مستحق جنگ خدا و دشمنى اوست

پرداخت کامل کند، و مجرد   اخت مزد دعوت مىو ثانیاً اسالم، به سرعت در پرد
: فرماید پیغمبر گرامى مى. فى نیست بلکه باید در پرداختش عجله نمایدآن کا

اسالم در این مطلب » .حق کارگر و اجیر را پیش از آنکه عرقش بخشکد بدهید«
شود که بدو توجه داشته به  احتیاج روحى کارگر را از این نظر که او متوجه مى

زد متحمل این معنى سرعت پرداخت م. گیرد دهند در نظر مى حق او اهمیتى مى
قامش در رساند که زحمت و کوشش وى منظور بوده و م است و بخوبى مى

جهت مطرح است که و اما احتیاج مادى نیز از این . اجتماع حساب شده است
کارگر غالباً در درجه اول محتاج به مزد است که ضروریات خود و اهل و عیال 

ار اوست و او را از نتیجه کوشش و خود را تأمین کند و تأخیر در پرداخت آن، آز
سازد و از نشاط و رغبت وى در  عرقى که ریخته در مناسبترین اوقات محروم مى

کاهد و اسالم پافشارى دارد که هر کس به هر اندازه که نیرو دارد با  کار مى
  .زدرضایت و رغبت به کار و کوشش بپردا

خواسته که کار خود را نیکو و اسالم در مقابل این عنایت و توجه به کارگر از او 
اى است و از این جهت تعادل  در اسالم مقابل هر حقى، وظیفه. دقیق انجام دهد

بین کار و مزد امرى طبیعى است و همچنین از نظر اخالقى، که اسالم اصرار دارد 
پس غش و اهمال در کار دلیل فساد تعهد و . آن را اساس زندگى قرار دهد

شود که   ر و پافشارى در غش و اهمال کارى باعث مىبىوجدانى است و اصرا
آن تعهد انسانى خراب شود و وجدان سقوط نماید و عالوه بر آن، موجب تشنج 

  .شود و هرج و مرج در مصالح اجتماع مى

تقطیع نمودن مقدارى از زمینهایى که مالک ندارد، چون زمینهاى کفار و . 6
المال  نان ولىّ آن است و به بیتمشرکانى که وارثى ندارند و پیشواى مسلما

نسبت ) ص(پیغمبر . رسیده است، و یا از زمینهاى مواتى که آنها هم مالکى ندارد
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ینى بدانها داد، چنان که خلفاى پس به ابوبکر و عمر همین کار را کرد و قطعه زم
شد و خدمتى که به  کوششى که از بعضى ظاهر مىنیز به پاداش ) ص(از پیغمبر 
  .مالک نمودند چنین کردند، ولیکن در حد کوچک و از زمینهاى بى اسالم مى

امیه روى کار آمدند، مردم را غارت کردند و زمینها را براى  ولى همین که بنى
خویشان خود تقطیع نمودند و در نتیجه چنان که خواهد آمد شاهانى ستمگر 

  !شدند، نه خلفایى راهنما

در راههاى ف اموال زکات انونى براى صراسالم ق. احتیاج به مال براى زندگى. 7
آورى  همانا صدقات براى فقرا و مسکینان و کارگزاران جمع«: معینى وضع نمود

ها و بدهکاران و  شود و در راه برده  زکات و آنها که دلهاشان به دست آورده مى
  )1(».در راه خدا و به راه ماندگان است

حق در مالکیت مقدارى از  ا ذىها، انسان ر داخل بودن در یکى از این دسته
ها هیچ گونه مجوّزى جز همان احتیاج  بعضى از این دسته. کند  اموال زکات مى

ندارند، بنابراین احتیاج در اینجا بدل اضطرارى کار است که اسالم آن را مقدس 
  .دهد  شمارد و آن را اولین و آخرین سبب براى رسیدن به مالکیت قرار مى مى

اسالم آنها را وسیله اولیه تملک دانسته و غیر از اینها هر چه عواملى هستند که 
غارت و دزدى و زور و یا صرف استیال و . کند باشد انکار نموده و امضا نمى

: و همچنین قمار که حرام است. آورد  دست گذاشتن روى چیزى مالکیت نمى
ار شیطان پلیدهایى از ک) ى قرعه(همانا شراب و قمار و بُتان منصوب، و تیرها «

  )2(».است، از آن دورى کنید شاید رستگار شوید

کار نبوده و » قمار«آید نیز حرام است زیرا که   و مالى که از راه حرام به دست مى
اى که بین قماربازان   ظلم و تجاوزى بیش نیست، عالوه بر آن دشمنى و کینه

تعاون و برادرى و الم در گسترش روح مودت شود با قدم اولیه اس  واقع مى
خواهد بین شما دشمنى و کینه در  حتمى است که شیطان مى«: منافات دارد

  )3(».شراب و قمار واقع سازد

                                                           
انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفۀ قلوبهم و فى الرقاب و الغارمین و فى سبیل اهللا و «. 1

  )60/توبه(» .ابن السبیل
  )90/مائده(» .انما الخمرو المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون«. 2
  )91/مائده(» .انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۀ و البغضاء فى الخمر و المیسر«. 3
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روشن ن عوامل و وسایل و تکیه کردن همه آنها بر کوشش کردن و فلسفه ای
کوشش و فعالیت است که مایه قوام حیات بوده . است، هر کوششى پاداشى دارد
چیزى چون . و استفاده جامعه و تهذیب روح استو موجب تحقق آبادانى زمین 

بخشد و وجود انسان را از  کند و تن را قوت نمى  کار روح را تهذیب نمى
  .کند عوامل کسالت و خمودى و سستى حفظ نمى

و تا کار سبب تملک است، تقریر حق مالکیت فردى در حدودى که ما بیان 
در به کار بردن  انگیزش فرد رساند، بلکه میدانى براى  به احدى ضرر نمىکردیم

باالترین درجه کوشش و فعالیت است تا میل خود را در تسلط بر کار ارضا 
رساند و   کند به کسى اذیتى نمى  البته تا در حدود مشروع و قانونى کار مى. نماید

وقتى از این حدود خارج شد راه عدالت این است که او را به همان راه برگردانند 
 از فعالیت بازداشته، در ردیف فلجها و خمورها و کم استعدادها در نه اینکه او را

  .آورند

مالکیت اش درباره اصل  نیز تابع نظریه» قل مال به غیرن«نظریه اسالم درباره 
دهد و این مطلب در قانون ارث و   آزادى کامل نمى» نقل به غیر«در : است

 قیدى رها بوده، از هر) هبه و هدیه(فقط بخشش و پیشکش . وصیت هویداست
به صاحب مال آزادى کامل داده شده که در زمان حیات خود هر طور که بخواهد 

زیرا آن دو از داخل جان قیدى دارند و آن اینکه صاحب . ببخشد و پیشکش دهد
کند   بخشد و هدیه نمى  مال براساس عادت جز مقدارى از مال خویشتن را نمى

شود که   طور که در وصیت پیدا مىرسد، آن و در نتیجه ضررى به وارث نمى
گیرد،  قرار مى» حجر و منع«اگر اسراف کند تصرفش ناروا بوده و در معرض 

وقتى هم که مرگ فرا رسید و دستش از . شود یعنى حق مالکیت از او سلب مى
مال کوتاه شد، مال به بازماندگان وارث او و یا کسى که برایش وصیت کرده 

براى : ( قانونى که خود حکمت و مصالحى داردشود، آن هم طبق  منتقل مى
. که حد اعالست وصیتى نیست) 31(و در زاید بر ثلث ) وارث وصیتى نیست

وصیت به طورى که قبال گفتیم براى تالفى محرومیت برخى از خویشان است که 
رسید و   اى هستند که قبال به آنها ارث نمى بندى ارث در درجه از نظر طبقه

  .تبار، خود یکى از عناوین صدقه و خیرات استوصیت به این اع
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شود  به وسیله ارث هم بر طبق قانونى که در دو آیه ارث بیان شده، مال منتقل مى
کلى در سهام اما قانون ). گذشت» تکافل اجتماعى«که متن آن دو آیه در فصل (

دارد و قبال از حکمت این تقسیم و مرد دو چندان زن بهره : این است که
بر ) از برادر پدرى و عمو و نظیر آن(و خویش پدرى . بندى پرده برداشتیم طبقه

گرچه حاالتى هم هست که خویش صلبى .   ]31[خویش صلبى مقدم است 
و این به ترتیب وظایف در مقابل حقوق، پاداش موافقى . برد  نصیب بیشترى مى

 مثال. وارث خویش پدرى مقابل مورث، موظف به وظایف بزرگترى است. است
برد زیرا که اگر پدر در حال حیات   پسر مال را پس از نصیب جدوجده مى

و . محتاج شود، در مرحله اول همان فرزند موظف است او را نفقه و خرجى دهد
کند زیرا که هنگام عجز برادرش  برادر پدر و مادر دیگران را محروم از ارث مى

 و یا وظیفه و حق در ضرر و سود... از کسب، موظف است که او را نفقه دهد و
و در فصل تکافل اجتماعى، راجع به . شود این قانون به طور عادالنه تقسیم مى

قانون ارث با  قدر کفایت سخن گفتیم و بیان داشتیم که حکمت قانون وراثت به
قوانین اساسى اسالم در تکافل و تفکر مربوط به روابط بین خویشان و بین یک 

هاى نفسانى و احتیاجات فرد   ات فطرت و خواستهنسل و نسلها و همچنین مراع
  .و اجتماع به طور مساوى در یک رشته بوده و هماهنگ هستند

: گوییم در اینجا درباره حکمت قانون ارث و تأثیر آن در اوضاع جامعه سخن مى
قبال فهمیدیم که اسالم تمرکز ثروت و حصر آن را در دست عده کمى، خوش 

اى براى پخش و توزیع ثروتهاى هنگفت   ارث، وسیلهدارد و قانون اسالمى نمى
یعنى مجموعه ثروت واحدى به فرزندان و خویشان . میان نسلهاى بعدى است

. آید  یابد و به صورت ثروتهاى کوچک و یا متوسط درمى متعددى انتقال مى
 آرى ;افتد که با این قانون، همه ثروتهاى شخص یکجا جمع شود کمتر اتفاق مى

الت کمى که مقیاس نیست، چنان که مالک بمیرد و جز یک فرزند که فقط در حا
مادر و نه زن و نه دختر هیچ ه پدر و نه همه ترکه را به ارث ببرد، نداشته باشد، ن

. شود  اما در بیشتر حاالت ثروت بین افراد متعدد پخش مى. کدام را نداشته باشد
ه ترکه را به پسر بزرگتر و وقتى بین این قانون و مثال قانون انگلیسى که هم

دهد مقایسه نماییم، حکمت اسالم در پخش ثروتهاى هنگفت و انبار شده بر  مى
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وانگهى در قانون اسالم عدالت بین ورثه لحاظ شده تا . ما ظاهر خواهد شد
  .دیگران بر پسر بزرگ کینه نورزند

  راههاى ازدیاد ثروت
مال را اعمال نموده و به صاحب اسالم درباره تولید مال نیز همان نظریه مالکیت 

مال آزادى مطلقى که هر طور بخواهد در آن تصرف کند نداده است، زیرا پشت 
سر مصالح فرد، مصالح مردم و جامعه قرار دارد و در حقیقت با آن مصالح معامله 

  .کند مى

تواند  یعنى مى. هر فردى در ازدیاد مال خویش آزاد است، لیکن در حدود قانون
تواند مواد اصلى را به صورت یکى از مصنوعات درآورد و  ند و مىزراعت ک

تواند غش و حیله در کار خود راه دهد  ولى هرگز نمى... تواند تجارت کند و مى
و یا ضروریات زندگى مردم را احتکار نماید و یا اموال خود را به ربا دهد و یا به 

و آن . ینها حرام استخاطر زیادى سود خود در مزد کارگران ستم کند، همه ا
ها را به حدى که بین طبقات فرق زیادى بیندازد، انبار  وسایل پاک سرمایه

ها که امروز  الن و هنگفت شدن فاحش سرمایهکند و این ثروتهاى ک نمى
کنیم اغلب از راه غش و ربا و خوردن مزد واقعى کارگران و احتکار   مشاهده مى

 مردمى و غارت و زور و غصب و سایر و سوء استفاده از ضرورتها و نیازهاى
اکنون به . کند بردارى است و اسالم تجویز نمى جرمهاى نهانى در راههاى بهره

  !بیان حکم اسالم و راه و حکمتش در وسایل تولید و تکثیر مال بپردازیم

*  

هر که غش در معامله کند از من «: داند اسالم غش در معامله را حرام مى) الف
سپس اگر . اند اختیار فسخ دارند ر و فروشنده تا از هم جدا نشدهخریدا» «.نیست

راست گفتند و روشن کردند معامله آنان برکت دارد و اگر کتمان کردند و دروغ 
  ».رود  خرید و فروششان از بین مى) برکت(گفتند 

نکنى و  توانى بفروشى و بخرى به شرط اینکه در متاع و یا پول حیله پس تو مى
برى  گر خواهى بود و سودى که مى  وگرنه حیله]32[ بیان کنى ارداگر عیبى د

دهد، زیرا که  حرام است و تصدق با این سود حرام، تو را از مواخذه نجات نمى
) ص(از عبداهللا بن مسعود از پیغمبر خدا : صدقه جز از مال حالل مقبول نیست

رد که آن را آو اى مال حرامى به دست نمى  هیچ بنده«: روایت است که فرمود
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ه کند که در آن برکت باشد و آن را ب  صدقه بدهد و قبول شود، و انفاقى نمى
گذارد جز اینکه توشه او به طرف جهنم خواهد بود و خداوند  پشت سر وا نمى

برد همانا خبیث، خبیث  کند لیکن بد را به خوب از بین مى بد را به بد محو نمى
  ».سازد را محو نمى

ه طبق قواعد اخالقى خود و قوانینى که درباره جلوگیرى از ضرر اسالم در این بار
گرى پلیدى روح است  رود، غش و حیله و تحقق تعاون بین مردم دارد پیش مى

یچ و موجب ضرر دیگران و برداشتن اطمینان از دل مردم است و در اجتماع ه
 و حیله عالوه اینکه نتیجه غش. اطمینان انجام نخواهد گرفتگونه تعاونى بدون 

اى است بدون زحمت مشروع و کوشش قانونى، و قانون کلى  دستیابى به بهره
اى بدون زحمت نیست چنان که هیچ زحمتى  اسالم آن است که هیچ گونه بهره

  ]33[. بدون پاداش نخواهد بود

اى از وسایل کسب درآمد و   اسالم احتکار ضروریات زندگى مردم را وسیله) ب
چرا که احتکار آزادى . »استهر که احتکار کند گناهکار « :داند  ازدیاد مال نمى

دهد که  برد، محتکر به دیگران حق این را نمى تجارت و صناعت را از بین مى
آنها همچون او واردات داشته باشند و چون او تحمل شرایط کنند و بدین وسیله 

رد و در گذا نماید و هر قیمتى که بخواهد به گردن مردم مى در بازار تحکم مى
کند و در معیشت و ضروریات آن بدانها ضرر   نتیجه آنها را دچار مشکالت مى

سازد و  عالوه اینکه او راه استفاده از فرصتها را بر دیگران مسدود مى. رساند مى
شود که آنان همچون او روزى بخورند و بهتر از او عمل کنند و چه بسا   مانع مى

بى به مواد اصلى و منابع ثروت را مسدود افتد که محتکر راه دستیا اتفاق مى
. برد تا نرخ خود را تحمیل کند سازد و کاالى زاید بر نیاز فعلى را از بین مى مى

این کار از بین بردن و یا ناقص نمودن مواد اصلى و منابع ثروت همگانى است 
ها  ما خود دیدیم که چگونه تُن. که خدا در زمین براى بشر مباح نموده است

حال  درهمانشد که قیمت قهوه در بازار تنزل نکند و   ه برزیلى سوخته مىقهو
بینیم که داروها  و چنان که مى. قدراحتیاج خود از آن نداشتند  هاى مردم به توده

شود و بیماران یا با درد  احتکار مى] 34[در بازارها به دست یهود و یهودصفتان 
شوند و همه   رگ رهسپار مىاند و یا به طرف م و شدت مرض دست به گریبان
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به خاطر این است که محتکران به سودهاى کالن دست یابند و ثروت و اموال 
  .هنگفت نمایندام خود را حر

اسالم در جلوگیرى از این وسیله نامشروع تکثیر مال، به حدى جلو رفته که 
هر که طعامى را چهل روز احتکار «: محتکر را از دایره دین بیرون دانسته است

کسى ! این مسلمان نیست» .کند از خدا بیزار بوده و خدا هم از او بیزار است
است که این ضرر بزرگ را بر اجتماع وارد ساخته، ترس نقصان جنس و احتیاج 

ست پیدا به ماده ضرورى زندگى را در اجتماع شایع نموده تا به درآمد حرامى د
  .ومى ملت زیاد کندمال مخصوص خود را به ضرر سود عمکند و بدان وسیله 

ربا هم وسیله حرامى است که اسالم به طور روشنى از آن منزجر است و آن ) ج
شما «: ترساند را شدیداً به پستى نسبت داده و رباخواران را به بدترین جایگاه مى

که ایمان دارید ربا را با فزودنهاى مکرر مخورید و از خدا بترسید شاید رستگار 
  )1(».شوید

 که نسبتهاى کوچک حالل باشد، این ]35[نجا از فزودنهاى مکرر نیست نهى در ای
ه اصل ربا وارد است و نهى آیه ب افتد  ذکر واقع و آنچه در میان اجتماع اتفاق مى

  .شود  مىاست که در آیات دیگر نیز روشن 

خیزند مگر چون آن کس که شیطان به جنون  خورند برنمى کسانى که ربا مى«
چون رباست، و خداوند بیع ) نیز(بیع : اند   از آن روز که گفته.کند اش مى آشفته

را حالل و ربا را حرام کرده است پس هر که را از پروردگارش پندى بیاید و باز 
ایستد آنچه گذشته است از اوست و کار او با خداست و آنان که تکرار کنند 

  )2(».اند و در آن جاویدان  جهنمیان

از خدا بترسید و اگر مؤمن هستید هر چه از ربا باقى اید   شما که ایمان آورده«
مانده واگذارید و اگر نکردید اعالن جنگ با خدا و رسول دهید و اگر توبه کردید 

  )3(».هاتان از آن شماست نه ستم کنید و نه ستم ببینید سرمایه

                                                           
  )130/آل عمران(» .یا ایها الذین آمنوا ال تأکلواالربا اضعافا مضاعفۀ و اتقواهللا لعلکم تفلحون«. 1
ک بانّهم قالواانما البیع مثل الربا الذین یأکلون الربا الیقومون اال کمایقوم الذى یتخّبطه الشیطان من المس ذل«. 2

واحل اهللا البیع و حرم الربا فمن جائه موعظۀ من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى اهللا و من عادفاولئک اصحاب 
  )275/بقره(» .النار هم فیها خالدون

 فأذنوا بحرب من اهللا و رسوله و یا ایها الذین آمنوا اتقواهللا و ذروامابقى من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا«. 3
  )279ـ287/بقره(» .ان تبتم فلکم رؤس اموالکم ال تظلمون و ال تظلمون
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رسد که هر که را در قسمتى از   اسالم در انزجار رو تنفر از ربا به حدى مى
) بر معامله(کند گرچه نویسنده و یا گواه  ى آن شراکتى بوده، لعنت مىقسمتها
خورنده ربا و موکل آن و ) ص(پیغمبر «: نقل شده که گفت» جابر«از . باشد

  ».اند مساوىشان  همه: عنت کرد و فرمودنویسنده و گواهان آن را ل

تماعى اسالم در همه اینها بر طبق نظریاتش درباره مال و اخالق و مصالح اج
ثروت و مال، امانتى است در دست صاحب مال و او مؤظف . رفته است پیش

تواند وظیفه خود را مبدل به   او نمى. است که در مال به خیر همه اجتماع کار کند
ضرر و ظلم بر مردم نماید و در کمین ساعت احتیاج مردم نشیند و از ضعف 

ا داده از آنها نچه به آنهموقعیت و شرایط خاص آنان بهره بردارد و بیش از آ
براى زندگى و احتیاج دوا براى عالج و احتیاج مخارج براى احتیاج غذا . بگیرد

ماند و یا ثروتمند  تحصیل علم و غیرآن، در آخر یا همه اینها بدون عالج مى
گیرد و بدین وسیله  دهد و زیاد مى  کند، کم مى درباره شخص محتاج تحکم مى

دارد او باید زحمت بکشد و کار کند و به   روا مىبه زحمت و کوشش او ظلم
  .ربادهنده ربایش را بپردازد و یا قرض خود را سال به سال زیاد کند

نکرده جز کند، در حالى که هیچ کارى  مال مقدار زیادى استفاده مىاین صاحب 
و در حقیقت خون و عرق ! اینکه صاحب مال بوده، ثروتمند و مالدار است

و ! مکد و با مُنتهاى شهوت مى! لیسد  با حرصى کامل مىدیگران است که
داند  شمارد و آن را سبب اساسى ملک و سود مى  اسالمى که کار را مقدس مى

کند که شخصى بنشیند و مال او بدو نفع برساند و یا اینکه مال، مالى  تجویز نمى
  ]36[. کند وگرنه حرام خواهد بود فقط کار و کوشش تولید مال مى. بزاید

کند چنان که مودت بین مردم را نیز   اسالم تهذیب اخالق فرد را مالحظه مى
خورد دل و اخالقى دارد که باید تطهیر شود و   کسى که ربا مى. دارد منظور مى

. گذارد همچنین او با این عمل در اجتماع دوست و آشنایى براى خود باقى نمى
 پس بگیرد دشمن من است، دهد تا دو دینار از من آن که یک دینار به من مى

 و دوستى او را به دوش پس من نه نسبت به او دلخوشى دارم و نه بار محبت
یکى از اصول اجتماع اسالمى است و ربا آن را از بین از طرفى تعاون . کشم مى

  .کند کند و از این جهت اسالم آن را تقبیح مى  برده و اساسش را سست مى
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شود  هست که در این عصر جدید بر ما ظاهر مىدر تحریم ربا فلسفه دیگرى نیز 
اى براى تمرکز و انبوه  ربا وسیله: که چه بسا در آن وقت معلوم نبود و آن اینکه

هاست که بر پایه زحمت نایستاده و از کار پیدا نشده است،  شدن عجیب سرمایه
اى از بیکاران در نمو و تمرکز اموال خود فقط  عدهایى است که و از آن چیزه
کنند و در نتیجه، سستى و تنبلى و عیاشى براى آنها و به ضرر آن  بدان تکیه مى

گیرند،  اند و در وقت تنگدستى قرض ربوى مى زحمتکشانى که محتاج به مال
هنگفت : شود و از این جریان دو مرض مهلک اجتماعى پیدا مى. یابد تحقق مى

حد، و پیدایش یک  تى بىحد ثروتها، و پیدا شدن اختالف طبقا  شدن و ازدیاد بى
. یابد  کند و به هر چیز دست مى  نمىطبقه بیکار و سست و عیاش که هیچ کار

دست آنهاست دامهایى براى صید اموال دیگران است، بدون گویا آن مالى که در 
اینکه آنها هیچ گونه زحمتى حتى براى دانه این دامها بکشند و مردمان محتاج 

افتند و با پاى خود به طرف آنها  ر آنها مىطورى و خود به خود د   همین
  !روند، به تصور اینکه مشکالت را از خود برانند مى

باید به محتاجان قرض بدون منفعت داده شود زیرا فقط همین راه تکثیر مودت 
دارا و ندار و قادر و عاجز ارى بین اجتماع و بوده، شایسته مروت و ضامن همک

 نیست و فضلیت آن در استفاده از آن و فعالیت مال ذاتاً داراى فضیلتى. است
اقتصادى آن است، و محض بودن آن در دست کسى مجوز این نیست که او را 

کند، پس   کند اوست که کوشش مى  در حقیقت آن که قرض مى. منفعت برساند
الزم است که از زحمتش فایده ببرد و مال بتنهایى و بدون زیاده به صاحبش 

  .برگردد

نمودن مال  صرف الم فرقى نیست که قرض براى رفع احتیاجات ودر نظر اس
اگر براى صرف نمودن بر . باشد و یا براى کسب و سود بردن از فعالیت اقتصادى

احتیاجات ضرورى خود باشد، جایز نیست که ظالمانه او را مجبور به ردّ بیش از 
اى کسب و اصل وام نمود و کافى است که همان اصل قرض را رد کند و اگر بر

کند   سود بردن هم بوده، قاعده این است که سود در مقابل همان کوششى که مى
و مال سودى جز با زحمت و کار . گیرد  باشد، نه در مقابل مالى که به قرض مى

که ربا از این جهت است . گاه اسالم است و کار و کوشش، تنها تکیهدهد  نمى
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خواه براى مشکالتش در همه حاالت در همه حاالت حرام شده و وام دادن به وام
  ]37[. الزم شده است

 من )1(».مهلتى تا زمان توانایى است«: اگر وامخواه وامى گرفت و تنگدست شد
: معتقدم که این عبارت براى امر و وجوب است زیرا که آن شرطى و جزئى است

جوب این عبارت مفید امر وو  )2(».و اگر تنگدستى بود مهلتى تا زمان توانایى«
است نه استجاب، و در کنار این آیه ترغیب در آسان گرفتن نیز هست مانند گفتار 

خدا رحمت کند مرد آسانگیر در وقت فروش و زمان خرید و «): ص(  پیغمبر
آسان گرفتن در طلبکارى، حفظ عزت مدیون است و » .هنگام طلبکارى را

 را بر کوشش بر نشاندن درخت دوستى طلبکار در جان مدیون، و ضمناً مدیون
هر که را خوش «: فرمود) ص(و نیز پیامبر . انگیزد  پرداخت به قدر طاقتش برمى

آید که خداوند وى را از سختى روز قیامت نجات دهد از تنگدستى بگذرد یا او 
هر که تنگدستى را مهلت دهد یا از او بگذرد خدا او را «: و فرمود» را مهلت دهد

 جز سایه او نیست، زیر سایه عرش خود سایه اى روز قیامت، روزى که سایه
  ».دهد

کند که در پرداخت قرض خود کوشش   اسالم در مقابل این، بر مدیون الزم مى
، و نماید تاذمه خود را خالى کند و فضیلت قرض را با فضیلت وفا پاسخ گوید

که اموال مردم را بگیرد و هر «: بین افراد اطمینان در معامالت را تثبیت نماید
هر که وام بگیرد و . »برد قصدش پرداخت آن نباشد، خدا آن را از بین مى

کشد تا کسب نماید و   کند و زحمت مى قصدش پرداخت آن باشد کوشش مى
اى دارد صاحب اراده محکمى نیز   غالباً کسى که کوشش صادقانه. استرزاق کند

د، به ولى هر که بگیرد و قصدش اتالف آن باش. شود خواهد بود و موفق مى
کشد و سست   کند و از کار و کوشش دست مى  زندگى با اموال مردم خو مى

پیغمبر . گراید کند و مال به تلف و از بین رفتن مى  شود و همتش سقوط مى مى
اهللا  یا رسول: و مردى عرض کرد» انگارى دارا، ستم است سهل«: فرمود) ص(

کند؟   پوشى مى انم چشمبفرمایید که اگر در راه خدا کشته شوم خداوند از گناه
اگر کشته شوى در حالى که صبر ورزیده باشى و ! آرى«: فرمود) ص(پیغمبر 
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١٥٠ عدالت اجتماعی در اسالم

براى خدا جنگ کرده باشى و پشت به جنگ نکرده باشى بلکه بدان اقبال و رو 
دوباره تکرار فرمود، و سپس ) ص(چه فرمودى؟ پیغمبر : گفت» .نموده باشى

و » .جبرئیل بدین مطلب خبرم داده استهمانا . آرى، مگر قرض  و وام«: فرمود
این چنین براى بدهکارى که قدرت پرداخت را دارد کافى نیست که جنگ کند و 
در راه خدا کشته شود گرچه صبر ورزد و براى خدا باشد و پشت به جنگ نکرده 

. زیرا که وام مربوط به حق دیگران در گردن اوست، نه فقط حق خداست. باشد
: ت پرداخت دارد، اما اگر عاجز شد برایش نصیبى از زکات اسالبته تا قدرت بر

 و بنابراین جایز است که بدو )1(».و بدهکاران است... فقرا وها براى  همانا صدقه«
مردى در : سعید خدرى نقل شده که گفت از ابى. صدقه دهند تا وامش را بپردازد

نتیجه قرض زیادى  هایى که خریده بود ضرر کرد و در  در میوه) ص(مبر عهد پیغ
مردم به او صدقه دادند و به » .به او صدقه بدهید«: فرمود) ص(پیغمبر . پیدا نمود

هر چه یافتید بگیرید و «: به طلبکارانش فرمود) ص(اندازه وامش نشد، پیغمبر 
  ».جز این براى شما نیست

وقتى پس از چندین فتح اموالى به دستش آمد قدم دیگرى برداشت ) ص(پیغمبر 
ه روایت شده ک.  قرض بدهکاران را پس از وفاتشان، از مال عمومى پرداختو

آمد،   اى که قرض داشت مى مردهچنین بود که به بالین ) ص(سلوک پیغمبر 
اگر گفته » براى قرض خود چیزى براى پرداخت گذاشته است؟«: پرسید مى
 خواند وگرنه به شد که براى وفاى قرضش چیزى دارد بر آن نماز مى مى

ولى بعداً که فتوحاتى برایش » .شما بر رفیقتان نماز بخوانید«: فرمود مسلمانان مى
 هر که بمیرد و قرضى ;من از جان مؤمنان بدانها اولى هستم«: فرمود دست داد مى

ماست که آن را ر داشته باشد و براى وفاى قرضش چیزى نگذاشته باشد ب
  ». اوستبپردازیم و هر که مالى وا گذاشته از آن ورثه

کند چنان که بر اعانت   اسالم این چنین بر رد حقوق به صاحبانش ترغیب مى
نماید و بدین وسیله اطراف  مضطر و آسان گرفتن بر او در پرداخت، تحریص مى

کند و همه مصالح را تضمین نموده، در قسمت بین حقوق و   کار را جمع مى
  .نماید  وظایف تعدیل مى

  راههاى انفاق
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١٥١ عدالت اجتماعی در اسالم

اسالم انفاق مال . نماید بود که اسالم براى رشد و نمو مال وضع مىاینها اصولى 
صاحب مال آزاد نیست هر طورى که بخواهد . گذارد را هم بدون قاعده نمى

گرچه این تصرف به خود . دست خود را ببندد و هر طورى که بخواهد انفاق کند
ه هر چه شود ک  فرد مربوط است ولیکن در اسالم فرد به حال خود واگذار نمى

وانگهى در مال، ! فرد آزادى دارد ولیکن در چارچوبى از حدود. بخواهد بکند
کمتر تصرف شخصى است که ارتباط به دیگران نداشته باشد، اگرچه ارتباطى 

  .روشن و بدون واسطه در کار نیست

پذیرد،   دست بسته شده همانند دست اسرافکار بوده، هیچ کدام را اسالم نمى
دستت را به «: گردد ررى است که به خود فرد و اجتماع برمىچون در هر یک ض

گردنت بسته مدار و آن را به تمامى مگشاى که مالمت دیده و حسرت زده 
  )1(».بنشینى

برگیرید و بخورید ) با خود(زینتهاى خود را نزد هر مسجدى ! شما اى پسر آدم«
  )2(».دارد مىکنندگان را دوست ن و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا اسراف

بسته شدن دست باعث محرومیت انسان از تمتعات مشروع است و اسالم هر فرد 
داند که در حدود مشروع، خود را التذاذ و آسایش دهد و خوش  را مکلف مى

ندارد که مردم غیر از حرام شرعى چیزى را بر خود حرام کنند زیرا که زندگى 
. بدون اسراف کردن شادمان باشندباید زینت و زیورى داشته باشد و بهتر است 

آدم را   بنى. داند گیرى از لذایذ پاک زندگى را الزم نمى اسالم محرومیت و کناره
کند که به زینتهاى شایسته زینت کنند چنان که در آیه شریفه گذشت،  امر مى

بگو چه کسى زینتهاى «: فرماید قرآن پس از آیه مذکور با یک لحن انکارآمیز مى
: بگو! ام کرده؟هاى رزق را حر ه بر بندگان خود ایجاد کرده، و پاکیزهخدایى را ک

، )براى آنهاست(هم محضاً اینها براى مؤمنان است در زندگى دنیا و روز قیامت 
همانا خدایم زشتیها را : دهیم، بگو ها را براى مردم دانا تفصیل مى این چنین آیه
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١٥٢ عدالت اجتماعی در اسالم

یک قرار دادن براى خداوند آنچه از ظاهر و نهان و گناه و ظلم و ستم ناحق و شر
  )1(».دانید حرام نموده است  خدا سلطنتى نداده، و گفتن بر خدا آنچه نمى

بزرگ و ى معقول زندگى را از همه مردم کوچک و گیرى از زیباییها  اسالم بهره
نموده و اگر گاهى » آدم بنى«فقیر و غنى خواسته و از این جهت در آیه خطاب به 

ا نموده، این دعوت به ترک التذاذ و محرومیت نیست، بلکه دعوت به صبر و رض
دعوت به حفظ نفس است و براى اینکه آن را در برابر مشکالت موقتاً تسکین و 
آرامش دهد تا از بین بروند یا تغییر یابند و پس از رفع مشکالت هر فردى باید 

فراد اى اکه به طور حالل بهره و لذت برد و اجتماع مؤظف است که این را بر
  .مند سازد نموده، آنها را از لذتى که خداوند به آن دعوت نموده بهرهمهیا 

اند که کمتر از نصاب زکات را  و آنان کسانى  از این جهت است که براى فقرا ـ
ـ نصیبى از زکات معین نموده تا گشایشى در رزق خود دهند براى کفایت   دارند

 از این نظر که اسالم فقط دعوت به .روزى، زیرا چه بسا به قدر کفاف دارند
 و آن باالتر از کند کند، بلکه دعوت به لذت بردن از زندگى مى مقدار کفاف نمى
دهد تا بر خود  فقیر مقدارى از اموال زکات مىوقتى اسالم به . مقدار کفاف است

گشایش دهد و فوق ضروریات و احتیاجات الزم خود از لذایذ حالل دنیا لذت 
 مراتب اولى و بهتر است که شخص دارا براى لذت معقول از زندگى و برد این به

هاى حیات که زیادند چیزى مصرف کند تا حیات با  محروم نشدن از پاکیزه
طراوت و با نشاط شود و روح انسانى بتواند در سایه آرامش به حدّى برتر از 

هر جمال عالم خلقت و مظاى بلندمرتبه در حدود ضرورت از فکرى عالى و تعقل
وقتى خداوند مالى به تو داد «: فرماید مى) ص(پیغمبر گرامى . و کمال بهره برد

با  نشینى ـ  بنابراین تظاهر به فقر، و خاک» .باید اثر نعمت خدا بر تو دیده شود
ـ انکار نعمت خدا حساب شده که خداوند از آن کراهت  وجود توانایى و قدرت

  .دارد

 جهت دیگرى هم هست که اسالم در حبس ;و اینها همه یک جهت بحث است
حبس نمودن مال تعطیل وظیفه آن : مال و به کار نینداختن آن منظور کرده است
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١٥٣ عدالت اجتماعی در اسالم

اجتماع احتیاج زیادى به گردش اموال دارد تا زندگى در همه مظاهر و . است
براى . مند سازد جهات رشد و نمو نماید و در همه خصوصیات اجتماع را بهره

حبس اموال، همه . ار، و براى انسانیت راه فعالیت را مهیا نمایدجهانیان وسایل ک
کند بنابراین در نظر اسالم حرام است، زیرا باعث تعطیل  اینها را تعطیل مى

  .مصالح خصوصى و عمومى است

البته . تاست وباعث فسادفرد و اجتماع اس دیگر موضوع  هم طرف اسراف
ا، گرچه همه مال را هم بدهند، اسراف نخست باید بدانیم که انفاق مال در راه خد

شنیدیم که میل ندارد به اندازه ) ص( چنان که در روایتى قبال از پیغمبر ;نیست
کوه احد طال داشته باشد و حتى دو قیراط براى خود نگه دارد بلکه همه را در 

اسراف در مصرف . گذارد نمود و دو قیراط هم باقى نمى راه خدا انفاق مى
  . همین منظور اسالم استبرخود است و

منظور از اسراف در مصرف خود همان جمع کردن همه گونه امکانات تمتع از 
دارد که مال در دست   داند و دشمن مى  لذایذ است که اسالم اکیداً آن را بد مى

توانگران دست به دست گردد تا تمرکز ثروت باعث نشود که مصرف آن هم در 
ا براى صاحبش و اجتماعى که در آن زندگى راه هنگفت شدن آن باشد، و آن ر

داند که بر اجتماع   داند و از این جهت آن را امر منکرى مى کند منشأ شر مى مى
  .آورد  الزم است آن را تغییر دهد وگرنه خود را در معرض هالکت درمى

و حرمت  نبوى درباره بدى الابالگیرى در استفاده از لذایذ آیات قرآن و احادیث
رساند که نزد خدا و رسول از جمله بدترین   تواتر بوده و بروشنى مىآن به حد 

هاى زندگى تحریص  حرامهاست، و اسالمى که مردم را بر لذت از پاکیزه
دارد که لذایذ حالل را بر خود حرام کنند و دعوت به این  نماید و بد مى مى
ین اسالم کند که زندگى را شاداب و بشاش نمایند نه تاریک و طرد شده، هم مى

  .از اسراف و الابالگیرى بشدت کراهت دارد

پرور عیاش را احیاناً به سقوط همت و ناتوانى و تنزل   قرآن، ثروتمندان تن
شود که به   نازل مى اى  سوره وقتى«: کند مى خصلتهاى نیک نفسانى توصیف



١٥٤ عدالت اجتماعی در اسالم

خدا ایمان بیاورید و با پیغمبرش به جهاد روید مکنت دارانشان از تو اجازه 
  )1(».ما را واگذار با نشستگان باشیم: گوید  یرند و مىگ مى

نگریم، تا آنجا که  و چون در تحریص اسالم بر جهاد و بزرگداشت مجاهدین مى
هر که بمیرد و جنگ نکند و خود را به جنگى نیاورد «: فرماید پیغمبر گرامى مى

ن فهمیم که تا چه اندازه ای آن گاه خوب مى» با نوعى از نفاق مرده است
داران را به خاطر تخلف و بازنشستن از صفوف مجاهدین کوچک شمرده   مکنت

البته این هیچ عجیب نیست، ثروتمند عیاش، سست و . و تحقیر کرده است
اراده و خوشگذران بوده و رادمرد نیست، عادت به کوشش نکرده و در نتیجه   بى

کوشش . همتش سقوط نموده، خصلتهاى حمیده او کاستى و سستى گرفته است
کند و او را از لذات حیوانیش   در جهاد این لذتهاى شهوانى آزاد او را تعطیل مى

 ولى او در زندگى ارزشى جز همین ارزشهاى پست و ;کند  براى مدتى جدا مى
  .شناسد نمىدور از راه عدل را 

گوید و آنها را چنین نشان  پروران سخن مى  قرآن گاهى هم درباره این تن
ره مانع راه هدایت خود و تبعه و پیروان مستضعف و بیچاره دهد که هموا مى

اند استثمارشدگانى   خود بوده و خواهند بود و تا در جهان این ثروتمندان عیاش
گویند و شهوات آنان را تحقق  هم هستند که مقابل تکبر آنان تملق مى

 ما در هیچ آبادى«. کنند بخشند و همانند حشرات خود را در آن فانى مى مى
اى نفرستادیم جز آنکه ثروتمندان عیاشش گفتند ما به آنچه بدان  ترساننده

  )2(».اید کافریم فرستاده شده

گى دنیا بزرگان قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را انکار داشتند و در زند«
شما نیست، از آنچه این جز بشرى مانند : نعمت بسیارشان داده بودیم گفتند

نوشد و اگر مطیع بشرى مانند    از آنچه شما نوشید، مىخورد و  خورید، مى مى
  )3(».خود شوید زیانکار خواهید بود

                                                           
» .ذرنانکن مع القاعدین: وا مع رسوله، استأذنک اولوا الطول منهم و قالوااهدو اذا انزلت سورۀ ان آمنوا باهللا و ج«. 1
  )86/توبه(
  )34/سبأ(» .و ما ارسلنا فى قریۀ من نذیراال قال مترفوها انابما ارسلتم به کافرون«. 2
اال بشر مثلکم ما هذا : الذین کفروا و کذبوا بلقاء االخرۀ و اترفنا هم فى الحیوۀ الدنیا و قال المالء من قومه«. 3

  )34ـ33/مؤمنون(» .لخاسرونمنه و یشرب مما تشربون و لئن اطعتم بشراً مثلکم انکم اذاً یأکل مماتأکلون 
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پروردگارا ما مهتران و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به دربردند، «
  )1(».پروردگارا از عذاب دو برابرشان ده و لعنتشان کن لعنتى بزرگ

ر زندگى سست و بیمارگونه خود و بر این هیچ تعجب ندارد زیرا توانگران ب
اى متملق و   حرص دارند که اطرافشان عده. اند  شهوات و لذایذشان حریص

از هدایت و دین و ایمان . مفتخور باشند تا در مقابل نفوذشان سر فرود آرند
کند و راههاى لذت مباح را   محرومشان مىاند  بسیارى چیزها که بر آن حریص

و آن هم برایشان بسیار کم است، مرض روحى و  کند ـ برایشان بیان مى
ـ و ارزشهاى همه مردم را باال   شود  گسیختگى شهواتشان بدان راضى نمى

برد و در نتیجه آنان تسلط مطلق خود را بر استثمارشدگان آن طورى که آنها  مى
دهند و آنها را از   را آلت دست و وسیله نفوذ خود کرده بودند از دست مى

آزاد ده است هام و تارهاى عنکبوتى که به جانشان احاطه کرخرافات و او
سازد؟ خرافاتى که در اجتماعات عقب افتاده و نادان و استثمار شده وسیله  مى
. آنها از این جهت دشمن هر گونه هدایت و معرفتى هستند. بردارى است بهره

جمودى رود و  پرورى است که به سر وجدان و باطن مى  اینها همه عالوه بر تن
و روزى که با آنچه سواى خدا «. کند در مشاعر و ادراکات ایجاد مى

گوید شما این بندگان مرا گمراه کردید یا   پرستیدند محشورشان کند و مى مى
گوییم، ما را سزاورا نبود که   ؟ گویند تقدیس تو مىخودشان راه را گم کردند

عمت دادى و آنها ذکر تو دوستانى گیریم ولى تو ایشان و پدرانشان را نسواى تو 
  )2(».فایده شدند  زده و بى  را فراموش کردند و گروهى هالکت

پرورى و عیاشى بکشد و از نسلى به نسلى منتقل  بنابراین، لذت طوالنى که به تن
خاصیتى   برد و خشکى و بى و از پدران به ارث برسد، تذکار را از یاد مى

) فایده شوند زده و بى  ى هالکتگروه(» کانوا قوماً بورا«تعبیر . آورد مى
گویند که  آن زمین مى زمین بور به .دهنده تعبیر عجیب و عمیقى است نشان

                                                           
» .و قالو ربنا أنّا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیال ربنا آتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً کبیراً«. 1
  )68ـ67/احزاب(
سبحانک : یعبدون من دون اهللا، فیقول أانتم اضللتم عبادى هؤالء ام هم ضلوا السبیل؟ قالواو یوم یحشرهم و ما «. 2

» .حتى نسوا الذکر و کانوا قوماً بورانتخذ من دونک من اولیاء و لکن متعتهم و آباءهم ما کان ینبغى لنا ان 
  )18ـ17/فرقان(
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ثمر  پس دلها و قلوب و زندگى آنان سخت و بایر و بى. نتیجه و ثمرى ندارد
  .است

نامد، به خاطر   هاى ثروتمندان عیاش را منزلهاى شیاطین مى خانه) ص(پیغمبر 
شترهایى براى «: شود اى که از آن خارج مى جوشد و فتنه فسادى که در آن مى

یکى از ! اند اما شتران شیاطین را دیدم اند و منزلهایى نیز براى شیاطین شیاطین
رود و بر هیچ یک از این  رون مىشماها با شتران خوبى که آنها را فربه نموده بی

ذرد که در راه مانده گ و به برادر خود مى) شود نمىو سوار (رود   شتران باال نمى
هاى شیاطین را جز این قفسها که مردم با دیباج   اما خانه! برد  او را نمى

آن شتران را شتر شیطان دیده که ) ص(اگر پیغمبر » .بینیم پوشانند نمى مى
صاحبانش احتیاج به سواریش ندارند و در همان حال راه ماندگانى وسیله سوارى 

بینیم که صبح و شام براى  اى مدرن و زیبایى مىنداشته باشند، ما اینجا ماشینه
هزاران نفر هم به قدر کرایه و اجرت گردند و   کوچک و پست ول مىکارهاى 

تراموا و اتوبوس هم ندارند و صدها نفر پاهایشان در حوادث قطع شده و حتى 
به صورت ) ص(ها که پیغمبر  اما آن خانه. پایى هم براى راه رفتن ندارند

پرورى و شهوتهایى که  یده شده با دیباج دید ما آنها را با وسایل تنقفسهاى پوش
  !بینیم به قلب بشرى در آن زمان خطور نکرده بود مى

پس بدین ترتیب در طول تاریخ، عیاشى سبب هالکت و سبب غرور بوده و 
شان کرده بود، اینک آن   ها را هالک کردیم که رفاه غره چه بسیار قریه«: هست

  )1(».ه پس از ایشان جز اندکى مسکون نشده استمسکنهاشان ک

آورد، سبب عذاب در   و بناچار فرد عیاش به خاطر آن گناهانى که به بار مى
اند و آب جوشان و  و سمت چپیها، چه سمت چپیها؟، در آتش«: آخرت است

اى از دود غلیظ که نه خنک است و نه با فایده، آنها پیش از این از منعمان  سایه
گفتند   اصرار داشتند و مى) یا قسم خویش به نفى حشر( بر گناه بزرگ بودند و

وقتى بمردیم و خاک و استخوان شدیم چگونه ما و پدران قدیممان زنده 
  )2(»شویم؟ مى

                                                           
  )58/قصص(» . من بعدهم اال قلیالو کم اهلکنا من قریۀ بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن«. 1
فى سموم و حمیم و ظل من یحموم البارد و الکریم، انهم کانوا قبل : و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال«. 2

ذلک مترفین و کانوا یصرون على الحنث العظیم و کانوا یقولون أاذامتنا و کناتراباً و عظاماً أئنا لمبعثون، 
  )48ـ41/واقعه(» اوآباؤنااالولون؟
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اجتماعى که رسد بلکه به  ش نمىولیکن هالکت و عذاب تنها به شخص عیا
وقتى بخواهیم «. کند  کند نیز اصابت مى براى پیدایش عیاشان زمینه فراهم مى

اى را هالک کنیم عیاشانش را زیاد کنیم و آنها در آن گناه کنند و در نتیجه  قریه
  )1(».شود و آن گاه آنها را به نحو کاملى هالک کنیم آن گفته درباره آنان ثابت مى

فهمند  اى ندارد زیرا آن معنایى که عوام مى فایده» جبریها«اراده در این آیه براى 
: ت بلکه منظور جبرى بودن علل و معلول و یا مقدمات و نتایج استمنظور نیس

انگارى و سکوت در برابر آنان و بازنشستن از   پیدایش عیاشان در اجتماع و سهل
  .اگذاردن عیاشان به حال خود، تا فساد کنندنابود کردن اسباب عیاشى و و

کشد و همین  همه اینها وسایلى است که حتماً طبق جریان طبیعت به هالکت مى
معناى اراده در آیه است، یعنى نتایج را به دنبال مقدمات آوردن و واقع نمودن 
مسببات در وقت وجود اسباب به حسب قانون و ناموسى که خدا براى عالم و 

اجتماع مسئول این منکرى است که روى داده و عیاش به . زندگى خواسته است
کشاند و قبال بیان  به فساد مىحکم وجودش در اجتماع حتماً جامعه را هم 

اینجا مال زیادى است . طلبد  داشتیم که زیادى نیرو حتماً مصارفى براى خود مى
و همان نیروست و آنجا نیروى حیاتى زیادى است و آن هم نیروست، و جاى 
دیگر وقت زیادى بدون کار و فکر است و آن هم نیروست و جوانان و دخترانى 

باید . گرایند  و پول دارند حتماً به فسق و فجور مىعیاش که جوانى و بیکارى
براى نیروى تن و مال و وقت خود موارد مصرفى پیدا کنند و غالباً به دنبال 

ایط و مقتضیات زمان و محیط صور مختلفى روند که طبق شر  مصارف پست مى
لیکن همه در سر حد پستى و سستى و پلیدى ظاهرى و معنوى به . کند پیدا مى
از طرف دیگر بهره برداران و سودخواران و محتاجان به آنها از . رسند  هم مى

نشینان و توانگران و  فروشان و بازیگران، و مطربها و خودفروشان، و حاشیه برده
کنند و دایماً از ارزشهاى اصیل زندگى که  منعمان، فسق و سستى را رایج مى

 گاه این مرض به همه آن. کاهند براى مردان و زنان عیاش اهمیتى ندارد مى
نتیجه عاقبتى که حتماً باید بشود تحقق کند و در   زندگى سرایت مىجوانب 

و سستى جسم و خرد » اباحیت«یابد که همان شیوع زشتیها در ملت و انتشار  مى

                                                           
  )16/اسراء(» .مرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیراًو اذا اردنا ان نهلک قریۀ ا«. 1
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و انحطاط معنویات و مسائل روحى است و در این هنگام امر خدا تحقق یافته، 
  !شوند  الک مىمردم این اجتماع به نحو کاملى ه

جرمى که اولش فردى است ولى وقتى . این عقیده اسالم درباره جرم عیاشى است
ن نبرد این گناه نتایج اجتماع از آن ساکت شده و با دست و زبان و دل آن را از بی

گذارد و آن را به آخرین درجه   مىدهد و این وبا در تن اجتماع تخم  خود را مى
به حکم مترتب شدن نتایج بر مقدمات، و معلولها بر اینها همه . رساند هالکت مى
 ولیکن حد )1(».و هرگز تبدیلى براى سنت و رویه خدا نخواهى یافت«: علل است

شود و نیز حد محرومیت چیست؟ و   زیاده امکانات که باعث این بالها مى
کنیم که حکم محیط و عرف صحیحترین   اعتدال بین آن دو کدام است؟ گمان مى

  .حکمهاست

کنیم محیط محرومى را مشاهده   ما وقتى به اول پیدایش اسالم مراجعه مى
بینیم که از  چیزى در آن هویداست و پیغمبر را مى کنیم که تنگدستى و بى مى

بپوشد در آخرت نخواهد ر هر که در دنیا حری«: کند  پوشیدن حریر نهى مى
اطمه، دوست نداشت ف) ص(پیغمبر«: کند  روایت مى) ع(و على » .پوشید

اهل بیت خود ) ص(ولى این خصوصیتى است که پیغمبر » .دخترش، طال بپوشد
این : کنیم که اگر بگوییم ما گمان مى. کرد، نه سایر مردم را را بدان ملزم مى

اى که مقتضیات محیط و احوال   بوده وگرنه در زمینه) ص(منطق محیط پیغمبر 
ندارد، حرامى را ] 38[وتىاجتماع به تنگدستى دعوت نکند اسالم هم چنین دع

هاى رنگین و   البته این درست است که پوشیدن حریر و پارچه. ایم حالل نکرده
کشاند، خصوصاً  کند و آنها را به خوشگذرانى مى  الوان ارزش مردان را کم مى

هنگام جهاد و آن وقتى که موقعیت اقتصادى اجتماع، این خوشگذرانى را تجویز 
  .نکند

توانست ببیند که وضع سخت معشیت و اقتصاد زندگى به حد   البته پیغمبر نمى
براى دیدن ) ص (جابر روایت کرده که پیغمبر. اهمیتى به ظاهر و لباس بکشد  بى

این «: فرمود. موهایش به هم ریخته مردى غبارآلود را مشاهده کرد که ;ما آمد
چرکینى و مردى را دید که لباسهاى » چیزى ندارد که سر خود را آرایش بخشد؟

ابواالحوص » این چیزى ندارد که لباسهاى خود را بشوید؟«: فرمود. داشت
                                                           

  )43/فاطر(» .ولن تجدلسنۀ اهللا تبدیال«. 1



١٥٩ عدالت اجتماعی در اسالم

مرا دید و من لباسهاى ) ص(پیغمبر «: جشمى از پدرش نقل نموده که او گفت
» از چه قسم مال؟«: گفتم آرى، فرمود» آیا تو مالى دارى؟«: اى داشتم، فرمود کهنه

وقتى خدا به تو «: و شتر، فرموده از گوسفند گفتم خدا از همه چیز به من داد
خداوند پاکیزه و «: و فرمود» .مالى داد باید اثر نعمت و فضل خدا بر تو دیده شود

نیکوست و پاکیزگى و نیکویى را دوست دارد و نظیف است و نظافت را دوست 
 ;دارد و کریم است و کرم را دوست دارد و بخشنده است و جود را دوست دارد

  ». نظیف کنید و شبیه یهودیان نشویدهاتان را در خانه

پیش از این گذشت که خداوند فرزندان آدم را فرمود که زینتهاى خود را بردارند 
بنابراین چنین نتیجه . هایى که بر آنها حالل شده برخود حرام نکنند و پاکیزه

منطق محیط، خودحسابى دارد، و سطح زندگى عمومى اجتماع : گیریم که مى
هنگامى که خداوند کشورها .  زیادى امکانات و محرومیت استکننده حد معین

را بر مسلمانان گشود و ثروت اجتماع زیاد شد و سطح زندگى ترقى کرد، 
بردند استفاده بردند و کسى هم بر  لباسهایشان تغییر کرد و از آنچه قبال لذت نمى

یغمبر پ. نمودند  معمول تجاوز مىآنان خرده نگرفت مگر در صورتى که از حد 
هر چه خواهى بپوش و هر چه خواهى بخور تا دو چیز از تو «: فرماید مى) ص(

  .»اسراف و آرزوهاى خیالى: دور است

کنیم که  نماییم ذکر مى اى از مثالها که در عصر حاضر خود مشاهده مى پاره
اى مجهز به وسایل  هنگامى که کارگر امریکایى خانه: معناى اسراف روشن شود

ب گرم و اجاقهاى برقى و گازى و رادیو و تلویزیون و ماشین روشنایى و آ
اش اجازه همه  شخصى دارد و درآمد و دخلش به حدى است که به او و خانواده

دهد، اسراف نیست که رئیس  را مى... نوع تفریح هفتگى و یا رفتن به سینما و
یارى از اى عادى است که بس  داشته باشد و آن خانه» کاخ سفید«جمهور آنجا هم 

ولى هنگامى که میلیونها مردم یک جرعه آب . اهالى امریکا بهتر از آن را دارند
اى از مردم  نظیف آشامیدنى ندارند، این بدون شبهه اسراف است که دسته

کنند بیاشامند و وقتى که   مشروبات عالى خارجى که از ماوراى بحار وارد مى
ها و  پاره د و در قرن بیستم از تختهندارناى براى خود  ا مردم منزل سادهمیلیونه

سازند و براى پوشاندن تن خود پارچه خشنى هم  حصیر براى خودخانه مى
هر  ـ» جنیه« صد هزار ]39[ندارند این اسراف و حرام است که براى مسجدى 
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چنان که اسراف و . ـ خرج کنند جنیه مصرى تقریباً معادل لیره استرلینگ است
گرچه این کعبه است و . ا مخمل طالدوزى شده بپوشانندحرام است که کعبه را ب

  .]40 [شود اولى هستند  آن مسجد، لیکن مردم به اموالى که در این راه صرف مى

پس حاکم و . توان اسراف و محرومیت را معرفى نمود و به همین قیاس مى
رود، و  قاضى در این مسئله منطق محیط است و این منطق کمتر به خطا مى

ن ثروت عمومى مردم و سطح زندگى عمومى در هر زمان و محلى مظاهر بنابرای
گیرى و بیان امثال  اجتماع در اندازه و حسن کنند  اسراف و اعتدال را روشن مى
رود و اساساً تعاریف و حدود اسالم به حسب  این امور بسیار کم به خطا مى

  .زمانها و اوضاع مختلف چنین است

  فریضه زکات
قضیه . سخن گوییم، همان رکن بارز اجتماعى از ارکان اسالماکنون از زکات 

زکات حق مالى است که از . است» نظام مالى اسالم«ترین چیز در  زکات اساسى
جهتى عبادت و از جهت دیگر وظیفه اجتماعى است و اگر بخواهیم بر طبق 

عى نظریه اسالم در عبادات و اجتماع سیر کنیم، باید بگوییم زکات وظیفه اجتما
اند که زکات پاکى و نمو است،  عبادى است و بدین جهت آن را زکات نامیده

هم پاکى باطن و تطهیر ذمه و عهده از تکلیف، به وسیله پرداخت حق واجب و 
مال عزیز است و ملک . هم پاکى جان و دل از فطرت بخل و غریزه خودخواهى

دیگران داد پاک و آزاد جان انسانى از آن گذشت و به مورد عالقه انسان، و وقتى 
  .تواند ترقى کند و نورانى گردد شود و مى مى

و همچنین زکات پاکى مال، به وسیله پرداخت حق واجب در آن است که 
شود و چون در زکات معناى عبادت است، اسالم از   موجب، حلیت تصرف مى

به واسطه دقت خاصش پرداخت آن را از اهل ذمه نخواسته و آن را به جزیه 
دیل نموده تا آنها هم در مخارج دولت شریک باشند نه اینکه عبادتى مخصوص تب

  .از عبادات اسالم را بر آنان تحمیل کند، مگر اینکه خود بخواهند

زکات حقى از اجتماع در گردن فرد است تا ضامن کفایت گروههایى از اجتماع 
مقدارى تمتعات باشد که نقصان امکانات دارند و همان طور که قبال گفتیم امکان 

و بدین وسیله اسالم جزئى از قانون عمومى . و التذاذ را هم برایشان فراهم کند
اسالم » .تا بین توانگران شما دست به دست نگردد«: بخشد خود را تحقق مى
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کند که هر    مىبراى مردم تنگدستى و احتیاج و درماندگى را خوش ندارد و الزم
یت از زحمت خود ببرد، و چون به علتى ناتوان توانایى دارد به قدر کفافردى تا 

  .شد از مال اجتماع بردارد

خواهد که   داند زیرا مى  اسالم تنگدستى و احتیاج را براى مردم مکروه و بد مى
آنان را از مشکالت زندگى مادى برهاند تا به مقصد بزرگتر و به آنچه به انسانیت 

پسران «: آدم کرده برسند  بنىسزاوارتر است، و به آن کرامتى که خدا مخصوص 
لشان کردیم و از چیزهاى پاکیزه آدم را کرامت دادیم و در خشکى و دریا حم

بر بسیارى از مخلوقات خویش به نحو کاملى برتریشان روزیشان دادیم و 
  )1(».دادیم

باالتر و برتر ن را به خرد و عاطفه و شوقهاى روحى و معنوى و به سمت آنچه آنا
 است کرامت داد، و اگر از ضروریات زندگى چیزى نداشته از ضروریات تن

توانند مقدارى از  باشند همه فکرشان متوجه رفع این نیازها خواهد شد و نمى
وقت و کوشش خود را صرف شوقهاى معنوى و هدفهاى روحى و میدانهاى 

در نتیجه این کرامت از آنها سلب شده و به مرتبه حیوانیت . فکرى نمایند
دنى خود را زیرا حیوانات غالباً خوردنى و آشامی! تر  ند، بلکه پستگرد برمى
. کنند بالند و بشاشانه جست و خیز مى پس از رفع ضرورتها به خود مىیابند  مى

پرندگان هم پس از اینکه به مقدار کفایت خوردند و آشامیدند از روى خوشحالى 
س انسان درمانده پ! زنند خوانند و چهچهى مى و سرور به زندگى، آوازى مى

تواند به آن کرامت الهى که اساس انسانیت است برسد و ضروریات  هرگز نمى
رسند   ها و حیوانات بدان مى خوردن و آشامیدن آن را از رسیدن به آنچه پرنده

انسان درمانده زحمت . رسد به مقام انسانى که از خدا کرامت داردبازداشته، چه 
د و چون وقت و نیرویش تمام شد و به مقدار رس  اى نمى کشد ولى به نتیجه مى

یابد و  کفایت خود نرسید، طبعاً از آنچه مطلوب خداست به مراتبى تنزل مى
خصلتى که هبوط و تنزل براى اجتماع بیاورد مستحقق تکریم خدا نخواهد بود 

  .زیرا از خواست خدا تخلّف کرده است

                                                           
» .آدم و حملنا فى البرو البحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیال و لقد کرمنا بنى«. 1
  )70/راءاس(
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انشینى برگزیده تا حیات را انسان در زمین جانشین خداست و خداوند او را به ج
سرورآمیز کند و از زیبایى و مو دهد و آن را زیبا و با طراوت و در زمین رشد و ن

و . سرورش استفاده کند، آن گاه خدا را بر نعمتهایى که به او داده شکرگزارد
اى نان گرچه به قدر کفایت، صرف شود به این   انسان وقتى حیاتش در راه لقمه

 نخواهد رسید، تا چه رسد به آنجا که زندگى خود را صرف مقامات و مراحل
  !کند و به قدر کفایت هم نیابد

اى در سطح عیاشى و   داند که عده  اسالم اختالف طبقاتى بین مردم را بد مى
تگندستى به حد اى در سطح تنگدستى، و این  عمیت به سر برند و دستهمن

دم مسلمان محسوب این گونه مر. محرومیت و گرسنگى و برهنگى برسد
اى در  خدا از مردم هر جا که گرسنه«: فرماید  مى) ص(پیغمبر . شوند نمى

از شما کسى ایمان «: فرماید یا مى» .میانشان شب را به صبح آورد بیزار است
اسالم » .خواهد براى برادر دینى خود نیز بخواهد ندارد تا آنچه براى خودش مى

ایى ها و حسده ، چون در پشت سرکینهداند این اختالف طبقاتى را زشت مى
سازد و چون در آن، خودخواهى و سنگدلى  که ارکان اجتماع را متزلزل مىدارد 

کند که یا  سازد و بینوایان را مجبور مى  و حرصى است که جان و دل را فاسد مى
به طرف دزدى و غصب و یا به سوى ذلت و از دست دادن و فروش شرافت و 

  .سازد  نها پستیهایى است که اسالم اجتماع را از آنها دور مىعزت بروند و همه ای

اسالم به خاطر همه اینها قانون زکات را آورده و آن را فریضه مالى و حقى براى 
براى آن در مال دهندگان نباشد، و  قرارداد تا منتى از طرف زکاتمستحقین 

.  کنندحدى معین کرد که همه مالداران مؤظف باشند در پرداخت آن شرکت
) کشور مصر(پایینترین حد براى دادن زکات، بیست مثقال طالست که به پول ما 

است البته به شرط اینکه بیش از احتیاجات ضرورى زندگى » جنیه «12معادل 
 و یک سال بر او بگذرد ]41[باشد ) اگر قرضى به عهده اوست(مالک و قرض او 

باشد از او مطالبه زکات است که اگر انسان خود مستحق زکات را بدیهى زی
ها هم فصلى بوده و وقتش همان  نخواهد شد در محصوالت کشاورزى و میوه

هنگام درو و چیدن است و در کاالهاى تجارتى منوط به طال و نقره است و در 
 401حیوانات با نسبتهاى معینى که تقریباً معادل همان نسبت مالى است که تقریباً 
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ت، همانها هستند که قرآن بصراحت و وضوح بیان اما مستحقین زکا. گردد مى
  :فرموده است

اند یا اگر به قدر  اند که کمتر از حدنصاب زکات مالک و آنها کسانى: فقراء
پیداست که این گروه چه بسا . ]42[نصاب دارند وامى به همان مقدار دارند

قدر خواهد که مردم به  مقدارى مال دارند لیکن به مقدار کمى، و اسالم مى
کفایت و مقدارى هم بیش از آن داشته باشند تا به حد امکان از لذایذ دنیا استفاده 

  .برند

من . اند که هیچ ندارند و طبعاً سزاوارتر به عطا هستند و آنها کسانى: مساکین
رساند که داشتن  فهمم که ذکر فقرا پیش از مساکین در آیه شریفه مى  چنین مى

اند   گویا که آنها همچون مساکین. کند  کفایت نمىمقدار کمى از مال براى فقرا
زیرا هدف اسالم محض کفایت به قدر ضرورت نیست بلکه چنان که گذشت، 

  .چیزى بیش از حدّ کفاف منظور اسالم است

دسته این . اند  ن زکاتکنندگا  و آنها جمع): و کارکنان در امر زکات (والعاملین
شود، بنابراین آن  شان چیزى داده مىنیاز باشند به پاداش عمل  گرچه غنى و بى

دهند و این مربوط به قانون کار و مزد  اجرتى است در مقابل کارى که انجام مى
  .است نه در قانون احتیاج و جلوگیرى از آن

و اینها ): آنان که به دست آوردن دلهایشان منظور است (و المؤلفۀ قلوبهم
 خاطر تقویت دلهاشان و جذب اند، و به  اند که تازه داخل اسالم شده کسانى

مصرف پس از خداوند اسالم را در لیکن این . شود  ران، بدانها چیزى داده مىدیگ
پى جنگهایى با مرتدین در دوران ابوبکر عزت داد، بسته شده و دیگر اسالم 
محتاج به دست آوردن دلها با مال نشد و با اینکه این عده مورد تصریح قرآن 

ز ندادن به آنها و تصرف کردن براى خود ندید و ما این اند عمر مانعى ا شریف
  ]43 [.کنیم تا در محل خود از آن استفاده کنیم  مثل را حفظ مى

هایى هستند که با صاحبان خود  و آنها برده): ها در راه برده (الرقاب و فى
از . بندند که در برابر پرداخت مبلغ معینى آزادى خود را پس بگیرند قرارداد مى

شود تا کارشان آسان شده، به حریت و آزادى خود برسند و   ت بدانها داده مىزکا
  ]44[. این مصرف هم به حکم مقتضیات زمان اکنون تمام شده است
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گرفته، به اند که قرض همه ثروت آنان را   و آنها کسانى): ارانبدهک (والغارمین
ن مجوز پس عیاشى و نظیر آ. شرط اینکه در راه معصیت قرض نکرده باشند

دادن قسمتى از زکات بدانها براى اداى قرضهاى آنان و . گرفتن زکات نیست
رهایى بخشیدن آنها از بار قرض است و این کار کمکى به زندگى شرافتمندانه 

  .آنهاست

و این یک مصرف عمومى است که حدش بسته به ): در راه خدا (و فى سبیل اهللا
بیماران و تعلیم کسانى که خود ان ین و درمتجهیز مجاهد. مقتضیات زمان است

قدرت مالى بر تحصیل ندارند، و سایر چیزها که مصالح مسلمانان بدان تحقق 
این قسمت شامل هر عمل اجتماعى در هر . یابد، داخل در این مصرف است مى

  .محیط و زمان و مکانى است

 به قدر و آن کسى است که از مال خود جدا شده و): به راه مانده (و ابن السبیل
 چون کسانى که از جنگها و غارتها و فشارها گریخته و اموال ;خرجى خود ندارد

  .اموال ندارنداند و راهى بدان  خود را پشت سر گذاشته

این بخشهاى استحقاقى زکات شامل همه وجوه ضمانت معیشتى و بیمه اجتماعى 
 که گذارد اسالم براى این گروه در صورتى حق زکات مى. در زندگى است

اسالم رغبت زیادى بر عزت انسان . وسایل مخصوص ارتزاق را نداشته باشند
دارد و با اینکه زکات را بخشش و تفضل قرار نداده بلکه آن را حقى فرض 

ت پایین است و اینکه دست باال بهتر از دس«نموده، از این هم غفلت نورزیده که 
  .»ده مورد تفضل استبیند و گیرن  فضیلتى براى خود مىدهنده هر که باشد 

نیازى از راه کار ترغیب نموده و وظیفه اولیه اجتماع را این  و بدین جهت بر بى
آمد تا از ) ص(سائلى نزد پیغمبر . قرار داده که براى همه افرادش کار مهیا نماید

آن حضرت چیزى بگیرد، حضرتش درهمى به او داده، امرش کرد که با آن 
اگر «: ند و از دسترنج خود زندگى کند و فرمودکشى ک ریسمانى بخرد و هیزم

پشت بکشد، بهتر است از اینکه از کسى سؤال اى هیزم بر  یکى از شماها پشته
پس این کمک زکاتى آخرین حفاظت اجتماعى و » .کند چه بدهد و چه ندهد

کشد و چیزى پیدا  ضمانت براى فرد ناتوانى است که زحمت خود را مى
  .کند یابد و یا فقط به قدر کفاف پیدا مى  کفاف مىکند و یا کمتر از نمى
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اول : اسالم در این روش خود دو منظور دارد که هر دو را تأمین نموده است
خواهد که هر کس به اندازه توانایى خود کار کند و بر اعانه   اینکه شدیداً مى

ى که و دوم اینکه به کسان. اجتماعى تکیه نکند تا به تنبلى و سستى روى نیاورد
اند به قدر رفع احتیاجشان کمک کند و بار سنگین احتیاجات را از  محتاج شده

  .اى برایشان تأمین نماید دوششان بردارد و زندگى شریف و آبرومندانه

  حقوق مالى دیگر
  .ولى باید دانست که زکات تنها حق مالى اسالم نیست

وعى توافق و تبانى گویند ن ما در بین کسانى که در این دوران از زکات سخن مى
دانند که اسالم براى همیشه از  بینیم که زکات را باالترین حدى مى بر این مى

اى از  سزد که از این تبانى که دسته  بدین جهت مى! کند  ها مطالبه مى سرمایه
زکات کمترین حدى است که در اموال، . دارند، پرده برداریم» رجال رسمى دین«

ى بیش از فرآورده زکاتى محتاج نباشد، فرض شده آن هنگام که اجتماع به چیز
ایستد بلکه به  کرد و کافى نبود، اسالم دست بسته نمىاما وقتى زکات وفا ن. است

یعنى گرفتن  ها ـ پیشوا اختیارات وسیعى براى وظیفه معین نمودن در سرمایه
 دهد و صریحاً ـ در حدودى که براى اصالح الزم است مى مقدارى معلوم از آنها

و » مصالح مرسله«دایره » .همانا در مال غیر از زکات حقى است«: فرماید مى
هم دایره وسیعى است که شامل همه مشکلها و مصالح اجتماع بوده » رائع   سدذ«

و به ما در بیان حدود این د. و ضامن رفع همه گونه ضررهاى اجتماعى است
ه، استاد فقه دانشکده ، تألیف استاد محمد ابوزهراالمام مالکآنچه در کتاب 

  .کنیم حقوق در دانشگاه قاهر، ذکر شده اکتفا مى

مصلحتهایى که نص خاصى بر اعتبار نوع آن وارد نشده، مصالح «: مصالح مرسله
شود و اینکه آیا این یک اصل فقهى است، محل بحث بین   مرسه نامیده مى

و ر همه جزئیات قرافى ادعا کرده که همه فقها آن را گرفته و آن را د. فقهاست
اند که اصلى براى  گرچه بیشتر انکار کرده. اند موارد خاص دلیل حساب کرده

دیگران صریحاً مصالح مرسله را انکار : و در این باره گفته. قوانین کلى بوده باشد
بینى که استدالل به  رسد مى  کنند ولى وقتى نوبت ذکر فروع و جزئیات مى مى

 جهات افتراقى و اشتراکى فروع با یکدیگر، خود کنند و هنگام بیان  مصلحت مى
دانند که براى اعتبار فروع مورد نظر، دلیل و شاهدى بیاورند بلکه  را موظف نمى
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این ادعا . مصلحت مرسله همین استو کنند  فقط بر صرف مناسبت تکیه مى
خواه درست باشد و خواه نادرست مسلم است که در اعتبار مصالحى که نص 

 باره وارد نشده نظر علما مختلف است و اگر در اصل اعتبارش خاصى در آن
  .خالفى نباشد ـ چنان که قرافى گفته ـ الاقل در مقدار اعتبار بحث دارند

  :شود هاى علما در این باره به چهاردسته تقسیم مى  گفته

اى را  کند و اینها مصالح مرسله شافعیه و هر که چون آنان مشى مى: دسته اول
دانند زیرا آنها جز به  نمىاز شرع در اعتبارش وارد نشده معتبر دى که شاه

کنند و موارد دیگر را با قیاس که اساسش وجود جامعى است  نصوص عمل نمى
که بین اصل و فرع یعنى بین منصوص و آن چیز الحاقى را جمع نماید، حمل بر 

 که بدون قیاس کمتر جایى است: گوییم و اگر با قرافى کنار آییم، مى. کنند آن مى
  .اى عمل کنند به مصلحت مرسله

مل حنفیه و هر که چون آنان عالوه بر قیاس به استحسان نیز ع: دسته دوم
نیست، و اگر استحسان هر چه باشد از تکیه بر مصالح مرسله خالى . کند مى

پیدا ) مصالح(در استنباطهاى آنان بیشتر از شافعیه : گوییم حقیقت را بخواهیم مى
 گرچه این مقدار در واقع و فى حد نفسه از نظر تعداد موارد کم است، تا شود مى

اعتمادى آنها به مجرد مصالح، اصلى از اصول آنان به شمار   آنجا که به علت بى
  .نیامده است

روها و افراطیون در عمل به مصالح، به طورى که در معامالت  زیاده: دسته سوم
بلکه اجماع نیز ن را مخصص نص  بر نص مقدم داشته و آمردم مصلحت را

اى اتفاق کردند و نصى هم در  اند، به این معنى که اگر همه علما بر مسئله  دانسته
مسئله بود و چیزى مخالف با مصلحت در بعض حاالت آن پیدا شد، مصلحت را 

اند و طوفى بدین گفته قایل شده  مقدم دانسته و آن را تخصیص به نص شمرده
  .است

عتدالیها که بیناترند و مصالح مرسله را در غیر مواردى که نص ا: دسته چهارم
  .دهند  تشکیل مىمالکیه را اند و اینها اکثریت فرقه  قطعى وارد شده معتبر دانسته

مالک در عمل به مصالح مرسله مبتکر نیست لیکن یک رکن اساسى براى این 
او مواردى در عمل دلیل عدم ابتکار . قاعده اصولى است و باید از او متابعت شود

  :اند است که براساس مصالح حکم کرده) ص(صحابه پیامبر 
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پس از او کارهایى کردند که در زمان او ) ص(دیده شده که اصحاب پیغمبر . 1
) ص(و این در عهد پیغمبر  قرآن کریم را در دفتر و مصحف جمع کردندـ. نبود
یدند که قرآن با ترس آنان مى. ـ چون مصلحت اقتضاى جمع کردن داشت  نبود

عمر دید که در جنگ با مرتدین آنها از بین . مرگ حافظان فراموش شود
روند، ابوبکر را متوجه کرد که قرآن را در مصحف جمع کند و همه اصحاب  مى

  ]45[   .هم این را پذیرفتند

و همه صحابه متفق شدند که شرابخواران را هشتاد تازیانه بزنند ) ص(پیغمبر . 2
نص شرعى تمسک  مرسل و بدون اره به مصلحت و استداللهاىو در این ب

چون مالحظه کردند که شرب خمر به واسطه حالت سکر و هذیان . جستند
اى براى انواع فساد از جمله تهمت و نسبت ناروا به  آورد وسیله  زیادى که مى

  .زنهاى عفیف و پاکدامن شده است

در صورتى که طبق . اق کردندخلفاى پس از پیامبر بر ضمانت صنعتگران اتف. 3
و امین اگر کوتاهى در حفظ کند ضامن (قانون آنها باید امین شمرده شوند 

ولى دیدند اگر حکم به ضمانت نکنند در حفظ متاع و اموال مردم ) نیست
کنند، مردم هم شدیداً نیازمند آنها هستند پس مصلحت در ضمانت  کوتاهى مى

درباره ) ع(بدین جهت على . فاظت کنندبود تا بر آنچه زیردستشان است مح
  ]46[» .کند مردم را جز این اصالح نمى«: ضمانت آنان فرمود

المال و   عمربن خطاب با فرماندارانى که مورد سؤظّن و گمان خلط اموال بیت. 4
و این از ) گرفت را مىان سرسال نصف مالش(کرد  مى» تنصیف«اختالس بودند 

این کار صالح فرمانداران و جلوگیرى از جمع او در . باب مصلحت مرسله بود
  .کرد کردن مال و جلب غنیمتها را از راه حرام مالحظه مى

و نیز از او نقل شده که شیرى مخلوط به آب در دست فروشنده دید، به جهت . 5
تأدیب آن شیرفروش خائن، شیر را به زمین ریخت و این از باب مصلحت مرسله 

  .حیله نکنندبود که مردم تقلب و غش و 

کردند همه  مىر قتل یک نفر شرکت اى د و نیز از عمر نقل شده که اگر عده. 6
. کشت زیرا مقتضاى مصلحت چنین بود، با اینکه نصى در این موضوع نبود  را مى

گناه بود و عمداً هم کشته شده بود، و از   مصلحت هم این بود، زیرا که مقتول بى
انجامید زیرا وقتى افراد سرکش و   مىبین رفتن خونش به هدم اساس قصاص
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جانى فهمیدند که در صورت شرکت چند نفر قصاصى نیست با کمک دیگران 
کشتن غیرقاتل بدعت در دین است و در : اگر گفته شود. ریزند خون افراد را مى

شود که این چند نفر   اینجا هم یک یک افراد که قاتل نیستند، در جواب گفته مى
اند و قتل همگى آنها همانند قتل یک نفر است زیرا چنان  شدهبا هم مرتکب قتل 

پس . گردد  شود به جماعتى نیز منسوب مى  که قتل به یک نفر نسبت داده مى
اند همه به منزله یک شخص هستند  اشخاصى که براى قتل یک نفر اجتماع نموده

تماع  و نگهدارى اج ما را بدین سمت برده، زیرا نگهبانى خونها]47[و مصلحت 
  .ممکن نیستبدون این قانون 

المال خالى شد و   و از موارد مالحظه مصلحت در مسائل عمومى اینکه وقتى بیت
یا احتیاجات ارتش زیاد شد و در خزانه به قدر کفاف بودجه نیست حاکم و 

تواند به قدرى که فعال کفایت لشکریان است، بر توانگران مالیات معین  پیشوا مى
البته حاکم . لمال مالى پیدا شود و یا به قدر کفایت یافت شودا  کند تا در بیت

ها قرار دهد تا   کردن غله و چیدن میوهتواند این وظیفه مالیاتى را هنگام درو مى
مصلحت مورد نظر در این مسئله این . وحشت و اضطراب توانگران نشودباعث 

د و شهرها است که اگر حاکم چنین کارى نکند، اصل حکومت متزلزل خواهد ش
گویند حاکم و  بعضى مى. شوند در معرض فتنه و استیالى طمعکاران واقع مى

شاطبى جواب داده . المال قرض بگیرد  تواند به جاى این کار، براى بیت  پیشوا مى
ى براى وام گرفتن در بحرانهاى اقتصادى در صورتى است که امید درآمد«: که

 نباشد و راههاى درآمد کم شود به امید چیزىالمال باشد و اما وقتى که   بیت
طورى که رفع احتیاج نکند، حتماً باید مالیات در اموال توانگران معین 

  ]48[   ».شود

برداشتن و از بین » سد ذرائع«ذریعه به معناى وسیله بوده و منظور از «: ذرائع
به معناى جلوگیرى از وسایل، مخصوص به » سد ذرائع«عبارت . بردن آنهاست

مقدمه واجب نیز هست، و حاصل ه و شامل است لیکن منظور کلى بودمحرمات 
کالم اینکه مقدمات هر کار حرامى، حرام و مقدمات هر کار واجبى، واجب 

شود  زنا حرام است و نظر به زن نامحرم نیز چون منجر به زنا مى: خواهد بود
جب ، نماز جمعه واجب است، رفتن به طرف محل نماز نیز وا  ]49[حرام است 

شود و چون ترک معامالت و کارهاى دیگر مقدمه رفتن براى نماز است آنها  مى
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راه هم مقدمه واجب اهللا واجب است، طى    بیتنیز الزم است ترک شوند، حجّ
  ...شود و مى

هر کارى که نتیجه خوبى را . اساس اعتبار سد ذرائع دقت در نتایج اعمال است
 بردارد مطلوب بوده و آن کارى که متضمن مصالح عمومى و خصوصى است در

  .اى جز زیان عمومى و یا خصوصى ندارد مورد نهى است که نتیجه

شود بلکه نظر به  کننده نظر نمى  در این عواقب و نتایج به قصد و نیت عمل
ثواب شخص در یا نیت و قصد خوب باعث عذاب و . نتیجه و ثمره کار است

کند و  ره آن، حسن و قبح پیدا مىشود ولى هر کارى روى نتیجه و ثم قیامت مى
 زیرا دنیا براساس مصالح بندگان ;شود از طرف شارع امر و نهى بدان توجه مى

خدا و بر میزان عدالت به پا شده و چه بسا عدالت اقتضا دارد که نتیجه کار 
مثال هر کس بتها را به خاطر خداوند ناسزا بگوید ! منظور گردد نه قصد و نیت

برد ولیکن در صورتى که این ناسزا گفتن  ود اجر و ثواب مىروى همان قصد خ
مورد نهى شارع شمنى و بغض مشرکین و ناسزاگفتن آنان به خداوند شود باعث د
کنند ناسزا  به آنچه غیر خدا که اینان پرستش مى«: فرماید خداوند خود مى. است

  )1(».دهند  مگویید که آنان هم خدا را از روى دشمنى و نادانى دشنام مى

چیزى که در این نهى شریف مالحظه شده همان نتیجه کار است، نه نیت و 
کنید که بر این اساس   مالحظه مى. گیرد قصدى که به خاطر خداوند انجام مى

اگر (آورد، نهى شارع فقط به آن نیت خالصانه عامل   آنچه سر به گناه یا فساد مى
است و به جهت همان نتیجه، متوجه نشده بلکه به نتیجه آن متوجه شده ) باشد

  .اى در عامل ببیند  گرچه خداوند نیت خالصانه;شود ممنوع مى

کند و بدین جهت بین خود و خدا   گاهى انسان با کار مباحى قصد شر مى
گناهکار است ولى کسى را راهى بر آن نیست و بر تصرفاتش قلم بطالن 

یان تاجرى که رقیب مانند کسى که کاالى خود را به خاطر ز. توان کشید نمى
اى به  اوست ارزان کند، این کار بدون شک کار مباح و جایزى است لیکن وسیله

ـ و با این حال به طور کلى  که همان ضرر رساندن به دیگرى باشد گناه شده ـ
کار تحت عنوان یک حرام ظاهرى که توان بر کارش قلم بطالن کشید و این  نمى

این کار از نظر نیت و قصد، . شود   داخل نمىآن حکم کندحاکم بتواند درباره 
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وسیله شر است گرچه به حسب ظاهر گاهى وسیله منفعت عمومى و خصوصى 
برد و   فروشنده از فروش متاع خود و رواج بازارش استفاده مى: شود  افراد مى

برند و چه بسا منجر به پایین آوردن نرخ   مردم هم از این ارزانى قیمت بهره مى
  .ال بردن سطح زندگى مردم شودکاالها و با

مقاصد فقط به نیات و » سد ذرائع«گیریم که قانون   بنابر آنچه گذشت نتیجه مى
افکند بلکه به منفعت عمومى و یا جلوگیرى از مفاسد عمومى  شخصى نظر نمى

کند و براین اساس، قانون مذکور به نتیجه با قصد و یا تنها نتیجه  نیز توجه مى
  .کند مى توجه

 از قرآن آیه ;ثابت شده است) ص(با قرآن و روایات پیغمبر » سد ذرائع «اصل
کنند ناسزا مگویید که آنان از   به آنچه از غیرخدا که اینان پرستش مى«: شریفه

  ».روى دشمنى و نادانى خداوند را دشنام گویند

یا دست از دشنام خدایان ما بردار و یا خدایت را : گفتند  روایت شده کفار مى
» راعنا«نگویید ) به پیغمبر(شما که ایمان دارید «: و نیز آیه شریفه. گوییم زا مىناس

  )1(».و بشنوید! ما را بنگر: و بگویید

اى   قصد خوبى بود لیکن یهود آن را وسیله» راعنا«قصد مسلمانان از این کلمه 
هاى آن حضرت و   گفته: و از روایات. کرده بودند) ص(براى دشنام پیغمبر 

) ص(از جمله اینکه پیغمبر . ى اصحاب آن حضرت در این باره بسیار استفتواها
محمد : شد که کفار بگویند اى مى از کشتن منافقین امتناع ورزید زیرا وسیله

  .کشد  اصحاب خود را مى) ص(

ممنوع بدهکار دهنده را از قبول هدیه از   وام) ص(و از جمله اینکه پیغمبر 
اى براى تأخیر مدت   کند تا این وسیلهساخت، مگر آنکه پاى قرضش حساب
چون هم مال خود را گرفته و هم به . قرض، به طمع هدیه نشود تا ربا گردد

  .عنوان هدیه، چیزى بیشتر گرفته است

در جنگها نهى فرمود تا ) دزد(از بریدن دست ) ص(و دیگر اینکه پیغمبر 
به همین . رار ننمایداى براى توجه مجرم به طرف کفار نگردد و نزد آنان ف وسیله

 از اجراى حدّ باعث شود تا ناراحتى جهت است که در جنگها، حدود جارى نمى
  .در برابرند کشیده شودنشود که مجرم به جانب گروه گمراه که 
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و از جمله اینکه طبقه اول مهاجر و انصار پیغمبر، زنى را که شوهرش در حال 
 زیرا که در آن حال، شوهرش دادند  ارث مى]50[دهد » طالق بائن«مرگ خود 

متهم به قصد محروم نمودن زن از ارث است گرچه این قصد او ثابت نشود ولى 
  .اثر خواهد بود اى براى آن است، باطل و بى چون طالق وسیله

صدقه دهنده را از خرید صدقه خود ممنوع ) ص(و از جمله اینکه پیغمبر «
ند تا از برگشت آنچه براى خدا ساخت گرچه آن را در بازار در معرض فروش ببی

خارج شده، گرچه با خرید باشد جلوگیرى کند و از طرفى وقتى صدقه دهنده از 
گرفتن صدقه به وسیله خریدن ممنوع شد از گرفتن آن از فقیر، بدون عوض 

اى براى  مسلماً ممنوع خواهد بود و نیز اگر خرید صدقه تجویز شود خود وسیله
 خواهد شد که صدقه مال را بدو دهند و آن گاه به کمتر ضرر فقرا حیله نمودن به

از ارزش واقعیش از او بخرند، فقیر بیچاره هم که این وسیله را باعث رفع قدرى 
  .شود  اى مى بیند حاضر به چنین معامله از احتیاجات خود مى

و اصحابش در این باره رسیده بسیار ) ص(و از این قبیل روایاتى که از پیغمبر 
 شاهد از 90در حدود » سد ذرائع« براى اعالم الموقعینابن القیم در کتاب . است

نیمى از احکام اسالم را » سد ذرائع«اى  عده. وده استروایات ذکر نم
  ]51[  .اند  دانسته

را وقتى در محیط وسیعترى بگذاریم » سد ذرائع«و » مصالح مرسله«این دو قانون 
یارات همه جانبه براى تدارک و جبران به پیشوا و حاکم صالح نوعى تسلط و اخت

و به مقتضاى این تسلط و اختیار همه جانبه، : دهند تمام ضررهاى اجتماعى مى
هد و وصول نماید و این اختیار تواندمالیاتى در اموال مردم قرار د  حاکم صالح مى

البته هیچ قید و شرطى جز رعایت مصالح عمومى ملت و تحقق یک عدالت کامل 
و بنابراین قانون مالکیت فردى اسالم به هیچ وجه مانع از آن . دارداجتماعى ن

نیست که دولت عادل و حکومت صالح اسالمى مقدارى از سود یا اصل سرمایه 
ـ هیچ حدى هم معین  برخالف زکات و در این باره ـ! داران را بگیرد سرمایه

اى   بانى و توطئهرسید که این مطلب گفته شود تا از ت به نظر الزم مى. نشده است
که گویا تنها زکات را  کنندگان درباره زکات پیداست ـ که از البالى کلمات بحث

ـ پرده برداشته شود و حقیقت این کسان که آیات خدا  دانند  حق مالى اسالم مى
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آنان هم با این روش خود با . فروشند روشن شود را در برابر بهاى کمى مى
  !رندخو دست خویش آتشى افروخته و مى
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  رویدادهاى تاریخى در اسالم
  

» روح اسالم«توانیم آن را   اى است که ما با اطمینان کامل مى  در اینجا مسئله... 
  :بنامیم

این روح و واقعیت را هر کسى که طبیعت و تاریخ این دین را به موازات 
ین و روشهاى کند و آن را در نهان قوان  همدیگر بررسى کند، کامال درک مى

و با اینکه این . اند کند که گویى با همدیگر آمیخته  اسالمى چنان احساس مى
تواند خود را از  طورى که انسان نمىد است، به حقیقت بسیار روشن و نیرومن

غور و تعمق در آن و از تأثر بدان باز دارد، ولى مشکل است که این روح و این 
ـ را بتوان در    یا هر طرز فکر کلى عالىمانند هر ادراک کلى عمیق و حقیقت ـ

عبارات محدودى تعریف کرده و از آن تعبیرى آورد زیرا این روح در تمامى 
خورد و بسیار  روشها و هدفها، حوادث و اتفاقات، رفتار و کردار، به چشم مى

دشوار است که بتوان آن را در قالب عبارات و الفاظ محدودى ریخت و ضبط 
  .کرد

کند که اسالم از پیروان خود  فق دوردست و بلندى را ترسیم مىاین روح، ا
خواهد به سوى آن بروند و خود را بدان برسانند، البته نه فقط با اجراى  مى

ها و شعایر، بلکه با میل و رغبت ذاتى به آن چیزى که برتر و باالتر از  فریضه
 دشوارتر از آن رسیدن به این مرتبه البته دشوار است، و. فرایض و شعایر است

هاى زندگى بشرى و  ثبات و استقامت و برقرارى در آن است چرا که انگیزه
دهد که به این نقطه عالى و  فشار ضرورتهاى انسانى به اکثریت مردم اجازه نمى

بلند برسند و یا اگر در اثر جوشش شوق و احساس بدان رسیدند، بتوانند مدت 
  .زیادى در آن باقى بمانند
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 و افق عالى، تکالیف دشوارى دارد و آن تکالیفى است در جان، مال، این مرتبه
ادراک و رفتار، و شاید مشکلترین این تکالیف بیدارى دایمى وجدان است که 
اسالم آن را بر ضمیر فرد الزم و واجب نموده است، زیرا حساسیت 

ق و و البته این در قبال حقو... کند اى را در شعور او ایجاد مى العاده فوق
برد بوده و همچنین در   واجباتى که براى خود او و اجتماعى که در آن به سر مى

قبال انسانیتى است که به آن منسوب است و در برابر خالق بزرگى است که در 
  .داند  اعمال کوچک و بزرگ مراقب اوست و نهان و درون وى را خوب مى

رساند  آن، این را نمىولى دشوارى این راه طوالنى و مشکل بودن استقامت در 
و نمونه اخالقى ز فکر شاعرانه و خیالى است و یک مسئله که اسالم یک طر

و اقدام » عمل«کند ولى هرگز دست   وجدانى است که احساسات آن را درک مى
گوییم براى  زیرا این افق عالى و مرتبه بلندى که از آن سخن مى! رسد بدان نمى

 بلکه هدف مشخص و ثابتى است که بشریت همه انسانها در همه زمانها نیست
امروز، همانند بشریت دیروز و فردا به سراغ آن رفته و گاهى بدان رسیده و گاهى 

  .نرسیده است

این هدف، نمونه و نمادى است که در آن اعتماد و اطمینان به انسان و وجدان و 
روشنى است نیرو و قدرت آن، به اندازه کافى وجود دارد و همچنین در آن دالیل 

که انسانیت در آینده نزدیک یا دور، از آن مأیوس نخواهد بود و در غیر این 
مرحله هم مجال و میدان وسیعى براى عمل و حقیقت و واقعیت وجود دارد که 

ه و خداوند هیچ کس را جز به انداز«: براى اکثریت مردم کامال مقدور است
ذشت اسالم، از هر کسى آنچه را  و بزرگوارى و گ)1(».کند نمىتواناییش تکلیف 

: تواند به جا بیاورد  خواستار است که در حدود و شرایط مخصوص به خود مى
 و راه بر این افق )2(».اند  ت در قبال اعمالى که کردهو براى هر یک درجاتى اس«

  .عالى و مرتبه نهایى تا ابد باز است

ادها و واقعیتهاى تاریخى این روحى که ما بدان اشاره کردیم تأثیر بزرگى در روید
ـ به وسیله آن دگرگونیهایى  استطرز فکر و حقیقتى   م داشته و اسالم که ـاسال

در شخصیتها و وقایع تاریخى ایجاد کرده است و بدین ترتیب نشان داده که 

                                                           
  )268/بقره(» .و ال یکلف اهللا نفسا اال وسعها«. 1
  )132/انعام(» .و لکل درجات مما عملوا«. 2
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هاى  اسالم یک سلسله نظریات و تئوریها یا مجموعه ارشادها و مواعظ یا نمونه
کند و  هایى انسانى است که زندگى مى  بلکه نمونهاخالقى و تخیالت نیست، 

پذیرد و روشها و سلوکى است که با چشم  وقایعى عملى است که تحقق مى
در ادوار ندگى و شود و آثار خود را در حقیقت ز دیده شده و با گوش شنیده مى

گویى که اسالم روح اسرارآمیزى دارد و آن روح به این ... گذارد  تاریخ باقى مى
رسد و آنها را دگرگون ساخته و به آنها رنگ جدیدى داده و زندگى  ص مىاشخا

  .بخشد دیگرى مى

توانیم درباره همه شخصیتهاى  این کاملترین و دقیقترین تفسیرى است که ما مى
عجیبى که تاریخ اسالم از بدو پیدایش و در تمام اعصار و قرون خود تا به امروز 

از همه این رویدادها و ین تفسیر صحیحى همچن. به خاطر دارد، به دست دهیم
اى بداند که داستانسرایى آنها   آنها را افسانهحوادثى است که نزدیک است انسان 

و هرگز یک سلسله حقایق با واقعیتى که در سینه تاریخ ضبط شده، ! را ساخته
  !نبوده است

 و دهنده، نابودى  هاى پاکى روحى، شجاعت ذاتى، فداکارى تکان البته نمونه
العاده،  جانبازى در راه عقیده و طرز فکر، درخششهاى روحى و فکرى فوق

خورد، به   اى که در سراسر نقاط زندگى به چشم مى  قهرمانیهاى زنده و ارزنده
را به شمار آورده و آمارى از آنها تهیه اى است که شاید تاریخ نتواند آنها  اندازه
  .کند

انیها و کارهاى باورنکردنى زیادى که در ما بایست ارتباط مختصرى بین این قهرم
مدار تاریخ است، و بین روح نیرومند و ارزنده اسالم که منبع و سرچشمه این 

  .نیروى وسیع و همه جانبه گشته است، به وجود بیاوریم

العاده، به طور مستقل و   ترسم که تجزیه و تحلیل این قهرمانیها و اعمال فوق مى
بوده و دور از حقایق نها و این روح قایل شویم، ناقص  میان آبدون آنکه ارتباطى

آید که ما  اساسى موجود در هستى و زندگى باشد، و این اشکال وقتى پیش مى
راز عظمت هر شخصیتى را به نبوغ خاص وى نسبت دهیم و روح و حقیقت 

همان روحى که با (نخستینى را که پرتوافکن و مؤثر در آن بوده، نادیده بگیریم 
ح این قهرمانان بزرگ تماس گرفته، چنان که با طبایع و وقایع و اوضاع اروا

ر موج نیرومند و نتیجه این کار، راندن این رازها د). روزگار نیز تماس یافته است
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پرحرکتى است که در گرداب آن شخصیتها و عظمتها و وقایع و حوادث غرق و 
  .شوند و نابود مى

رادمردیها و بزرگیها و تمامى این قهرمانیها را ولى هنگامى که ما انگیزش این همه 
کنیم، زیرا   به تأثیر این روح قوى نسبت داده و مربوط بدانیم، هرگز اشتباه نمى

این یک حرکت جامع هستى است که با این نیروها و قدرتهاى بظاهر فردى ولى 
و مقیاس عظمت هر در واقع جهانى و مربوط به هستى، همیشه و پیوسته است 

بتنهایى بسته به مقدار استعداد وى براى قبول این فیض عالم هستى یتى شخص
بنابراین هیچ شگفت نیست که از همه بزرگتر و باالتر، نبوت محمد بن . است

باشد، زیرا نبوت او همه این فیض را درک کرده و تمامى آن را ) ص(عبداهللا 
 کامل داشته دربرگرفته است و بدون شک، وى در این راه صبر زیاد و تحمل

  .است

سپس این بزرگى و عظمت، در سایه نور نبوت، در یاران محمد و پیروان وى در 
استعداد و لیاقتى که براى گر شد و البته در هر کسى به اندازه  اریخ جلوهطول ت

  .دریافت این روح و حقیقت موجود در این دین بزرگ داشت، تجلى یافت

 این روح با ارواح بشرى را بر ما این نگاه عمومى و جامع است که رابطه
نمایاند و علل پیدایش شخصیتهاى بزرگ و قهرمانهاى باورنکردنى و آنچه  مى

ما . سازد  مجراى تاریخ انسانیت را به طور کلى تغییر داده است آشکار مى
توانیم آثار و نتایج روشنى را که تماس این روح در حوادث بزرگ تاریخ دارد  مى

البته عظمت روحى با . بینیم در کارها و رفتارهاى روزمره مىببینیم، چنان که 
شود بلکه نوع و کیفیت آن باید مورد بررسى قرار   مقدار و مساحت ارزیابى نمى

پس اگر ما عظمت پیروزى جمعیتى از عرب جزیره بر دو امپراتورى . گیرد
ى را در مدت کوتاهى که نظیر ندارد با عظمت صبر و بردبار» کسرى و قیصر«
ـ  بر آزار و شکنجه قریش مقایسه کنیم، ارزش آن را کم  برده حبشى  ـ» بالل«

بشرى است آن هم فقط اى که تحمل آن مافوق نیروى  آزار و شکنجه. یما نکرده
خواهد در آن ثابت و استوار بماند، و در این راه  اى که مى  به خاطر دین و عقیده

ا بر سینه و شکم خود احساس چشد و سنگینى آن ر حرارت سنگ داغ شده رامى
فرسا   و در زیر این شکنجه طاقت! به همراه گرسنگى، شکنجه و تشنگى. کند مى

  .»احد، احد«: گوید  فقط مى
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و ، مرد کوچه و بازار، مرد بدون مال »مرد خیابان«این همان روحى است که در 
ایستد  ه مىزورگو مردانجاه و مقام هم نفوذ دارد و او در مقابل سلطان نیرومند و 

گوید و در راه خدا از سرزنش مالمتگر   و پیش روى او کلمه حق را مى
بینیم که  چنان که همین روح را در خلیفه و جانشین راستکار مى. هراسد نمى

کشورهایى تحت اختیار و قدرت اوست و او در همان وضع سابق خود، در 
آرى . ویش استهمان حال قناعت و بلندى روح و تواضع و فروتنى همیشگى خ

ثر و عمیق خورند و آن، همین روح نیرومند و مؤ  هر دو از یک چشمه آب مى
  .است

الزم ) ایران و روم(با یادآورى پیروزى عرب بر دو امپراتورى کسرى و قیصر 
و غلبه آن را بر نیروهاى هنگفت مادى که در » روح«است که ما حساب این 

ع گشته بودند و بدون شک عرب را جلوى راه آن و در دو امپراتورى بزرگ جم
در واقع . بدون آن هرگز یاراى برابرى با آنها نبود، بررسى کرده و ارزیابى کنیم

و معنوى است که با پیروزى اسالم در اینجا، همان پیروزى یک طرز فکر روحى 
است و این خود دلیل نیرومندى بر تفسیر معنوى و روحى  ارواح بشرى آمیخته

توانند عرض اندام کنند، زیرا  ه در قبال آن تفسیرهاى مادى نمىبر تاریخ است ک
تفسیر مادى تاریخ، الاقل از تعلیل این همه پیروزیهاى عجیب و غریب، عاجز 

  .است

اى که اسالم براى عرب جزیره در شعور و  و عالوه بر این، تحول بلندپایه
ه ارمغان آورد، دلیل ب... ماعى و اقتصادى وها، نظامهاى اجت  سلوک، هدفها و نتیجه

روشنتر، قویتر و بهترى در این زمینه است و داللت آن کمتر از داللت فتوحات 
کدام تحول اقتصادى است که در تاریخ جزیرۀ العرب، بین بعثت . اسالمى نیست

هاى   محمد و رحلت وى به وجود آمد و این همه انقالب و تحول را در همه زمینه
 پس باید اعتراف کرد که ادارى و غیره پدید آورد؟تفکر، احساس و شعور، نظام 

است که همه این ـ اسالم  غیرمادى  حول، طرز فکر روحى ـعامل این نهضت و ت
  .کارهاى غیرعادى و عجیب را به وجود آورد

البته بسیار مشکل است که در اینجا بتوانیم این انقالب و دگرگونى را مورد بحث 
اى که  کنیم، نمونه اى از آن اکتفا مى  ها به نمونهپس تن. و بررسى دقیق قرار دهیم

یکى از افراد عرب آن را در مقابل گروهى از منکرین و دشمنان این دین بیان 
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و این هنگامى بود که گروهى از . داشت و آنان نتواستند جوابى براى آن بیابند
 و اسالم، براى فرار از آزار و شکنجه قریش و حفظمانان در اوائل دعوت مسل

قریش ترسیدند که این مهاجرت . نگهدارى دین خود به حبشه مهاجرت کردند
از این رو دو نفر را سفیر کرده، به سوى . گشایشى در آزادى عمل مسلمانان باشد

این دو سفیر که . برگردانند(!) پادشاه حبشه فرستادند که مهاجرین را به وطن
گروهى ! شاهنشاها«: گفتند جاشىعمروبن عاص و عبداهللا بن ابى ربیعۀ بودند به ن

اینها از دین و قوم و ملت . اند آورده از جوانان نادان میهن ما به مملکت شما رو
اند  اى آورده بلکه دین تازه. اند خود روگردانیده و در دین شما هم داخل نشده

ما را اشراف قوم آنها از پدران و . شناسیم  که نه ما و نه شما آن را به رسمیت نمى
) اشراف(اند که آنان را برگردانید و ایشان  ویشانشان به سوى شما فرستادهخ

  »...نگهبان بهترى بر ایشان بوده و به عیب و سرزنش آنان بیناترند

این دینى که به خاطر آن از قوم و ملت خود «: وقتى نجاشى از مسلمانان پرسید
جواب » ؟اید چیست  جدا شده و در دین من و هیچ دین دیگرى وارد نشده

  :طالب چنین بود جعفربن ابى

ما ملتى جاهل و نادان بودیم که بتها را پرستش کرده و گوشت مردار ... «
خوردیم و اهل اعمال زشت و ننگینى بوده و با خویشان خویش قطع رابطه  مى
 ضعیف ما را ;نمودیم و زورمند ما کردیم و با همسایه بدرفتار مى مى
 بودیم که خداوند از میان ما پیامبرى را مبعوث کرد ما در این وضع... خورد؟ مى
او ما را به . دانیم  پاکدامنى وى را مىه همه ما نسب و راستگویى و امانت و ک

خواند تا او را یکتا بدانیم و فقط براى او پرستش کنیم و دست از » خدا«سوى 
و ما را ا. کردیم بر داریم سنگ و چوب و بت که ما و پدران ما به آن عبادت مى

دستور داد که راستگو باشیم و به امانت خیانت نورزیم و به خویشان و نزدیکان 
.  نماییمخود برسیم و با همسایه خوشرفتارى کنیم و از محارم و خونها خوددارى

سرایى و گفتار بیهوده و باطل و خوردن  از اعمال زشت و پست و یاوهاو ما را 
و باز دستور داد که فقط خدا . نهى کرد... من ومال یتیمان و بدگویى به زنان پاکدا

او ما را به نماز و دادن زکات . را عبادت کنیم و با او هیچ چیزى را شریک ندانیم
  )1(».و امر کرد... و گرفتن روزه و
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١٧٩ عدالت اجتماعی در اسالم

عاص  در میان آنها عمروبن. قریش در مجلس حاضر بودند(!) العاده سفیران فوق
بازى ید طوالیى داشت و این دو سفیر  قههم بود که زبان وى گنگ نبود و در ح

نتوانستند جعفر را در ترسیم و تشریح وضع جزیرۀ العرب، پیش از اسالم و 
هاى اخالقى آن تکذیب کنند، زیرا این گفتار  ترسیم حقیقت دین جدید و نمونه

در واقع شکل صحیح و واقعى و درستى بود از آنچه قبال وجود داشت و از آنچه 
  .د آمدبعداً به وجو

*  

این شهادتى از بطون تاریخ، مربوط به جزیرۀ العرب است و اینک شهادت 
دیگرى را از یک مرد غیرمسلمان، در عصر جدید، درباره وضع کلى جهان آن 

 (1(العواطف کاساس للحضارۀدینسون در کتاب . هـ . ج. روز، مالحظه بفرمائید
  :گوید  چنین مى) عواطف به مثابه اساس تمدن است(

  
بار و هرج و  در قرن پنجم و ششم، جهان متمدن در یک حالت بلبشوى نکبت«

نمود، از بین  آورى بود، زیرا عقایدى که براى پایدارى تمدن کمک مى مرج هالکت
در آن هنگام بخوبى . رفته بود و در واقع چیزى که قائم مقام آن باشد، در بین نبود

ى آن نتیجه کوشش چهارهزارسال ریزى و بنا شد که تمدن بزرگى که پى دیده مى
بود، رو به انحطاط و زوال و از هم گسیختگى است، و نزدیک بود که بشریت نیز از 

 ها و گروههاى  قبلى خود برگردد، زیرا قبیلهنو به سوى بربریت و وحشیگرى
مختلف با یکدیگر به جنگ و جدال مشغول بودند و هیچ قانون و رژیمى هم در کار 

اى که مسیحیت به وجود آورد خود عمال به جاى آنکه به اتحاد  نامهاما بر... نبود
و تمدن کرد  و نظام دعوت کند براى تفرقه و جدایى و پراکندگى بشریت کار مى

نیز به مثابه درخت کهنسال و بزرگى بود که شاخه گسترده و سایه آن سراسر جهان را 
کت و بدبختى تا داخل و مغز آن ایستاده و هال(!) مستى فراگرفته باشد و در حال نیمه

اى بود که مردى به دنیا  در میان مظاهر چنین فساد همه جانبه... تأثیر نموده باشد
  ]52[)٢)»....آمد که همه گیتى را به وحدت خواند و یکى گردانید
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١٨٠ عدالت اجتماعی در اسالم

» اسالم«البته این بحث بسیار طوالنى است و موضوع این کتاب بحث درباره 
است و براى ما کافى است که »  اجتماعى در اسالمعدالت«نیست، بلکه بررسى 

  .هایى از رویدادهاى تاریخى را در این موضوع بخصوص در اینجا بیاوریم نمونه

  بیدارى وجدان در اسالم
کنیم تا بعضى از  هاى تاریخى را آغاز نمى ولى مادر این میدان، تشریح این نمونه

ر بوده و همه اساس و بنیان اسالم آنها را از نظر دیگرى که در باطن اسالم عمیقت
بر پایه آن استوار است ارزیابى نماییم، قبال از آن بیدارى دایمى که اسالم براى 

حساسیت مؤثرى که ادراک و شعور را به داند و   الزم مىدرون و وجدان فرد 
هاى رویدادهاى تاریخى در اسالم  نمونه. آورد کمى سخن گفتیم جنبش در مى

این بیدارى دایمى و این حساسیت مؤثر است بیش از آن است که کننده  که بیان
و بنابراین به چند نمونه کوتاه و جامع اکتفا ... ما بتوانیم آنها را در اینجا بیاوریم

  .کنیم مى

! اهللا  یا رسول: مالک به خدمت پیامبر آمد و گفت ماعزبن: شود  از بریده نقل مى
خدا آمرزش برگرد و توبه کن و از ! توواى بر : پیامبر فرمود ;مرا پاک گردان

اهللا مرا پاک گردان،   یا رسول: ماعز قدرى دور شد و سپس برگشته و گفت. بخواه
: حضرت رسول سؤال کرد. پیامبر از نو همان مطلب را فرمود تا در مرتبه چهارم

آیا او دیوانه : پیامبر خدا پرسید. »زنا«از چه چیز تو را پاک کنم، عرض کرد از 
آیا مست شده است؟ : پیامبر سؤال کرد. ؟ جواب دادند که دیوانه نیستاست

:  حضرت سؤال کرد.مردى به پا خواست و دهن او را بویید و بوى شراب نیافت
دو سه روز . پیامبر دستور داد تا سنگسارش کردند! آرى: اى؟ گفت تو زنا کرده

مالک  اى ماعز بنبر: اهللا که به جمع اصحاب پیوسته بود، فرمود  گذشت و رسول
او چنان توبه کرده و به سوى خدا برگشت که اگر توبه او . طلب آمرزش کنید

  .گشت شد، شامل حال همه مى میان همه مردم تقسیم مى

! مرا پاک گردان: اهللا گفت  مدتى گذشت، زنى از قبیله غامد ازد آمد و به رسول
زن . او برگردوى برو از خدا آمرزش بخواه و به س! توواى بر : حضرت فرمود

. مالک رد کنى، و من از زنا حامله هستم خواهى مرا هم مانند ماعز بن مى: گفت
باید نخست وضع حمل : حضرت فرمود! آرى: تو؟ زن گفت: رسول اهللا فرمود
  .بنمایى و سپس



١٨١ عدالت اجتماعی در اسالم

آن وقت به . مردى از انصار متکفل آن زن شد تا وضع حمل کرد: بریده گوید
ما : حضرت فرمود. رد که زن غامدى وضع حمل کردپیش پیامبر آمده و عرض ک

کنیم در حالى که براى بچه خردسالش کسى نیست که  او را سنگسار نمى
! سرپرستى و شیر آن به عهده من: مردى از انصار به پا خواسته گفت. شیربدهد

همچنین نقل شده که پیامبر به او فرمود برو تا . آن گاه زن را سنگسار نمودند
نى، بعد که وضع حمل کرد، حضرت فرمود برو او را شیر بده تا وضع حمل ک

بزرگ شود، و هنگامى که او را بزرگ کرده بود و در دست وى تکه نانى بود آمد 
. خورد ام و او اکنون غذا مى  اینک یا رسول اهللا بچه را بزرگ کرده: و عرض کرد

دالى کندند و او را گوا به مردى از مسلمانان سپرد و بعد امر کرد پیامبر کودک ر
  .تا سینه در آن جاى دادن و سپس مردم را دستور داد که وى را سنگسار کنند

خون به صورت خالد . خالد بن ولید آمد و سنگى برداشت و بر زن گناهکار زد
سوگند به ! خالد ساکت شو: خالد زن را فحش داد، پیامبر خدا فرمود. پاشید

اى نمود که اگر ستمگران   ین زن توبهخداوندى که جان من در دست اوست، ا
سپس نمازى . بخشید کردند خداوند آنها را مى دوره جاهلیت همانند او توبه مى

  )1(».بر وى خواند و جنازه او را دفن کردند

و هیچ یک از این دو نفر هرگز از ! مالک و این هم همکار اوست این ماعز بن
پرزحمتى که در آن راه دردناک و رى که در انتظار آنها بود و درد و عذاب کیف

اطالع نبودند و کسى هم آنها را در حال ارتکاب جرم و گناه   داشتند بى قدم برمى
ندیده بود که بتواند جرم را بر آنها ثابت کند، ولى آنها در پیشگاه پیامبر اصرار 

خواهند حدود   و هر چه عاطفه و مهر پیامبر خدا و اسالم ارجدار مى... مىورزند
کنند و با دست خود تمام  ر را با القاء شبهه از آنها دور سازند، آنها اصرار مىکیف

تا آنجا که زن گناهکار به رسول خدا . ندبند  راهها و درها را بر روى خویش مى
گویى که زن به . مالک رد کنید خواهید مرا هم مانند ماعز بن شما مى: گوید مى

  !کند پیامبر شریعتش را یادآورى مى

ما را «: گویند ا همه براى چیست؟ در آنجا که زن و مرد گناهکار هر دو مىاینه
چیزى است که به عامل نیرومندى که بر حب بقا و ادامه زندگى » پاک گردان
. این همان بیدارى وجدان و حساسیت ادراک است. کند  یابد اشاره مى  غلبه مى

                                                           
  . مسلم و نسائىصحیح. 1



١٨٢ عدالت اجتماعی در اسالم

 از آن مطلع نگشته کسى جز خداوند که این رغبت و میل به پاکى از گناهى است
این شرم و حیا از آن است که فردا به پیشگاه خداوند بروند و از گناهى که . است

  .اند، پاک نشده باشند مرتکب شده

هم در حساسیت دقیق و عمیق و مؤثرى که در وجدان مجرم و : چنین است اسالم
دارى که در   شود و هم در مهر و عطوفت عمیق و ریشه گناهکار آشکار مى

 شود و هم در احتیاط و دقت پیامبر در  واب نمودن پیامبر به مجرمان، پیدا مىج
شود که حسن اعتراف و  نشان داده مىو ... ـ   پس از ثبوت جرم اجراى کیفر ـ

گیرد، زیرا که جانى و مجرم و شارع  بزرگى توبه جلوى اجراى حکم آن را نمى
ایه و اساس محکم و و حاکم اسالمى، هر دو دوست دارند که این دین بر پ

  .استوار خود، پابرجا بماند

پس چگونه خواهد بود اگر امثال این امور . است» حدود«اى در  البته این نمونه
  ستود؟ در مسائل اجتماعى رخ دهد که گاه موجب قربانى شدن زندگى مى

  شود خالد عزل مى
ینى  در شام و جانشارتشداستان بر کنارى و عزل خالدبنولید از سرپرستى 

خالد، فرماندهى که تا آن روز در . ابوعبیده در جاى وى، از این قبیل است
جنگهایى که شرکت کرده شکست نخورد و عربى که به خود و نسب و 

  !کرد  پیروزیهاى خود همیشه افتخار مى

شود ولى او کینه و   از ریاست و سرپرستى ارتش بر کنار مى(!) این چنین خالدى
گیرى کامل از سپاه و میدان   مقام سابق او باعث کنارهگیرد و  حسدى در دل نمى

ـ بلکه  !چیند  گوییم که بر ضد حکومت توطئه نمى البته نمى شود ـ جنگ نمى
  ]53[.ماند تا دین خدا پیروز گردد  همچنان با اراده کامل در معرکه مى

 ها و امور و اصوال خواستن شهادت در راه خدا دیگر مجالى براى همه این افسانه
گذارد، زیرا بیدارى دایمى و حساسیت بارزى که اسالم در  اعتبارى باقى نمى

دارد، برتر و باالتر از همه   آورد و او را به حرکت وا مى  وجدان فرد به وجود مى
  .اعتبارات موهوم و فوق همه عناوین ظاهرى است

کند و آن کار  همین داستان، از جنبه دیگرى هم بر موضوع ما داللت مى
خطاب است که خالد را عزل و بر کنار ساخته است و آن نیز نتیجه همین  نعمرب

  ]54[. حساسیت و بیدارى وجدان است



١٨٣ عدالت اجتماعی در اسالم

نویره را به قتل  بن مالک(!) خالد در زمان خالفت ابوبکر به علت ناراحتى وجدان
چنان که حادثه دیگرى نظیر همین ] 55[رسانید و بالفاصله با زن وى ازدواج کرد 

قوع پیوست و آن ازدواج وى با دختر مجاعه در جنگ با مسیلمه داستان به و
درست در فرداى آن روزى که هزار و دویست نفر از  آن هم. کذاب بود

  ]56[. کشته شده بودندگاوران اسالم جن

خالد با اینکه از سران بزرگ ارتش آن روز بود و پیروزیهایى هم به دست آورده 
اى این جنگهاى مهم در شام و عراق بودند و بود و مردم مسلمان هم که در ابتد

به سرپرستى خالد که فنون جنگى را آزموده بود احتیاج داشتند، از کار برکنار 
و هیچ . کرد گردید، زیرا هیچ یک از اینها به نظر عمر جبران خطاهاى وى را نمى

 حساسیت عمر را درباره این اشتباه بزرگ خالد از بینز این امور نتوانست یک ا
ببرد و همچنین مانع نشد و نگذاشت که وى نخست خالد را از ریاست 

  .فرماندهان سپاه اسالمى بر کنار و سپس بکلى از آن طرد نماید

عالوه بر اینها روش خالد در استقالل و اختیاراتى که براى خود در امور محول 
ى خواست تمام جزئیات امور را برا شد، با برنامه عمر که مى شده قایل مى

  )1(.داد اشد وفق نمىجوابگویى به حساسیت باطنى، تحت نظر داشته ب

چرا ابوبکر خالد را که مرتکب این خطاها شده بود، : در اینجا شاید کسى بپرسد
  بر کنار نساخت؟

داشت، به وى آن حدى که عمر به خالد سوءظن ابوبکر به : در جواب باید گفت
کرده و قصد ارتکاب گناه و معصیتى را کرد که او اشتباه   بدگمان نبود و فکر مى

نداشته است و لذا بخشش وى شامل حال او گردید، و لواینکه از عمل او 
اى که از آن  و بویژه از کار دوم وى شدیداً ناراحت گشته و نامه. عصبانى شد
چکید به وى نوشت ولى چون معتقد بود که کار خالد در دایره  خون مى

. از وى گذشت و او را در سرجاى خود نگه داشتاشتباهات قابل بخشش است، 
]57[  

  گوید؟  دکتر هیکل چه مى
بسیار جاى تعجب است که مردى مانند دکتر هیکل در تعلیل و بررسى موقف 

گوید که با روح اسالم سازگار  ابوبکر و عمر در قبال خالدبنولید چیزى مى
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١٨٤ عدالت اجتماعی در اسالم

دکتر هیکل . ق داردنیست، اگر چه با بازیهاى سیاسى عصر ما مناسب بوده و تواف
  :گوید مى) 150ـ152صص (الصدیق ابوبکر در کتاب خود 

  
اختالف نظر ابوبکر و عمر در جریان مالک بن نویره به آنجا رسید که دیدید و «

البته هر دو نفر قصدى جز خدمت به اسالم و مسلمین نداشتند ولى باید دید که 
ارزیابى کار خالد است یا مربوط اختالف نظر اینها در این مسئله مربوط به چگونگى 

بود در این موقعیت مهم زندگى مسلمانان مراعات شود و ه سیاستى است که الزم ب
ـ در سراسر  به خاطر این امر آن مسئله ارتداد گروهى و برپا شدن انقالب ـ

  !)؟.(جزیره بود شبه
ایست ب نظر من در این مسئله آن است که آن اختالف ناشى از سیاستى بود که مى

در آن موقعیت از آن پیروى شود، و این اختالفى است که امکان دارد با طبیعت هر 
ر مرد مسلمانى بیند که خالد ب اما عمر که عدالتخواه بود مى. دو مرد سازگار باشد

یافتن دوران عده همسر وى، او را به همسرى تجاوز و ظلم کرده و قبل از پایان 
یست که او در ارتش بماند تا تولیدمثل کند و در بنابراین صحیح نبرگزیده است و 

 و ارزش مسلمانان را در میان عرب کم نماید صحیح بین مسلمانان فساد ایجاد کند
نیست که او را در قبال گناهى که انجام داده بدون کیفر و مجازات ترک کنند اگر هم 

اشتباه افتاده، درست باشد که خالد در کار مالک اجتهاد کرده و در اجتهاد خود به 
عمر آن را نیز قبول ندارد و براى اقامه حد در حق خالد همین کارى که با همسر او  ـ

 و هرگز این عذر پذیرفته نیست که خالد ]58[  )1(انجام داده، از نظر عمر کافى است
اگر . بوده و قائدى بوده که جنگهایش همیشه با پیروزى همراه بوده است» اهللا سیف«

شد، خالد و امثال او محارم را مباح  ها و عذرها پذیرفته مى انهاین قبیل به
شد که درباره مسلمانان در موضوع  ساختند و این خود ناگوارترین مثلها مى مى

بوبکر فشار روى همین اصل بود که عمر بر ا. شد احترام به کتاب خدا زده مى
  .ل او را تقبیح کندنموده و بر او سختگیرى کرده و عمآورد که خالد را تعقیب  مى

دید که موقعیت خطرناکتر از آن است که این قبیل امور اهمیتى  اما ابوبکر مى
قتل یک مرد یا گروهى از مردم در اثر اشتباه در اجتهاد یا عدم اشتباه، در . داشته باشد

حالى که خطر متوجه دولت و حکومت است و انقالب در سراسر جهان عرب زبانه 
دى که متهم به ارتکاب عملى خطاست، از بزرگترین نیروهایى کشد و این قائ مى

  (!)توان بال را دور ساخت و خطر را رفع نمود، مهم نیست وسیله آن مى است که به
ازدواج با یک زن برخالف رسوم عرب نیست، و بلکه دخول بر وى نیز قبل از 

و (!) ى نداردوى تمام شود، اگر از جنگاور فاتحى سرزند، مانع» عده«آنکه دوران 
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١٨٥ عدالت اجتماعی در اسالم
حتى طبق قانون جنگ، حق وى آن است که زنها اسیر وى باشند و ملک یمین و کنیز 

الزم نیست که : و در مسئله تطبیق و اجراى قانون هم باید گفت. ]59[)1(وى گردند
ها و بزرگانى مانند خالد گردد، بخصوص اگر این امر به ضرر  نابغهاین حکم شامل 

زیرا مسلمانان به شمشیر خالد . در معرض خطر قرار دهددولت تمام شود یا آن را 
نیازمند بودند و این احتیاج در روزى که ابوبکر وى را احضار کرده و توبیخ نمود، 

 زیرا مسیلمه در آن روز در یمامه در نزدیکى ریگستان ;شد بیشتر از پیش احساس مى
 بر ضد اسالم و با چهل هزار نفر از بنى حنیفه آماده کارزار بود و شورش وى

مسلمانان از خطرناکترین شورشها بود و بر عکرمۀ بن ابوجهل، یکى از سران 
  !مسلمانان، غلبه کرده و براى پیروزى، بزرگترین امیدها به شمیشر خالد بود

آیا به خاطر قتل مالک بن نویره یا به خاطر لیلى زیبا که دل خالد را ربوده بود، 
ارتش مسلمانان را به حال خود بگذارند که مسیلمه بر باید خالد عزل و طرد شود؟ و 

و » اهللا آیت«آن غلبه یابد و دین خدا در معرض تجاوز قرار گیرد؟ در حالى که خالد 
سیاست ابوبکر روزى که وى را خواست فقط توبیخ س باید پ(!). است » اهللا سیف«

ا مسیلمه دست و باشد و در همان حال به وى دستور دهد که به سوى یمامه برود و ب
  !پنجه نرم کند

توانیم بر اختالف بین عمل  به نظر من این تنها تفسیر صحیحى است که ما مى
  .ابوبکر و عمر در این حادثه، بیاوریم

و شاید هم ابوبکر دستور آن روز براى عزیمت به یمامه و مبارزه با مسیلمه پس 
باشد که مردم مدینه و ن داده اى ایحنیفه بر عکرمه را بر از غلبه پیامبر قالبى بنى

بویژه آنهایى که همفکر عمر بوده و خواستار مجازات خالد بودند، بدانند که خالد، 
» جهنم«مرد دشواریهاست و تازه ابوبکر که این را دستور داد، در واقع خالد را به 

شد و این بهترین پاداش عمل وى نسبت  زیرا یا وى در این جنگ کشته مى! انداخت
گشت و این امر وى را پاک  آغوش مى م تمیم و زن او بود و یا با پیروزى همبه ا
تسکین داد و را ساخت، و او با پیروزى از این امر فارغ شد و ناراحتى مسلمانان  مى

» !اصوال کار قبلى وى با آن کارى که در جنگ ریگستان کرد، قابل مقایسه نیست
]60[  

  
 تنها تصویر صحیح داستان است، ولى بسیار این به نظر دکتر هیکل تنها تفسیر و

جاى تعجب است که مردى بخواهد درباره دورانى از تاریخ اسالم و درباره 
تحقیق کند، ولى وجدان و س رجال آن دوره کاوش و وجدانهاى بیدار و حسا
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١٨٦ عدالت اجتماعی در اسالم

درک خود او درباره تفسیر آن وقایع و حوادث از این مرتبه و از این سطح پست 
اى که مستقیماً از بازیهاى سیاسى عصر مادى ما کمک  مرتبه... باالتر نرود

  .گیرد، نه از روح اسالم و تاریخ و حقیقت آن در آن دوران مى

و ! سازد اى را مشروع مى  این سیاست روزگار ماست که هدف هر وسیلهآرى، 
و تازه آن را بینش در رد آو وجدان انسان را تا مرتبه احتیاجات زودگذر، پایین مى

که    و چقدر این تصویر دکتر هیکل ـشمارد ست و کاردانى در اداره امور مىسیا
  .کند ـ ابوبکر را کوچک مى !داند  آن را تصویر صحیح مى

دوربینى که مورد استفاده دکتر هیکل در عصر انحطاط است قدرت آن را ندارد 
انى البته با صرف نظر از ناد. که حقیقت بلندپایه آن افق دور دست را درک کند

  !.ترین مسائل شریعت اسالمى دارد رسوایى که ریشه در ابتدایى

*  

گردد تا افکار عمر را که   برمى)1(الفاروق عمردکتر هیکل یک بار دیگر در کتاب 
پست و پایین خواهد خالد را عزل کند تصویر کند و در واقع آن را به سطح  مى

رئیس حزبى که فقط برد برساند و آن را بر جاى   عصرى که در آن به سر مى
گیرد، بنشاند و البته هیچ وقت   مصالح زودگذر و احتیاجات محلى را در نظر مى

تواند که روح اسالم را در مرتبه بلند و افق دور دست آن دریابد و این در  نمى
  :گوید  آنجاست که مى

  
زند در حالى که خالد در رأس نیروهاى  عمر چگونه به عزل خالد دست مى«

در آنجا مسلمانان در . ر شام بود؟ و این نیروها موقعیت حساسى داشتندمسلمانان د
رو نشده بودند و چیزى از کار و نقشه آنها  بودند که با آنها هنوز روبه» روم«مقابل 
چنان که روم نیز از کار مسلمانان خبرى نداشت و شاید هیچ کدام از . دانستند نمى

این موقعیت آنها بود قبل از آنکه . این دو لشکر قدرتى برتر از دیگرى نداشت
و حتى بعد که خالد به میان آنان رفت، . ى آنان برودخالدبن ولید از عراق به سو

وضع به همین قرار بود، و هر دو گروه منتظر فرصتى بودند که پیش بیاید و از این 
ترسید که عزل خالد موجب  آیا خلیفه نمى. سکوت خارج شده و به دشمن بتازند

 سربازان مسلمان شود و بر حساسیت موقعیت بیافزاید؟ و آیا بهتر نبود که سستى
گذاشت، بعد هر چه  موضوع را تا خارج شدن مسلمانان از این مرحله مسکوت مى

  داد؟ خواست دستور مى مى
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١٨٧ عدالت اجتماعی در اسالم
بسزا داشت و ئلى است که مسلماً در چگونگى و تحول جنگ تأثیر اینها مسا

دون آن که به نظر خلیفه و یا غضب وى بر او وقعى بزودى خواهیم دید که ابوعبیده ب
ولى عمر . نهد و از آن بترسد، قدر و ارزش این موقعیتها را درک و ارزیابى کرده بود

خواست برکنارى  نگریست و او اگر مى بر این قضیه با صرف نظر از این جهات مى
د و روش خور خالد را به پس از خاتمه جنگ واگذار کند، برسیاست وى لطمه مى

. پیروزى مسلمانانشکست یا : نداشتزد زیرا جنگ بیش از دو راه  وى را به هم مى
اگر مسلمانان شکست بخورند که عزل و برکنارى خالد از شکست آنها جلوگیرى 

تواند رهبرى را  کرد، و اگر پیروز شوند و خالد قائد آنها باشد، عمر دیگر نمى نمى
ساخت دچار اشکاالتى  زد و اگر برکنار مىدر اوج قدرت و پیروزى برکنار سا

خواست که خالد نه در پست ریاست ارتش در شام و نه در  عمر اصوال مى. شد مى
غیر شام باقى بماند و روى همین اصل بالفاصله دستور برکناریش را صادر کرد و 
عذر وى نیز آن بود که خالد آنچه ابوبکر خواسته بود به جاى نیاورده است و اگر 

شد، بلکه او کارى را انجام داده بود  شدند عمر دچار اشکالى نمى لمانان پیروز مىمس
دانست، و این کار را در موقعیتى انجام داده بود که بر خالد هیچ گونه  که حق مى

  ».ظلم و ستمى روا نشده بود
  

به عمر د را کند، و بعد طرز فکر خو در قرن بیستم این چنین فکر مى! هیکل پاشا
چنان که قبال نیز طرز فکر خود را به ابوبکر ! دهد  ر اسالم نسبت مىدر صد

این گفتار کسى است که با روح صدر اسالم آشنا نیست و زندگى . داد نسبت مى
ها و  وى در محیط اسالمى نتوانسته که او را ولو براى مدت کمى از نقشه

طلبیها   و فرصتها و پیچیدگیها  از حقه بازیهاى قرن بیستم و آنچه در آن است ـ
بازیها که به حساب وجدان یا حق و حقیقت و یا به حساب دین  و سیاست
  .ازدـ دور س  شود گذاشته مى

کند؟ آیا اگر اوضاع و شرایط غیر از آن بود، عمر  هیکل درباره عمر چه فکر مى
ـ   بنا به عقیده هیکل پاشا داشت؟ در حالى که عمر ـ خالد را بر سر کار نگه مى

 و وجدان خود معتقد است که خالد در حق مالک بن نویره و در حق بین خود
  .خدا و دین خدا، مجرم و گناهکار است
دادند و  عباس انجام مى امیه و شاهان بنى البته این چنین کارهایى را پادشاهان بنى
 اما رجال صدر اسالم این چنین ;دانستند مردم هم آن را نبوغ و دوراندیشى مى

که این طور فکر کند از درک نکردن روح زمان و از پستى مقیاس نبودند و کسى 
  .و معیار اوست



١٨٨ عدالت اجتماعی در اسالم

من از آن رو در بررسى این طرز فکر و نمایاندن ضعف آن به تفصیل پرداختم که 
خواهند راه  اند و مى  اشتباه عمیقى را تصحیح کنم که گروهى در آن واقع شده

المى، در پرتو تفکر و ادراک تفکر و ادراک را در عصر ارتفاع و بلندى روح اس
در عصر مادى ما که از این روح دقیق و حساس به دور است، تصویر و بررسى 

و همچنین خواستم بدین ترتیب این اشتباه و خطا در فهم حقایق وجدان . کنند
  ...بشرى و نیروى وى در برترى و حساسیت را اصالح کنم

صع از نقره بپوشانم و یا آنها را خواهم بر عمر و ابوبکر و خالد لباس مر من نمى
خواهم اعتماد به وجدان بشرى را  معصوم و دور از ضعف بشرى بدانم، بلکه مى

خواهم صورت صحیح این دوره از زندگى  در جان مردم وارد سازم، چنان که مى
شکلى که هر وجدانى که در آن الیق درک  صورت و ;ا تصویر کنممسلمانان ر

  .تواند آن را دریابد مىاین افق دوردست باشد، 

  ...چند نمونه دیگر
. کنیم هایى از این حساسیت را در نقاط مختلف بررسى مى  اکنون همچنان نمونه

این چه : پرسد  گیرد، پسر او با اعتراض مى اى مشک آب را بر دوش مى خلیفه
من بر خود بالید و من نفس «: شنود  جواب مىکنید؟ در کارى است که مى

نفس مرد ! واقعاً که حساسیت عجیبى است» را تنبیه کرده و بکوبمخواستم که او 
در اعماق خود، از خالفت و فتوحات و عظمت آینده، احساس برترى و بلندى 

از . باقى بماند کند و او دوست ندارد که در این بلندپروازى و به خود بالیدن مى
کند که او  نمىخواهد که در انظار مردم نفس خود را بکوبد و فکر  این رو مى

خش اعظم امپراتورى کسرى کند که ب  اى است و بر سرزمینى حکومت مى خلیفه
  !و قیصر را بر خود ضمیمه کرده است

اى است که در زمستان با همان لباس تابستانى به  خلیفه، طالب ابى بن و این على
 در مالال برد و از سرما او را نگهبانى نیست در صورتى که تمام دارایى بیت سر مى

ولى این بیدارى وجدان واین دقت ادراک و شعور است که او را از . دست اوست
  .سازد تصرف این دارایى دور مى

خطرناکى  با سربازان خود در عمواس به طاعون سپس، این ابوعبیده است که
اى  او را در نامه. از بین برود» االمۀ امین«ترسد که  گرفتار شده و عمر مى

اما بعد، براى من «: نویسد رى براى نجات وى بشود و در نامه مىخواند تا فک مى



١٨٩ عدالت اجتماعی در اسالم

خواهم با تو درباره آن صحبت کنم و خواستم اطالع  حاجتى پیش آمده که مى
دهم که به محض اینکه به نامه من نگاه کردى، قبل از آنکه آن را به زمین 

د فهم   مىخواند و نظر وى را ابوعبیده نامه را مى» .بگذارى به سوى من بشتاب
خدا «: گوید  مى. که او را خواست تا از این وباى خطرناک نجات دهدداند   و مى

من حاجت شما را فهمیدم که «: نویسد و سپس در جواب وى مى» امیر را بیامرزد
خواهد از آنها  چیست ولى من در میان لشکرى از مسلمانان هستم و دلم نمى

مرا از آمدن به . خواهد اجرا کند دور شوم تا خدا آنچه در حق من و آنها مى
خلیفه نامه را » .دار و بگذار در میان سربازان خود بمانم سوى خود معاف

آیا ابوعبیده مرده است؟ و او در حال : پرسند از او مى. کند  خواند و گریه مى مى
  .و او مرده بود» .نه، گویا نزدیک است«: گوید  گریه مى

 الهى است که ابوعبیده را در خواست خود نگه آیا این همان ایمان عمیق به تقدیر
آرى این همان است به اضافه حساسیت وجدان و بیدارى درون که او . دارد مى

کند که فقط خود را نجات ندهد و لشکر خود را ترک ننماید، زیرا او  را وادار مى
  .و همه سربازان او، همه در راه خدا هستند

است که برادر اسالمى او ابورویحه . ر استرباح مؤذن پیامب ین هم بالل بنو ا
اى از مردم یمن وساطت کند و او به   خواهد در امر ازدواج وى با خانواده مى

و این مرد . من بالل بن رباح و این برادر من ابورویحه است«: گوید  آنها مى
خواهید به او زن بدهید و اگر  اگر مى. تندخو و در دین سختگیر است

  ».دانیدخواهید خود  نمى

خواهد که از آنها پنهان نکند و وضع برادر دینى خود را آن طور که  بالل مى
تا مسئولیتى را است، » واسطه«گوید که او  ود نمىکند و با خ  هست بازگو مى

و مردم یمن هم با . ـ فراموش کند  گوید و در پیشگاه خدا دارد در آنچه مى  ـ
دهند و براى   ستگارى شده را به او مىاتکا و اعتماد به این راستگویى، دختر خوا

آنها کافى است که رفیق و برادر وى، بین دختر آنها و کسى که به او دختر 
  .دهند، واسطه باشد مى

عبدالرحمن شریک بازرگانى  بن کاالیى به حفص«: و این یکى دیگر است که
ع نقصى است تا موقاس او عیب و دهد که در لب فرستد و به او خبر مى خود مى

حفص آن را فراموش کرده و همان طور فروخت و قیمت . فروش به مردم بگوید
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هزار یا سىوپنج هزار   گویند قیمت آن سى مى. کامل لباس غیرکامل را گرفت
ولى آن مرد این پول را قبول نکرد و پیش شریک خود فرستاد تا مشترى را . بود

 جز جدایى از شریک ولى او مشترى را نیافت و آن مرد هم راهى... پیدا کند
و پول آن را هم به مال و ثروت خود نیفزود، بلکه همه آن را ! فراموشکار نیافت

  )1(».صدقه داد

. عبید لباسهایى با قیمتهاى مختلف بود بن کنند که در نزد یونس  و نقل مى«
وى به نماز خود . یست بودقیمت یک نوع چهارصد و ارزش نوع دیگرى دو

عربى بیابانى آمد و لباسى به . را در مغازه گذاشترفت و پسر برادر خود 
برادرزاده وى لباسى را که ارزش آن دویست بود به او نشان . چهارصد خواست

مرد عرب آن را پسندید و خرید و در حالى که آن را در دست داشت به راه . داد
یونس کاالى خود را شناخت و از اعرابى . ناگهان با یونس برخورد کرد. افتاد

ارزش آن دویست است، : یونس گفت! به چهارصد: چند خریدى؟ گفت: پرسید
ارزش این در شهر ما به پانصد : مرد خریدار گفت! برگرد تا آن را پس بدهى

برگرد، خیرخواهى و نیکى : یونس گفت: ام است و من آن را خود انتخاب کرده
دکان خود برد و سپس وى را به . در دین و دنیا و آنچه که در آن است بهتر است

آیا شرم : دویست درهم به وى پس داد و به برادرزاده خود پرخاش کرده، گفت
گیرى و خیرخواهى دینى را  نکردى؟ آیا از خدا نترسیدى؟ سود دو مقابل مى

 به این قیمت به خدا سوگند که خود او: گذارى؟ گفت براى مسلمانان کنار مى
چرا تو آنچه را براى خود : یونس اعتراض نمودولى . راضى بود و گرفت

  »خواهى براى او نخواستى؟ مى

و از محمدبن منکدر نقل شده که پسر وى آنچه پنج قیمت داشت به یک عرب «
بیابانى به ده فروخت، ولى او وقتى این را فهمید همه روزها را در جستجوى او 

 به پنج ارزش این پسر اشتباه کرده و آنچه: گذرانید تا او را پیدا کرد و به او گفت
اگر : ام یونس گفت شدهاعرابى گفت من خود راضى . داشت، به ده فروخته است

خواهیم، راضى   براى شما جز به آنچه براى خود مىاى ما هم   تو راضى شده
  )2(».نخواهیم شد و پنج اضافى را به وى پس داد

                                                           
  )مؤلف. (ابوحنیفۀ بطل الحریۀ و التسامح فى االسالمالحلیم جندى، استاد عبد: از کتاب. 1
  )مؤلف. (الرسالۀ الخالدۀاستاد عبدالرحمن عزام، : از کتاب. 2
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*  

رزاده خود کلید این سه داستانى که نقل شد، همان است که یونس بن عبید به براد
  »!آیا شرم نکردى؟ آیا از خدا نترسیدى؟«: گفت

آرى این همان شرم از وجدان و همان پرهیزکارى و ترس از خداست و همان 
چیزى است که اسالم با نیرومندى تمام آن را در روح و جان انسانیت 

آمیزد و مخلوط  انگیزد و در آن وقتى که روح انسانیت بیدار است با او مى برمى
  .شود مى

ها که ما نقل کردیم، دهها و صدها امثال آن نیز در هر  البته عالوه بر این نمونه
ناحیه و نقطه و میدانى وجود دارد و ما از همه آنها فقط به این چند مثال اکتفا 
کردیم تا به آفاق و سطح بلندى که اسالم آن را در تهذیب و تطهیر وجدان بشرى 

  .اى شده باشد  هدف و مقصود قرار داده، اشاره

آرى روح انسان تا آنجا باال برود که بر همه عناوین و احتیاجات بر حب نفس و 
بیدارى دایمى که آن را بر ید و بر تکالیف زندگى، بر حب مال و جاه، برترى جو

کند و حساسیت دقیقى که در شعور و ادراک وى  وجدان فرد الزم مى
ن وصول به این سطح بلند و عالى انگیزد، صبر بورزد و بدین ترتیب ضام برمى
  .گردد

ما پس از این، با اطمینان خاطر، همچنان رویدادهاى تاریخى دیگرى از اسالم را 
بخش و عالى که در حقیقت  در عدالت اجتماعى، در سایه این افقهاى روشنى

  .کنیم اسالم است، بررسى مى
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  مساوات و برابرى همگانى
  

ات مطلق و برابرى همگانى میان همه انسانها و آزادى وجدانى مطلق ایجاد مساو
سازد، رسالت  از همه ارزشها و تمامى اعتباراتى که این مساوات را مخدوش مى

  .اسالم بود

ما نظریه اسالم را درباره مساوات و آزادى بیان کردیم و نصوصى را ارائه داشتیم 
ریه و ریشه و پایه بودن آن در که هیچ گونه مجالى براى شک در عمق این نظ

اکنون ببینیم . گذارد  ریزى طرز فکر اسالمى درباره مجتمع انسانى، باقى نمى پى
  .که این نظریه چگونه با واقعیت زندگى تطبیق کرده است

در سراسر روى زمین و از جمله در جزیرۀ العرب طبقه بردگان غیر از طبقه احرار 
دختر عمه خود زینب بنت جحش ) ص(داهللا عب و آزادگان بودند، ولى محمدبن

تزویج کرد و البته مسئله ازدواج، خود زید را که از خاندان هاشمى بود، با غالم 
ترین مراحل خود  مسئله حساس و مهمى است که در آن امر مساوات به نهایى

رسد، و هیچ کس جز این پیامبر و هیچ نیرویى غیر از نیروى این دین،  مى
 راکه تا امروز هم در غیر کشورهاى اسالمى عملى معجزهکه این توانستند  نمى

  .نشده، عملى سازند

بینم که  ما در ایاالت متحد امریکا که به حکم قانون، بردگى در آن لغو شده مى
ـ  سفیدى که باشدهرگونه  ه تنها حق ازدواج با سفیدپوست را ـسیاهپوست ن

ها و تفریحگاههاى سفیدان وارد شود  ندارد در کافه«ندارد، بلکه تا امروز هم حق 
چنان که . و در اتوبوسها و وسایل نقلیه عمومى با آنان در یک صندلى بنشیند

  ]61[. ها و مجامع عمومى سفیدان، ممنوع است ورود آنان به مهمانخانه
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بین مهاجران و انصار، در ابتداى هجرت، برادرى ) ص(در آن روزى که محمد 
برادر بودند و ابوبکر و خارجۀ  زه و غالم وى زید، دوایجاد کرد، عموى او حم

و ... بن رباح هم دو برادر بن زید هم دو برادر و خالدبن رویحه خثعمى و بالل
البته این برادرى فقط در لفظ و گفتار نبود، بلکه رابطه و پیوند زندگى بود که 

همه مظاهر معادل پیوند با خون است، همانند پیوند خویشان، در جان و مال و 
  .زندگى

کند و بعداً  مى» مؤته«سپس پیامبر، غالم خود زید را رئیس سپاه در جنگ ... 
مهاجران و انصار دهد که بسیارى از   اسامۀ را در رأس سپاهى قرار مىفرزند او 

. ]62[ـ حضور داشتند   که بعدها خلیفه شدند که در میان آنها ابوبکر و عمر هم ـ
چون  بود ـ) ص(وقاص هم بود که از خویشان پیامبر ابى در میان آنان سعدبن

و او هنگامى ! ـ و همچنین از سابقین در اسالم بود زهره از داییهاى او بودند بنى
  .ت براى جنگ بود سال داشت و صاحب مال و نعمت و قدر17اسالم آورد که 

هنگامى که پیامبر رحلت نمود و ابوبکر اصرار ورزید که لشکر اسامه به سوى 
ابوبکر براى . مقصد برود، قائد و رهبر لشکر همان بود که پیامبر انتخاب کرده بود

بدرقه اسامه تا دروازه مدینه آمد، اسامه سوار بر اسب، و ابوبکر که خلیفه شده 
رود و  اسامه از اینکه جوان کم سالى است و سوار بر اسب مى. بود، پیاده بود

شما «: گوید ، شرمنده گشته و به ابوبکر مىآید ابوبکر که پیرمردى است، پیاده مى
: دهد که  ولى ابوبکر او را قسم مى» .شوم  من هم پیاده مىار شوید و یا هم سو

شود  مگر چه مى. شوم  نه به خدا سوگند، نه شما پیاده شوید و نه من سوار مى«
  »که من هم ساعتى قدمهاى خود را در راه خدا به خاک آلوده کنم؟

به عمر که بار خالفت را برگرده او گذاشته است، احتیاج : یندب  سپس ابوبکر مى
دارد و او سربازى در لشکر اسامه است، و اسامه هم رئیس لشکر است باید از 

اگر صالح بدانى مرا با «: گوید وى کسب اجازه کند، از اینجاست که به اسامه مى
  ».ماندن عمر کمک کن

صالح بدانى مرا با ماندن عمر کمک اگر «... اى است؟ این چه جمله!... خدایا
اى به پاى آن   اى است و هیچ شرح و گفته براستى که مرحله بلندپایه» کن؟
  .رسد نمى

  !ها و حکومت برده
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بینیم که عمربن خطاب خلیفه شده است و او   مى... گذرد روزگار همچنان مى
و روزى کند   عماربن یاسر را که یکى از بردگان است حاکم و فرماندار کوفه مى

افرادى مانند سهیل بن عمروبن الحارث بن هشام و ابوسفیان بن حرب و گروهى 
ایستند، و عمر قبل از همه آنها به صهیب و  از بزرگان قریش در درگاه عمر مى

دهد زیرا این دو از یاران پیامبر  بالل که دو برده تنگدست بودند، اجازه ورود مى
آید  قدم داشتن، ابوسفیان را سخت گران مىهمین م. بودند» بدر«و از رزمندگان 
روزى را ندیده بودم، من هرگز این چنین «: گوید  وران جاهلیت مىو به عادت د
  .»!گذارد دهد و ما را در اینجا منتظر مى  ها اجازه ورود مى  به این برده

اند و با اربابان  بیند که خدمتگزاران ایستاده رود و مى  روزى که خلیفه به مکه مى
: گوید  آمیزى مى خورند، بشدت عصبانى شده و با لحن اعتراض د غذا نمىخو

گوید  سپس به آنان مى» دارند؟  چرا این گروه خود را بر خدمتگزاران مقدم مى«
  .که با اربابان خود بر سر یک سفره غذا بخورند

باز  وى نافع بن حارث را که فرماندار مکه نموده بود در عسفان مالقات کرد و 
براى آنها : اى؟ او گفت چه کسى را براى مردم وادى جانشین کرده:  پرسیداز او
مردى از : ابن ابزى کیست؟ جواب شنید: پرسید. ام  ابزى را جانشین کرده ابن

اى؟ جواب  اى را جانشین تعیین کرده بردگان ماست، عمر پرسید براى آنها برده
آرى : سپس عمر گفت. او قارى کتاب خدا، عالم به فرایض و قاضى است: داد

خداوند به وسیله این کتاب گروهى را باال برده و گروهى را «: پیامبر شما فرمود
  ».آورد پایین مى

البته سؤال عمر به صورت استنکار و اعتراض نبود، بلکه پرسشى بود براى آنکه 
ابن ابزى را بشناسد و مزیت او را بداند و گرنه همین عمر بود که به شش نفر 

اگر سالم برده ابوحذیفه زنده بود، او را خلیفه «: گوید مى» رىاهل شو«
اى، از نظر وى مقدم بر شش نفر اهل شورى است در حالى  پس برده» .کردم مى

  ]63[. داشتردى مانند على وجود که در میان آنان م

*  

یکى از موالى به خواستگارى خواهر یکى از قریشیها رفت و به آن مال زیادى 
وقتى این خبر به خلیفه . مرد قریشى با این ازدواج موافقت نکردولى . بخشید

الحى او مرد ص! چرا با این ازدواج موافقت نکردى: رسید، به مرد قرشى گفت
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ما ! یا امیرالمؤمنین: قرشى گفتاست و عطیه خواهر تو را نیز نیکو داده؟ مرد 
ولى در جواب . ستداراى حسب و نسبى هستیم و او با ما برابر نبوده و کفو ما نی

او حسب دنیا و آخرت را آورده است، حسب دنیا مال و دارایى او و اما : شنید
اگر دختر راضى باشد حتماً توهم . حسب آخرت تقوى و پرهیزکارى اوست

گردد و ازدواج عملى   شود و او هم حاضر مى به دختر رجوع مى!... موافقت کن
واسطه ازدواج » یمن«ه، در نزد مردم ردقبال نیز دیدیم که چگونه بالل، ب. شود مى

گردد و آنها هم به خاطر بالل وى را مورد احترام قرار داده و  ابورویحه مى
  .پذیرفتند

تا آنجا که   شود که میدان براى پیشرفت بردگان ـ  بدین ترتیب معلوم مى
هنگامى که «: ـ تا چه حد باز بوده است  اى که بخواهند توانند و در هر زمینه مى
شود و وقتى  شود، نام غالم وى عکرمه نیز ذکر مى  سم عبداهللا بن عباس برده مىا

شود و  آید از بنده وى نافع هم نام برده مى از عبداهللا بن عمر اسمى به میان مى
همچنین انس بن مالک و غالمش ابن سیرین و ابوهریره و غالمش عبدالرحمن 

  ...بن هرمز

دبن جبر و عطاءبن ابى رباح و طاووس و در بصره حسن بصرى و در مکه مجاه
و در مصر هم در ایام عمربن عبدالعزیز، ... بن کیسان همه از فقها و علما بودند

  )1(»...مقام فتوى را یزیدبن ابوحبیب به عهده داشت و او غالم سیاهى از دنقله بود

  اما کارگران
 خاطر کار خود کارگر به. نگریستند با همین روح عالى، مسلمانان به کارگران مى

و .  البته نه در عالم خیال بلکه در واقعیتهاى زندگى;محترم و مورد سپاس است
براى کارگر، از نظر اسالم، چگونگى کار و هنر و صنعت مایه ننگ و پستى 

کار هر نوع که باشد، ارجدار بوده و مورد سپاس است و البته صنعت و . نیست
رى در علم و اعتراف به استادى و حرفه وى هم هرگز مانع از تحصیل و برت

  .احترام وى، نخواهد بود

 چنان که بسیارى از مردان فقه پس از دوران وى، ;مثال ابوحنیفه خزفروش بود
ست که پدرش امام خصاف، احمدبن عمر بن مهیر ا. تاجر یا صنعتگر بودند

 خصاف هنگامى که کتابش را براىشاگرد محمد و حسن، یاران ابوحنیفه، بود و 
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١٩٦ عدالت اجتماعی در اسالم

کند و یا کتابهاى بزرگ فقهى خود را  مهتدى باهللا درباره خراج تألیف مى
و کرابیسى است که . کند دوزى زندگى مى در بین کفشهاى پینه: نویسید مى

 فروشد و ابن قفّال است که هنگامى که دست خود را بیرون  کرباس و کتان مى

ن اثر کار من ای: گوید آورد، آثار کار بر روى آنها پیداست و خود مى مى
کند و  ه در خیاطى کار مىو این ابن قطلوبغاست ک. ـ است  سازى  قفل  ـ

و این هم . پزى منسوب است حصاص شیخ دوران خود، در کار و پیشه به گچ
: و همچنین افراد دیگرى از قبیل) فروشد  که ظرفهاى مسى مى(صفا است 

آرد ( دقاق و) پدر وى شیرینى فروش بود(و حلوانى ) عطرفروش(صیدالنى 
  .وجود دارند که امثال آنها فراوان است... و) فروش

دهند که به  اینها از خالل دورانها و رویدادهاى تاریخ، شهادت و گواهى مى
ملت در همان ور آن پرتو افکند، این مجرد آنکه فجر تمدن اسالمى دمید و ن

کوشد و   قرون اولیه، به آنچه جهان غرب دهها قرن است در راه تحقق آن مى
تحقق بخشید و ثابت کرد که در اسالم طبقات باال و پایین . هنوز هم بدان نرسیده

وجود ندارد، بلکه رجال عالى مقام وجود دارند و گروهى بدان مقام عالى 
  )1(»...رسند نمى

  روش عملى اسالم چیست؟
ولى ارزیابى این مرتبه عالى مساوات انسانى، جامع و کامل نیست تا ندانیم که 

زیرا . کرد  مجتمع اسالمى با آنان که مقامشان باالتر بود چگونه معامله و رفتار مى
اینکه اسالم تنها دون پایه را احترام گذاشته و به مقام بلند برساند، مادامى که بلند 

نیاورد، کافى نخواهد بود و برترى فقط باید  را به سطح واحدى با آنها در ها پایه
  !مل باشد نه با حسب و نسب و جاه و مالدر سایه  عمل، و تنها ع

  :گوید   مىالخراجابویوسف در کتاب 
  
عمر به کارمندان خود نوشت : عبدالملک بن ابوسفیان از عطاء به من نقل کرد که«

! مردم: وى برخواست و گفتو . همه آمدند. ر وقت معینى به نزد وى بروندکه همه د
که والیان و فرمانداران با حق، بین شما فرستم  من این کارمندان را به سوى شما مى

ام که از اموال و مزراع و خونهاى شما سهمى  و من اینها را کارمند نکرده. باشند
از میان آن جمعیت فقط یک مرد بلند شد . هرکسى از شما شکایتى دارد بگوید. ببرند
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١٩٧ عدالت اجتماعی در اسالم
آیا : عمر گفت! نماینده و فرماندار شما صدتازیانه به من زده است: و گفت

عاص  عمروبن! بنماى؟ برخیز و تالفى خواهى که صدتازیانه به وى بزن مى
شما اگر این باب را درباره عمال و کارمندان خود باز کنید برآنها : برخواست و گفت
عمر . و این عمل سنتى خواهد شد که بعد از تو بدان عمل کنند! گران خواهد آمد

را دیدم که ) ص( من پیامبر خدا آیا به او نگویم که قصاص خود را بگیرد؟: گفت
و سپس او را ! مختارید. گفت اگر کسى به عهده من حقى دارد حق خود را بگیرد مى

اى به دو  راضى ساختند، یعنى صد تازیانه را به دویست دینار خریدند، هر تازیانه
  !دینار

اى برهاند ولى از پسر خود که یک  عاص توانست شخصى را از تازیانه عمروبن
 مصرى را سیلى زده بود، نتوانست دفاع کند و عمر از وى قصاص گرفت و به نفر

کرد،  و اگر مرد مصرى عفو نمى] 64[!پسر دو بزرگوار را بزن: مرد مصرى گفت
  !عاص سیلى را بخورد  بن  نزدیک بود که خود عمرو

بر او ازدحام کرد، مردم  بین مسلمانان تقسیم مىخلیفه روزى نشسته و مالى را 
ـ آمد و  که درباره او قبال سخن گفتیم ابىوقاص ـ سعدبن. رده و شلوغ کردندآو

اى باالى  ولى خلیفه تازیانه! مزاحم مردم شد و آنها را کنار زد تا خود به خلیفه رسید
تو از قدرت خداوند در روى زمین نترسیدى و من خواستم به «: سر او برده و گفت

  ».باالتر از همه استتو بفهمانم که قدرت خدا هم برتر و 
  

ولى ما هم اکنون نظرى به ! شاید کسى بگوید که اینها کار خلیفه و حاکم است
و بدون .... افکنیم آزادى در گفتار و ادراک مردم، در قبال خلفا و پادشاهان مى

شک منشأ آن، همین آزادى وجدانى است که اسالم در درون به وجود آورده و 
اى است که در قول و عمل، گفتار و کردار   انبهج همین مساوات مطلق و همه
  .عملى و محقق ساخته است

ضمن سخن فت در گ مثال عمر هنگامى که خلیفه شده بود و براى آنها سخن مى
و مردى از » اگر در روش من کجى دیدید، مرا اصالح کنید«: خود چنین گفت

مال تو کجى یافتیم ما اگر در تو و اع« :کند  میان توده مسلمانان به وى گوشزد مى
و عمر در جواب وى چیزى جز این » کنیم با شمشیر خود آن را اصالح مى

خدا را شکر که در میان ملت ما کسانى هستند که کجى عمر را با «: گوید که نمى
به ) مخصوصلباسى (» برد یمانى«مسلمانان مقدارى . »...کنند  صالح مىشمشیر ا

رسد  عبداهللا هم، هر کدام، یک برد مىبرند که به عمر و پسر او   غنیمت مى
ـ ولى چون عمر نیازمند لباس بلندى است، عبداهللا  مانند همه مسلمانان دیگر  ـ



١٩٨ عدالت اجتماعی در اسالم

سپس !... دهد تا از هر دو آنها یک لباس بلند بدوزد سهم خود را به وى مى
گوش فرا ! مردم: گفت  کرد و مى روزى با همان لباس براى مردم سخنرانى مى

دهیم و نه از تو  مىنه گوش «: سلمان به پا خواست و گفت! نیددهید و اطاعت ک
تو این لباس بلند را از کجا : گفت» سلمان«عمر پرسید چرا؟ » کنیم اطاعت مى

اى؟ در حالى که بهره تو از غنایم فقط یک برد بود و تو مرد بلندقدى   آورده
.  ندادسپس عبداهللا را صدا زد کسى جواب... عجله نکنید: هستى؟ عمر گفت

تو را به خدا سوگند : عمر گفت. اى عبداهللا بن عمر، جواب شنید: سپس گفت
آرى : ام مال تو نیست؟ در جواب گفت دهم، آیا این بردى که من پوشیده مى

  ...و سلمان اعتراض خود را پس گرفت... مال من است

*  

  :هاى دیگرى نیز در این زمینه داریم نمونه

کومتى در سایه آنچه ما امروز احکام و قوانین این ابوجعفر منصور است که ح
یا : گوید  وارد شده و مى دهد و سفیان ثورى بر او نامیم تشکیل مى عرفى مى

زه امیرالمؤمنین، نظر تو درباره آنچه از مال خدا و مال مردم مسلمان، بدون اجا
یکى از خلفاى پیش از تو در یکى از اى چیست؟  آنان خرج و انفاق کرده

ما :  دینار خرج کرده بودند گفت16 حج خود که با همراهانش مجموعاً سفرهاى
ایم و تو آنچه منصور بن  المال تجاوز کرده و در خرج آن اجحاف نموده به بیت

دانى و حاضر در ماجرا بودى و نخستین فردى بودى که آن   عمار به ما گفت مى
شده که رسول خدا از ابن مسعود روایت ... را در مجلس نوشتى که از ابراهیم

خواهد  آنچه دلشان مى در مال خدا و مال پیامبر خدا، چه بسا افرادى که«: فرمود
  ».اند کنند، و آنها فردا در آتش مى

امیرالمؤمنین به «: گوید  ـ مى  که یکى از چاپلوسان دربارى بود ابوعبید کاتب ـ
! خاموش«: یدگو  ولى سفیان به او پرخاش کرده و مى» !دهد این کارها اجازه مى

 او سپس بیرون )1(».فرعون هامان را و هامان هم فرعون را به هالکت انداخت
آید در حالى که کلمه نیرومند حق را آشکار کرده بود، زیرا که حتى جباران و  مى

توانند بر کسى که قلب او زنده   ـ نمى  هر چقدر که قوى باشند دیکتاتورها هم ـ
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١٩٩ عدالت اجتماعی در اسالم

 باالتر بوده و خود را وقف راه خدا نموده است و نظر وى از خواستهاى مادى
  .است، جسارت کنند

ـ است که پیرمردى بر او وارد  یکى دیگر از پادشاهان مستبد و این واثق ـ
: گوید  کند، ولى واثق جواب او را نداده و بلکه مى شود و بر وى سالم مى مى

آموزگارت «: ویدگ  خیزد و مى ناگهان پیرمرد به مقابله برمى! سالم خدا بر تو نباد
هرگاه شما را به درودى «: فرماید  خداوند مى! چقدر تو را بد تربیت کرده است

 و تو نه با )1(».تحیت گفتند، در جواب بهتر از آن بگویید و یا همان را رد کنید
  )2(!بهتر از آن به من تحیت گفتى و نه همان را به من رد کردى

با هادى، پادشاه عباسى بر سر نشیند، مردى  ابویوسف در مسند قضاوت مى
بیند که حق با مرد ناشناس است،  ابویوسف مى. خیزد بستانى به مخاصمه برمى

شاکى و طرف نزاع «: گوید  از این رو مى. ولى سلطان هم شهودى دارد
 هادى از» !خواهد که هادى براى اثبات راستگویى گواهان سوگند یاد کند مى

و قاضى بستان . داند را توهینى به خود مىکند و آن   مىقسم خوردن خوددارى 
  .دهد را به مرد ناشناس پس مى

بیند که باید سوگند یاد کند و فضل بن ربیع  همچنین رشید را در ماجرایى مى
خلیفه . پذیرد ولى قاضى شهادت وى را نمى. دهد  نفع وى شهادت مى به

من : گوید  چرا شهادت وى را قبول نکردى؟ قاضى مى: گوید  عصبانى شده و مى
گوید که   اگر راست مى«. شنیدم که او به تو گفت من بنده و غالم تو هستم

گوید، شهادت   پذیرفته نیست و اگر دروغ مىشهادت بنده به نفع موالى خود 
  )3(».پذیریم  دروغگو را نمى

*  

حتى در ر وجدان و درون فرد روشن ساخته، آرى این شعله فروزانى که اسالم د
هاى بسیار  رهاى تاریخ هم خاموش نگشته و در پرتو آن، نمونهتاریکترین روزگا

براى چگونگى آزادى وجدان و برترى روحى بر همه ارزشهاى مادى و  زیادى ـ
  .تمام نیروها و همه زرق و برقها در خالل تاریخ پراکنده است
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٢٠٠ عدالت اجتماعی در اسالم

روزى . داشت احمد بن طولون در مصر بکاربن قتیبه، قاضى حنفى را بزرگ مى
یده ـ ناد  تا رسیدن به نزدیکى خود آید و بکار ورود وى را ـ ى مىبه مجلس و

را ) ولیعهد خلیفه عباسى(الموفق خواهد که  و هنگامى که از وى مى... گیرد مى
به ابن طولون گفته ... لعنت خدا بر ستمگران: گوید لعن کند، تأملى کرده و مى

ى را که تاکنون به بکار شد که مراد وى از این گفتار، تو بودى و او همه هدایای
داده بود مطالبه کرد و تا آخرین آنها را از وى پس گرفت و سپس او را در 

ولى او در . اى که به این منظورکرایه شده بود، محبوس و تحت نظر ساخت خانه
اجازه مردم که با اصرار از ابن طولون نشست و براى  قسمت فوقانى منزل مى

قتى که ابن طولون مبتال به مرضى شد که با آن و. کرد  خواسته بودند صحبت مى
نیز در گذشت، کسى را به نزد وى فرستاد تا از او طلب عفو کند ولى بکار به 

به او بگو من پیرمردى هستم و تو هم مرد «: نماینده ابن طولولن چنین گفت
ابن » .بیمارى و برخورد ما به همدیگر نزدیک است و خداوند بین من و تو هست

! بیچاره:  درگذشت و بکار وقتى خبر مرگ او را شنید با خود گفتطولون
  )1(».درگذشت

براى آنکه بکار در سایه برترى درونى، خود را باالتر از ابن طولون » بیچاره«چرا 
  .دانست که داراى قدرت و ثروت بود، مى

در زمان   در روزگار دولت ایوبیان هنگامى که اسماعیل فرماندار فرنگ گردید ـ
ولى . ـ صیدا و چند قلعه دیگر را بنا به عللى به آنها پس داد  گهاى صلیبىجن

عزالدین بن عبدالسالم این عمل را تقبیح نمود و او را از کار بر کنار نموده و 
سپس نماینده و سفیرى به نزد وى فرستاده و وعده امیدوارى ... دستگیر ساخت

 مقامات قبلى و بیشتر از آن تمام منصبها و: نماینده مخصوص، به وى گفت. داد
ولى جواب آن مرد !... دهند به شرط آنکه براى سلطان کوچکى کنى  را به تو مى
. شوم که او حتى دست مرا ببوسد گند که من راضى نمىبه خدا سو«: چنین بود

  ».مردم بدانند که او در یک وادى و من در وادى دیگر هستم

  اما در قرن ما
هایى از این کرامت و عزت را دارد که ما دو حادثه از   هتاریخ معاصر ما نیز نمون

دانم که در جایى  ام و نمى کنیم و من آنها را از زبان مردم شنیده آن را نقل مى
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٢٠١ عدالت اجتماعی در اسالم

نزدیکى آن به دوران زندگى خدیو به علت بسیارى از مردم، . اند یا نه نوشته
  .کنند  توفیق آن را نقل مى

این : وفیق پاشا و شیخ حسن طویل رخ داداین داستان در دارالعلوم میان خدیوت
روزى بازرس و . پوشید مرد که استاد دارالعلوم بود لباسى که جلو آن باز نبود مى

خواهد از مدرسه بازدید کند و بالفاصله  ناظر دارالعلوم فهمید که خدیو مى
مدرسه را تمیز کرده و آراست و از جمله به نظر وى الزم . تدارکات را آغاز کرد

د که شیخ حسن طویل لباس خود را عوض کند و براى وى لباس نو و آم
  !جلوبازى آورد تا با آن لباس بیرون بیاید و با رجال حکومتى مالقات کند

شیخ موضوع را شنید و با اشاره موافقت کرد، ولى فردا شیخ مانند هر روز آمد و 
 ناظر مدرسه با وى دستمال بزرگى بود که بسته لباسهاى وى در آن بود، وقتى

شیخ را با لباس هر روزى دید، ناراحت شد و در حالى که ناراحتى در ظاهر او 
ل لباس نو چطور شد؟ شیخ به دستما! جناب شیخ: مشخص بود به شیخ گفت
ناظر به خیال آنکه شیخ موقع آمدن خدیو ! اینجاست: بزرگ اشاره کرد و گفت

ساعت ! طمینان مشغول کار خود شدلباسها را تغییر خواهد داد، با ا(!) زایر بزرگ
! زایرى که در انتظار بود به لرزه درآمد موعود فرارسید و ارکان دارالعلوم از قدوم

. و در اینجا بود که داستان ناگوار و بزرگى براى ناظر و اساتید و همه پیش آمد
اى بود، در حالى که با سادگى و اطمینان   شیخ پیش خدیو آمد و در دستش بسته

و من ! که باید با لباس مخصوصى حاضر شوىاند  هبه من گفت: گفت تماد مىو اع
خواهید بفرمایید در   اگر شما این لباس نو و تشریفاتى را مى! ام  با آن لباسها آمده
خواهید من هستم و البته خدیو هم  و اگر حسن طویل را مى! این دستمال است

  .خواهم من حسن طویل را مى: گفت که
با ایمانى هستند که با هیچ عزتى جز عزت اسالم براى خود افتخارى اینها مردم 

گذر و جویند و در واقع وجدان و درون آنها از تمامى ارزشها مادى زود نمى
فهمیده و با واقعیت آن آشنا آنها حقیقت اسالم را . اعتبارات موهوم آزاد گشته است

نجاست که نیازى به جلب اند و از ای شده و از روح قوى و عالى آن الهام گرفته
  ]65[. رضایت انسانى ندارند و این همان روح اسالم است

  جنگ در اسالم براى چیست؟
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شاید از جمله امورى که با مساوات انسانى و آزادى وجدانى و عدالت مطلق و 
همه جانبه ارتباط دارد، آن است که از رویدادهاى تاریخى در رفتار با کشورهایى 

فتح شده و یا طوایف و گروههاى غیراسالمى در سرزمینهاى که به دست اسالم 
و این نوع خاصى از مساوات و عدالت است که از افراد، . اسالمى، گفتگو کنیم

رسند و از حدود اسالم گذشته و به حدود   باالتر رفته و به اجتماعات مى
  .رسند انسانیت مى

باره طبیعت فتوحات گفتگو درباره کشورهاى فتح شده، ما را قهراً به بحث در
ما . کشاند و آن مبحث بسیار مفصلى است  اسالمى و اسباب و هدفهاى آن مى

فقط به قسمت کوچکى از آن که گریزى از آن نیست و پیوند محکمى با عدالت 
  .کنیم  اجتماعى در محیط و عرصه انسانى آن دارد، اکتفا مى

ار بوده و از وسایل دعوت اسالمى بر پایه خطاب به عقل و درون و وجدان استو
همانند  ها ـ  زور و جبر، حتى زور معنوى که همیشه با امور غیرعادى و معجزه

در واقع اسالم نخستین دینى است که به . ـ همراه باشد به دور است ادیان پیشین
نیروهاى مدرکه انسان احترام گذاشته است و تنها به خطاب خود بدون زور و 

از این رو بهتر است که . ق عادت اکتفا کرده استتوسل به اعجاز و کارهاى خار
اکراهى در دین «: اى از وسایل پیشرفت قرار ندهد زور و شمشیر را هم وسیله

  )1(».نیست

به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت کن و با آنها به وجهى که «
  )2(».بهتر است، بحث کن

جدید مانع شده و با نیروى مادى ولى قریش در ابتداى کار، در راه پیشرفت دین 
آنها . دادند آوردند، آزار شکنجه مى  مقاومت کردند و کسانى را که اسالم مى

شمار مسلمانان را از سرزمینها و دیار خود و اوالد خود دور ساختند   گروه اندک
بگذارند و با آنان قطع رابطه کنند تا از ] 66[شعبو توطئه چیدند که آنها را در 

اى از وسایل مادى نبود که قریش آن را براى  هیچ وسیله. میرندگرسنگى ب
اى جز این   جلوگیرى از پیشرفت این دین جدید به کار نبرد و در نتیجه چاره

: نبود که اسالم از خود دفاع کند و از پیروان خود این ظلم و ستم را دور سازد

                                                           
  )256/بقره(» .ال اکراه فى الدین«. 1
  )125/نحل(» .ادع الى سبیل ربک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالتى هى احسن«. 2
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 خداوند به نصرت کنند، اجازه دارند و اند کارزار مى  کسانى که چون ستم دیده«
  )1(».دادنشان تواناست

پردازند، در راه خدا کارزار کنید و تعدى مکنید   با کسانى که به کارزار شما مى«
  )2(».که خداوند متعدیان را دوست ندارد

و در واقع این نبرد براى ضمانت آزادى عقیده و دفع آزار از مسلمانان است نه 
  .براى اجبار کسى به اینکه اسالم آورد

البته بعدها جزیرۀ العرب بکلى نجات یافت و نبرد و فتوحات به ماوراى جزیره 
  .و باید دید که این فتوحات براى چه بود... عربى کشیده شد

چنان که قبال گفتیم، اسالم یک مکتب و طرز فکر جهانى و یک دین همگانى 
 بلکه العرب محصور سازد، تواند خود را در حدود و مرزهاى جزیرۀ  است و نمى

ولى . خواهد که بر همه انسانیت در سراسر اقطار آن، فیض و نیکى برساند مى
بیند که در  اسالم در مقابل خود نیروى دو امپراتورى کسرى و قیصر را مى

دهند که   و به مبلغین و پیروان آن اجازه نمى! اند  نزدیکى وى در کمین ایستاده
ها   یقت این دین را براى همه تودهبر روى زمین پراکنده شده و تبلیغ کنند و حق

  .روشن سازند

*  

بنابراین، فتوحات اسالمى، جنگ نظامى بر ضد ملتها نبوده و همانند روش 
ـ براى استثمار اقتصادى هم نیست بلکه فقط از بین  در قرون اخیر  استعمار ـ

 بردن نیروهاى مادى است که میان ملتها و طرز فکر جدیدى که اسالم آن را
فکرى بود براى ملتها و جنگى مادى و در واقع جنگى ... د، مانع استدربردار

برضد حکومتهایى که بر این ملل مسلط بودند و آنان را با نیروى مادى و قلدرى 
از آنجا که اسالم دینى براى همه . ساختند  و زورگویى از دین جدید دور مى

ردم کشورهایى را بشریت است و به هیچ گونه جبر مادى و معنوى تکیه ندارد، م
که با آنها جنگ دارد، در مقابل سه راه قرار داده است که هر یک را که خواستند 

  !اسالم، یا جزیه، یا جنگ: انتخاب کنند

                                                           
  )39/حج. (»و ان اهللا على نصرهم لقدیراذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا «. 1
  )190/بقره(» .اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهللا الیحب المعتدین و قاتلوا فى سبیل«. 2
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بینى کاملى است درباره  اسالم طرز فکر و جهان. این دین هدایت است: اسالم. 1
. رود مىهستى و زندگى و انسان و راهى است که غیرمسلمان نیز از همان 

بنابراین او از همان لحظه اول برادر همه مسلمانان است و براى اوست آنچه براى 
جویند و   مسلمانان است و آنان با حسب و نسب، مال و جاه بر وى برترى نمى
  ]67[.  بوداو به واسطه نژاد و رنگ و ملت یا عشیره و قبیله، از آنها جدا نخواهد

ت و پشتیبانى دولت و حکومت مالیات خون فرد مسلمان براى حمای:   جزیه.2
فرد . پردازد  دهد و سپس براى پشتیبانى از اجتماع زکات را به دولت مى مى

غیرمسلمان نیز در سایه حکومت اسالمى از امنیت و آسایش و حمایت داخلى و 
خارجى برخوردار است و از همه آسایش و تسهیالتى که دولت اسالمى براى 

کند، چنان که از ضمانت و بیمه اجتماعى   آورد استفاده مى آحاد ملت فراهم مى
بنابراین طبق اقتضاى عدل . نماید نیز هنگام عجز و بیچارگى و پیرى استفاده مى

ولى . و انصاف، باید فرد غیرمسلمان نیز در بودجه دولت اسالمى سهیم باشد
ى هم اى مالى است، یک فریضه عبادى اسالم چون زکات عالوه بر آنکه وظیفه

ـ   به علت کثرت حساسیتى که در قبال غیرمسلمانان دارد هست، اسالم ـ
لذا وظیفه . مجبور سازدخواهد آنها را به انجام یک عبادت اسالمى وادارد و  نمى

 البته در. »زکات«گیرد نه به عنوان  مى» جزیه«آنها را به صورت مالى و مالیات 

سهیم نیستند و این خود قابل ـ آنان   شرکت در جهاد پرداخت مالیات خون ـ
عالوه بر اینها پرداخت جزیه عالمت تسلیم و مقاومت نکردن با نیرو . توجه است

و این همان چیزى است . در قبال اسالم بوده و آزاد گذاشتن مردم و اسالم است
  .خواهد که اسالم مى

ل چون نپذیرفتن اسالم یا جزیه دلیل روشنى بر آن است که طرف مقاب: جنگ. 3
اصرار دارد که بین اسالم و افکار مردم ایجاد مانع بنماید، در این صورت الزم 
است که این اصرار مادى با نیروى مادى از بین برود و این تنها و آخرین راه 

  .است

اسالم هدفهاى انسانى خود را در کشورهایى که با آنها جنگ داشت کامال تحقق 
اى را که در  م آنها مساوات مطلقهبخشید و به همین منظور، براى همه مرد

براى آنها نیز همان حقوق العرب در دوران اسالم پیاده کرده بود آورد و   جزیرۀ



٢٠٥ عدالت اجتماعی در اسالم

ـ ضامن شد، و تازه در صورت جنگ هم  در صورت پرداخت جزیه انسانى را ـ
  .رفتارى عادالنه و انسانى در پیش گرفت

 وقتى که اسالم اسالم حکومت بعضى از فرمانداران کشورهاى فتح شده را
مثال این بازان فارسى است که ابوبکر بر سر جاى . آوردند به رسمیت شناخت

م فرماندارى گذارد و این هم فیروز است که همچنان مقا  خود در یمن باقى مى
قیس بن عبد یغوث عرب او را از آنجا گیرد و هنگامى که  صنعا را به عهده مى

گرداند و در واقع مسلمان   ار خود باز مىکند، ابوبکر او را بر سر ک بیرون مى
همچنین فرمانداران مسلمان در . دهد فارس را بر مسلمان عرب ترجیح مى

کشورهاى فتح شده، کارمندانى را که اسالم نیاوردند ولى در عمل براى مصلحت 
 البته پست آنها کمتر از پست ;عمومى کار کردند همچنان بر سر کار نگه داشتند

  .دفرماندارى بو

دهد که تمام دارایى جنگجویانى را  با اینکه نصوص اسالمى به فاتحین اجازه مى
جنگند ببرند و مصادره کنند،  که اسالم و جزیه را قبول نکرده و با مسلمانان مى

ولى هنگامى که ایران در زمان عمر فتح شد، از آنچه موافق با روح اسالم بود 
قى گذاشت و بر آنها خراج و مالیاتى را پیروى کرد و زمین را براى خود مردم با

مصلحت مردم . 1: او در این کار دو مصلحت را رعایت نمود. مقرر ساخت
ـ تا وسیله ارتزاق و کار  ولوآنکه با مسلمانان جنگیده بودند  فتح شده ـ شهرهاى
یعنى زمین را براى فاتحین و نسل . مصلحت نسلهاى مسلمان آینده. 2 ;آنها بماند
گیرد، بلکه بر آن مالیاتى وضع  ـ نمى  نظر از نسلهاى آینده رفص واحدى ـ

کند تا در آینده هم نسلهاى مسلمان براى مصالح عمومى آن را خرج کنند و  مى
اى که استحقاق و نیازمندى   مستمندان و مستحقان در روزگار طوالنى و تا اندازه

  .دارند، از آن استفاده ببرند

  آزادى ملتها و آزادى دینى
 تاریخ یک نمونه روشن از چگونگى رفتار اسالم با کشورهاى فتح شده وجود در

: دارد که براساس انسانى و رفتارهاى بزرگ منشانه پایه گذارى شده و آن اینکه
اسالم بر آنها هر چیزى را که نفع و سودى دارد مباح ساخته و اجازه داده که نه 

مند شوند، بلکه از آنها   ى آن بهرهتنها بدون هر گونه قید و شرطى، از تمام مزایا
با تمام وسایل و امکانات خواسته که از این خیر و سود، فایده برده و از این همه 
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و هیچ مانعى از رنگ، نژاد، دین و زبان جلو پیشرفت احدى را . مزایا استفاده کنند
توانند فعالیتها و کوششهاى طبیعى خود را به   گیرد و بدین ترتیب همه مى نمى

  .نفع هم به کار ببرند

ما در گذشته گفتیم که چگونه بردگان و فرزندان کشورهاى فتح شده در مسائل 
اى از  مرحلهو فتوى نابغه شدند و هیچ پله و خاص اسالمى، در فقه و قانون 

هاى زندگى عمومى، منحصر و مخصوص به فرزندان فاتح  ها و مرحله  پله
قام فرماندارى نیز نصیب بعضى از آنان شد جزیرۀ العرب نگردید تا آنجا که گاه م

و چنان که ثروت و دارایى هر کشورى نخست در مصالح خود آن مصرف 
المال عمومى، جز باقیمانده آن، چیز دیگرى فرستاده   شد و براى بیت مى
اى نبودند که فاتحین با ریختن خون  پس کشورهاى فتح شده مستعمره. شد نمى

  .ببرند و با آن زندگى کنندمردم از دارایى آنها بهره 

از مسائلى که با این نمونه روشن تاریخى ارتباط دارد، آزادى و حریتى است که 
اسالم براى مردم کشورهاى فتح شده، در برگزارى شعایر دینى خود، متکفل شده 

ها و کلیساها و معابد و رجال دینى   و این حمایتى است که اسالم از کنیسه. است
 ;ن وفادارى به عهدها و پیمانهایى است که با آنها بسته بودو ای. نموده است

المللى  رفتارهاى بینوفاداریهایى که نمونه آن کمتر دیده شده و انسانیت در 
قدیم و نه در دنیاى معاصر، مشابه آن را به خود ندیده است و البته خود، نه در 

  .دارد  برمىرسوم و قوانین اسالمى تا امروز هم در این میدان وسیع گام 

اسالم در رویدادهاى تاریخى خود، در تمام قرون و اعصار، سر بلند و 
ولى هنگامى که آن را با . شود گر و نمودار مى منش و با افتخار جلوه بزرگ

تمدن غربى موجود و اعمال آن در کشورهایى که از بخت بد در چنگال استعمار 
بینیم که  شود و مى روشن مىاند مقایسه کنیم تفاوت آنها بخوبى  گرفتار شده

چگونه اینها بین این کشورها و مزایاى حقیقى تمدن غربى در تربیت و تعلیم، در 
ترین  کنند که این کشورها تا آخرین و طوالنى اقتصاد و آبادانى، موانعى ایجاد مى

البته این عالوه بر وضع ! مدت ممکن، گاو شیردهى براى استعمارگران باشند
بارى است که براى هر گونه شخصیت و عزت انسانى، اعم از   تآور و نکب  ذلت

که از روى  عالوه بر فساد اخالقى است ;اند ه وجود آوردهفردى و اجتماعى، ب
سازند و همچنین به  قصد و غرض سوء و شوم بین مردم منتشر ساخته و مى
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اشند پ اى و نژادى است که تخم آن را مى ها و آشوبهاى حزبى و قبیله خاطر فتنه
و عالوه بر سایر رنگهاى دزدى و غارت و چپاول افراد ! نشانند  و نهال آن را مى

  ...و اجتماعات و ملتهاست که

(!) اند اما کسانى که در زمان ما براى آزادى دینى دهان باز کرده و خواستار آن
 و جنایات جنگهاى ]68[هاى تفتیش عقاید در اندلس  ید افتضاحات محکمهبا

تازه همین . ق را که فصلى از تاریخ گذشته است، در نظر آورندصلیبى در شر
آزادى دینى ادعایى هم جنبه ظاهرى و صورت سازى دارد زیرا تا همین اواخر در 
سودان جنوبى تمام نیروهاى حکومت از مبشرین مسیحى طرفدارى و پشتیبانى 

تى براى کردند، آن هم درست در هنگامى که ورود مسلمانان به آن سامان، ح مى
  !تجارت و بازرگانى هم ممنوع بود

این ژنرال النبى، افسر انگلیسى در جنگ بزرگ گذشته است که هنگام ورود به 
اکنون جنگهاى «: گوید  المقدس به نمایندگى از هر اروپایى دیگرى مى  بیت

و این هم ژنرال کاترو فرانسوى است که در انقالب اخیر » .صلیبى پایان یافت
ما فرزندان جنگجویان صلیبى «: گوید  ایستد و مى  مى1940دمشق در سال 

و رفیق وى نیز در الجزایر » !هستیم، هر کسى که مایل به حکومت ما نیست برود
  .کند   مانند همین گفتار را تکرار مى1945در سال 

به طورى که تعداد ! کنند اما در اردوگاه کمونیسم، مسلمانان را یکسره نابود مى
 در روسیه شوروى ]69[ میلیون نفر 26 میلیون نفر به 42رن از آنان در ربع ق

تواند  آنها حتى از کارتها و کوپنهایى که بدون آن کسى نمى. یابد  تقلیل مى
 و به آنها گفته ]70[هستند زندگى خود را به دست آورد محروم ضروریات 

ام ولى از غذا و طع! خواهید، به خدا برسید شود که شما هر وقت که مى مى
و همین خوراک را هم از خدا بخواهید و بدون شک نظیر ! دولتى خبرى نیست

  .این جریانات در یوگسالوى و هر کشور کمونیستى دیگر بهره مسلمانان است

اسالم تنها نمونه عالى در عدل اجتماعى همه جانبه انسانى بود که هنوز هم تمدن 
 پایه آن برسد، زیرا تمدن اروپایى بدان نرسیده و هرگز هم نخواهد توانست به

اروپا، تمدن مادى جامدى است و همچنین تمدن قتل و غارت، کشت و کشتار، 
  ]71[! غلبه و نزاع است

  تعاون و تکافل اجتماعى



٢٠٨ عدالت اجتماعی در اسالم

 و تکافل بحث درباره نظریه اسالم در موضوع رحمت و عدل و نیکوکارى
 جماعت، حاکم و اجتماعى همه جانبه بین توانا و ناتوان، ثروتمند و فقیر، فرد و

هایى از رویدادهاى  اکنون نمونه. محکوم و بلکه بین همه افراد بشرى، گذشت
  .کنیم تاریخى را که تاریخ مفصل اسالم شامل آن است بررسى مى

یکى از مسلمانان صدر اسالم است روزى که مسلمان شد چهل هزار درهم از 
سودهاى بسیارى از سود تجارت خود ذخیره داشت و بعد از اسالم آوردن نیز 

رسول خدا به مدینه هجرت نمود، ولى هنگامى که با . دراه بازرگانى به دست آور
از آن همه ذخیره و ثروت خود جز پنج هزار درهم چیزى باقى نمانده بود، و 
همه آن را صرف خرید بردگان مسلمان که مورد زجر و شکنجه اربابان کافر خود 

  .بودند، کرد

. شود  چیزى است که قطعه زمینى در خیبر نصیب وى مى ىنمونه دیگر، مرد ب
در خیبر زمینى به دست من رسیده که هیچ : گوید آید و مى نزد پیامبر خدا مى

گویید؟ پیامبر خدا در   درباره آن چه مى. مالى گرانبهاتر از آن به پیش من نیست
گران کنى و عایدى آن را به دی اگر خواستى آن را وقف مى: فرماید جواب مى

و او هم آن را براى مستمندان ذوالقربى، در راه آزادى بردگان، در راه . دهى مى
براى کسى که متولى آن بود، مانعى نبود که به . کند  خدا و در راه ضعفا وقف مى

قدر الزم از عایدى آن براى خود بردارد و یا دوست تنگدستى را در آن اطعام 
: ایدفرم  کند و خدا مى نظر مى ود صرفبدین ترتیب او از بهترین مال خ. کند

  )1(».دارید انفاق کنیدهرگز به نیکى نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست «

رسد، آن هم در  اى دیگر است که براى مردى کاروانى از شام مى و این نمونه
کاروان داراى این . اند  طى و سختى عجیبى شدهوقتى که مسلمانان گرفتار قح

تجار و . شد که بار آنها از گندم و روغن و مویز تشکیل مىهزار شتر بود 
مالى را که براى تو رسیده بفروش، : گویند  آیند و مى بازرگانان به نزد وى مى

با کمال میل و افتخار، ولى : وى در جواب گفت. دانى زیرا تو احتیاج مردم را مى
خریم و او   مىهر درهمى را به دو درهم : گویند سود من چقدر خواهد بود؟ مى

گانى جز ما در مدینه بازر: گویند آنها مى! اند  براى من بیش از این داده: گوید مى
کسى جلوتر از ما پیش شما نیامده، پس چه کسى بیشتر داده؟ جواب نمانده و 
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دهید؟ البته  خداوند براى هر درهم آن ده درهم داده، آیا شما بیشتر مى: دهد مى
طلبد که همه شترها و   او خدا را به گواهى مىشنود و سپس   جواب منفى مى

قافله و آنچه در آنهاست، در راه خدا و براى بیچارگان و فقرا و مستمندان 
  !بخشد  مسلمان مى

و این على و اهل بیت اوست که سه قرص نان جوینى را که داشتند به درمانده و 
رمانده و اسیر و  در حالى که د;خوابند سپس خود گرسنه مى. دهند یتیم و اسیر مى
  ]72 [.اند یتیم، سیر شده

کند و وى که   و این حسین بن على است که قرض و وام بر وى سنگینى مى
فروشد، زیرا فقراى مسلمان از آن آب  است، آن را نمى» ابونیزر«مالک چشمه 

کند،  پس آن مال آنهاست و حسین همچنان سنگینى قرض را تحمل مى. برند مى
  .است» هاشم«رگوار، و پسر بزرگوارانى از خانواده بلندمرتبه زیرا وى کریم و بز

و اینها انصار هستند که در مدینه و مهاجران را در دارایى و مسکن شریک 
در مشکالت با آنها همکارى کرده و . بندند  سازند و با آنها پیمان برادرى مى مى

ا آنان یکى پذیرند و خود را ب  شوند و ناراحتى آنها را بر خود مى شریک مى
بینند اگرچه خود محتاج باشند، دیگران   در دلهاى خود احتیاجى نمى«: دانند مى

  .، قرآن مجید آنان را این گونه معرفى نموده است )1(».دارند  را بر خود مقدم مى

و هنوز هم روح اسالم در محیطهایى که از تأثیر مفاسد تمدن مادى غربى به دور 
الرسالۀ عزام در کتاب  که استاد عبدالرحمن چنان. کارگر استاست، بخوبى 

من بعضى از «: گوید از قبیله طوارق سخن گفته و مى) رسالت جاودان (الخالدۀ
قبایل طوارق را در شمال افریقا دیدم که این تکافل سعادتمندانه اجتماعى را زنده 

شد در میان آنان کسى که براى خود با. نمایند  کنند و در سایه آن زندگى مى مى
زندگى و براى خود زندگى کند وجود ندارد، بلکه همه براى اجتماع خود 

دانند، آن  و بزرگترین چیزى که بدان افتخار کرده و آن را عزت خود مىکنند  مى
  .دهند چیزى است که براى مردم و اجتماع انجام مى

نخستین چیزى که مرا متوجه این موضوع ساخت آن بود که مردى شهرنشین، از 
به نزد آنها آمده و با آنها مجاور گشته و در سایه » فزان«نسویها دور شده و در فرا

خواست که نیکى   سپس وى تصمیم گرفت که کار کند و مى. کرد  آنها زندگى مى
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را به نیکى پاسخ دهد و خانواده خود را در میان این جماعت اسالمى گذاشت 
آن . ا نتوانست انجام دهدهمراه وى بود و وى کارى ر(!) ولى متأسفانه نحوست

وقت پیش ما آمد و کمک خواست و ما او را کمک و یارى کردیم که به سوى 
من خیال کردم . تقریباً پس از یک سال او به نزد ما برگشت. خانواده خود برگردد

توانم به   نه و بلکه هم اکنون مى: آید ولى او گفت که از پیش خانواده خود مى
پس از مالقات : پرسیدم چطور؟ او در جواب گفت. مسوى خانواده خود برگرد

تجارت کردم و اکنون چیزى به دست ن با شما، با آنچه به دست من آمد اخیر م
به سوى اوالد و : من گفتم. روم  ام و با آن به سوى مردم طوارق مى  آورده

! نخست به سوى طوارق: روى یا به نزد مردم طوارق؟ گفت خانواده خود مى
اند و من بعد از این کفالت اوالد هر   ر غیاب من به اوالد من پناه دادهچون آنها د

یک از آنها را که به جایى برود به عهده خواهم گرفت و هر چه را که خداوند به 
  .کنم  مىهاى خود تقسیم  همن عطا فرموده بین فرزندان خود و فرزندان همسای

کنى با  هایت رفتار مى ههمه جماعت شما این طور که تو با همسای: من پرسیدم
همه ما در خیر و شر یکى هستیم و برترى از آن : کنند؟ گفت یکدیگر رفتار مى

یک نفر از جماعت ما از اینکه دست . کسى است که در این مرحله جلوتر باشد
کند البته نه شرم از اهل خانه خود، بلکه  خالى به محیط خود برگردد، شرم مى

  ». همانند اهل خانه وى منتظر بازگشتش هستندهاى خود که شرم از همسایه

اى  اى دارد که حقیقت به وقوع پیوسته وى در دنباله این مشاهده، گفتار صادقانه
از مردم صحرا و  این فقط مردم طوارق یا امثال آن ـ«: سازد  گر مى را جلوه

ر از و این ام. ـ نیستند که در این روح اجتماعى منحصر به فرد باشند  نشین  بیابان
 بلکه این روح اسالمى است که در میان این مردمى ;لوازم تعصب آنها هم نیست

کند و من این روح  که هنوز از زندگى مادى امروز دور هستند، بیشتر تجلى مى
هاى اسالمى که هنوز رنگ اسالمى خود را حفظ   را بخوبى در بخشها و دهکده

م، سفید باشند یا سیاه، در  خواه مردم آن عرب باشند یا عج;اند، دیدم کرده
  !مشرق زندگى کنند یا در مغرب

من در بسیارى از آنها، مسلمانانى را دیدم که هنوز زندگى آنها بر پایه خیر و 
تضامن و تکافل و تعاون بر نیکى و نیکوکارى است، و آنها هم اکنون به اجتماع 

تمدن مادى خواست، از دهها میلیون نفرى که به  صالحى که پیامبر بزرگ مى
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اجتماعشان هم منقرض و نابود زیرا اگرچه . اند، نزدیکترند  غرب مبتال شده
شهوات و هوسهاى . خواهند کنند و خود را مى  گردد، فقط براى خود کار مى

دارند، تا چه رسد به  خود را بر نیکى به اهل خانه و خانواده خود مقدم مى
  »!همسایگانشان

*  

بخش آن است، فقط براى وجدان فردى یا دسته  ماین تکافل که روح اسالم الها
. سازد عملى مىم و رئیس حکومت آن را الزام کرده و جمعى نیست، بلکه حاک

این یکى از خلفاست که براى کودکان خردسال و پیرمردها و پیرزنها و بیماران، 
این . دهد  ـ قرار مى که غیر از مصارف زکات است المال را ـ  اى از بیت فریضه
شکلى از اشکال ضمانت و بیمه اجتماعى، البته به حسب حال زمان خود خود 

هنگامى که مردم » الرمادۀ عام«است و این همان خلیفه است که حد دزدى را در 
سازد براى اینکه در گرسنگى شبهه اضطرار براى   همه گرسنه بودند، جارى نمى

  .شود ها برطرف مى دزدى هست و حدود هم با شبهه

تان زیر، معنى قاطعى در تطبیق عملى تکافل و حق مالکیت فردى و و شاید داس
گویند غالمان ابن حاطب بن بلتعه شتر مردى  مى«: حدود آن در میان مردم باشد

خلیفه . آنان را پیش خلیفه آوردند و آنها اعتراف کردند. از مزینه را دزدیدند
جراى حد کثیربن صلت را مأمور اجراى حد نمود، ولى وقتى وى براى ا

دانستم که شما اینها  اگر نمىبه خدا : برخواست، خلیفه وى را بازداشت و گفت
تا آنجا که اگر مال حرام را  دارید ـ  دارید و گرسنه نگاه مى  مى وارا به کار 

و سپس روى . بریدم ـ به طور حتم دست آنها را مى  بخورند بر آنها حالل است
اگر چه من این کار : بلتعه نموده، گفتسخن را به عبدالرحمن بن حاطب بن ابى 

شتر : سپس از مرد پرسید! را نکردم ولى از تو غرامتى بگیرم که تو را ناراحت کند
برو و : خلیفه به ابن حاطب گفت. به چهارصد: خریدند؟ گفت تو را به چند مى

زیرا که این مرد به علت . غالمان دزد را عفو و آزاد کرده وى بپرداز، و هشتصد ب
  .رسنه نگه داشتن آنان باعث دزدى کردن آنها شده بودگ

دهد که   گونه، این سابقه عجیب و جالب، در یک رویداد تاریخى نشان مى بدین
دارد   اسالم حق حیات و کفایت را بر حق مالکیت فردى ترجیح داده و مقدم مى
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و اصول تکافل اجتماعى را، میان داراها و محرومین اجتماع، به طور روشن و 
  .کند صریح بیان مى

اسالم بیشتر  جالل و بزرگى این تکافل اجتماعى را در تاریخ و از چیزهایى که
: رسد  کند آن است که این امر از محدوده دینى گذشته و به دایره انسانیت مى مى

اى ایستاده و  اى را دید که بر در خانه  اى درصدر اسالم پیرمرد بیچاره خلیفه
به وى .  وى پرسید، معلوم شد که مردى یهودى استاز احوال. کند  گدایى مى

جزیه و احتیاج و پیرى مرا : کنى؟ پیرمرد یهودى گفت چرا این کار را مى: گفت
  .وادار به این کار ساخته است

خلیفه دست وى را گرفت و به منزل خود برد و به او چیزى داد که تا مدتى براى 
: ـ فرستاد و گفت المال  خازن بیت سپس به نزد پیشکار دارایى ـ. وى کافى باشد

به خدا انصاف نیست که ما ایام جوانى وى از ! به این پیرمرد و امثال او نگاه کن
صدقات مال فقرا و . او استفاده کنیم و بعد زمان پیرى او را فراموش کنیم

اى از اهل کتاب  هم درمانده و این ]73[هاست   ها و درمانده  مساکین، بیچاره
  .یه را از وى و امثال وى برداشت که دیگر نپردازندجزاست، سپس 

هنگامى که این خلیفه به دمشق رفت و به سرزمین جذامیهاى انصارى گذر کرد، 
دستور داد که از صدقات به آنها بدهند و به مقدار کافى و احتیاج به آنها غذا 

  ...برسانند
در  الى انسانى ـچنین است روح اسالمى که خلیفه مسلمانان را به این مرحله ع

رساند که ضمانت اجتماعى را حقى انسانى بداند که  ـ مى  قرن پیش13بیش از 
مخصوص یک دین یا یک ملت نباشد و هیچ عقیده و شریعتى در این کار مانع 

آرى این افقى دور و بلندپایه است که امروز دست بشریت از آن کوتاه . نگردد
  .است
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  ]74 [سیر تاریخى حکومت در اسالم
  

رویدادهاى تاریخى درباره نظام حکومت و نظام اقتصادى اسالم، دورانى نمونه را 
ما . دهد که با کمال تأسف چندان درازمدت نبود  در حیات اسالم به ما نشان مى

آیا علت در : ین کوتاهى مدت سخن خواهیم گفت تا روشن شود کهدر آینده از ا
بینى اسالمى بود یا پیش آمدهاى ناگوارى که هرگز  درون طبیعت نظام و جهان
  بینى و نظام ندارد؟ پیوندى با حقیقت این جهان

اقتصادى در گوییم، زیرا که نظام مالى و   رباره نظام حکومت سخن مىنخست د
  .یرو نظام حاکم و فروع آن استرویدادهاى تاریخى، پ

نزدیک شد، ابوبکر را خواست که براى مردم نماز ) ص(هنگامى که وفات پیامبر 
ولى وقتى که عایشه وى را که مردى محزون بود و صدایش در بین مردم . بخواند

شد برگرداند، پیامبر ناراحت شد و زنان مجلس یوسف را به یاد آورد  شنیده نمى
 آیا این امر از سوى پیامبر به ]75[. ابوبکر با مردم نماز بخواندو اصرار کرد که 

مثابه جانشین نمودن یار غار است، و آیا مسلمانان به طور صریح و روشن، از این 
  امر مسئله جانشینى را فهمیدند؟

خواست جانشینى براى   مى) ص(اگر محمد . دانیم  ما هر دو فرض را بعید مى
 جانشینى از واجبات دین بود، در مورد آن آشکارا خود تعیین کند، و اگر این

. دیگر دینى آشکارا سخن گفته بود فریضه  چنان که براى هر;گفت سخن مى
]76[  

و اگر مسلمانان از این داستان چنین فهمیده بودند که پیامبر ابوبکر را جانشین 
خود کرده است، دیگر بین مهاجرین و انصار، در سقیفه نزاعى صورت 
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 بنابراین موضوع به ]77[.کردند  فت و انصار در امر پیامبر خدا جدل نمىگر نمى
همدیگر را قانع سازند که چه کسى سزاوارترین کول شد تا شوراى مسلمانان مو

مردم براى خالفت است و اگر مجادله روز سقیفه به اینجا منتهى شد که خالفت 
نى یک عده و وحدت در مهاجرین باشد، این یک واجب اسالمى نبود، بلکه فروت

دادند،  و توافق میان مسلمانان بود و انصار اگر به خالفت ابوبکر رضایت نمى
ولى . ]78[توانستند آن را رد کرده و نپذیرند و هیچ مانعى هم براى آنها نبود  مى

و دوست نداشتن یکى از این » خزرج«و » اوس«علل و عوامل محلى موجود بین 
رى شود و خواست هر دو آنان بر آنکه خالفت در دو گروه که خالفت بهره دیگ

  !مهاجرین باشد، ابوبکر را انتخاب کرد

و اگر رضایت طرفین در آن روز بر این شد که خالفت در میان مهاجرین باشد، 
الزامى نبود که خالفت مخصوص قریش باشد و اصوال اگر مسئله از این قرار بود 

: گفت کرد، نمى از خود معین مىرا براى بعد » اهل شورى«عمربن خطاب که 
زیرا سالم یقیناً قریشى » کردم  اگر سالم، برده ابوحذیفه زنده بود وى را خلیفه مى«

  ]79[  .نبود

» قریش«دهد که قریش را فقط به خاطر آنکه  اصول اسالمى و روح آن اجازه نمى
د و این اى باالتر از همه مسلمانان بدانن و یا منسوب به پیامبر هستند، در مرتبه

کسى را که عملش او را عقب مانده کند، نسب او، آن «: گوید پیامبر است که مى
  ]80[» .برد  به جلو نمىرا

آور  ولى این امر هم براى مسلمانان الزام. ابوبکر عمر را جانشین خود ساخت... 
و عمر هم به حکم . توانستند این تعیین جانشین را طرد و رد کنند  آنها مى! نبود
  ]81[! ن ابوبکر خلیفه نشد، بلکه بیعت مردم او را خلیفه ساختتعیی

یکى از آنها یین کرد که همین طور عمر شش نفر را براى شوراى بعد از خود تع
را انتخاب کنند، ولى مسلمانان ملزم و مجبور نبودند که یکى از آنها را انتخاب 

 این شش نفر حقیقتاً دانستند که  چون مى. کنند، بلکه آنها خود، آن را پذیرفتند
  !و از اینجا الزام آمد. و تعیین عمر هم با این واقعیت تطبیق کرد! برترند

 و ]82[وى را گروهى پذیرفتند و گروهى قبول نکردند )! ع(اما بیعت با على 
بدبختیهایى پیش نگ بین مسلمانان رخ داد و پشت سر آن هم براى اولین بار ج
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ا در نظام حکومت و اقتصاد به هم ریخت و آمد که روح اسالم و اصول آن ر
  !...بلکه در غیر این دو نیز چنین شد

کند  این بررسى سریع، نظریه اصیل اسالم را در مسئله حکومت بر ما روشن مى
ریزى حکومت است  و آن اینکه اختیار و انتخاب مطلق مسلمانان تنها عامل پى

در حالى که آنان على را (!) د فهمیدنن را  و این مطلبى است که مسلمانان آ]83[
که پسرعموى پیامبر خدا و داماد وى نیز بود و نزدیکترین مردم از نظر نسب به 

 و البته على در این تأخیر و عقب افتادن مغبون ]84[زدند  وى بود، به عقب مى
 و به عقیده ما بدترین و ناگوارترین حادثه در تاریخ .شد، مخصوصاً بعد از عمر

ولى این تأخیر و عقب  ]85[ است که على بعد از عمر هم عقب ماندم این اسال
ماندگى الاقل این فایده را داشت که عمال نظریه اسالم را درباره حکومت روشن 

 در خالفت که دورترین چیزها از روح و اصول اسالم حق وراثتکرد تا شبهه 
  ]86[. است، ایجاد نشود

بیان شد و ریه اسالم درباره حکومت  در حق على جفا شد، ولى نظپس با اینکه
  ]87[آن مهمتر و بزرگتر است؟ 

*  

به روى کار آمدند و خالفت اسالمى به حکومت ) امیه  بنى(هنگامى که امویها 
. امیه تبدیل شد، این امر به هیچ وجه خواست اسالم نبود  موروثى دودمان بنى

 اسالم نور آن را و پرتوافکنىت بود که تجلى بلکه از یادگارهاى دوران جاهلی
و براى شاهد کافى است که در اینجا شکل بیعت با یزید را . خاموش ساخته بود

هاى محلى  معاویه از وفود و هیئت! ثبت کنیم تا بدانیم که جریان از چه قرار بود
دعوت به عمل آورد که در اجتماعى که به منظور بیعت یزید تشکیل داده بود، 

و ! (امیرالمؤمنین این است: ابن المقفع پیش آمد و چنین گفت! سخنرانى کنند
اشاره به یزید ! (و اگر او بمیرد این است: سپس گفت.) اشاره کرد به معاویه

و اشاره به شمشیر ! (هر کس که از این سرباز زند این است: فزودو بعد ا). نمود
  !).کرد

  !هستى» سیدالخطباء«بنشین، تو : معاویه گفت

عاص را مأمور   معاویه پس از گرفتن بیعت کذایى براى یزید در شام، سعیدبن
و . اى براى قانع ساختن مردم حجاز بکشد، ولى وى نتوانست  ساخت که نقشه



٢١٦ عدالت اجتماعی در اسالم

عتمدین مسلمانان پاه و ثروت به سوى مکه روان شد و سران و ممعاویه خود با س
  :چنین گفترا خواست و به آنها 

شما روش مرا در میان خودتان و پیوند قوم و خویشى مرا با خودتان نیز «
خواهم که به عنوان  من مى(!) یزید برادر شما و پسر عموى شماست . دانید مى

مالیات . امر و نهى و عزل کنید. اره شویدخالفت به پیش یزد بیایید و خود همه ک
  »!را جمع کرده و تقسیم نمایید

کسى را ) ص(عبداهللا بن زبیر در جواب گفت که وى مخیر است مانند پیامبر 
امیه نیست    و یا مانند ابوبکر مردى را که از بنى]88[مقام انتخاب نکند براى این 

اى شش نفرى موکول کرد و در انتخاب کند و یا مانند عمر که مسئله را به شور
  .میان آنان از فرزندان و برادران وى کسى نبود، رفتار کند

» آیا پیشنهاد دیگر هم دارى؟«: معاویه در حالى که سخت عصبانى بود گفت
همان : شما چطور؟ همه گفتند: معاویه متوجه دیگران شد و پرسید! نه: جواب داد

: کرد گفت لى که آنان را تهدید مىو معاویه در حا... طور که ابن زبیر گفت
من در میان شما سخن ! کند معذور دارید کسى را که به شما اخطار مى«

خیزد و مرا در میان همه مردم تکذیب  گویم، کسى از میان شما به پا مى مى
ولى اکنون که سخن (!) گذرم  کند، و من این را تحمل کرده و از آن در مى مى
کنم که اگر کسى از شما کلمه و گفتارى از   یاد مىگویم، به خداوند سوگند مى

رسد که شمشیر بر  کند، به جمله دومى خود نمىمرا در اینجا تکذیب و یا رد 
  »!تواند نجات دهد گیرد و کسى هم جز خود را نمى  وى سبقت مىسر 

اما امرى که بعد از آن واقع شد چنین بود که رئیس پلیس معاویه بر سر هر یک 
خص حجاز که مخالف بودند، دو مأمور گماشت و معاویه به وى از رجال مش

اى در تصدیق یا تکذیب  اگر یکى از اینها بخواهد کلمه«: چنین دستور داده بود
وى سپس باالى منبر رفت و . »من بگوید جواب او را با شمشیرهاى خود بدهند

اینها و نیکان مسلمانان هستند و هیچ کارى بدون ن جمعیت بزرگان ای«: گفت
گیرد و اینها   شود و جز به مشورت اینها کارى انجام نمى ثابت و محکم نمى

با یزید (!) پس شما هم به نام خدا. خود از روى رضایت با یزید بیعت کردند
  (!).بیعت کردند (!)  و مردم )1(بیعت کنید

                                                           
  .هجرى 56، حوادث سال تاریخ ابن اثیر. 1
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شناسد، بر پا  حکومت یزید بر این اساسى که هرگز اسالم آن را به رسمیت نمى
اکنون باید دید که یزد کیست؟ یزید همان کسى است که عبداهللا بن حنظله .. .شد

به خدا ما بر یزید خروج نکردیم مگر پس از آنکه ترسیدیم «: گوید  درباره او مى
تر این مردک با مادران و دختران و خواهران همبس. از آسمان بر ما سنگ ببارد

ه خدا سوگند اگر کسى هم خواند، و ب  خورد و نماز نمى مىشود، مشروب  مى
با من نبود، شدت عمل خود را بخوبى درباره او نشان داده و امتحان نیکویى در 

  ».دادم  پیشگاه خدا مى

از کشتن  اگر گفتار دشمن یزید چنین است، کارهایى که بعداً از یزید سر زده ـ
به آن نحو فجیع و ضدانسانى، تا محاصره خانه خدا و سنگ ) ع(امام حسین 

هاى ـ همه گواه صادقى هستند که دشمنان یزید در گفتار  ...ران نمودن آن وبا
  ]89[.اند خود درباره وى، مبالغه نکرده

*  

در هر صورت، یقیناً کسى جرئت ندارد خیال کند که صالحیت یزید از همه 
ـ براى  اهللا و تابعین بودند  که در میان آنها اصحاب رسول مسلمانان آن زمان ـ

امیه  بلکه مسئله، مسئله وراثت حکومت در دودمان بنى. بیشتر استمقام خالفت 
بر قلب اسالم و نظام اسالم و برنامه و و این اقدام، ضربه کارى و دردناکى بود 

و ما در راه تبرئه روح و اصول اسالم از این نظام وراثتى که در . روش اسالم بود
 تا در حقیقت نظریه نویسیم اسالم به بدعت گذاشته شد، این حقایق را مى

  .حکومت اسالمى روشن گردد

از چیزهایى که بر بدبختى و شکست افزود این بود که این انحراف از مسیر 
مى بیش اصلى، روزى به اسالم روى آورد که هنوز از دوران تعالى حکومت اسال

پایدارى و ثبات و برقرارى رسوم از سى سال نگذشته بود و در واقع فرصت 
اوضاع نظامدار، به طورى که قیام بر ضد آن مشکل باشد، پیش نیامده دار و  ریشه

  .بود و این بدون شک تصادف ناگوار و اتفاق سویى بود

بلکه بدترین تصادفها، همان : ولى در واقع این نخستین تصادف بد و ناگوار نبود
 و) که پیرمرد ضعیفى بود(تأخر و عقب ماندن على از خالفت و جلو افتادن عثمان 

 و اگر بخت نیک یارى حکم اموى بودبه وسیله مروان بن تصرف قدرت حکومت 
افتاد، براى مدت   شد و به جلو مى  کرد و على پس از شیخین مقدم مى مى
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شد و موج آن عهد ثالث و   دیگرى نیز اصول و اساس اسالمى اجرا و برقرار مى
ح اسالم شد، به آورد و کارى غیر از آنکه براى کوبیدن رو دوران سومى پیش مى

براى مدتى   زیرا پایدارى اصول و رسوم اسالمى ـ. شد وجود آمده و عملى مى
گونه اخاللگرى و ، هر ـ و بنیانگذارى و ادامه نظام صحیح معین شده بیشتر

  .نمود خواست مشکلتر مى  ارتجاع را براى هر کسى که مى

  روش حکومت در صدر اسالم
هایى از شکل و  نیم، الزم است که نمونهبراى آنکه عمق این حقیقت را درک ک

هاى مختلف، به دست، ابوبکر و عمر، عثمان و   سیاست حکومت را در دوره
بعد از آنکه  العباس ـ امیه و بنى مروان، امام على و سپس به دست سالطین بنى

  .ـ بررسى کنیم روح اسالم را از بین بردند

  ابوبکر
در نظر ] 90[اهللا باشد  ستند که خلیفه رسولدرآن هنگام که مسلمانان از ابوبکر خوا

اش چیزى جز این نبود که براى اجراى دین خدا و شریعت آن بین  وى وظیفه
هنگامى که  این وظیفه چیزى را که قبال ـ قیام کند، و به فکر او نیامد که مسلمانان

کند، یا حق  ـ بر وى حالل نبود، مباح و حالل مى  از افراد عادى ملت بود
بخشد و یا یکى از تکالیفى را که در قبال   را که قبال نداشت به وى مىجدیدى

  .کند داشت، از او ساقط مى... خود، خدا، خانواده و

! اما بعد«: ابوبکر پس از آنکه بیعت با او در سقیفه پایان یافت، ایستاد و گفت
م ام بهتر از شما نیستم و اگر من کار خوبى انجا  من که رئیس شما شده! مردم

. دادم، مرا یارى کنید و اگر کار ناشایستى از من رخ داد، مرا اصالح کنید
ضعیفِ از شما، پیش من قوى است . راستگویى امانت و دروغگویى خیانت است

تا آنکه حق او را به خواست خدا به او باز گردانم و نیرومند شما پیش من 
ى جهاد در راه خدا را هیچ ملت. ضعیف است تا حق را به یارى خدا از او بستانم

ترک نکرده، مگر آنکه خداوند آنها را ذلیل ساخته و هیچ عمل زشت و ناشایستى 
.  شایع نشده، مگر آنکه خداوند گرفتارى آنها را افزون ساختهدر میان قومى

کنم از من پیروى کنید و اگر من خدا   مادامى که من از خدا و پیامبر او پیروى مى
  ]91[» .شود اطاعت من از شما برداشته مى.  کردمو پیامبر وى را عصیان
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ابوبکر قبل از خالفت خانه کوچک و محقرى در سخ در نزدیکى مدینه داشت و 
 و هر روز هنگامى که به خالفت رسید نه آن را عوض کرد و نه تغییرى در آن داد

بعضى اوقات سوار اسبى که از رفت و  صبح پیاده از منزلش به مدینه مى
شد تا آنکه بار کارش زیاد و سنگین شد و به مدینه نقل   ل نبود، مىالما  بیت

  .مکان کرد

کرد و وقتى که خلیفه شد خواست که  او از عایدى خود از تجارت زندگى مى
خالفت با : باز به تجارت بپردازد ولى مسلمانان از این کار او را باز داشته و گفتند

: داند پرسید  براى امرار معاش نمىسازد، و او که گویى راه دیگرى   تجارت نمى
فکرى براى این کار کردند و سپس حقوقى از ... زندگى کنم؟پس از چه راهى 

المال براى او معین نمودند که براى خرج زندگى وى واهل و عیالش کافى   بیت
  .از تجارت و اشتغال به کار خالفت بود(!) بود و این در قبال بازنشستگى

المال گرفته حساب کنند  د، وصیت کرد که آنچه از بیتهنگامى که مرگ فرا رسی
و براى خوددارى از خرج مال مسلمانان در راههاى شخصى، از مال و زمینش 

ى از افراد ملت مسئول پس بدهند وى خود را در کار و احتیاج هر فرد
بیدارى دایمى است که اسالم بر باطن و دانست و محرک او در این امر آن  مى

دارد و حساسیت دقیقى است که در وجدان همه  و محکوم الزم مىدرون حاکم 
دهد، وى در این مسئله به جایى رسیده بود که شیر گوسفندان مردم   انگیزش مى
دوشید و هنگامى که  ـ براى آنها مى آنهایى که در اطراف وى بودند  ضعیف را ـ

ارپایان خانه دیگر از امروز چه: گوید  به خالفت رسید صداى زنى را شنید که مى
خود سوگند آنها را براى شما به جان :  او گفتولى! شوند  ما دوشیده نمى

  ...دوشم مى

آیا دوست دارى ! اى زن: پرسید دوشید و گاهى از زن مى  و همچنین آنها را مى
خواست و گاهى  که براى تو سر شیر هم بگیرم؟ گاهى زن سرشیر مى

  .کرد  مىشنید عمل   خواست و او به آنچه که مى نمى

ـ سرپرستى زن کورى را در مدینه به  در زمان خالفت ابوبکر  عمربن خطاب ـ
دید  آمد، مى عهده گرفته بود، ولى وقتى براى بررسى کارهاى وى و سرکشى مى

اند، روزى عمر جستجو کرد، دید که ابوبکر به   که کارهاى او را انجام داده
 و کارهاى مربوط به آن او را دهد و خالفت رسد و خرج او را مى کارهاى او مى
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تویى؟ این ! جان من: دارد، عمر وقتى که او را دید فریاد زد  از این کار باز نمى
  ...اى از تصور و دریافت چگونگى حکومت به وسیله ابوبکر است گوشه

  رفتار عمر
و هنگامى که او عمر را جانشین خود ساخت، این تصور و روش عوض نشد و 

با   که مقام جدید او حقوق جدیدى از هر نوعى که باشد ـعمر هرگز فکر نکرد 
خود براى وى آورده باشد، جز آنکه وظایف و مشکالت او را در قیام به اجراى 

  !احکام الهى زیاد کند

من کسى جز یکى از ! مردم«: اى گفت وى پس از پایان بیعت در ضمن خطبه
 در دست نستم کار شما رادا  شما نیستم، و اگر قبول نکردن امر خلیفه را بد نمى

  (!)».گرفتم نمى

شما را به عهده من خصلتهایى است که ! مردم«: و در ضمن خطبه دوم خود گفت
حق شما در گردن من آن است که !: گویم، مرا با آنها مواخذه کنید آنها را مى

چیزى از مالیات شما را و نه آنچه خداوند بر شما ارزانى داشته، جز از راه 
همچنین اگر چیزى از آن در دست من قرار . دالنه آن جمع نکنمصحیح و عا

گرفت، جز در راه صحیح و الزم آن مصرف نشود، و همچنین شما را در 
و اگر به مأموریتى . اى نیندازم و همگى شما را در سرحدات گرد نیاورم مهلکه

 من مال خداوند در نزد«: گفت  و همچنین مى» .رفتید من پدر خانواده خواهم بود
پوشم و اگر احتیاج پیدا  اگر دارا باشم از آن چشم مى. به مثابه مال یتیم است

  ».کردم جز به اندازه احتیاج برندارم

از چیزى «: روزى از آنچه از مال خدا براى او حالل است، سؤال شد و او گفت
براى من دو لباس مباح است، یکى : دهم که بر من حالل است به شما خبر مى

. حج و عمره به جا بیاورمان و دیگرى در زمستان و پوششى که با آن بستدر تا
من . خرج من و اهل و عیال من، همانند خرج مرد متوسط الحالى از قریش است

وى این چنین زندگى » .ام همانند بهره آنهاست از جمله مسلمانان هستم و بهره
مردم . ار شدروزى بیم. گرفت کرد و حتى گاهى در اینها هم بر خود سخت مى

المال هم مشکى از آن موجود بود، ولى  نزد وى از عسل تعریف کردند و در بیت
وگرنه آن بر  مانعى ندارد اگر به من اجازه دهید«: او هنگامى که در منبر بود گفت

  !و مردم به او اجازه دادند» من حرام است
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سوى بعضى از مسلمانان که مشکالت و سختى زندگى خلیفه را دیدند، به 
گیرد، در  عمر بر خود خیلى سخت مى«: دخترش حفصه رفتند و به او گفتند

خواهد از این  صورتى که خداوند روزى را فراوان کرده و او هر چقدر که مى
دهند و حالل  دارایى خدایى استفاده کند و همه مسلمانان به این امر اجازه مى

بت کرد، جواب عمر چنین ولى وقتى که حفصه در این باره با وى صح» دانند مى
کنى و با پدرت به غش و حیله  تو خیرخواهى قوم خود را مى!... حفصه«: بود
  ».پردازى؟ حق اهل من در جان و مال من است نه در دین و امانتدارى مى

خلیفه احساس عمیقى بر لزوم مساوات بین او و همه افراد ملت داشت هنگامى 
ه شدند، با خود عهد بست که روغنى نچشد همه مردم گرسن» عام الرماده«که در 

و گوشتى نخورد مگر آنکه مردم از قحطى برهند و به این تصمیم عمل نمود تا 
و از خوردن روغن زیتون رنگ وى تغییر ست وى تیره گشت آنکه رنگ پو

سپس ظرفى از روغن و مشکى از شیر به بازار آمد، یکى از غالمان وى ... نمود
 خریده و پیش وى رفت و به او خبر داد که خداوند اینها را آنها را به چهل درهم

از دسترنج او روزى کرده و او ظرفى از روغن و مشکى از شیر را که به بازار 
گران «: وى وقتى که قیمت را دانست، به او گفت. آورده بودند خریده است

 خود سپس سر» .آنها را به مردم بده، من دوست ندارم که اسراف بخورم! خریدى
اگر من وضع مردم را درک نکنم و مثل آنان «: را کمى به زیر انداخت و گفت

  »توانم حال آنها را بفهم و به کار آنها برسم؟ نباشم چگونه مى

خواست که خود را همانند مردم، محروم سازد تا درد آنها را بفهمد و درک  او مى
ه کارهاى حکومت بعالوه او در اعماق جان و دل خود به خاطر آنکه ب. کند
و معتقد . دید  رسد، حقوق و امتیازاتى که براى دیگران نیست، براى خود نمى مى

مراعات نکند دیگر سزاوار اطاعت مردم نیست ین امر عدل را بود که اگر او در ا
و اعتراف وى به اینکه طاعت وى تا قبل از ثبوت عدالت » برد یمانى«و داستان 

ـ اصلى از اصول حکومت در اسالم را   را گفتیمما قبال آنها وى ساقط است ـ
  .اطاعت پیشواى غیرعادل الزم نیست: کند بیان مى

این ادراک اسالمى در جان وى ریشه داشت و در تمام کارها و شرایط با وى 
آزمایش سوار ره کرد، سپس آن را براى او با مردى بر سر اسبى مذاک. همراه بود

 آن را به صاحبش پس بدهد، مرد قبول برخواست. شد، استخوان اسب شکست
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. مسئله را پیش شریح قاضى مطرح ساختند، وى دلیل هر کدام را گوش داد. نکرد
اى پس  آنچه خریدى بگیر و یا چنان که گرفته! یا امیرالمؤمنین«: و قاضى گفت

سپس شریح را به خاطر » آیا قضاوت غیر از این است؟«: عمر گفت» .بده
  .نمود» کوفه« عدالتى که کرده بود، قاضى قضاوت توأم با حق و

*  

وقتى که مسئله حکومت بر پایه این تفکر باشد، معنى ندارد که نزدیکان حاکم بر 
سایر افراد ملت امتیاز و تفوقى داشته باشند، و اگر عبدالرحمن، پسر خلیفه، 

و ) که داستان آن معروف است(خورد، باید حد بخورد و کیفر ببیند  مشروب مى
  .اى جز قصاص نیست عاص بر مرد مصرى تجاوز کرده، چاره ر پسر عمروبناگ

فرمانداران وى مسئول آن اموالى هستند که پس از تصدى این :  اما در مسئله مال
اند و در هراس از آنکه ازدیاد و افزایش آن به  مقام به دست آورده و جمع کرده

  !ل فرماندارى به شمار آیدحساب اموال مسلمانان باشد، به یا به علت جاه و جال

براى وى قانونى بود که با آن یکایک فرمانداران خود » اى  کجا آورده«قانون از 
اموال . کشد  دید، پاى حساب مى  را، هر جا که مجوزى براى رفتار با آن مى

ابى وقاص، فرماندار وى در کوفه   سعدبنر مصر و عمروبن عاص، فرماندار وى د
  ! مال ابوهریره، فرماندار خود را در بحرین مصادره کردرا تقسیم کرد، چنان که

پیروى از پند و : پس پایه و اساس حکومت اسالمى به طور خالصه چنین بود
عمر ... ـ از پیشوا همین طور  راهنمایى ملت در حدود دین، عدالت و نیکوکارى ـ
دیدیم ما اگر در تو کجى «: از مردى از افراد ملت خود پذیرفت که به او بگوید

ن ترتیب به حق ملت در اصالح و بدی» کنیم آن را با شمشیر خود اصالح مى
من فرمانداران «: چنان که در یک سخنرانى به مردم گفت. حاکم، اعتراف کرد

ام که شما را بزنند و به عرض و ناموس شما بد  خود را براى این استخدام نکرده
ام که   من آنها را استخدام کردهبگویند و اموال و دارایى شما را بگیرند، بلکه

اگر فرماندارى در . براى شما کتاب خداى شما و سنت پیامبر شما را تعلیم دهند
و بدین ترتیب » جایى به کسى ظلم و ستم کرد، باید از او قصاص گرفته شود

  .نمود که از آن تجاوز نکنندا نسبت به مردم بیان حدود حاکم ر

اکم و پیشوا، نخواست که آن را بر عهده عمر به علت درک عمیق کارهاى ح
خانواده خطّاب بگذارد و از اینجا بود که مانع نامزدى پسرش عبداهللا براى این 
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و گفتار مشهور خود را . مقام گردید ولو اینکه او را از اعضاى شورى قرار داد
ما نیازى به امور شما «: گفت که حاکى از حقیقت تفکر وى درباره خالفت بود

بخواهم که از خاندان خود کسى را نامزد آن مقام ام تا   را نستودهم و من آننداری
اى بردیم واگر شر باشد، براى آل  کنم، اگر در این کار خیرى باشد ما از آن بهره

  ».عمر کافى است که مردى از آنها به حساب کشیده شود

  !دوران عثمان
ن عثمان تا حدى این تصور نسبت به حقیقت حکومت، بدون تردید در دورا

بود که تصمیمش از نه خالفت به عثمان رسید و او پیرمردى متأسفا. دگرگون شد
و پشت سر آن » مروان«تصمیمهاى اسالمى سست و اراده وى از اعتماد به حیله 

  .امیه، ضعیف گشته بود  بازیهاى بنى  حقه

انان را شدن وى، به او آزادى تصرف در دارایى مسلم» پیشوا«عثمان خیال کرد که 
و او بسیارى از اوقات ! بنماید» بخشش«کندو » هبه«دهد که طبق دلخواه خود  مى

» ام؟  شدهپس براى چه من پیشوا «: داد به انتقادکنندگان از این روش جواب مى
امیه را  معیط و بنى  دهد که بنى او اجازه و آزادى مىاو تصور کرد که خالفت به 

ـ به بهانه اینکه وظیفه او احترام به خانواده  ندکه از خویشان و نزدیکان او بود  ـ
خود و نیکوکارى بر آنهاست بر گرده مردم سوار کند در حالى که در میان آنان 

  .اهللا بود  بن عاص مطرود رسول حکم

 درهم از 000،200عثمان به شوهر دخترش حارث بن حکم در شب عروسى 
المال مسلمانان،  دار بیت نههنگام طلوع صبح زیدبن ارقم خزا! المال بخشید  بیت

به نزد وى آمد در حالى که آثار حزن و ناراحتى از سیمایش پیدا و اشک از 
. خواست که استعفایش را بپذیرد او از عثمان مى. چشمانش سرازیر شده بود

وقتى که عثمان علت را جویا شد و فهمید که علت آن همان بخشش وى به 
از اینکه من به ! ابن ارقم«: ا تعجب گفتداماد، از دارایى مسلمانان است ب

ولى این مرد که روح عالى اسالم را » کنى؟ ام گریه مى خویشان خود نیکى کرده
کردم تو کنم که فکر  من بر این گریه مى! یا امیرالمؤمنیننه : درک کرده بود گفت

. باشىاین مال را در قبال آنچه در زمان پیامبر در راه خدا انفاق کرده بودى گرفته 
عثمان بر مردى » دادى باز هم زیاد بود به خدا سوگند اگر تو صددرهم به وى مى

توانست این خاصه خرجى را در مال مسلمانان و به سود   که وجدان وى نمى
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کلیدهاى خزانه ! ابن ارقم«: تحمل کند، پرخاش کرد و گفت! نزدیکان خلیفه
  !»کنیم ر پیدا مىما کس دیگرى را براى این کا! المال را بگذار  بیت

» زبیر«عثمان روزى به . هاى این خاصه خرجیها در دوران عثمان زیاد است نمونه
 درهم داد و یک پنجم مالیات افریقا را به 000،200» طلحه« و به 000،600

و گروهى از اصحاب پیامبر و در رأس آنان ! حکم بخشید بن مروان
: ى عثمان به آنها چنین جواب دادطالب بر این امر اعتراض کردند ول  ابى  بن على

مگر براى ابوبکر و عمر «آنها مجدداً اعتراض کردند که » .من قوم و خویش دارم«
ابوبکر و عمر راه را در ندادن به قوم و «: عثمان گفت» قوم و خویش نبود؟

آنها همه با » !خویش خود دیده بودند و من در بخشیدن به نزدیکان خود
به خدا راه آنان در نزد ما نیکوتر و بهتر «: ن رفته و گفتندعصبانیت از مجلس عثما

  .آرى و نیکوتر و بهتر بر اسالم و نزدیکتر به حقیقت اسالم هم بود» .از راه توست

.  در مسئله حکومت نیز اوضاع بدین منوال بود;این از نظر روش مالى عثمان
شد که در میان آنها  مىاده والیات به فرماندارانى که از نزدیکان عثمان بودند د

عثمان قلمرو حکومت وى را توسعه داد و فلسطین و حمص را . معاویه هم بود
هم بدان افزود و رهبرى و قیادت سپاههاى چهارگانه را به وى سپرد و مقدمه را 

ـ آماده ساخت تا در زمان  آورى کرده بود که پول و سرباز جمع برایش ـ
بن عاص طردشده   و در میان آنان حکم. ...حکومت على سلطنت خود را بخواهد

شد و  بن ابى السرح، برادر رضاعى وى نیز دیده مى  اهللا و عبداهللا  رسول
  ...همچنین

» مدینه«دیدند و به  صحابه رسول اهللا این انحراف از حقیقت و روح اسالم را مى
 آمدند تا اسالم را نجات داده و خلیفه را از این بدبختى رهایى بخشند، ولى مى

و البته . اى از خود نداشت خلیفه در آن حال پیرى و ضعف در مقابل مروان اراده
ولى مشکلتر از آن این ! مشکل است که ما روح اسالم را در نهاد عثمان بد بدانیم

این خطا ... است که وى را از این اشتباهات و خطاها دور دانسته و تبرئه کنیم
یرمرد سستى بود و اطرافیان او را بدکاران  از سوءاتفاق، وى پناشى از این بود که

  .دادند  امیه تشکیل مى بنى

خواستند که به نزد عثمان ) ع(طالب  ابى  بن توده مردم اجتماع کرده و از على
مردم پشت «: برود و با وى سخن گوید، على پذیرفت و پیش عثمان رفته و گفت
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دانم که به تو چه  ىسر من هستند و درباره تو با من سخنها گفتند، به خدا نم
دانم که تو بر آن واقف نباشى، و من تو را به امرى که  بگویم و چیزى را نمى

و ما مسئله خاصى نداریم ! دانى  دانیم، مى مىچه را که ما تو آن! خوانم  ندانى نمى
اى و  صحبت شده تو پیامبر خدا را دیده و با او همنشین و هم. که پیش تو نباشد

و نه پسر خطاب ) ابوبکر(قحافه   نه پسر ابى. اى نایل گشتهبه پدرزنى پیامبر 
، هیچ کدام در عمل به حق و کار نیک، مقدم بر تو نبودند و تو از ناحیه )عمر(

خانواده به پیامبر خدا نزدیکترى و از این نظر به جایى رسیدى که آن دو به تو 
ر نظر بگیر، به خدا را درباره خود د. نرسیدند و در چیزى بر تو سبقت نداشتند

هاى دین پابرجاست تو  خدا سوگند، راه بسیار روشن و آشکار است و نشانه
برترین بندگان خدا در پیشگاه خداوند، پیشواى عادلى است که ! دانى اى عثمان مى

و سنت و روش معلوم را بر پا دارد و که هدایت شده باشد و مردم را هدایت کند 
به خدا همه این مطالب روشن . ا از بین ببردبدعتها و رسوم کهنه و پوسیده ر
مردم در نزد و بدترین و شریرترین . ردهایى دا است و سنتها و روشها هم نشانه

خدا پیشواى ستمگرى است که به ضاللت افتد و مردم را هم گمراه سازد و سنت 
شنیدم ) ص(حق را از بین ببرد و بدعتهاى کهنه را زنده کند و من از پیامبر خدا 

آورند و در حالى که هیچ  در روز رستخیز، پیشواى ستمگر را مى«: که فرمود
  )1(».اندازند  گونه معاون و کمکى نداشته باشد، او را به جهنم مى

به خدا اگر تو به . گویند به خدا فهمیدم که آنچه گفتى مردم مى«: عثمان گفت
 و جاى خالى را من اگر صله به ارحام کردم! کردم جاى من بودى از تو گله نمى

پناهى را پناه دادم و کسى را که مانند فرمانداران عمر بود، فرماندار  پر نمودم و بى
دانى که  آیا مى! خدا سوگندتو را به ! یا على. ام ار بدى نکردهکردم، ک

دانى که عمر او را   آرى، گفت آیا مى: شعبه اینجا نیست؟ فرمود بن مغیرۀ
پس چرا مردم مرا : عثمان گفت.  جواب مثبت دادفرماندار ساخته بود؟ على باز

علت : على فرمود. ام  کنند که ابن عامر را فرماندار ساخته  سرزنش و مالمت مى
ساخت مواظب او بود و اگر  عمر هر کسى را فرماندار مى. گویم  آن را به تو مى

آخرین سپس به کرد و  رسید، او را جلب و بازپرسى مى درباره او سخنى مى
کنى، تو ناتوانى و بر نزدیکان و خویشان   و تو این کارها را نمى.  آن رسیدمرحله
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دانى که عمر معاویه را در تمام ایام  آیا مى: گیرى، عثمان گفت خود سخت نمى
من تو را به : على فرمود! ام خالفتش فرماندار ساخت؟ من هم او را فرماندار کرده

ترسید که  شتر از همه، از عمر مىدانى که معاویه بی آیا مى! دهم خدا قسم مى
اکنون : على فرمود! آرى: عثمان گفت!. ترسید  غالم عمر هم آن قدر از او نمى
دهد، بدون آنکه به تو اطالع دهد و تو خبر   معاویه کارها را خود انجام مى

گوید که این دستور عثمان است و سپس این مسئله  شوى و او به مردم مى نمى
  ».دهدى  تو معاویه را تغییر نمىرسد و  به گوش تو مى

*  

سرانجام آتش انقالب بر ضد عثمان روشن شد و حق و باطل و خیر و شر در ... 
نگرند و   مىالم این مسئله به هم آمیخت، ولى کسانى که در کارها با دید اس

این انقالب از کنند، باید اعتراف کنند که   اوضاع را با روح اسالمى ارزیابى مى
تا موقف و روش عثمان، و یا به ] 92[روش و روح اسالم نزدیکتر بود نظر کلى به 

  !امیه از روش و موقف مروان و پشت سر وى بنى: تعبیر دقیقتر و روشنتر

 آن است که تصادفهاى ناگوار، خالفت را در مرتبه ]93[عذر ما در حق عثمان 
دند و او هشتاد آخر به او رسانید و در حالى که گروه امویها دور او را گرفته بو

ساله بود، نیروى کمى داشت و پیرمرد سستى بود و موقعیت او چنان بود که 
تو : گفت  نشستم، مى ام مى من وقتى در خانه: کند  ابیطالب تعریف مى  بن على

گفتم و تذکر  مرا و خویشى و حق مرا فراموش کردى و اگر با او سخن مى
 مروان او را به بازى گرفته بود .ردک خواست عمل مى دادم، به آنچه خود مى مى

کشید، آن هم پس از پیرى و مصاحبت با پیامبر خدا   خواست مى  مىو هر جا که 
  »).ص(

اى پیر، به دست  این واقعاً پیش آمد بدى بود که دین نوظهور به وسیله خلیفه
گروه اموى بیفتد در حال که اصول و رسوم عملى آن در محیط عرب، هنوز به 

ـ ریشه   که مدت بیشترى الزم داشت راساس تعالیم نظرى آن ـطور کامل و ب
خود را از دست نداده که هنوز قواى  اگر زمان زودتر به عثمان ـ. نگرفته بود

رسید، یعنى  بعد از دو خلیفه به خالفت مى) ع(داد و یا على  ـ فرصت مى  بود
تحکم گردد قبل از آنکه تخم اموى رشد بیابد و موقعیت آن در شام و غیرشام مس

چنان که (و قبل از آنکه ثروتها در اثر سیاست و روش عثمان متمرکز شود 
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و پیش از آنکه شورش بر ضد عثمان بناى ملت اسالمى و ارتباط آن ) خواهد آمد
یافت و در  تاریخ اسالمى به کلى تغییر مى... را با روح دین خود، متزلزل سازد

  .رفت  ىدر آن رفت پیش مراه دیگرى غیر از آنکه 

. البته  این گفتار، مبالغه و بزرگ کردن تأثیر فرد در حوادث عمومى و مهم نیست
براى آنکه بسیار روشن است که روش خلیفه سوم در توزیع و تقسیم اموال و 
دارایى و برنامه مستشار وى مروان و تفویض قسمت اعظم مقامات از سوى او به 

 به وجود آورد که اثر خود را بر خط امیه، همه اینها اوضاع و احوال خاصى بنى
سیر تاریخ بخشید و در واقع نقش فرد منجر به پیدایش اوضاعى گردید که رتق و 

  .فتق امور را به دست گرفت

  .خواستم در اینجا بیان کنم و این همان معنایى است که من مى

  !حکومت على
.  یادگار گذاشتعثمان از دنیا رفت و دولت اموى را قائم بالفعل از خود به... 

البته این در سایه آن مقدماتى بود که براى آن در شام و غیر آن به وجود آورده 
اموى بود از قبیل برپا داشتن  ریزى مبادى و اصول ضد اسالمى  بود و در اثر پى

اعتنایى به روح  حکومت استبدادى و به غارت بردن غنیمتها و اموال و منافع و بى
و تکافل و چیزهاى دیگرى که در روح دینى ملت برادرى و بخشش و گذشت 

  .اسالمى خلل و تزلزل ایجاد کرد

ـ فرو رود که  به حق یا به باطل  هرگز کم اهمیت نیست که در ذهن مردم ـ
بخشد و   دارد و به آنها صدها هزار مى خلیفه، قوم و خویش خود را مقدم مى

و ... به روى کار بیایندامبر ازد تا دشمنان پیس اصحاب پیامبر را از کار برکنار مى
کند چون او مخالف تمرکزثروت و ذخیره    را تبعید مى]94[یا مردى مانند ابوذر 

کرد و به آنچه   داران را تقبیح مى اموال بود و عیاشى و خوشگذرانیهاى سرمایه
کرد از احسان و انفاق و بخشش و پاکدامنى مردم را   اهللا دعوت مى  رسول

اى منقلب   عى شیوع این چنین افکارى آن است که عدهنتیجه طبی. خواند مى
شوند و گروهى شکست بخورند و شخصیت خود را از دست بدهند و گروه 
دیگرى که جان و دل آنها با روح دین آغشته شده، براى انکار و تقبیح آن 

اند ولى دلهاى آنان   اى که اسالم را به مثابه لباسى پوشیده دگرگون گردند و عده
کشاند در خود  اسالم آمیزشى ندارد و مطامع دنیا آنها را به هر سو مىبا اصل 
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احساس شکست بکنند و همه این اوضاع در اواخر حکومت عثمان وجود 
  .داشت

سودپرستان ر کار آسانى نبود، زیرا روى کار آمد، اصالح امو) ع(هنگامى که على 
یست که در قبال آنان امیه فهمیده بودند که على کسى ن دوران عثمان، بویژه بنى

ساکت بماند و از اینجا بود که به خاطر طبیعت و مصالح خود به سوى معاویه 
آمد، آنها راهى بر این   پس از عمر روى کار مى) ع(روى آوردند و اگر على 

گرایش و انحراف نداشتند زیرا قدرت و نیروى معاویه در آن روز هرگز 
مردم مقابله کند و معاویه توانست با قدرت خالفت و روح دینى  نمى
زیرا . خلیفه را در سر بپروراند ـ  چنان که بعد کرد توانست فکر قیام بر ضد نمى

 و براى وى دوران سیزده ساله حکومت عثمان بود که از معاویه، معاویه ساخت
  .مال و سرباز و نیروى حکومتى در چهارگوشه شام گرد آورد

 و در هر صورت ]95[لى سومین خلیفه نشد انگیزى است که ع واقعاً این درد اسف
فرمانداران و توده ملت ه نظریه اسالم را درباره حکومت از نو در دل على آمد ک

او آمد تا نان جوینى را بخورد که آرد آن را همسرش با دست . وارد و عملى سازد
دوست «: گفت زد و مى  و تازه او سر خورجین جو را مهر مىکرد خود تهیه مى

فروخت تا  گاه او شمشیر خود را مى. »دانم، بخورم  جز چیزى را که مىندارم
کوفه سکونت » کاخ سفید«لباس و غذایى از پول آن تهیه کند و حاضر نشد در 

منصور از عقبۀ بن علقمه نقل  دگى کند که نضربناو آمد تا آن طور زن. کند
اى بود   ش شدهدر جلو او شیر تر. رفتم) ع(روزى پیش على : او گوید. کند مى

این غذا را ! یا امیرالمؤمنین: گفتم. که مرا ناراحت ساخت و نان خشکى هم بود
خورد   پیامبر خدا نان خشکتر از این مى! اى ابوالجنوب: خورید؟ به من فرمود مى

پوشید و من اگر راه او را   ـ مى اشاره به لباس خود کرد و خشنتر از این لباس ـ
 که هارون ابن او آمد تا آن طور زندگى کند» .حق نشومترسم که به او مل نروم مى
در خورنق در حالى که زمستان بود بر على وارد شدم و : پدرش نقل کردعنتره از 

یا امیرالمؤمنین، : گفتم!لرزید  پوشاک وى یک قطیفه کهنه بود که در آن مى
ود این خداوند براى تو و اهل و عیال تو در این مال سهمى قرار داده و تو با خ

اى  به خدا به چیزى از شما نیاز ندارم و این همان قطیفه: کنى؟ فرمود چنین مى
  ».ام است که از مدینه آورده
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دارد که   نمىدر حق خود و اهل و عیال خود از این نظر روا این را ) ع(على 
داند دین به او اجازه داده که بیشتر از این براى خود بردارد و زهد و  نمى

المال در   سختى را بر او حتمى و واجب نساخته و سهم او از بیتمحرومیت و 
حقوق وى . گرفت ـ بیشتر از آن بود که مى مانند همه مسلمانان  این وقت هم ـ

کند از این بیشتر بود و اگر  به عنوان رئیس حکومتى که در راه عموم کار مى
ستانها حقوق داشت، چنان که عمر بعضى از فرمانداران ا خواست آن را برمى مى

یاسر و معاونینش در زمان فرماندارى  خاصى را قایل شد و مثال براى عماربن
 درهم معین ساخت و البته عطیه و بخششهایى هم که به او و 600کوفه ماهانه 

شد و همچنین نصف گوشت یک  گشت بر آن افزوده مى نگهبانانش توزیع مى
ن مسعود به خاطر تعلیم و آموزش چنان که براى عبداهللا ب! گوسفند و مقدارى آرد

 درهم و یک چهارم 100المال ماهانه  مردم در کوفه و رسیدگى به امور بیت
روز  درهم و یک چهارم گوسفند در 150عثمان بن حنیف، داد و به  گوسفند مى

  ! هزار درهم بود5پرداخت، به اضافه بخشش ساالنه که  مى

دانست،   ین نظر بود که اینها را نمىآنچه بر خود روا داشت نه از ا) ع(آرى على
در معرض : دانست که حاکم در معرض اتهام بوده و راهبر مردم است بلکه او مى

او راهبر فرمانداران و توده مردم . اتهام تصرف در اموال عمومى که در اختیار دارد
و او مانند شیخین بر خود سخت گرفت . در تحمل و بردبارى و پاکدامنى است

رها کرد، براى اینکه دین نو و نظام جدید نیازمند روشهایى بن عفان را  نراه عثما
بودند که مردم به آن راغب شوند و احتیاجى به آزادیهایى که خود دین اجازه 

بنابراین افقهاى عالیتر براى خلفاى پیامبر خدا الیقتر و سزاوارتر . داده، نداشتند
این تنها روشهاى . نونگذار نیستبود و آزادیهاى مشروع، نیازمند عمل خود قا

 چون صاحبان آن باید ;عالى و نمونه است که نیازمند راهبرى و بلندمقامى است
  .د باشندمتحمل کوشش و مبارزه و جها

در راه خود براى برقرارى و اعاده صورت حقیقى حکومت، آن طور که ) ع(على 
 مسیحى یافت، او را زره جنگى خود را نزد مردى«. پیامبر خواسته بود، پیش رفت

به نزد شریح که قاضى خود او بود آورد تا با یکى از افراد عادى توده مردم به 
ام و نه   این زره مال من است و من نه آن را فروخته: محاکمه بپردازد، و گفت

گوید چه نظر   در آنچه امیرالمؤمنین مى: شریح از مرد مسیحى پرسید. ام هبه کرده
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این لباس مال من است و البته امیرالمؤمنین هم پیش : دارى؟ مرد مسیحى گفت
شما بینه و دلیلى ! یا امیرالمؤمنین: شریح از على پرسید. من دروغگو نیست

بدین ترتیب قاضى به نفع مرد ! اى ندارم من بینه: دارید؟ على خندید و فرمود
 او را »پیشواى مؤمنان«نصرانى رأى داد و او زره را برداشت و به راه افتاد و 

: ولى مرد مسیحى چند قدمى بیش نرفت که برگشت  و گفت... نگریست مى
امیرالمؤمنین مرا پیش .. .کنم که این احکام، احکام پیمبران است  تصدیق مى

من . دهد  شویم و قاضى هم علیه وى حکم مىبرد تا محاکمه   قاضى خود مى
 پیامبر و )ص(دهم که خدایى جز پروردگار جهان نیست و محمد  شهادت مى
این زره، به خدا مال توست یا امیرالمؤمنین، و من موقعى که شما از . بنده اوست

از روى شتر شما  گشتید پشت سر سپاه شما آمدم و آن را برمى» صفین«جنگ 
اکنون که تو اسالم آوردى من آن را به تو «: على هم فرمود. برداشتم

  )1(».بخشم مى

*  

  :اى پس از بیعت طرح کرد برنامه على آن بود که در خطبه

هست، و  براى من نیز من مردى از شما هستم، و هر چه براى شماست! مردم«
برم و در میان شما آنچه وظیفه دارم اجرا  من شما را به راهى که پیامبر رفت مى

آگاه باشید؟ هر زمینى که عثمان به کسى داده و هر مالى که از مال خدا : کنم مى
ال عمومى بازخواهد گشت زیرا که حق را چیزى باطل الم  بخشیده، به بیت

هاى عثمان را بیابم به مالک آن باز گردانم  به خدا سوگند اگر بخشیده. سازد نمى
اگرچه به وسیله آن زنانى شوهر کرده و کنیزانى خریده شده و در شهرها پراکنده 

تنگ زیرا در عدل و داد گشایشى است و بر کسى که عدل و داد . شده باشند
  .گردد، جور و ستم تنگتر شود

فردا کسانى از شما که دنیا آنان را فراگرفته و صاحب ملک و زمین شده و ! مردم
اند، هنگامى که   نهرها کشیده و سوار اسبها شده و براى خود چیزها انتخاب کرده

دانند به  اند بازداشتم و حقوقى را که خود مى  من آنان را از آنچه در آن فرو رفته
هر ! ختطالب ما را از حقوق خود محروم سا ابى بن  ان دادم، نگویند علىآن

مهاجران و انصار، از یاران پیامبر، به خاطر یارى با پیامبر، خود را برتر از کسى از 
                                                           

  .از استاد عباس محمود العقادعبقریۀ االمام از کتاب . 1
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داند، ولى فضیلت و برترى فردا در نزد خداست و پاداش آن به عهده  دیگران مى
  .خداست

ر جواب مثبت داد و راه ما را تصدیق کرد و هرکسى که به نداى خدا و پیامب! آرى
در دین ما داخل شد و به سوى قبله ما ایستاد، او مستوجب حقوق و حدود 

همه شما همه بندگان خدایید و مال، مال خداست و در بین . شود اسالمى مى
کسى را بر دیگرى فضل و برترى نیست و براى گردد و  شما یکسان تقسیم مى

  .»خدا بهترین پاداشهاستپرهیزکاران در نزد 

راضى نشوند و ) ع(بنابراین بسیار طبیعى بود که سودجویان به حکومت على 
اند، به راه مساوات و  طلبى و امتیازات طبقاتى عادت نموده کسانى که به برترى

: برابرى تن در ندهند و در نتیجه همه اینان به اردوگاه دیگرى گرایش یافتند
شد و آنان بر عدل و حق   آنان برآورده مىجا آز و طمع آنچه در ! اردوگاه اموى

  .و وجدان، در روش و حکم، به موازات همدیگر تاختند

بینند و آنها را در على  کسانى که در معاویه ذکاوت و زرنگى و سیاست مى
دانند، در بررسى و ارزیابى   بینند و غلبه نهایى معاویه را ناشى از آن مى نمى

. کنند   چنان که وظیفه و راه على را درک نمى;کنند اه مىشرایط و اوضاع اشتب
 اسالمى را از نو آن بود که روشها و سنتهاى) ع(وظیفه نخستین و آخرین على 

اى را که این روح   پس بدهد و پردهزنده کند و باز گرداند و روح دین را به آن 
  .نار بزندامیه پوشانیده بود، ک را در زمان پیرى و سستى عثمان به دست بنى

گرفت، وظیفه  اگر على مانند معاویه وظیفه اخالقى و وجدانى خود را نادیده مى
رفت و پیروزى او فقط بر خالفت، ارزشى در   مهم و حساس او از بین مى

معاویه دیگرى چه سودى دارد؟ معاویه به  تبدیل ]96[زندگى این دین نداشت 
که زندگى خود را نیز از دست بماند و یا خالفت و بل» على« یا خواهد  على مى

  .بدهد

پنهان نشد و او خود ) ع(این همان درک و فهم صحیح و درستى است که از على 
به خدا سوگند که معاویه سیاستمدارتر و داناتر از من نیست، ولى حیله و «: فرمود

بازى زشت و ناپسند نبود، من  اگر حقهکند، و   و خیانت مىبرد  حقه به کار مى
  »!شدم  و سیاستمدارترین مردم مىزرنگترین
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  عباس امیه و بنى بنى

  
  .امیه به روى کار آمد  به رحمت خدا پیوست و بنى) ع(على 

انع هم برطرف شده اگر وجود عثمان قبال مانعى در برابر امویها بود، اکنون آن م
  .و این مصیبت بزرگى بود که کمر اسالم را شکست. بود

قلمرو حکومت اسالمى در آن وقت وسعت یافته، ولى بدون شک روح آن 
وسعت قلمرو با ضعف روح چه ارزشى دارد؟ اگر نیروى . ضعیف گشته بود

بخش در قدرت معنوى آن  باطنى در حقیقت این دین و فیض و روح نجات
ولى . برده و نابود سازدامیه کافى بود که آن را از بین   وران حکومت بنىنبود، د

مقاومت ورزید و مبارزه کرد و هنوز در نهان نیروى پرقدرتى روح اسالم همچنان 
  .براى پیروزى داشت

المال به وسیله امویها از میان برداشته شد و   متأسفانه از روزى که حدود بیت
و اصول عدالت اسالمى . زادانه آن را غارت کردندپادشاهان و چاپلوسان امیه آ

شکست خورد، طبقه حاکمه براى خود امتیازاتى قایل شد و براى اطرافیان خود 
منافع و رسوم خاصى به وجود آورد و شکل خالفت و نظام حکومتى اسالم تغییر 

  .یافت؟ همان گونه که پیامبر در نورانیت عمیق روحى خود، آن را خبر داده بود

شد  ها و بخششهایى که به عیاشان و چاپلوسان و مطربان پرداخته مى هبه! بینیدب
دهد و    هزار دینار به چاپلوسى مى12یکى از ملوک اموى . از چه قرار بود

 4) خواننده(الرشید، از پادشاهان عباسى، براى یک آواز اسماعیل بن جامع   هارون
ن روش همیشه ادامه داشت و ای.. .هزار دینار و یک خانه عالى و آماده هدیه داد

  !شد تعطیل مىو فقط گاه به گاه 
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  روش عمربن عبدالعزیز
الزم است که در اینجا دوران عمربن عبدالعزیز را متذکر شویم، زیرا دوران وى 

او دوران خود را با برگرداندن حکومت . اى روشن از عهد خالفت بود نمونه
ر ید به اختیار خود و نه به زور سغصبى به صاحب حق یعنى امت اسالمى که با

  ]97[... پیشوایى انتخاب کند شروع کردنیزه و سرباز و قدرت وراثت، 

من بدون تصمیم و تکاپوى خود و بدون ! اى مردم«: او به منبر رفت و گفت
من بیعت خود را از گردن شما . ام  ـ گرفتار شده  خالفت مشورت به این امر ـ

: مردم فریاد کشیدند» .خواهید انتخاب کنید  که مىشما خود هر کسى را. برداشتم
دهیم و شما هم  ـ انتخاب نموده و به تو رضا مى  ]98[یا امیرالمؤمنین  ما تو را ـ«

  ».با میمنت و مبارکى متصدى امور شوید

بدین ترتیب او کار والیت و حکومت را به راه و روش خود برگرداند زیرا 
ون رضایت و قبول مردم از نظر اسالم معنى والیت بدون مشورت مسلمانان و بد

  .ندارد

پیش از من زمامدارانى ! مردم«: اى ایراد کرد، و گفت آن گاه براى مردم خطابه
بدانید . کردید دوستى مى دفع ظلم و ستم آنان با آنها بودند که شما فقط به خاطر

کند کسى که خدا را اطاعت : که با معصیت خدا نباید مخلوقى را اطاعت کرد
از من هم تا خدا را . اطاعتش واجب و کسى که عصیان خدا کند اطاعت ندارد

کنم اطاعت کنید و هنگامى که خدا را عصیان نمودم، اطاعتم بر شما  اطاعت مى
  ».الزم نیست

هنگامى که او متصدى امور شد نخست به رد مظالم پرداخت و اول هم از خود 
او به » سى قبل از خود شروع نکنمشایسته است که از ک«: شروع کرده و گفت

اموال خود از منقول و غیرمنقول توجه نموده و خود را از گرفتارى آنها رهایى 
این را ولید از غنایم مغرب «: حتى به نگین انگشتر خود توجه کرد و گفت. داد

همچنین از امالکى که داشت خود را . و آن را رد کرد» بدون حق به من داد
 99[الورس در یمن و فدک  مالکى در یمامه، مکیدس و جبلاو ا. راحت ساخت

اى در  تنها چشمه. ت و آنها را به مسلمانان رد کرد همه را رها ساخ;داشت]
سویدا که با پول خود آن را ساخته بود باقى گذاشت که عایدى آن که هر سال در 

  .رسید  دینار بود و به دست او مى150حدود 
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را نیز رد کند دستور داد تا اعالن نماز عمومى کنند و وقتى که تصمیم گرفت آنها 
این مردم به ما : سپس به منبر رفت و حمدوثناى خدا را به جا آورد و گفت

عطایایى داده بودند که سزاوار نبود ما بگیریم و سزاوار نبود که آنها بدهند و 
ه خدا حسابکش اینها نیست، بدانید ک من رسیده است و کسى جز حساب به  بى

ها  که قباله» مزاحم«به . من اینها را رد کردم و از خود و خانواده خود شروع کردم
گرفت و با  خواند و عمر مى مزاحم یک یک مى. بخوان: در دستش بود گفت

آن گاه همسرش فاطمه، . کرد تا تمام شد  مقراضى که در دست داشت پاره مى
مانند داشت که پدرش   ىدختر عبدالملک بن مروان را خواست و او جواهراتى ب

المال رد   بیت به اختیار با توست یا این زروزیور را: به او گفت. به او داده بود
خواهم با اینها در یک منزل جمع  کن و یا اجازه بده که از تو جدا شوم، من نمى

کنم و اگر داشتم چند  بلکه تو را یا امیرالمؤمنین انتخاب مى! هرگز: او گفت. شوم
المال مسلمانان  دستور داد جواهرات را بردند و در بیت. دادم  ا را مىبرابر اینه
وقتى که عمر مرد، یزید بن عبدالملک به جاى او نشست به خواهرش . قرار دادند

در زمان عمر با رضایت ! نه: گفت. خواهى آنها را به تو برگردانم  مى :فاطمه گفت
 به خدا هرگز چنین نخواهم ام، چگونه پس از مرگش دوباره پس بگیرم؟ نه، داده
  .یزید هم آنها را بین خانواده خود تقسیم کرد. کرد

اند که چیزى از  عمر نه تنها مظالمى که در دست داشت رد کرد، بلکه نوشته
 در حالى که عمربن ;داشت گرفت و از غنایم درهمى بر نمى  المال نمى  بیت

: ن عبدالعزیز گفتندبه عمر ب. گذاشت الخطاب هر روز دو درهم براى خود مى
: گفت. رىخوب است به همان قدر عمربن الخطاب براى خود بردا

  .کفایت دارمالخطاب مالى نداشت و من به قدر  عمربن

مروان را ملزم کرد که از اموالى که بدون استحقاق گرفته بودند   همین طور بنى
 یا نقل شده که مردى یهودى. دست بردارند و آنها را به صاحبانش رد کرد

یا امیرالمؤمنین از تو قانون خدا را : نصرانى از اهل حمص پیش او آمده گفت
بن ولیدبن   عباس: کدام قانون؟ مگر چه شده؟ گفت: عمر گفت! خواهم مى

عمر رو به وى . م آنجا نشسته بودعباس ه. عبدالملک زمین مرا غصب کرده است
 ولیدبن عبدالملک به من امیرالمؤمنین این رایا : گویى؟ گفت  چه مى: کرد و گفت
از تو : گویى؟ گفت اى مرد تو چه مى: عمر گفت. اى هم برایم نوشته  داده و قباله
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تر از  آرى نوشته خدا به متابعت شایسته: عمر گفت! قانون خداى را خواهانم
او هم آن را پس . زمینش را بدو پس بده! عباس. نوشته ولید ابن عبدالملک است

  .داد

ک پسرى به نام روح داشت که در روستا بزرگ شده بود، گویى ولیدبن عبدالمل
اى از مسلمانها پیش عمر آمده از روح  شکایت  عده. که عرب بیابانى است

دکانهایشان : عمر به روح گفت. کردند چون ولید دکانهاى آنها را به روح داده بود
له ولید به قبا: عمر گفت. طبق سند ولید اینها مال من است: او گفت. را رد کن

 دکانها را خالى ;اند آید؟ دکانها مال اینهاست و شهود شهادت داده چه کارت مى
در راه روح آن شخص را تهدید . روح و مرد حمصى برخاسته و برگشتند. کن

عمر به کعب . کند یا امیرالمؤمنین این مرا تهدید مى:  و گفتکرد و او برگشت
برو پیش روح، اگر دکانها را ! بکع: ـ گفت  رئیس محافظان خود بن حامد ـ

یکى از دوستان روح فهمید و مطلب را ! تسیلم کرد که هیچ وگرنه گردنش را بزن
کعب در حالى که به قدر یک وجب شمشیر . او هم دل از آنها کند. به او رسانید

برخیز و دکانهاى او را خالى کن، روح : خود را کشیده بود رسید و به روح گفت
  .و دکانها را خالى کرد! به چشم! به چشم: گفت

 100[» اى مظلمه«مردم دسته دسته شکایات خود را نزد عمر بردند و او هم هر 

مروان و  که در دست خود یا دیگرى بود به صاحبش رد کرد تا اینکه اموال بنى]
ولى در رد مظالم دنبال . غیر آنها را، از کسانى که اموال مردم پیش آنها بود گرفت

همین که خود جریان . کرد  ى نبود و به مختصر تحقیقى اکتفا مىشهود قطع
 به آوردن شهود نداشت زیرا از ستم کرد و اصرارى فهمید رد مى مظلمه را مى

المال عراق را در رد مظالم   گویند که عمر بیت. دانست چیزها مىزمامداران قبلى 
  .المال شام را به آنجا حمل کرد صرف کرد به طورى که بیت

 دینار براى عنبسۀ 000،20مان بن عبدالملک دستورى براى پرداخت به مقدار سلی
ـ صادر کرده بود، این فرمان در دفاتر دولتى  از خاندان اموى  بن سعیدبن عاص ـ

در . گشت تا به آخرین مرحله دفترى خود رسید و چیزى نبود که تحویل بگیرد
العزیز رفاقتى داشت، به نزد عنبسه که با عمر بن عبد. مان در گذشتاین میان سلی

اى از بنى امیه بر در  وى رفت تا درباره فرمان سلیمان صحبت کند، دید که عده
همین . عمر حاضر شده منتظر اجازه هستند تا با او درباره امور خود صحبت کنند



٢٣٦ عدالت اجتماعی در اسالم

عنبسه وارد . کند قبال باید ببینیم با او چگونه رفتار مى: که عنبسه را دیدند گفتند
 000،20خلیفه سلیمان براى من فرمانى به مقدار ! یا امیرالمؤمنین: فتشد و گ

دینار صادر کرده بود و این فرمان مراحل دیوانى خود را پیموده بود و تنها 
دریافت آن مانده بود که سلیمان مرد و امیرالمؤمنین به تمام کردن کار من 

عمر . تم با سلیمان استتر است و رفاقت من با امیرالمؤمنین بیش از رفاق شایسته
 دینار چهار هزار 000،20: عمر گفت.  دینار000،20: چه مقدار؟ گفت :گفت

سازد، من همه را به یک نفر بدهم؟ به خدا  خانواده مسلمان را مستغنى مى
  .سوگند مرا به همچو کارى، راهى نیست

انعى م: گفتعمر . اى که در آن فرمان بود دور انداختم وشتهن: گوید عنبسه مى
ندارد که با خود داشته باشى، شاید شخص دیگرى که بیش از من جرئت دارد 

من هم فرمان را برداشته بیرون آمدم و پیش ! پیدا شود و به تو پرداخت کند
پس از این چیزى نمانده، تو برگرد پیش عمر : آنها گفتند. امیه جریان را گفتم بنى

من هم ! ها بگردیم و معاش کنیمو از او بخواه که به ما اجازه بدهد به شهر
خواهند که   تو مىخویشان شما بر در ایستاده از ! امیرالمؤمنین: برگشتم و گفتم

به خدا قسم این ثروت از آن من : عمر گفت. مستمرى آنها را بپردازىکماکان 
خواهند که به  پس اجازه مى: گفتم. توانم این کار را بکنم نیست و من هرگز نمى

هر چه خواهند اختیار دارند و از طرف من مانعى : گفت.  کنندشهرها مسافرت
تو هم مجازى ولیکن عقیده دارم که تو بمانى زیرا : من هم؟ گفت: گفتم. نیست

خواهم ترکه و دارایى سلیمان را بفروشم شاید  تو پول نقد زیاد دارى و من مى
ست چیزى که در خریدنش سودى باشد به جاى آنچه از دست تو رفته به د

من هم ماندم و به مقدار صدهزاردینار از ترکه سلیمان : گوید عنبسه مى. آورى
 دینار فروختم و فرمان سلیمان را 000،200خریدم و آنها را به عراق برده به 

وقتى که عمر مرد و یزیدبن عبدالملک متولى امور شد، . همچنان نگه داشتم
  .ت نمودنوشته سلیمان را نزدش بردم او هم همه را پرداخ

به شماها بهره و مقامها و اموالى : مروان را جمع نموده گفت عمر خاندان بنى«
کنم نیمى از اموال ملت یا دو ثلث آن در دست شما   داده شده و من خیال مى

خواهد مجبور  باشد، شما باید حقوق ملت را بپردازید و مرا به چیزى که دلم نمى
جواب مرا : گفت. هیچ کس به او جواب نداد. نکنید تا شما را در مضیقه بیندازیم



٢٣٧ عدالت اجتماعی در اسالم

به خدا تا سر در بدن داریم دست از اموالى که از : مردى از آنها گفت! بدهید
به خدا : عمر گفت! داریم که فرزندانمان فقیر شوند پدرانمان به ما رسیده برنمى
 ـ با خود خواهم همانها که این حق را براى آنها مى اگر نبود که شما مردم را ـ

اى واقع شود و   ترسم فتنه  کردم، لیکن مى کنید فوراً شما را ذلیل مى  همراه مى
  )1(».گردانم  اگر خدا مرا باقى بگذارد به خواست او هر حقى را به صاحبش برمى

خواهد هر حقى را به صاحبش برگرداند، و  ولى او زنده نماند تا آن طور که مى
. رفتند، نه در راه اسالم» میها«کسانى که پس از او آمدند در راه و روش 

عباس بر سر کار آمدند و در حالى به پادشاهى رسیدند که زمین پر از فساد  بنى
امیه از دستورهاى دین کامال دور  شده و مردم در اثر طوالنى شدن خالفت بنى

امیه بهتر نبودند زیرا   اس هم از سالطین بنىعب  اما سالطین بنى. شده بودند
  .تاساستبداد چنین 

  یک مقایسه
نویسیم بلکه تاریخ روح اسالمى  نظر به اینکه ما تاریخ حکومت اسالمى را نمى

کنیم، کافى است که براى نشان دادن تحوالت این  را از نظر حکومت بررسى مى
ر روح، سه خطبه از عهد این سالطین نقل کنیم و آن را با سه خطبه پیشین که د

  .آنها روشن شود عمیق عهد خلفا بود، مقایسه کنیم تا فرق

: اى خواند و گفت  ، براى اهل کوفه خطبه)ع(معاویه پس از صلح با امام مجتبى 
کنید جنگ من با شما بر سر نماز و زکات و حج بود؟  شما خیال مى! مردم کوفه«

دهید و حج به جا   خوانید و زکات مى دانستم که شما نماز مى من خود مى
و ! د که امیر شما شوم و برگردن شما سوار شومجنگ من براى این بو. آورید مى

هر مال و خونى که بدانید که . استید به من دادخو خداوند این را با اینکه شما نمى
ام همه زیر این  در این فتنه صدمه خورده و به هدر رفته و هر شرطى که من بسته

م همه ا  هر شرطى که من بسته«: گوید  او به همین صراحت مى» .دو پاى من است
به عهد وفا کنید که از عهد «: فرماید  در حالى که خدا مى» زیر این دو پاى من

ـ در  اند  نکرده» هجرت«مؤمنین که   و اگر ـ«: فرماید  و نیز مى)2(».شود سؤال مى
اى میان شما و   دین از شما یارى خواستند بر شماست که یارى کنید مگر بر دسته
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٢٣٨ عدالت اجتماعی در اسالم

ان را به نفع مشرکین همپیمان، به یارى مسلمانان  وفا به پیم)1(».آنان پیمانى است
و همین طور در میان اهل مدینه . دهد که برادران دینى هستند ترجیح مى

  :اى خواند و گفت  خطبه

به خدا من که والى شما شدم نه به جهت محبتى است که از شما به دل دارم ... «
جه پیکار سختى بود نتیما رضایتى به حکومت من داشته باشید بلکه این و یا ش

همانا دل من براى شما راضى شد که به روش . که با این شمشیر با شما کردم
ابوبکر و عمر عمل کند، ولى بشدت خود را کنار کشیدم و خواستم به روش 

من هم با او به روشى رفتم که منفعت من و شما . على نخواست. عثمان عمل کنم
دانید   یم اگر شما مرا بهترین خود نمىآشام  خوریم و مى   با هم بخوبى مى;بود

  »...من از جهت حکومت براى شما خوبم

امیه تأثیر خود را بر شیوه   در آن زمان که قبال حکومت بنى  و منصور عباسى ــ
حکومت گذاشته بود و در روزگار عباسیها به صورت امر مقدس الهى درآمده 

  :اى ایراد کرد و گفت ــ هم خطبه  بود

نا من سلطان و قدرت خدا در زمینم که به توفیق و تأیید او شما را هما! اى مردم«
کنم  کنم و نگهبان مال خدایم و در آن به خواست و اراده او کار مى سیاست مى

گر بخواهد بازم خدا مرا قفلى بر آن اموال قرار داده، ا. کنم  و به اذن او عطا مى
م و اگر بخواهد قفلم کند بدهکند تا عطایا و بهره ارزاق شما را  کند باز مى

  ».بندد مى

و بدین ترتیب سیاست و روش حکومتى به طور کامل از دایره اسالم و تعالیم آن 
  ...خارج گشت

  ...اما روش مالى
روش و سیاست مالى هم تابع سیاست حکومت و فرع تصور زمامداران درباره 

) ص (زندگانى محمددر .  آن و چگونگى حق حاکم و ملت بودحکومت و روش
رفته و عملى   نظریه پیش) ع(ابیطالب   بن و ابوبکر و عمر و در خالفت على

نه حاکم و نه خویشان . مال متعلق به توده ملت استهمان نظریه اسالمى بود که 
تواند به  او حق گرفتن چیزى از آن را جز به مقدار حق خود ندارند و حاکم نمى

اما همین که این . ان مساوى هستندکسى جز به مقدار استحقاقش بدهد، او و دیگر
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٢٣٩ عدالت اجتماعی در اسالم

سابق ماند کر در زمان عثمان کمى منحرف شد، حقوق مردم به همان مقدار طرز ف
دید، چنین فهمید که حق  و خلیفه که اموال را خیلى بیش از مقررى مردم مى

دارد دست خود را آزاد گذاشته، به هر که از خویشان خود و یا کسان دیگر که 
 وقتى که حکومت به دست سلطنتهاى استبداى افتاد، تمام ولى. بخواهد بدهد

العنان گردید ـ البته  حاکم در منع و بخشش خود مطلق. حدود و قیود پاره شد
اى خوشگذرانى اى بر اموال مسلمین وسیله. گاهى به حق و بیشتر به باطل

نشینان و چاپلوسان آنان شد و به این طریق   حد حکام و فرزندان و حاشیه  بى
  .کام سرانجام از تمام حدود مالى اسالم خارج شدندح

  :در ایام پیامبر عبارت بود از» المال بیت«منبع تأمین 

اى مالى بر مسلمین است به همان نصابهاى معروف در طال و  ، که فریضهزکات
و مقدار متوسط عمومى آن . ]101[نقره و غالت و رمه و منافع تجارت و معادن 

  .شود  ارف هشتگانه معروف خرج مىنصف عشر است و در مص

شود و در  کنند به تعداد نفرات گرفته مى  ، که از کفار ذمى که صلح مىجزیه
گونه که مسلمین هم،  همان. برند مقابل آن منافعى که از حکومت اسالمى مى

  .دهند ـ مى به عنوان زکات خون خود و مال خود را ـ

و این شود   کین دریافت مىگ، از مشر، که به رسم پیشکش و بدون جن فیىء
قسم به نص قرآن شریف همه مربوط به خدا و رسول و خویشان و یتیمان و 

  .بیچارگان و به راه ماندگان است

آن مربوط به  54رسد و   ، که از راه جنگ با مشرکین به دست مسلمانان مىغنیمت
  .رسد   آن مانند فیىء به مصرف مى51جنگجویان و 

متعلق به مشرکین لیاتى است بر زمینهایى که ت است، ما، که قسمتى از غنیمخراج
بوده و با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده و یا طبق قراردادى در دست مشرکین 

  .باقیمانده، مانند قانونى که عمر در اراضى فارس به کار برد

ها و اموال  المال زیاد نبود زیرا مهاجرین دست از خانه  در زمان پیغمبر منابع بیت
د برداشته بودند و انصار هم آنها را به خود پذیرفته، با آنها شرکت و برادرى خو

المال   دستور جنگ هم بیتو پیش از. نمودند و عده مسلمانان هم هنوز کم بود
خود اساساً چیزى نیست، خصوصاً با آن عده محدود، تنها منابع زکاتى داشت که 



٢٤٠ عدالت اجتماعی در اسالم

ـ مصرف  »...انماالصدقات« ده ـاى که در قرآن ذکر ش   دسته8و آن هم در مورد 
  ]102[. شد مى

هنگامى که جنگها شروع شد مورد دیگرى هم بر آنها اضافه شد و آن غنیمت بود 
هر «طبق اصل ) ص(یافتند و پیغمبر  که جنگجویان به چهارپنجم آن دست مى

و به قولى سه  سواره دو سهم ـبه پیاده یک سهم و به » ه کارشکس به انداز
به عزبها یک » هرکسى به مقدار احتیاجش«اد چنان که بنا به اصل د ـ مى سهم

اما یک پنجم آن را هم به حسب مصارفى . داد  سهم و به زن دارها دو سهم مى
  .رسانید  که نام بردیم به مصرف مى

آن را به ) ص(اولین فیىء به دست آمد که پیغمبر » النضیر بنى«سپس در جنگ 
اى   هآن گاه آی. ر تنها به دو مرد فقیر چیزى دادمهاجرین اختصاص داد و از انصا

 را )1(».دست به دست نگرددتا میان توانگران شما «نازل شد و اصل عام اسالمى 
  .مقرر داشت

ه پس از اینها واردات مسلمانان با وسعت سیطره اسالم و فتحهاى پى در پى رو ب
ر مساوى بود، مسلمانها به طوتزاید گذاشت و این گشایش تدریجى شامل تمام 

المال  زیرا همه طبق حدودى که اسالم معین کرده بود، شریک در واردات بیت
  .بودند

اى مرتد شده، از دادن   وقتى که پیامبر اکرم به لقاى حق تعالى شتافت و عده
زکات خوددارى نمودند، ابوبکر به روش معروف خود ایستاد و سخن خود را 

دادند از من باز گیرند  ا که به پیامبر خدا مىبه خدا اگر حقوقى ر«: ایراد کرد که
عقیده خود با عمر که معتقد به و در این » .با آنها به پیکار خواهم پرداخت

اسالم اکنون نوزادى است : گفت عمر مى. آسانگیرى و مسامحه بود مخالفت کرد
. اند و مرتدین هم مقتدرند العرب در کمین نشسته  که دشمنانش در اکناف جزیرۀ

ما چگونه با : ر در این مخالفت به جایى رسید که با کمى تندى به ابوبکر گفتعم
من مأمورم با مردم جنگ کنم «: فرموده) ص(این مردم جنگ کنیم با اینکه پیغمبر 

کنند و کسى که اقرار کند، مال و ) ص(تا اقرار به یگانگى خدا و پیامبر او محمد 
اسالمى، و حساب آنها با خونش از جانب من محفوظ است مگر به حقى 

به خدا با آنها که بین نماز «: ابوبکر هم با تصمیمى قوى به عمر گفت» .خداست
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٢٤١ عدالت اجتماعی در اسالم

 103[» .کنم زیرا زکات حقى است در مال گذارند، جنگ مى و زکات فرق مى

به خدا چیزى جز این نیست که خداوند دل ابوبکر «: گوید  اینجاست که عمر مى]
به این روش » .گوید دم که او راست مىهم فهمیرا به جانب جنگ داشته و من 

دارد که آن، تجویز جنگ   طور نهایى اصلى از اصول نظام مالى اسالم را مقرر مى
  .و قتال براى تثبیت حق توده مردم در مال است

ابوبکر در تقسیم اموال زکات بر مصارف نامبرده پیشین، همان روش پیغمبر 
س غنایم و سایر واردات، براى خود آن را تعقیب نمود و همچنین در خم) ص(

ـ  به قولى روزى دو درهم  مقدار کمى را که مسلمانان معین کرده بودند ـ
المال ذخیره  داشت و آن گاه سهم سهمداران را پرداخته، بقیه را در بیت برمى
  .کرد تا هنگام جهاد صرف تجهیزات لشکرى کند مى

عقیده .  اختالف عقیده پیدا کرددر زمان ابوبکر ماجرایى روى داد که با عمر
المال را بین مسلمانان اولیه و آنها که بعد مسلمان شدند و   ابوبکر این بود که بیت

ها و آزادگان، و سرانجام مردان و زنان به طور مساوى تقسیم  همچنین بین برده
به مقدار اى از صحابه بر این بود که مسلمانان اولیه را   و عقیده عمر و عده. کند

  :ابوبکر گفتدر اینجا . مراتبشان مقدم بدارد

ولى . دانم گویید من هم خوب مى  این حسابِ سابقه و فضیلت که شما مى«
پاداش آن بر خداى تعالى است و این امر معاشى است که مساواتش بهتر از 

  ».تفاوت است

المال بر   شد و آسایش هم به دنبال وسعت بیت  این مساوات همچنان مراعات مى
بارید تا زمانى که عمر خود متولى خالفت شد و عقیده خود را در  مانان مىمسل

جنگ کرده و به رویش شمشیر ه با پیامبر خدا من هرگز کسى را ک«: پیش گرفت
اند، مساوى نخواهم  کشیده با کسانى که به همراهى او با کفار پیکار کرده

  ».گرفت

یره، با مال بسیارى نزد عمر به حسب اتفاق روزى فرماندار او در بحرین، ابوهر
از بحرین پانصد هزاردرهم آورده، شبانگاه به : کند او خود چنین روایت مى. آمد

چقدر است؟ : یا امیرالمؤمنین این مال را بگیر، گفت: حضور عمر رفتم و گفتم
! دانى پانصد هزار درهم چقدر است؟ ىهیچ م: پانصد هزار درهم، گفت: گفتم
 .البته جز این نیست: گفتم! با رضایت خاطر بوده؟: گفتهم، پانصد هزار در: گفتم
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پیمانه بدهم یا به  خواهید به اى مردم مال زیادى برایمان آمده، اگر مى: عمر گفت
براى مردم دفترهایى متعدد ترتیب بده که روى : مردى گفت. شماره و یا به وزن
 پنج هزار و براى پسندید و براى مهاجرین پنج هزار عمر هم. آن دفاتر بگیرند

هزار درهم  معین   انصار سه هزار سه هزار و براى زنهاى پیغمبر هم دوازده
ضمناً . روایت بخوبى عقیده عمر را در تفاوت در اعطا روشن ساختهاین » .داشت

! پنداشت  ـ را خوابى مى  میلیون  نیم  دهد که عمر این مقدار ثروت ـ نشان مى
  . اسالمى عوض شد و تغییر یافتولى همه اینها پس از فتحهاى بزرگ

*  

بن ز اهل مدینه از قول اسماعیل پیرمردى ا«:  گویدخراجابویوسف در کتاب 
: گفت عمر را شنیدم مى: محمد سائب اززید از پدرش برایم نقل کرد که گفت

قسم به خداى یگانه، کسى نیست جز اینکه در این مال حقى دارد چه بدهم یا 
که آنها در درجه   دیگرى نیست مگر بردگان مملوک ـندهم و کسى سزاوارتر از 

. ـ من هم همانند فردى از شماهایم  دوم بودند چون خرج آنها با موالیشان بود
داریم هر ) ص(اى که از پیغمبر  البته به حسب مراتب ما با کتاب خدا و بهره

سالم، کس به اندازه مصیبتى که در اسالم دیده، هرکس به اندازه گامهایش در راه ا
  »!...نیازى و نیاز او در اسالم هر کس به مقدار بى

ـ هم  پایتخت یمن ـ» صنعاء«به خدا اگر زنده ماندم حتى به چوپانهاى سر کوه «
  ».پیش از اینکه آنها زحمت و یا خجالتى در گرفتن این مال بکشند خواهم داد

 و براى آنها آن گاه براى هر کسى که در جنگ بدر بوده سالیانه پنج هزار درهم«
آنهایى که به حبشه مانند  اشتند ـکه سابقه اسالمى مانند حاضرین در بدر د

ـ  و همچنین حاضرین در جنگ احد چهارهزار درهم و  مهاجرت کرده بودند
اند دوهزار درهم مقرر داشت، مگر حسن و  براى فرزندان آنها که در بدر بوده

 به خاطر خویشاوندى با پیغمبر که آنها را به اندازه سهم پدرشان) ع(حسین 
براى هرکس که قبل از فتح مکه به مدینه هجرت کرده . یعنى پنج هزار داد) ص(

بود، سه هزار درهم و آنها که در فتح مکه مسلمان شده بودند، دو هزار درهم و 
هاى فتح مکه  اطفال کوچک مهاجرین و انصار را به مقدار سهم مسلمان شده

م دیگر به مقدار مقام و قارى قرآن بودن و جهادشان سهمى و براى مرد. سهم داد
آن گاه بقیه مردم را یکسان مالحظه نموده، براى مسلمانانى که از . معین کرد
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 دینار و براى اهل یمن و قیس که در 25اکناف به مدینه آمده، مجاور شده بودند، 
 و کمتر از  درهم معین کرد،300 و 500، 900، 3000، 2000شام و عراق بودند 
خواهم د شد به هر مردى چهارهزار درهم اگر مال زیا: او گفت. سیصد درهم نداد

داد، هزار درهم براى سفر وى و هزار درهم براى اسلحه وى و هزار درهم که 
  )1(».اش بگذارد و هزار درهم براى اسب و اشترش  براى خانواده

اى از مردان و  باره عدهاى که براى عطا تنظیم کرده بود در ولى عمر از قاعده
) ص(السلمه همسر پیغمبر  پسر ام زنان خارج شده، براى عمر بن ابى سلمه ـ

محمدبن عبداهللا جحش به او اعتراض کرده . چهارهزار درهم سهم داده بود  ـ
دهى، پدران ما بودند که هجرت کرده و در  چرا عمر را بر ما برترى مى«: گفت

به خاطر قرابتش با «: پسر خطاب به او گفت» .راه اسالم به شهادت رسیدند
السلمه   کنند مادرى چون ام آنها که مرا در این باره مالمت مى)! ص( پیغمبر
به «: داد، عبداهللا عمر به او گفت زید را هم چهارهزار درهم مى اسامۀ بن» !بیاورند

ه دهى و به اسامه چهارهزار درهم با اینکه من جنگهایى ک من سه هزار درهم مى
اگر به او زیادتر دادم به خاطر این است که «: عمر گفت» .ام اسامه ندیده دیده

ـ بیشتر   یعنى خودش بیش از تو مورد عالقه پیغمبر بود و پدرش هم از پدر تو ـ
اسما دختر عمیس، عیال ابوبکر را هزار درهم و ] 104[» .مورد محبت پیغمبر بود

ر عبداهللا مسعود را هم هزار درهم داد و کلثوم دختر عقبه را هزار درهم و ماد ام
بدین ترتیب آنها را به خاطر اینکه زنها و مادرهاى مردان بزرگى بودند زیادتى 

  )2(.داد

دلیل عمر بر . بنابراین دو عقیده در پخش اموال داریم، عقیده ابوبکر و عقیده عمر
و سپس  من هرگز کسى را که به جنگ پیامبر آمده ــ«اش این بود که   عقیده

» .ــ مانند کسى که به همراهى پیغمبر جهاد کرده قرار نخواهم داد مسلمان شده
این عقیده در اسالم یک مدرک » ...هرکس به مقدار زحمتش در اسالم«... و

اش این   و دلیل ابوبکر بر عقیده.  و پاداش استقانونى هم دارد و آن تعادل کار
و اجرشان با خداست که در قیامت به آنها اند  خدا اسالم آوردهاینها براى : بود که

ولى ما تردیدى در اختیار و انتخاب عقیده ابوبکر نداریم، زیرا این راه . خواهد داد
                                                           

  . به قلم دکتر هیکل2، جالفاروق عمراز کتاب . 1
  .همان کتاب. 2
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که اصل   به روح اسالمى نزدیکتر و به تحقق بخشیدن مساوات بین مسلمانان ـ
و بهترین راهى است که این نتایج . ـ سزاوارتر است  بزرگى از اصول دین است

 اختالفى که ;ین ببردو ناگوار را که در سایه این اختالف به وجود آمد، از ببد 
و در (گروهى و افزایش ساالنه آن با استثمار بود ناشى از تمرکز و ازدیاد ثروت 

ـ به طور هندسى باال   با سرمایه  علم اقتصاد معروف است که زیادت ربح و سود ـ
ى بود که عمر در اواخر عمرش فهمید اینها نتایج سوئ). رود نه به طور عددى مى

و قسم یاد کرد که اگر سال بعد زنده ماند، عطایا را به طور مساوى قسمت کند و 
اگر در مقابل گذشته، زمان دیگرى را درک کردم، «: آن سخن معروفش را گفت

  »!کردیا را گرفته به فقرا رد خواهم زیادى ثروت اغن

ر به پایان رسید و آن نتایج دردآورى ولى متأسفانه فرصت گذشت و روزگار عم
که توازن اجتماع اسالمى را از بین برد واقع شد و بعداً هم با اضافه شدن کارهاى 

  .امیه به فتنه کشیده شد عثمان و تصرفات بنى

عمر آن گاه که نتایج سوء تفاوت در عطا را دید، از عقیده خود به سوى عقیده 
 میل ما. کرد  هم عقیده ابوبکر را تأیید مى) ع(و همچنین على . ابوبکر گرایید

خالفت شیخین قرار داده و عهد عثمان داریم که خالفت على را در امتداد طبیعى 
کنیم و  را فترتى در این بین بنامیم و بر این زمینه، جریانات عهد على را دنبال مى

  .سپس به قضایا و حاالت زمان عثمان خواهیم پرداخت

ت را در عطاى خویش مقرر داشت و آن را در اولین خطبه قانون مساوا) ع(على 
هرکس از مهاجرین و انصار، اصحاب ! مردم«: خویش بصراحت اعالم داشت

ـ حساب برترى  بداند که بیند ـ پیامبر خدا که براى خود فضلى بردیگران مى
بدانید که هر مردى که دعوت خدا . افراد نزد خدا و ثواب و اجرشان بر خداست

ل را پذیرفته، ملت ما را تصدیق کرده، وارد دین ما شده و به قبله ما نماز و رسو
 بنابراین شما همه بندگان خدایید ;گردد  خواند مستحق حقوق و حدود اسالم مى

شود و کسى بر  و مال، متعلق به خداست که به طور مساوى میان شما قسمت مى
  ».ین اجر را دارندالبته مردم با تقوا نزد خدا بهتر. کسى برترى ندارد

این همان قانون اسالمى است که با روح مساوات اسالمى سازش داشته، ضامن 
انبوه شدن ثروت را جز به مقدار زحمت و کار . تعادل اجتماعى اسالمى است
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اى خاص   دهد که مال زیادى در دست عده کند و فرصت نمى تجویز نمى
  .بچرخد

قانون برگردد، لیکن زمانه فرصت خواست به این   عمر هم در اواخر عمرش مى
عمر نتوانست تصمیم خود را . نداد و این وضع بد و ناگوار براى اسالم باقى ماند

مازاد اموال اغنیا را گرفته به فقرا م دیگرش را که عملى سازد و همچنین تصمی
زیرا نوعاً این مازاد بر اثر تفاوت در عطا حاصل شده بود و او تصمیم . برگرداند
که مساوات را برقرار سازد تا این تفاوتها همانند اول به وجود نیاید و داشت 

  .اجتماع اسالمى مختل نگردد

مازاد را . عثمان آمد و نفهمید که باید هر دو تصمیم را و یا الاقل یکى را بگیرد
نزد صاحبانش واگذاشت و پس نگرفت و عطایا و سهام را هم به همان تفاوت 

توسعه داد و در نتیجه ثروت ین نبود؟ اوال در سهام مردم البته فقط هم. گذاردوا
آن گاه به بذل و ). البته کمى هم وضع فقرا بهتر شد(ثروتمندان زیادتر شد 

بخششهاى زیاد به کسانى که از ثروت چیزى کم نداشتند پرداخت و سپس اجازه 
ند و در داد که قریش به مسافرت پرداخته، اموال انباشته خود را به تجارت انداز

و نیز اجازه داد تا توانگران امالک و خانه در . نتیجه ثروتشان چندین برابر شود
عثمان سیادت و  در نتیجه اواخر دوران دهات و شهرها براى خود ذخیره کنند و

  .قدرت اجتماع اسالمى به دست مالکان افتاد

سیار ابوبکر و عمر درباره مسافرتهاى رؤساى قریش به سرزمینهاى فتح شده ب
داشتند تا هنگامى  گرفتند و با کمال جدیت آنها را در مدینه نگه مى سخت مى

و یا زحماتشان اسالم و سابقه ) ص(که انصار به حکم خویشاوندى پیغمبر 
شوند، چشمهاى این رؤساى قریش به مال و مقام   جهادیشان دورشان جمع مى

سالم مقرر است البته این روش ضررى به آزادى شخصى که در ا. خود نباشد
عثمان که . رساند زیرا این آزادى در اسالم محدود به مصالح اجتماع است نمى

آمد نه تنها اجازه داد آنها به هر جا که بخواهند مسافرت کنند بلکه پس از اینکه 
ـ بذل نمود، آنها را در به کار  درهم و دینار  اى از آنها صدها هزار ـ به عده

هاى استانهاى مختلف ترغیب کرد و  امالک و خانهانداختن ثروتهاى خود در 
 در حق شاید اینها نیکیهایى بود. تسهیالت فراوانى براى آنها فراهم ساخت

انگیزش شر بزرگى شد که پیدایش مسلمانان و خصوصاً بزرگان آنها، ولى باعث 
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فرقها و امتیازات زیاد مالى و اجتماعى در . آن بر ابوبکر و سپس عمر مخفى نبود
کاره   جتمع اسالمى پدید آورد، چنان که یک طبقه آریستوکرات و اشراف بىم

در نتیجه . رسید درست کرد که خرج آنها بدون زحمت و کار از هر گوشه مى
همان خوشگذرانیها که اسالم با قوانین و عبادات خود با آن جنگیده و سپس دو 

بودند که زنده نشود،  ده و خیلى مواظبخلیفه قبل از عثمان هم با آن مبارزه نمو
اى از مردم به  در این هنگام روح اسالمى در وجدان و درون عده. از نو احیا شد

ترین و شدیدترین آنها از نظر حرارت و انقالب   جنبش در آمد که نماینده سخت
هاى اخیر   القدرى که هیئت فتوایى مصر در دوره ابوذر بود، همان صحابى جلیل
ش و اینکه خود را به مبادى دینى آشناتر از ابوذر راهى جز تخطئه او و روش

  !بداند، نیافته است

عیاشان زمان و به  خوشگذرانیهاى ضداسالمى ابوذر قیام کرد و حمله سختى به
امیه نمود که این روش را تثبیت و بلکه زیادتر کرده و خود   سیاست معاویه و بنى

مان که صدها و هزارها از او همچنین در مقابل خود عث. خوردند  در آن غوطه مى
بخشید و بدین وسیله بر ثروت توانگران و عیش عیاشان  المال را مى  بیت
  .افزود، قیام نمود مى

ابوذر قیام کرد و گفت که چرا عثمان به مروان بن الحکم یک پنجم خراجات 
.... ثابت صد هزار حکم دویست هزار درهم و به زیدبن  افریقا و به حارث بن

او به راه افتاده در میان . ابوذر طاقت دیدن این چیزها را نداشتدل . دهد مى
توانم آنها را تفسیر کنم و  کارهایى پیدا شده که من نمى«: خواند  مردم خطبه مى

سوگند به خدا، من حق را . به خدا سوگند در کتاب الهى و سنت پیغمبر هم نیست
 تمدنى بدون تقوى در خاموشى و باطل را زنده و راستگوها را تکذیب شده و

ه طال و نقره را گنج نموده، آنهایى را ک! اى جماعت توانگران و گروه فقرا. بینم مى
کنند به آهنى از آتش بشارت ده که به وسیله آن پیشانى و  راه خدا انفاق نمىدر 

کنى بدان که در مال سه  اى که مال را گنج مى... شود پهلو و پشت آنان داغ مى
ت که در بردن خیر و شر مال از هالک و مرگ از تو دستورى مقدرا: شریک است

 وارث که منتظر است تو سر بر لحدگذارى و او خود بردارد و تو نفر ;گیرد نمى
خداى !...  نباشتوانى که عاجزترین این سه نباشى، حتماً سوم هستى، اگر مى

د انفاق رسید مگر آنکه از چیزى که دوست داری نیکى نمىبه : فرماید تعالى مى
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ها و روپوشهاى ابریشمى و بالشهاى دیباج تهیه کرده و از  شما پرده. کنید
روى حصیر ) ص(شوید با اینکه پیغمبر  هم ناراحت مى» اذربى«خوابیدن بر پشم 

از نان جو هم ) ص(آید با اینکه پیغمبر   انواع غذاها پیش شما مى. خوابید مى
  ]105[» .شد سیر نمى

در دست ابوذر به نزد عثمان آمد، «: کند ر از ابوذر نقل مىهللا بسیامالک بن عبدا
عبدالرحمن درگذشته و ثروتى از خود : عثمان از کعب پرسید. وى عصایى بود

اگر حق خدا را داده باشد، مانعى : باقى گذاشته، به نظر تو چه باید کرد؟ گفت
شنیدم که از پیامبر خدا : ابوذر عصا را بلند کرد و کعب را زد و گفت. ندارد
اگر این کوه طالى ناب شود و من آن را در راه خدا انفاق کنم و مورد : فرمود

ى از آن بعد از من باقى قبول هم واقع شود، دوست ندارم که مقدار بسیار کم
ـ آیا این را نشنیدى؟  سه بار تکرار کرد  ـ! انصاف دهد اى عثمانخدا . بماند

  )1(»!گفت آرى

بن حکم نیز مروان . اهى براى معاویه قابل تحمل نبودنین ربدیهى است که این چ
توانست آن را بپذیرد و این دو همیشه عثمان را بر ضد ابوذر تحریک  نمى
آنکه با خدا و رسول او جنگ کرده   کردند تا آنکه ابوذر به ربذه تبعید شد، بى مى

ریعت باشد و یا در روى زمین ایجاد اخالل و فساد نموده باشد ـ آن چنان که ش
  .گوید اسالم مى

این فریاد، بیدارى وجدان و درون بود که آز و طمع نتوانسته بود آن را خاموش «
در میان توده ز ثروت، که موجب ایجاد طبقات فریادى در برابر تمرک. سازد

ریزى آن را در میان مردم به عهده  شد و بنیادى را که این دین پى مسلمانان مى
  ».داشت، ویران ساخت

اى از ثروتهاى هنگفتى را که جمع شده بود    ما کافى است که در اینجا نمونهبراى
در دوران عثمان اصحاب داراى ملک «: کند، نشان دهیم و مسعودى آن را نقل مى

دارش صدوپنجاه  خود عثمان روزى که کشته شد در نزد خزانه. و مال شدند
 وادى القرى و حنین و هزار دینار و هزار هزار درهم داشت و ارزش امالک او در

. جاهاى دیگر صدهزار دینار بود از خود اسب و شتر بسیارى به یادگار گذاشت
فقط یک رقم از ماترک زبیر پس از مرگش، پنجاه هزار دینار بود و او هزاراسب 
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عایدى طلحه از عراق هر روز هزار دینار بود و از . و هزار برده و کنیز داشت
بن عوف هزار اسب بود و  بود و در طویله عبدالرحمنناحیه سراۀ بیشتر از این 

 پس از مرگ یک چهارم ماترک او. او هزارشتر و ده هزار گوسفند هم داشت
اى طال و نقره داشت که با تبر  زیدبن ثابت به اندازه. هشتادوچهار هزار بود

 اى در بصره، زبیر خانه. شد، البته عالوه بر اموال و امالکى که داشت شکسته مى
اى در  اى در کوفه و اسکندریه ساخت و طلحه خانه ساختمانى در مصر، خانه

سعدبن . کوفه و کاخى در مدینه ساخت که با گچ و آجر و آهک درست شده بود
ابى وقاص قصرى در عقیق بنا نمود که فضاى آن را وسیع نموده و بام آن را باال 

ر مدینه بنا نمود و خارج و اى د مقداد خانه. برده بود و آن را تزیین کرده بود
داخل آن را سفیدکارى نمود و یعلى بن منبه پنجاه هزار دینار و مقدار زیادى 
ملک از خود باقى گذاشت و غیر از آن ثروتى که ارزش آن سیصدهزار درهم 

  )1(».شد مى

این همان ازدیاد ثروتى است که نخست به صورت کوچکى، از راه مقدم شماردن 
شد قصد   و اگر کشته نمى(ـ شروع شد  در روزگار عمر   ـگروهى بر دیگران

و سپس به واسطه عثمان رشد و وسعت ) داشت که به مساوات مطلق عمل کند
ها و زمینهایى که داد اضافه شد و بعد از آن در  یافت و بر آن بخششها وهبه

 گیرى عثمان در خرید زمینها و ازدیاد امالک در گوشه و کنار قلمرو نتیجه آسان
بردارى، حساب آن از دست خارج  امالک و ثروت و موارد بهرهالمى و تجمع اس
  .شد

رسید و  این نتیجه مقاومت در برابر فریاد خالصانه ابوذر بود که اگر به هدف مى
توانست اوضاع را معتدل و عادى کند و آنچه عمر   داد، مى پیشوا به آن گوش مى

زاد ثروتها به خاطر فقرا و بینوایان خواست در اواخر عمر براى پس گرفتن ما مى
ساخت و اصوال این کار را قدرت و اختیارات پیشوایى  بکند محقق مى

توانست براى دفع ضرر از توده و بلکه براى تحقق مصالح اجتماعى مردم  مى
  .انجام دهد

یافت، در جانب دیگر فقر و  به موازات ثروتى که در یک طرف تمرکز مى
غضب حتمى بود و همه این عوامل دست به دست هم بدبختى و محرومیت و 
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خواستند و سرانجام   داده و موجب پیدایش فتنه بزرگى شد که دشمنان اسالم مى
به موازات آن امنیت و آسایش ملت اسالمى از بین رفت . به قتل عثمان منجر شد

شت و و مسلمانان دستخوش اضطراب و اغتشاش شدند و شعله آن خاموش نگ
را پوشید و مردم را دست بسته به یک حکومت استبدادى و  اسالمى دود آن روح

  .دیکتاتورى تحویل داد

برانى که   داران و سود از اینجاست که هیچ بعید و جاى تعجب نیست که سرمایه
بردند، بر ضد نظام مساوات و عدالتى که على پس از عثمان   از بخششها بهره مى

خواهیم از این روش براى این  د که ما مىکرد، قیام کنند و تازه بگوین اجرا مى
على چیزى ولى پاسخ . عدول نشود که از اخاللگرى و خونریزى جلوگیرى شود

  :روح اسالم در وجدان نیرومند نبودجز الهام گرفتن از 
گویند که پیروزى را با ظلم و ستم بر کسانى که پیشواى ایشان  آیا به من مى«

ل و ثروت از آن من باشد به طور یکسان در میان ام به دست آورم؟ اگر این ما شده
. کنم، و چگونه این کار را نکنم در حالى که مال، متعلق به خداست آنان تقسیم مى

کارى است و این، صاحب آن را در  بخشش مال در غیر حق و مورد خود، اسراف
  ».نماید کند ولى در آخرت او را سرکوب مى دنیا بلند مى

  !بخشش به مداح
عبدالعزیز   تا آنکه عمربن;امیه در امور مالى و اقتصادى روش خاصى داشتبنى 

روى کار آمد و در ردّ مظالم و جلوگیرى از اتالف شدن مال مسلمانان اعمالى 
امیه حق و مزیتى بیشتر از دیگران نداشت   و کسى از بنى. انجام داد که قبال گفتیم

 نبود و حقوق شاعران ثناخوان سهمى از این مال و عیاشان را و هرگز چاپلوسان
  .المال به آنان نرسید قطع شد و چیزى از بیت

تو از «: جریر او را مدح کرد و عمر به او گفت. داستان او با جریر شنیدنى است
فرزندان مهاجران هستى که حق آنان را ادا کنیم، یا از اوالد انصار هستى که 

مسلمانانى که دستور بدهیم در میان قوم همانند آنان با تو رفتار کنیم؟ یا از فقراى 
من هیچ ! یا امیرالمؤمنین: جریر گفت» رسد به تو برسد؟ خود آنچه به آنها مى

ثروتمندترین افراد قوم خود هستم و حال و روزم نیز من . یک از اینها نیستم
: خواهم که خلفا مرا به آن عادت دادند من از تو آن را مى. بسیار خوب است

هر کسى مسئول کار خودش : عمر به او گفت! رهم و لباس و مرکبىچهارهزارد
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شوم تا ببینم که   ولى منتظر مى. بینم اما من براى تو در مال خدا حقى نمى. است
رسد تا از آن مخارج اهل و عیال خود را تأمین سازم و از   چه چیزى به من مى
اسگزارم و خودم با از امیرالمؤمنین سپ! نه: جریر گفت. بدهممابقى به تو چیزى 
جریر به راه افتاد و . این براى من بهتر است: عمر گفت. روم رضایت از اینجا مى

باید خود را از شر این مرد راحت سازیم، او را پیش من : رفت، ولى عمر گفت
شویم  من چهل دینار و دو لباس دارم که یکى را مى: او آمد و عمر گفت. خوانید

کنم و خداوند گواه است  کنون آنها را با تو تقسیم مىپوشم، و ا  و دیگرى را مى
  »...که عمر بیش از تو به آنها نیازمند است

پس اگر اموال مسلمانان محفوظ مانده و به نیازمندان داده شود، جاى تعجب 
نیست که مخبرین خبر دهند که در زمان عمربن عبدالعزیز وضع مردم به قدرى 

شد که صدقات را   ز والیات کسى پیدا نمىبهبودى یافته بود که در بعضى ا
در . نیازى، اعتنایى به اموال صدقات نداشتند  بگیرد، زیرا توده ملت به علت بى

آورى   عبدالعزیز مرا براى جمع عمربن«: نویسد  سعد چنین مى ابن این باره یحیى
آورى آن در  به سوى مأموریت رفتم و پس از جمعمن . صدقات افریقا فرستاد

ولى کسى پیدا نشد، زیرا روش . و بیچارگانى گشتم که آن را تقسیم کنم پى فقرا
نیاز ساخته بود و من با پول جمع شده، بردگانى   عبدالعزیز آنان را بى عمربن

  ».خریده و آنها را آزاد ساختم
فقرا و . فقر و بدبختى و نیازمندى میوه حتمى تمرکز ثروت و افزایش آن است

و ثروتمندان هم نوعاً محصول . اند ، قربانیان ثروتمندانبیچارگان هم در همه وقت
  .هستندها و ظلم و ستمها و استثمار بخششها و زمینخواری

  !المال خصوصى  بیت
براى پادشاهان » المال  بیت«عباس  امیه و سپس در دوران بنى  در روزگار بنى

اى بود   مباح بود، گویى که ملک خاص آنهاست و تازه این امر با وجود دو اداره
که ! المال خصوصى  المال عمومى و بیت  بیت: پرداخت که به مسائل مالى مى
دومى براى مخارج مخصوص حاکم و سلطان مه مردم و اولى براى مصارف عا

المال خصوصى منتقل   بینیم که گاه اموال عمومى به بیت ولى با این حال مى. بود
  !شود شته مىالمال عمومى بردا  شود و یا مصارف خصوصى از بیت مى
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 تألیف استاد آدام میتز و شرح الحضارۀ االسالمیۀ فى القران الرابع الهجرىدر کتاب 
بخششها و همه مخارجى که «: استاد محمدعبدالهادى ابوریدۀ چنین آمده است

شد و نزد ما اسنادى  عمومى برداشته مىالمال  ، از بیتبود! مربوط به دارالخالفه
م است و در آن سواد و صورت اموالى که به مربوط به ابتداى قرن چهار

  .شد، ضبط شده است  المال خصوصى نقل مى  بیت

گذارند و گفته   المال مى اموال مختلفى که پدران براى فرزندان خود در بیت. 1
شود که رشید بزرگترین رقم را که چهل و هشت هزار هزار دینار بود، از  مى

ر سال از دوران خالفتش، بعد از ه)  هـ279ـ289(خود باقى گذاشت و معتضد 
گذاشت  انداز مى  خصوصى به عنوان پسالمال    مخارج، آنچه به بیتهمه

المال نُه هزار هزار دینار جمع شد و  هزارهزار دینار بود تا آنکه در بیت
کرد که هر وقت به ! »نذر«خواست که آن را به ده هزار هزار دینار برساند و  مى

خواست که همه  او مى. ال ثلث مالیات را از مردم نگیردآن مقدار رسید، در آن س
آنها را ذوب کرده و در قالبى بریزد و آن را در جلو درب عمومى بگذارد تا همه 

ولى مرگ او قبل . زى هم بدان نداردمردم بدانند او ده هزار هزار دینار دارد که نیا
)  هـ 289ـ295(ى بعد از معتضد، مکتف. از آنکه به آرزوى خود برسد فرا رسید

  !را به چهارده هزار هزار دینار رسانید! انداز آمد و پس

پس از کسر (مال خراج و زمینهاى عمومى که از استان فارس و کرمان . 2
 هـ 320 تا سال 299از سال  رسید و مقدار آن در هر سال ـ مى) مخارج

ر هزار هزار به بیست و سه هزار هزار درهم بالغ شد و از آن چها) م   911ـ932(
نوزده هزار هزار درهم شد و باقیمانده که   المال عمومى حمل مى درهم به بیت
البته باید از این رقم، بخششهایى را که در این ! المال خصوصى  است به بیت
خلیفه براى فتح آن، ) م  915( هـ 303در سال . شد کسر کنیم  سرزمینها مى

  !متجاوز از هفت هزارهزار درهم خرج نمود

المال خلیفه، به حساب اینکه  اموال مصر و شام و جزیه اهل ذمه، به بیت. 3
المال عمومى و این به نظر خلیفه   شد نه به بیت  امیرالمؤمنین است، حمل مى

  !امرى واجب بود
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مالى که از مصادره اموال و دارایى وزراى معزول و کاتبان و فرمانداران و . 4
ها  آمد و مالى که از ترکه  نهاى آنان به دست مىکارمندان و آنچه از باال رفتن زمی

  ]106[. شد  گرفته مى

شد، از قبیل اموال، زمینهاى به  المال خصوصى حمل مى چیزى که به بیت. 5
  .دست آمده و مالیات و خراج عراق و اهواز و مشرق و مغرب

هجرى  هر دو خلیفه قرن سوم ;کردند انداز مى زى که خلفا آن را پسچی. 6
کردند و شیوه   انداز مى ـ در هر سال هزار هزار دینار پس  د و مکتفىمعتض  ـ

مقتدر نیز آن بود که به همان مقدار اضافه کند، و بدین ترتیب مقدار آن در عرض 
انداز رشید    سال، بیست و پنج هزار هزار دینار، یعنى در حدود نصف پس25
  »!بود

شوند، تا چه اندازه به   ه مىشود پادشاهانى که خلفا نامید  از این سند روشن مى
مالى از اصول اسالمى  و تا چه حد نظام اند دارایى عمومى مسلمانان تجاوز کرده

دور شده و کنار رفته و تا چه میزان در طرفى اسراف و عیاشى و جمع ثروت باال 
رفت و در طرف دیگرى محرومیت و بدبختى و نکبت به بار آمد و تا چه اندازه 

ز اصول و برنامه اسالمى و طرد و ناآشنایى با مبادى و اصول در نتیجه دورى ا
  .اسالمى، اوضاع اجتماعى اسالم مختل و مغشوش گردید

  مسائل اساسى روش مالى
ـ توانست   به رغم همه این کارها ولى واقعیت و رویدادهاى تاریخى در اسالم ـ

ارى از وضع کند و بسی» نظام مالى«یک سلسله مبادى و قوانین اساسى براى 
رغم مصیبتى که بر ضد بشریت، در صدر اسالم و   نظریات و مبادى اسالم را على

  .امیه وارد شد، محقق و عملى سازد به دست بنى

  :حقیقت تاریخى توانست ثابت کند
  
المال عمومى حتى از کسانى که   بردارى از بیت ، براى بهرهو بینوایانفقرا . 1

از عدى بن ... «:  احمدبن حنبل آمدهمسنددر . سابقه اسالمى دارند، مقدمترند
حاتم نقل شده که با گروهى از مردم قوم خود به نزد عمر بن خطاب آمدم، به 
مردى از طى دو هزار داد و از من دور شد، از طرف دیگر به مقابل او رفتم باز از 

! یننیا امیرالمؤم: گفتم... من کنار کشید، باز هم به مقابل او رفتم باز اعراض کرد
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ولى ... شناسم آرى به خدا تو را مى: خندید و گفتشناسى؟ بشدت   مرا مى
... اهللا آوردم نخستین مالیاتى که به دست پیامبر رسید از طى بود که به رسول

من این حقوق را براى مردمى مقرر ساختم که : سپس عذرخواهى کرد و گفت
  ».عشایر خود هستندنیازمندى آنها را از پا درآورده و آنان نماینده حقوق 

این اقدام، یعنى ترجیح دادن گروهى از مسلمانان بر پیشقدمان در اسالم، ارزش و 
احتیاج، نخسین مجوز رساند که نیازمندى و  در واقع مى: داللت خاصى دارد

اى است در  براى کمک در مجتمع اسالمى است و از طرفى اصل عمیق الدالله
کند که قبل از رعایت    دوست ندارد و سعى مىآنکه اسالم نیازمندى و احتیاج را
  .هر چیز دیگرى آن را از بین ببرد

  
اى و محرومیت گروهى در گوشه دیگر را   در گوشه اسالم تمرکز ثروت.2

پسندد و در راه برطرف ساختن این چنین وضعى به رئیس حکومت  نمى
 ـ برطبق خواست و شرایط روز، اجازه آزادى  حکومت شرعى و اسالمى  ـ

 و این اصل را یک واقعیت تاریخى از رسول خدا، در ]107[دهد  تصرف مى
ـ   مگر دو مرد فقیر از انصار  نضیر فقط در بین بینوایان مهاجران ـ  توزیع فیىء بنى

اى از توازن الزم را در اولین  براى ما نگه داشته، و این براى آن بوده که شمه
قرآن مجید هم این . ود آوردفرصتى که پیش آمده، در مجتمع اسالمى به وج

تا در بین ثروتمندان شما دست به دست «: مسئله تاریخى را تصدیق کرد و فرمود
  )1(»!نگردد

 ولى گوید که  در واقع مى. این سابقه تاریخى باز داللت و ارزش نیرومندى دارد
چیزى بدهد که توازن تواند فقط به فقرا از مال عمومى  امر و رئیس حکومت مى

میان توده مسلمان به وجود آورد و در واقع خواست اسالم را در اینکه را در 
امتیازات طبقاتى نباید موجب اختالل این نظم و توازن عمومى گردد، محقق و 

  .عملى سازد
  
هنگامى که بر ذمیها .  و بر حسب قدرت و عدم قدرت اصل مالیات متفاوت.3
  :یم کردندرا مقرر ساختند آنها را به چند گروه تقس» جزیه«

                                                           
  ».کى الیکون دولۀ بین االغنیاء منکم«. 1



٢٥٤ عدالت اجتماعی در اسالم

  ;شد ثروتمندان، از هر فرد ساالنه چهل هشت درهم گرفته مى) الف

  ;شد  متوسط الحالها، از آنها بیست و چهار درهم گرفته مى) ب

  ;و از کسانى که کاسب بودند و ناتوان، دوازده درهم) پ

اى  از فقیر و بینوا، عاجز از کار، کور، افلیج، دیوانه و از کسى که بر او صدمه) ت
  .شود یده بود، جزیه گرفته نمىرس

  .زن و کودک نیز جزیه ندارند. البته جزیه را فقط مردان عاقل و آزاد باید بپردازند

الرماده در نتیجه قحطى، گرسنگى پیدا شده، عمر به مأمورین   و وقتى که در عام
آورى زکات بروند، بلکه مردم را به حال خود   مالیات اجازه نداد که براى جمع

هنگامى که مردم آسایش یافتند و وضع به حال . تا سختى برطرف شودگذاشت 
عادى برگشت، مأمورین خود را فرستاد و از کسانى که توانایى داشتند، دو 

قسمتى بابت سالى که قحطى بود و قسمتى به حساب سال : قسمت خواستند
و واستند و سپس دستور داد که یک قسمت از این دجدید، و از دیگران چیزى نخ

  .قسمت را به آنان بدهند
  
 به جاى مالیات و همچنین با زور »مصادره نکردن مایحتاج زندگى «اصل. 4

اگر ... «: گوید به یکى از فرماندارانش چنین مى) ع(ابیطالب  بن  على... نگرفتن آن
به پیش آنان رفتى، لباس تابستانى یا زمستانى آنان را مگذار بفروشند و همچنین 

به خاطر درهمى، به . دخورند، و چهارپایانى را که به کار دارن ىروزیى را که م
... دریافت درهم آنان را به روى دو پا نگه مداراحدى از آنان تازیانه مزن و براى 

  )1(».زیرا راه ما آن است که با مردم به مدارا رفتار کنیم
  
. »هر کس به اندازه کارش«به موازات » هر کس به اندازه نیازش «اصل. 5

دستور داد که براى افراد مجرد یک سهم و براى افرادى که ازدواج ) ص(  پیامبر
اند، دو سهم از غنیمت بپردازند و این دستور داللت دارد که احتیاج و  کرده

دار   با اینکه کوشش مرد زن. نیازمندى مجوزى مانند کوشش، براى دریافت است
 پس باید ; او بیشتر استدر جهاد مانند کوشش فرد مجرد است ولى نیازمندى

                                                           
  . تألیف ابویوسفالخراجاز کتاب . 1
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و در واقع احتیاج و نیازمندى، بتنهایى مجوز کامل براى سهم او هم بیشتر باشد 
  .تملک در اسالم است و این ارزش بزرگى در ضمانت و بیمه اجتماعى دارد

  
عمر براى هر مولود و .  نسبت به هر عاجز و نیازمنداصل ضمانت عام اجتماعى. 6

ى که رشد کرد و بزرگ شد دویست درهم مقرر نموده نوزادى صد درهم و هنگام
او براى کودکان سرراهى نیز صد . کرد شد آن را بیشتر مى  و وقتى که بالغ مى

داد که به روزى و معاش او کمک  داد و به ولى او نیز ماهانه چیزى مى درهم مى
پرداخت و هنگامى که بزرگ  المال مى نفقه شیر دادن او را نیز از بیت. کند
کرد و این حاکى از گذشت و بزرگوارى   شد مانند همه کودکان با او رفتار مى مى

براى آنکه کودک سرراهى نباید متحمل بارگناه پدر و مادر خود شود . اسالم است
و قبال هم گذشت که چگونه براى یهودى کور و جذامیهاى نصارى حقوقى معین 

، منحصر به مسلمانان نیست بزرگوارى اسالمى براى همه مردم بوده و این ساخت
آمدهایى نظیر نیازمندى، عجز و  و در واقع نوعى بیمه اجتماعى براى پیش

  .محرومیت است
  
تواند مانع بازخواست توده مردم در   زمامدار نمىاى؟  قانون از کجا آورده. 7

مورد مال و ثروتى که دارند شود، چون باید روشن شود که ثروت او واقعاً متعلق 
تثبیت این قانون خود کافى است که حاکم و زمامدار را وادار .  استبه خودش

سازد که قبل از حیف و میل کردن اموال عمومى و فکر و خیال سوءاستفاده از 
عمر آن را به همه فرمانداران خود ابالغ کرد و در حق . آنها، تجدیدنظر کند

  .گروهى از آنان عملى و اجرا ساخت
  
 حتى در تاریکترین ایام و بدترین شرایط، از روح دین  کهقانون زکات عمومى. 8

جدا نشد و هیچ کس نتواست پس از جنگ ابوبکر با آنهایى که زکات 
غربى در ! پرداختند آن را عمال یا از لحاظ نظرى رد و طرد کند تا آنکه تمدن نمى

  !عصرما، بر ما غلبه کرد و آخرین قانون زنده اسالمى را عمال از بین برد
  
، که مردم هر شهرى را به طور مستقیم مسئول کسى قانون تکافل عمومى. 9

مسئولت جنایى که باید دیه آن را بپردازند، گویى . داند که از گرسنگى بمیرد مى
کرد و گرسنگى او را از پاى   که آنان قاتل کسى هستند که در بین آنان زندگى مى
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کند، حق یک فرد گرسنه و  از مسائلى که این قانون را تأیید مى. درآورده است
ـ در جنگ با کسى است که در دست   رود هنگامى که بیم از بین رفتن مى تشنه ـ

 به طورى که اگر او را در این جنگ از پاى درآورد، نه دیه ;او غذا وجود دارد
  !دارد و نه کیفر و نه مجازات

  
 حرام مچنانربا ه. ، و مهلت دادن به بدهکار هنگام تنگدستىاصل تحریم ربا. 10

اساسى فرانسه حامل آن و قانون ! بود تا آنکه تمدن مادى آن را بر ما حالل کرد
و آن را اصلى از اصول زندگى اقتصاد عمومى قرار داد، بدون آنکه واقعاً ! بود

ضرورتى بر نابود ساختن عنصر اخالقى در زندگى و از بین بردن روح تعاون و 
روح ارجدارى که اسالم آن را اساس . ته باشدنیکوکارى از دلهاى مردم وجود داش

  .دهد  و پایه اجتماع و رکن مهم تعاون در میان مردم قرار مى

در اجتماع یک مواسات و احسان و تکافل البته همه اینها، غیر از رسوم و عادات ن
ـ  و در گذشته نزدیک پدران ما،  گرفت که از راه غیرتشریع صورت مى است  ـ

 محیط اسالمى، شاهد آن بودند و هنوز هم پس از آنکه تمدن اى از در هر گوشه
هایى از آن باقى مانده و شاهد  مادى غربى بر جهان اسالم حمله کرده نمونه

نیاز از  فیض این روح، بى. اى بر تأثیر روح اسالمى در جوامع اسالمى است زنده
ه امروز از این همه اوقاف و موقوفات گوناگون ک. تشریع و قانون و الزام است

راههاى اصلى خود منحرف گشته و غارتگران با عناوین گوناگون آنها ف و مصار
برند، شاهد نیرومندى به عوامل رحمت و احسان و نیکى و تکافل  را به یغما مى

 البته پیش از ;و بیمه اجتماعى در دلهاى نسلهاى مسلمان دور و نزدیک است
احساس، آن را فاسد نموده و    بىالقلب و آنکه تمدن جامد و خشک مادى قسى

  !.از بین ببرد

میل و رغبت در ضمانت اجتماعى در حق ضعیفان و فقرا به جایى رسید که از 
موقوفات براى حیوانات رسید و بعضى از » حیوان«ز کرد و به تجاو» انسان«

. پناه اختصاص داده شد تا در قبال گرسنگى و در به درى حمایت شوند  بى
]108[  

*  
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رغم انحرافى که در نظام حکومتى آن، در گامهاى عملى  است اسالم، علىچنین 
  .و نخستین آن به وجود آمد و آثار ناگوار و بزرگى از خود به یادگار گذاشت

چنین است اسالم، در واقعیت و رویداد تاریخى خود که آن را محقق و عملى 
ترین و ساخت و در اصول کلى و عام خود هم همیشه آماده است که وسیع

  .دارد بزرگترین نظامهاى قانون و عدالت را بر پا

در واقع توزیع اموال عمومى، براساس تحقق یافتن توازن و تعادل اجتماعى و 
بردارى از وسایل تولید بر همه کسانى که قدرت دارند، و  امکان یافتن بهره

 از مقدارى که در دفاعالمال، به   وال ثروتمندان به عنوان بیتگرفتن از ام
ضروریات و امنیت مردم، در دفاع از جنگهاى خارجى، یا در آماده ساختن آن 
براى جلوگیرى از پیش آمدها و حوادث، مورد نیاز باشد و ملى ساختن منابع 
عمومى ثروت و مالک ساختن توده مردم در آن، نه بازگذاشتن دست محتکران و 

کنند و تعیین مزد  ت نمىاستثمارگران که در مصالح ملت حق و پیمانى را مراعا
الزم، براى تحقق عدالت و انصاف بین کوشش و پاداش، کار و مزد، که بدین 

گردد و ضامن حد معقول سطح   وسیله تناسب بین کار و سرمایه نیز عملى مى
  .شود  زندگى و الیق انسان مى

اینها و قوانینى امثال آن، بدون شک به وسیله اصول کلى و سوابق تاریخى اسالم 
اسالم با جامعیتى که دارد، همیشه آماده پذیرش . شود ریزى و بنیانگذارى مى پى

گونه تضاد  و تطبیق هر تجربه انسانى به نفع توده بشرى است، به طورى که هیچ
ضى با نصى از نصوص و برخوردى با مبادى عمومى آن نداشته باشد و تعار

ر راه پیشبرد و ترقى زندگى، نکند و در عین حال با هدفهاى عالى آن داسالم پیدا 
  .موافق باشد

هاى اجتماعى خاصى در پرتو این  بحث ما در این کتاب، بررسى در زمینه برنامه
هدف ما فقط بیان اساس و پایه عمومى عدالت . مبادى و اصول کلى نیست

مؤلف امیدوار است که براى خوانندگان عزیز در کتاب [. اجتماعى در اسالم است
ها را  قسمتى از این برنامه) به سوى یک اجتماع اسالمى( المىنحو مجتمع اس

  ].تقدیم دارد
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  امروز اسالم و آینده آن

  خواهیم؟ گوییم و چه مى ما چه مى
  

ما خواستار تجدید آن زندگى اسالمى هستیم که روح و قانون اسالمى بر آن 
 واقعیت صحیح اسالمى، توافق گوییم و حکومت کند و بین آنچه ما از اسالم مى

هاى نظرى و تئوریک مربوط به اجتماع را آن طور  ما پایه. و تطابق کاملى باشد
هایى از  کند، بیان کردیم و سپس نمونه  که قرآن و سنت پیامبر تصویر مى

و . دهد، عرضه داشتیم  چگونگى جوامع اسالمى را آن طور که تاریخ نشان مى
اى  ه ما امروز و فردا هم نمونهآیا امکان دارد ک: استفقط این سؤال باقى مانده 

  اسالمى را به وجود آوریم یا نه؟از این زندگى 

این صحیح نیست که اسالم فقط گذشته را خوب سپرى کرده و اجتماعى عالى و 
از آن عصر . کامل و محکم در عصر پیامبر و دوران خالفت به وجود آورده است

الت بزرگى در زندگى، از نظر فکرى، اقتصادى، دور و گذشته تا امروز، تحو
سیاسى و اجتماعى به وقوع پیوسته و بلکه تحوالت مادى عجیبى در طبیعت 

 به انسان روى داده و همه اینها را باید قبل از پاسخ به زمین و نیروهاى آن نسبت
  !سؤال، بررسى کرد و در حساب آورداین 

در بحثى که با :  باید به آن نیز توجه کرددر اینجا مسئله دیگرى نیز وجود دارد که
ها کافى نیست، بلکه باید بدانیم  شود فقط چگونگى نظریه رو مى واقعیت روبه

چرا گسترش روح اسالمى، در مسئله مخصوص به رژیم حکومتى و نظام مالى، 
پس از گذشت مدت کوتاهى از عصر نبوت، متوقف گردید؟ آیا این دوران کوتاه، 

اى بود که زنده بودن واقعى اسالم و ذخیره گرانبهاى آن  آخرین مرحله
  توانست به وجود آورد؟ مى
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پیش از آنکه در باره این دو مسئله بحث کنیم، ضرورى است که دو حقیقت زیرا 
  :را بدانیم

 نصى از )1( ما در گذشته;اجتماع اسالمى عصر ما به هیچ وجه اسالمى نیست. 1
: توان آن را تأویل کرد، آوردیم و آن اینکه ىمجید را که بدون نیرنگ نم قرآن

 و ما در اجتماع )2(».اند کسانى که به آنچه خدا فرستاده حکومت نکنند، از کافران«
البته بگذریم از مسئله اسراف و . کنیم  فعلى با آنچه خدا نازل کرده حکومت نمى

وع عیاشى و خوشگذرانیهایى که اسالم آن را تحریم کرده و همچنین از موض
مردم هر آبادى که انسانى «: فرماید گرسنگى و محرومیت که پیامبر درباره آن مى

و یا » در آن گرسنه صبح کند، خداوند تبارک و تعالى از آنها برى و بیزار است
شهرى از گرسنگى دهد که اگر مردى در  ه آن فتوى مىامام ابن حزم در بار

آرى اینها و . شود یه او گرفته مىبمیرد، مردم آن قاتلین او هستند و از آنها د
کنندگان به باطل، در باره آنها به جدل  مسائلى از این قبیل را که بعضى از جدل

ولى نص صریح قرآن، بدون احتیاج به این حرفها با ! پردازند کنار بگذاریم مى
وضع ما منطبق است و با حکومت قوانین موجود در اجتماع فعلى نیز تطبیق 

  .کند مى

نگردید و از  بود، ضعیف تماع اسالمى تا روزى که به اسالم تمسک کردهاج. 2
کاروان بشریت عقب نماند، بلکه هنگامى ناتوان گشته و عقب ماند که از اسالم 

روشن شدن این حقیقت در از بین بردن تهتمهایى که غربیها به این دین . دور شد
آورند و بعضى از   مىزده و براى اثبات آن خرابى اوضاع مسلمانان را شاهد 

اندازند  خوردگان و گروهى از مزدوران هم آن را گرفته، داد و قال راه مى فریب
کنند، به ما   صدها صفحه را سیاه مى! و به نام آزادى فکر و عمیق بودن بحث

دهد که همه آنها غلط و اشتباه بوده و دستاویزى است   کمک نموده و نشان مى
  !اند  و مزدوران بدان توسل جستهخوردگان و ریاکاران که فریب

پردازیم که جواب آنها را بعد از این سطور  سپس به بررسى مسائلى مى
چرا گسترش روح : کنیم  و نخست از پاسخ به سؤال دوم شروع مى;ایم  آورده

  اسالمى بعد از دوران کوتاهى از عصر نبوت، متوقف شد؟

                                                           
  . اول این کتاب مراجعه شودبه قسمتهاى. 1
  )44/مائده(» .اهللا فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل«. 2
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  :کنیم در اینجا باز حقایق تاریخى زیر را بیان مى

این توقف، یک توقف جزئى بود و هرگز توقفى کامل نبود و فقط در دایره . 1
رسمى، یعنى دایره حکومت توقف نمود و خالفت را به حکومت استبداد ملوک 
تبدیل کرد و اموال عمومى را به زمامداران و نزدیکان و اطرافیان و چاپلوسان 

ولى بقیه . ختندمباح ساخت و آنان مستحقان واقعى و شرعى را محروم سا
نیکوکارى، احسان، تعاون، : تعلیمات اسالمى در اجتماع همچنان برقرار بود

جدان، مساوات انسانى، اداى زکات و تکافل، گذشت، بزرگوارى، آزادى و
همچنین بسیارى از فضایل منفى و مثبتى که اسالم آن را محقق ساخته صدقات و 

بسیارى از اجتماعات اسالمى است و هنوز هم این تعلیمات، تا حدودى، در 
دانیم شریعت اسالمى به مثابه یک قانون تا قرن  شود و چنان که مى رعایت مى

گذشته، قبل از آنکه از قانون فرانسه کمک بگیریم و پیش از آنکه آخرین پیوند 
  .ساخت قطع کنیم، مورد عمل بود  خود را که ما را با طرز فکر اسالمى مربوط مى

لى که به نظام حکومتى اسالم روآورد، چنان که قبال نیز دگرگونى و تحو. 2
 تصادفى که در نتیجه آن نخست حکومت را ;گفتیم، مولود تصادف سویى بود

امویان زیر نقاب و پرده، در دوران عثمان، اداره کردند و سپس از دوران معاویه، 
  .به طور صریح و آشکار آن را در دست گرفتند

کشید و یا  ران حکومت عمر چند سال بیشتر طول مىمن ایمان دارم که اگر دو
 20در موقع خالفت شد، و یا الاقل عثمان  على پس از شیخین سومین خلیفه مى

طور واضح و قابل توجهى تغییر سال جوانتر بود، شکل تاریخ اسالمى به 
سیاست آینده عمر آن بود که اوال مازاد، اموال ثروتمندان را بگیرد و به . یافت مى
قرا و بینوایان بدهد و ثانیاً، عطاى حقوق را مانند دوران ابوبکر، بین همه یکسان ف

توانست به عنوان   سازد و اگر عمر به این برنامه عمل کرده بود کسى نمى
در وجدان عمر و رغبت او بر احیاى دین . مخالفت با نظام اسالم سربلند کند

اقتصادى و را انجام دهد توازن او توانسته بود این کار جاى تردید نیست و اگر 
شد، یا  گشت و فتنه در دوران او ریشه کن مى اجتماعى به جهان اسالمى برمى

  .افتاد الاقل به مدت طوالنیترى، به تأخیر مى

کرد و  پس از عمر روى کار آمده بود، با مردم همانند عمر رفتار مى) ع(اگر على 
کرد، مسلماً در    با او رفتار مىشد و به هر نحوى که  موقف قریش هر طور که مى
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امیه  و بعد در واقع بنى. کشید آن زمان کار به حد عصیان و طغیان و فتنه نمى
اى در اسالم نداشتند و  که رهبران آن سابقهتوانست سر بلند کند، در حالى  ىنم

گونه برترى در هیچ جهادى نداشتند، بلکه آنان همه آزادشدگانى بودند که   هیچ
سپس به . و هنگامى که پیروزى اسالم مسلم شد، اسالم آوردند» فتح «در روزگار

گاه آن  کردند هیچ مثابه کارمندانى همانند دیگران، در ارتش و استانها کار مى
سلطه و قدرتى را نداشتند که در دوران حکومت سیزده ساله عثمان به دست 

  .آوردند

  !یک شبهه نیرومند و ظالمانه
امیه توانست این دگرگونى را در اوایل پیدایش   بنىچرا : شاید کسى بپرسد

حکومت اسالمى ایجاد کند؟ آیا این خود دلیل آن نیست که پایه نظام اسالمى 
محکم نبود؟ یا الاقل شایسته بقا و دوام نبود؟ و یا در داخل خود قدرت کافى 

  براى جلوگیرى از تحول و دگرگونى نداشت؟

بایست ما . ومند و در عین حال ظالمانهیراى است ن  این شبهه و ایراد، شبهه
نخست حساب دولت اسالمى را در این دوران بسنجیم و عوامل اضطرابهاى 

درست است که اسالم در این . کوچک را در کنار نیروهاى ظاهرى بررسى کنیم
امیه توانست   هنگام در ابتداى پیدایش خود بود و بسیار جاى تعجب است که بنى

آساى   ن بکند، ولى این نیز حقیقتى است که سرعت برقدرباره آن این چنی
ود فتوحات اسالمى که در تاریخ نظیر ندارد، قلمرو وسیعى به اجتماع اسالمى افز

عادات بخصوصى ها، زبانها، نظامها و رسوم و  که داراى نژادها، فرهنگها، فلسفه
که بتواند بر بودند و روح اسالمى به هر اندازه که نیرومند بوده و به هر مقدار 

براى تمکین این روح جدید و تبدیل » زمان«ضد این اوضاع قیام کند، عامل 
احساس وجدانى به رسوم عملى و نظامها و اوضاع اجتماعى نو، یک عامل 

امیه به اسالم حمله کرد که در موقعیت  متأسفانه در این شرایط بنى. ضرورى بود
افتاد هرگز  کوتاه به تأخیر مىدتى نامناسبى قرار داشت، به طورى که اگر م

ما دیدیم که بسیارى از یاران . توانست آنچه بر سر اسالم آورد به وجود آورد نمى
  .ـ بودند، نه در قلب شبه جزیره عربستان اراضى مفتوحه معاویه در شام ـ

*  
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اما در باره اینکه اسالم در خود ضمانتهایى براى جلوگیرى از دگرگونى ندارد، 
دوانیدن اسالم به  ریشهز ا وجود آنکه این دگرگونى و تحول قبل اب: باید گفت

شود   وجود آمده است، اما اصوال براى هیچ نظامى ضمانتهاى حقیقى پیدا نمى
ضمانتهاى رژیم : براى نمونه باید پرسید. پاشید وگرنه رژیمها از هم نمى

نهادهاى دمکراسى در اروپا چه شد؟ رژیمى که استقرار یافت و به موازات آن 
خاص خود را پدید آورد و به برکت طول عمر خود، کجا در سراسر جهان 

ضمانتهاى آن به هنگام وقوع کودتاى فاشیستى در اسپانیا و . گسترش یافت
  کجا رفت؟نازیسم در آلمان 

که مردم آن از اروپا مهاجرت   ضمانتهاى آزادى فکر و عقیده در ایاالت متحده  ـ
هاى رادیو و انتشارات و  ـ  در قبال اداره رپا دارندکردند تا مجتمع آزادى ب

دهند که افکار مخالف راه خود را  کنند و اجازه نمى تبلیغات که آرا را احتکار مى
  در بین مردم بیابد چه شد و کجا رفت؟

در واقع متهم ساختن نظام اسالمى به اینکه داراى ضمانتهایى نیست، از یاد بردن 
یاد بردن یک سلسله نان که از چ.  رژیم و نظامى استاوضاع قابل وقوع در هر

در ) ع(حقایق تاریخ اسالمى است که انقالب بر ضدعثمان، انقالب امام حسین
حجاز و بر ضد یزید، انقالب قرامطه و دیگران بر ضد استبداد و استثمار و 
قدرتهاى جبارانه و امتیازات طبقاتى شاهد آن است و هنوز روح اسالمى 

 سال بر آن وارد شده، بر 1300اى که در عرض   هاى شکننده ضربهرغم  على
  .کند ضد همه این مفاهیم و اعتبارات و اوضاع مبارزه مى

درقبال مجارى  روح اسالمى از ضعف آن و یا کوتاهى آن بنابراین توقف گسترش
و ما بزودى خواهیم دید که این روح هنوز در بسیارى از   و نقاط زندگى نیست  ـ

ـ   بلکه ناشى از یک  کند هاى اجتماع همچنان کار مى  ندگى و گوشهنقاط ز
بینیم به محض آنکه از   ما مى. تصادف بد و ناگوار در یک فرصت نامناسب است

ـ بر  اى از روح خالفت در وى بود که شمه حسن تصادف عمر بن عبدالعزیز  ـ
 مى از نوسر کار آمد، گسترش روح اسالمى نیز به ظهور رسید و حکومت اسال

شکل حقیقى خود را به دست آورد، ولى متأسفانه زمان به خلیفه مسلمانان اجازه 
هاى اصول و رسوم اسالمى را   نداد که به آنچه از بین رفته بود بازگردند و ریشه

  .در نظام دولت، تحکیم بخشد
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بخشد که نیروى موجود در  تجربه عمربن عبدالعزیز، دلیل نیرومندى به ما مى
 یک نیروى حقیقى است و براى به کار بردن در هر موقعیت صالحیت اسالم،

ویها به وجود دارد، و این تجربه پس از دوران حکمروایى ظالمانه و جابرانه ام
برگشت به حکومت اسالمى، امکان دارد و آمد و بدین ترتیب روشن شد که 

سلمان هاى م  آنچه عمربن عبدالعزیز دیروز توانست انجام دهد، امروز توده
عالوه بر این، ضرورى است از نو تکرار کنیم که با اینکه . توانند عملى سازند مى

ـ  هایى از آن بلکه در گوشه گسترش روح اسالمى در چارچوب حکومت ـ
متوقف گشت، هنوز در نقاط دیگر زندگى مجتمع و افراد، ادامه یافته و 

! آرى. رسد  مىز افقها رى اآورد و به بسیا هاى عالى زیادى به وجود مى نمونه
هنوز هم که هنوز است در آن مراکزى که تحت تأثیر دولت رسمى قرار 

  .دهد اند، به کار خود ادامه مى نگرفته

  :گوید مىاالسالم حیال الدول العظمى دانشمند فرانسوى ژوئى در کتاب 
  

تعداد مسلمانان ماداگاسکار کمتر از سه ربع یک میلیون نبوده و بسیارى از 
اند که  آن دانسته] 109[ قان اروپایى عامل اصلى انتشار اسالم را در قاره سیاهمحق

سازد و او را  کند تأمین مى دین توحید براى سیاه مساوات و عدالتى را که آرزو مى
به طور نهایى از سیطره و نفوذ کاهنان و ساحران، و در نتیجه از کابوس ارواح شریر 

  .»بخشد و خبیث، نجات مى
  

  :گوید   مىحیثما یکون االسالمیز در کتاب گیب ن
  
اسالم هنوز قدرت دارد که براى انسان خدمت عالى و بزرگى را انجام دهد و «

اصوال هیچ سازمان و گروهى جز اسالم وجود ندارد که بتواند در جمع بین نژادهاى 
گوناگون بشرى در جبهه واحدى که پایه آن بر مساوات استوار است، پیروزى 

جامعه بزرگ اسالمى در افریقا و هند و اندونزى و بلکه . ى به دست آورددرخشان
دهد  همین جامعه کوچک در چین و این جامعه ناچیز در ژاپن، همه و همه نشان مى

که اسالم همچنان قدرتى را دارد که در همه این نژادها و طبقات و عناصر گوناگون 
  .نفوذ کند

 غرب در ترازوى سنجش قرار گیرد، هنگامى که اختالفات دول بزرگ شرق و
  ».اى جز پناه بردن به اسالم نخواهد بود براى ریشه کن کردن اختالفات چاره

  



٢٦٤ عدالت اجتماعی در اسالم

  در جنگهاى صلیبى
رفتار مسلمانان در جنگهاى صلیبى کامال تحت تأثیر روح نیرومند اسالمى که 
مافوق حیله، پستى و قساوت بود و به وحدت انسانیت و به پیوندهاى بزرگ 

یهاى زودگذر ایمان داشت قرار ى در ماوراى اختالف ادیان و ماوراى دشمنبشر
که در تاریخ این جنگها روح عالى اسالمى او نبود » الدین  صالح«گرفت و فقط 

ضبط شده باشد بلکه همه سربازان و ارتشیان اسالمى که در این جنگهاى دردناک 
یرغم فجایعى بود که و طوالنى شرکت داشتند این چنین بودند و این درست عل

  .صلیبیها مرتکب آن شدند

 جوالى سال 15در » المقدس بیت«کنیم که در واقعه  اى ازآن را ذکر مى ما نمونه
مسلمانان به : در جنگهاى نخستین صلیبى رخ داد)  هـ 492(م 1099
المقدس پناه برده و در آنجا ماندند ولى صلیبیها آنان را در داخل مسجد   بیت

 و شمشیرها را به کار انداختند و خون در آن حرم مقدس به راه تعقیب کردند
اى را که رهبر   نامه  افتاد تا آنکه استخرى از خون به وجود آمد و پیمان و امان

اى از وضع   و این تازه نمونه]110[آنها به گروهى از اعراب داده بود شکستند
ها، شکنجه  دن زندهوحشیانه و بربرمنشانه صلیبیهاست و هتک ناموسها، مثله کر

  .شود کودکان و درماندگان نیز برآن اضافه مى

تنگ شد، روش مسلمانان با آنان ! و پس از همه اینها، هنگامى که دایره بر بربرها
رنگ اسالمى خود را حفظ کرد و روح اسالمى توانست شهوت انتقام را در دل 

  .ادار کندمسلمانان بکشد و آنان را به مراعات حدود انسانیت و دین و

ى است کنیم، ضرور  ما هنگامى که از خصلت ذاتى زنده بودن در اسالم بحث مى
. خارجى ـ را از یاد نبریمها و هجومهاى ناجوانمردانه ـ داخلى و  که این حمله

رو شده و توانسته مقاومت   هایى که اسالم در سراسر تاریخ خود با آن روبه  حمله
اریخ بشریت به شکل یک عامل موجه باقى کند، به طورى که تا امروز هم در ت

 چشم بدان ;خواهند  مانده که خود غربیها نیز براى نجات بشریت از آنچه مى
ـ و تازه این در حالى  چنان که دو گفتار از آنان را قبال نقل کردیم  دوزند ـ مى

ح اسالم عاجزند و نظر آنان فقط منحصر به سود و است که آنان حتماً از درک رو
زیرا براى غربیهایى که در .  در این نظام است نه به عامل عمیق روحى آنمنفعت

اند بسیار مشکل است  دارى به دنیا آمده و زندگى کرده سایه تمدن مادى ریشه
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ـ  چنان که به تفصیل خواهیم گفت  که این عامل درخشان و عالى را درک کنند ـ
.  

این . ه وارد آمد، اشاره کردیمامی  ما قبال به نخستین مصیبت اسالم که به دست بنى
مصیبت در حالى رخ نمود که هنوز رسوم عملى اسالم ریشه نگرفته بود و 
روشهاى اخالقى و قانونهاى آن به صورت قواعد ثابت اجتماعى و مسائل واقع 

  .دار، در نیامده بود شده ریشه

  ها نظرى به صدمه
کنیم که به این  ى مىهای  ها و ضربه اى مختصر به مهمترین صدمه اکنون اشاره

  :دین روآورده و در طى این قرون رخ داده است

بودند و  که تازه با اسالم سروکار یافته قیام دولت عباسى و تکیه آن به عناصرى
نیت آنان هنوز خالص نگشته بود و تعصبهاى ملى را که هنوز ریشه داشت به کار 

از نخستین . ساختها را به اسالم وارد   بردند یکى از مهمترین صدمه مى
ها هنگامى بود که حکومت به عباسیها رسید و آنان افرادى را که قبال در  ضربه

گشتند، کنار گذاشته و افرادى  کم در اسالم مندمج مى دولت دخالت داشتند و کم
  .از ترک و دیلم و دیگران را بر سر کار آوردند که آشنایى با اسالم نداشتند

ه عناصر ضداسالمى تکیه داشت و در سایه اعتماد و البته دولت عباسى همچنان ب
گرفت و تنها روح اسالمى بود که در سایه  اطمینان به آن تحت تأثیر آنان قرار مى

نیروى باطنى و خصلت زنده بودن بزرگ خود، با این عناصر و به موازات آن با 
  .کرد قدرت دولت، مبارزه مى

ا بربریت و وحشیگرى تمام جهان سپس جنگهاى ویران کننده مغول پیش آمد و ب
ولى هنگامى که این روح اسالمى به حرکت . اسالم را مورد تجاوز قرار داد

درآمد، اسالم توانست آن را در موج خود به هم بپیچد و از بین ببرد و با اینکه 
این حمله تأثیرى در محیطهاى اسالمى گذاشت و دولت در برابر حمله مغول 

دم مسلمان همچنان نیرومند ماندند و با پیوند ناگسستنى بر متزلزل گردید، ولى مر
هایى از آن اصول در بعضى از نقاط  پایه اصول دین ایستادند، اگرچه گوشه

  .رسمى از بین رفته بود

 1000ریزى و رشد آن در حدود  باید در اینجا بگوییم که امپراتورى روم که پى
ونها شکست خورد و در عرض سال طول کشیده بود، در نتیجه جنگ گوتها و ه
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در . اى آثار چیزى باقى نماند یک قرن بکلى منقرض و نابود شد و از آن، جز پاره
حالى که دولت اسالمى در سرزمین وسیعى باقى ماند و از تاریخ پیدایش آن نیز 

رغم این همه نزاعهاى داخلى   آن هم على;بیش از نیم قرن و اندى نگذشته بود
مه و ضربتهاى خارجى از تاتار و مغول و دیگران، که همگى در میان طبقات حاک

آمدها و  این پیشت زنده بودن ذاتى اسالم در برابرى با شاهد خوبى بر خصل
  .اوضاع است

» اندلس«ها پیش برویم، صدمه  ها و ضربه ما اگر در زمینه تحقیق و یافتن صدمه
 اسالم در اولى .یابیم در شرق مى» جنگهاى صلیبى«را در غرب پس از ضربه 

شکست خورد و در دومى پیروز گردید و متأسفانه روح دشمنى وحشیانه صلیبى 
  .از آن زمان تا به امروز به طور آشکار یا پنهان ادامه یافت

هنگامى که یعنى . وى آورد، در عصر ما بودولى مهمترین مصیبتى که به اسالم ر
د را گسترد و شرق و غرب اروپا بر جهان غلبه یافت و استعمار سیاه سایه خو

جهان اسالمى را فرا گرفت و همه نیروهاى خود را براى کشتن روح اسالمى به 
اروپا در این انگیزه از دشمنى موروثى صلیبى و نیروى مادى و فرهنگى . کار برد

آن کمک و یارى گرفت و البته تزلزل داخلى نیروى ملت اسالمى و دورى 
 از تعالیم و دستورهاى دین خود نیز بر آن تدریجى آن در این مدت طوالنى،

  .اضافه گردید و به آن کمک کرد

در مسئله دشمنىِ ذاتىِ صلیبىِ موجود در جان و دل اروپا نسبت به اسالم، 
ضرورى است که فریب ظواهر را نخوریم و تظاهر به احترام به آزادیهاى دینى ما 

روپاى امروز آن دلبستگى را را گمراه نسازد و این سخن را باور نکنیم که چون ا
به مسیحیت ندارد که در ایام جنگهاى صلیبى داشت، اکنون عاملى وجود ندارد 

   داشت؟که آن را بر ضداسالم برانگیزاند، چنان که در آن ایام همچو عاملى وجود

ژنرال لرد النبى، نماینده افکار همه اروپاست و او . همه اینها حیله و نیرنگ است
امروز «: گوید  شود مى  وارد مى» المقدس بیت«نگ دوم جهانى به وقتى که در ج

حاکم سودان نیز نماینده این افکار است که همه . »جنگهاى صلیبى پایان یافت
ـ قرار   در جنوب سودان  نیروهاى دولتى را در تحت اختیار مبشرین مسیحى ـ

. کند دهد و حتى از عبور یک بازرگان مسلمان از آن ناحیه جلوگیرى مى مى
گویند که یک کارمند مدتهاى طوالنى در جنوب سودان باقى ماند و هر چه  مى
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اى به نظرش آمد و با صداى بلند   تقاضاى انتقال داده قبول نشد، تا آنکه چاره
. همین امر باعث شد که او را روز بعد منتقل ساختند. شروع به اذان گفتن نمود

وط به ادیان، گذشت و بردبارى بیشترى دانیم که انگلستان در مسائل مرب البته مى
  !نسبت به دول اروپایى دیگر دارد و از همه نرمتر است

  و حقیقتد
شاید بعضى تعجب کنند که پس از شکست مسیحیت در جنگهاى صلیبى، هنوز 

آمیز ضداسالمى تا این حد در دل اروپاییان باقى بماند؟ در حالى   هم روح تعصب
کند، چنان که در  ن روحانى گوشها را کر نمىکه اکنون دیگر فریادهاى پدرا

ولى این تعجب با مراجعه به دو حقیقت زیر ! کرد دوران جنگهاى صلیبى مى
  :رود  کامال از بین مى

وحشتناک سالح ا به وجود آوردند، منحصر به طنین و آواى فسادى که صلیبیه. 1
عامل اصلىِ . بلکه قبل از هر چیز و در مقدمه هر چیز فساد فرهنگى بود. نبود

مسموم شدن افکار اروپاییان، رهبرانى هستند که در باره تعلیمات اسالمى و 
اند و از اینجا  هاى عالى اخالقى آن در میان توده مردم غرب سمپاشى کرده نمونه

بود که در میان اروپاییان این عقیده مضحک پیدا شد که اسالم یک دین شهوانى 
گونه ده و هیچ هاى خیالى تکیه کر له فرضیهو زور حیوانى بوده و به یک سلس

این فکر همچنان باقى ماند و از همین جا . تزکیه و پاکى قلبى در آن وجود ندارد
  ]111[. لقبهاى زشت و ناروایى دادند) ص(بود که به پیامبر اکرم 

تعصب جاهالنه صلیبیها در بسیارى از نقاط . تخم دشمنى و عداوت پاشیده شد
را برانگیخت تا براى » اندلس«دا کرد و همین تعصب، مسیحیان اروپا دامنه پی

البته نابودى اسپانیاى . ، به جنگ برخیزند»پرستان آتش«نجات میهنشان از دست 
چند قرن طول کشید و چون مدت این کشتار دراز شد، ) اندلس(مسلمان 

کن  احساسات ضداسالمى در اروپا ریشه دوانید و محکم گشت و به ریشه
 آن هم پس از فشارها و ; دوران درخشان اسالمى در اسپانیا منجر شدساختن

اى که هرگز جهان نظیر آن را   تضییقات ضدانسانى و وحشیانه و جنایتکارانه
دانستند نتیجه حتمى این امر نابودى علوم و فرهنگ  به رغم آنکه مى. ندیده است

 جشن و سرور قرون وسطى است، براى آن امرت به نادانى و خشونت و بازگش
  !به پا داشتند
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ولى قبل از آنکه آوازه این حوادث در اسپانیا خاموش شود، حادثه مهم و بزرگ 
سومى رخ داد که در قطع روابط جهان غرب و اسالم بیشتر تأکید کرد و آن 

اروپاى باقى مانده پیشرفت و قدرت یونان . سقوط قسطنطنیه به دست ترکها بود
دید و آن را به مثابه قلعه اروپا در  مى) قسطنطنیه (و روم قدیم را در بیزانس

آورد، و با سقوط قسطنطنیه درهاى اروپا به طور  مقابل بربرهاى آسیا به شمار مى
در قرون آکنده از جنگ بعدى، دیگر مسئله دشمنى . کامل به روى اسالم باز شد

نیز گردید اروپا با اسالم فقط اهمیت فرهنگى نداشت، بلکه داراى اهمیت سیاسى 
  .و این خود بر شدت این دشمنى افزود

رنسانس یا احیاى فنون و . با همه اینها، اروپا از این کشمکش استفاده شایانى برد
ط علوم اروپایى با استمداد وسیع از مصادر و منابع اسالمى و عربى، بیشتر به رواب

سالم اروپا از این روابط بیشتر از جهان ا. مادى بین شرق و غرب منسوب
اروپا . شناسى به جا نیاورد بردارى کرد، ولى هرگز از آن تقدیر ننمود و حق بهره

نه تنها از عالوه بر آنکه از دشمنى خود با اسالم نکاست، بلکه برعکس، این 
احساسات توده » مسلمان«دشمنى با گذشت زمان بیشتر گردید، تا آنجا که کلمه 

المثلهاى آنان شده و در دل   عا جزء ضرباکنون این اد! انگیزاند مردم را بر مى
  !اروپایعنى دشمن » لمانمس«هر زن و مرد غربى نفوذ کرده است که 

انگیزتر از همه اینها آن است که پس از همه تحوالت فرهنگى هنوز هم   تعجب
این روح در نزد آنان زنده است، سپس دوران اصالح دینى آمد و اروپا به فرق و 

سیم شد و هر فرقه و گروهى با سالح خود بر ضد گروههاى گوناگونى تق
پس از این، . دیگرى قیام کرد، ولى دشمنى با اسالم در میان همه آنان رواج داشت

دوران غروب احساسات دینى فرا رسید ولى دشمنى با اسالم همچنان ادامه 
او که . روشنترین دلیل ما بر آن ولتر شاعر و فیلسوف فرانسوى استو . یافت

م است، به موازات دشمنى با 18ترین دشمن مسیحیت و کلیسا در قرن  سرسخت
دهها سال . ]112[اى داشت  کلیسا با اسالم و پیامبر اسالم نیز دشمنى سرسختانه

گذشت تا آنکه دورانى پیش آمد که دانشمندان غرب در آن با کمال دقت 
فانه در مسائل اما متأس. ار دادندفرهنگهاى بیگانگان را مورد تجزیه و تحلیل قر

اسالم، کوچک شمردن کورکورانه در شکل تحزبى غیرمعقول به مربوط به 
مباحث علمى آنان نفوذ کرد و بدین ترتیب کانالى که تاریخ بین اروپا و جهان 
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اسالم کنده بود، بدون پل باقى ماند و سپس کوچک شمردن اسالم به صورت 
ین نخستین در قرون جدید، در واقع مستشرق. جزء اساسى تفکر اروپایى درآمد

اى را که از تعلیمات   مبشرین مسیحى در کشورهاى اسالمى بودند و شکل وارونه
طرحى است که براى تأثیر گذاشتن بر روش ، به خاطر اند  و تاریخ اسالمى ساخته

ولى اکنون با اینکه علوم شرق شناسى . اند ریخته! »پرستان بت«اروپاییها نسبت به 
زاد شده و براى وى عذرى نمانده که تعصب جاهالنه دینى را در از نفوذ تبشیر آ

حمله و هجوم . مسائل شرق شناسى دخالت دهد، بازهم این طرز فکر ادامه دارد
مستشرقین بر اسالم یک غریزه موروثى و خصلت طبیعى است که با همه 

هاى  وجودى پیدا شده از جنگخصایص موجود در نزد اروپاییان قبلى، بر پایه آثار
  .صلیبى استوار گشته است

که در اساس خود دینى  یک نفرت دیرپا از این گونه  ـ: ممکن است کسى بگوید
چگونه در   بوده و به علت نفوذ و سیطره روحى کلیساى نصرانى پدید آمده ـ

آید،  روزگارى که احساسات دینى در اروپا یکى از حوادث گذشته به شمار مى
  یابد؟  ادامه مى

شناسى معروف  آور نیستند، چرا که در روان  شکالت هرگز تعجباین قبیل م
کودکى آموخته، که در است که انسان ممکن است همه معتقدات دینى خود را

ازدست بدهد ولى بعضى از خرافات همچنان در ذهن او به قوت خود باقى بماند 
با وضع اروپاییان نیز . و در همه دورانهاى زندگى او، درطرز فکراومؤثرباشد

به رغم از بین رفتن احساسات دینى که باعث دشمنى با اسالم : اسالم چنین است
بود، این نفرت قدیمى همچنان به شکل عنصرى در ضمیر ناخودآگاه اروپاییان 

 البته میزان و اندازه این نفرت و دشمنى در بین افراد مختلف و. باقى مانده است
روح جنگهاى صلیبى . ن داشتتوا گوناگون است، ولى در وجود آن شکى نمى

و روش تمدن . ـ  هنوز هم بر اروپا سایه افکنده است  ولو به شکل محدودتر  ـ
  )1(».آنان نیز نسبت به جهان اسالم همین حال را دارد

تواند فراموش کند که روح اسالمى به مثابه سد مقاومت  استعمار غربى نمى. 2
یا الاقل تکان  بودى این سد ـاى جز نا در برابر گسترش استعمار است و چاره

خوردگان که  البته هرگز گفتار بعضى از مزدوران یا فریب. ـ وجود ندارد دادن آن
                                                           

  .تعریف دکتر عمر فروخ، تألیف لئوپولد فایس، االسالم على مفترق الطرقاز کتاب . 1
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دانند و فقط از  گویند غرب را با دین کارى نیست و آن را منبع قدرت نمى مى
اصوال حقیقت دین همان . ورد قبول نیستترسند، م  نیروى مادى جهان اسالم مى

. وحانى است که در تجدید قواى مادى نیز نقش بسزایى داردمعنوى و رنیروى 
اسالم به تجهیز قوا دستور . عالوه بر آن اساس اسالم غیر از مسیحیت است

شوند،  کند و کسانى را که تسلیم مى  دهد و به مقاومت و مبارزه ترغیب مى مى
آخرت نشینند، به عاقبت بد و نکبت در دنیا و   گیرند و ساکت مى یا پاداشى مى

ایشان آماده ) مبارزه با(هر چه توانستید نیرو و اسبان بسته براى «: کند تهدید مى
  )1(».خدا و دشمن خودتان را بترسانیدنید که با آن دشمن ک

  )2(».فروشند، باید در راه خدا پیکار کنند آنها که زندگى دنیا را به آخرت مى«

مان دارید برترید، اگر به سست مشوید و غمگین نگردید که شما اگر واقعاً ای«
  )3(».شما زخمى رسیده آن گروه را نیز زخمى مانند آن رسید

  )4(».سواى مؤمنان، کافران را به دوستى مگیرید! شما که ایمان دارید«

دین صخره مقاومت و . در واقع دین نیروى روحى و دعوت به نیروى مادى است
اى جز دشمن بودن با   پس استعمار غربى چاره. دعوت به مقاومت شدید است

البته مظاهر دشمنى به حسب اسلوب و روش هر دولتى در ... این دین ندارد
مثال فرانسه در سراسر . کند استعمار، و به حسب شرایط و اوضاع زمان فرق مى

مغرب عربى به نام ظهیر بربرى یا هر اسم دیگرى، اعالن جنگ رسمى با اسالم 
دارند که فرزندان   ریحاً و آشکارا اعالم مىدهد و نمایندگان آن در دمشق ص مى

  !صلیبیها هستند

کند و راه خود را در آموزشگاهها و مراکز تعلیم در   انگلستان زیر پرده کار مى
ریزى  گیرد تا به طورکلى طرزفکرى به وجودآورد که هرگونه پى مصر پیش مى

ست که براى او این کافى ا. را کوچک شماردـ   بلکه شرقى  زندگى اسالمى ـ
نسلى از آموزگاران را با این طرز فکر تربیت کند و آنان را در مدارس و 

هاى فرهنگ آزاد بگذارد تا طرز فکر همه نسلها را به این رنگ درآورند و  اداره
البته دقت . ریزى کنند که به پیدایش این فکر منجر گردد ها و روشهایى پى برنامه

                                                           
  )60/انفال(» .واعدوالهم مااستطعتم من قوۀ و من رباط الخیل ترهبون به عدواهللا وعدوکم«. 1
  )74/نساء(» .اهللا الذین یشرون الحیاۀ الدنیا باالخرۀ فلیقاتل فى سبیل«. 2
  )139/عمران آل(» .رح مثلهوالتهنوا والتحزنوا وانتم االعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقدمس القوم ق«. 3
  )144/ نساء . (»یا ایها الذین آمنوا التتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین«. 4
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ماینده فرهنگ اسالمى هستند، از مراکز کاملى هم در طرد افراد و عناصرى که ن
نى کند و بدین ترتیب از مقابله و دشم ارشادى وزارت فرهنگ، دارد و اجرا مى

که داراى  شود و این وظیفه را به گروه بسیارى نیاز مى  احساس دینى بىعلنى با 
  .کند تأثیرعمیقى درتکوین طرزفکرعمومى مصریها هستند،واگذارمى

کند که در  کشد بلکه روشى را اجرا مى کار به اینجاها نمىاما در سودان جنوبى 
  .مورد مبشران مسیحى و بازرگانان مسلمان، تعریف کردیم

ـ    و همچنین قبل از آن  ترتیب هر دولت استعمارگرى از یک قرن پیش ـ بدین
کار برده و  و خاموش ساختن آن به روش خاصى را براى مبارزه با این دین

. دارند  کمال صمیمیت همه با هم در این راه گام بر مىهمین امروز هم با 
بین هند و (العمل و روش دول غربى در مسئله کشمیر  صمیمیتى که عکس

  .دهد و سپس در مسئله فلسطین آن را نشان مى) پاکستان

کنند قدرت مالى و اقتصادى یهود در ایاالت متحده و  کسانى که تصور مى
 این روش از طرف غربیهاست، و کسانى که کشورهاى دیگر، عامل اصلى اتخاذ

آنگلوساکسونى این راه را پیش پاى آنها یس و حیله بر این باورند منافع انگل
برند مبارزه و کشمکش بین دو بلوک شرق  گذاشته است، و افرادى که گمان مى

و غرب باعث این رفتار شده است، همه اشتباه کرده، عامل اساسى و حقیقى را 
برند و آن، روح    آن عوامل در این مسئله وجود دارد، از یاد مىکه عالوه بر

صلیبى است که در خون غربیها جریان دارد و در ضمیر ناخودآگاه آنان جوالن 
  .دهد مى

شکست ح اسالمى و کوشش براى نابودى و عالوه بر اینها، ترس استعمار از رو
د و به خاطر نیروى اسالم، عاملى است که همه غربیها را در احساس واح

این عامل روسیه کمونیست و . مصلحت واحد، با همدیگر مرتبط ساخته است
المللى را در  البته ما نقش صهیونیسم بین. کند امریکاى کاپیتالیست را جمع مى

آورى نیروها بر ضد آن در جهان استعمارى  دشمنى و حیله بر ضداسالم و جمع
و اصوال . کنیم  ـ فراموش نمى همبه موازات  صلیبى و عالم مادى کمونیستى ـ

و » مدینه«این یک نقش دایمى است که یهود از روز هجرت پیامبر اکرم به 
  .پیدایش دولت اسالمى، همیشه آن را به عهده داشته و اجرا کرده است

*  



٢٧٢ عدالت اجتماعی در اسالم

هایى که اسالم از   ها و صدمه جاى تعجب اینجاست که، به رغم همه این ضربه
وز دیده است، و به رغم تأثیرهاى ناگوار این روز اول زندگى خود تا به امر

ها در استقالل آن، و سپس به رغم پیروزى تمدن غربى با نیروى مادى و  ضربه
فرهنگى خود، و در آخر به رغم آماده شدن وسایل نابودى اسالم در دست 

  !...اند استعمارگران، مسلمانان هنوز در حال استراحت

ى همچنان سالم مانده، و نیروى ذاتى آن در آرى به رغم همه اینها، روح اسالم
کند و در سیاستهاى جهانى و روش  مجراى زندگى انسانى، به طور کلى تأثیر مى

به طورى که . گیرد  به عهده مىآنها، از چهارده قرن پیش تا به امروز، نقشى را 
جهان به وقوع نپیوسته، مگر آنکه نقش اسالم را هیچ نهضت سیاسى یا جنگى در 

 حتى در دورانهاى ضعف و تفرقه و تزلزل زندگى روحى و ;اند سى کردهبرر
  .اجتماعى و اقتصادى در جهان اسالمى

دوران سکوت و سقوط پایان یافت و گسترش اسالمى از نو به ظهور رسید و ... 
جهان عرب، چه شرقى و چه غربى، به همدیگر پیوستند و دو اردوگاه اسالمى 

توان آن   این از مظاهرى است که نمى. ى به وجود آمدبزرگ در پاکستان و اندونز
توان منکر شد که ذخیره  را از خصلت ذاتى زنده بودن اسالم دور دانست و نمى

آن براى برپاداشتن یک زندگى اسالمى نوین، همچنان قدرت دارد و به اندازه 
کافى نیز هست، برپایه تمایل و خیال استوار نیست، بلکه به طور روشن بر 

ها بر خالف عواملى که براى  این پایه. هاى عملى و واقعى قرار دارد یهپا
اى در تجمع و تشکل دارند و  شوند، نقش سازنده شکست و مقاومت پیدا مى

  .از بین خواهند رفت مثابه ابرهاى بهارى هستند که خواهى نخواهى همه موانع به

  راه دشوار
ریزى یک زندگى اسالمى در  ىالبته من به خالف ایمان کاملى که به امکان پ

اى که به صالحیت اسالم براى جهانى شدن  جهان اسالمى دارم و به رغم عقیده
بگویم دوست ندارم که به دنبال یک خیال واهى بگردم و ... نظام آن در آینده دارم

  !که این کار، کار ساده و آسانى است

چنان که سلسله . دبلکه در این راه مشکالت فراوان و بزرگى وجود دار! هرگز
اعمال بزرگى الزم است که باید قبل از آنکه تجدید زندگى صحیح اسالمى 

ارزیابى این موانع و . پذیر باشد، در خود اجتماعات اسالمى عملى گردد امکان
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اى است که درک حقیقى   مشکالت بزرگ و اشاره به این کارهاى الزم، مسئله
 مسئولیت و عواقبى که در این راه عظمت هدفى که ما در پیش داریم و سنگینى

این کافى نیست که کسى با . کند  گردد، آن را ایجاد مى متوجه افراد مى
احساسات جوشان فریاد پرشورى بکشد تا آرزو و امید او جامه عمل بپوشد و 

بدون ارزیابى همه مشکالت و همه عواقب و روشن ساختن افراد به . تحقق یابد
ست در این راه به کار برند، تحقق این آرزو مقدار کوشش بزرگى که بای

  .پذیر نخواهد بود امکان

البته طبیعى است که دورى مسافت بین نظام حکومت و روح اسالمى، در یک 
سازد،  فترت طوالنى، برگشت به نظامى را که از این روح ناشى باشد مشکلتر مى

اهایش و همه هاى زندگى با همه زیربن زیرا تشکیالت دولت و اجتماع و پایه
همه و همه بر پایه معینى استوار است که بدون کوشش ... روشهاى روانى و عقلى

طوالنى و فراوان تغییر آن مشکل است و هر چه از زمان آن بگذرد نیز بر این 
  .گردد  ترى نیازمند مى  شود و به کوشش بیشتر و طوالنى مشکل افزوده مى

شود و آن اینکه ما در   ز افزوده مىسپس بر عامل زمان طوالنى، عامل دیگرى نی
گیرى از آن نیز به سر   کنیم، و همچنین در کناره  این دنیا بتنهایى زندگى نمى

ارتباط مصالح و شرایط ما با این عالم، که تمدن خاصى بر آن مسلط . بریم نمى
چنان که   است و داراى طرز فکرى کامال متناقض با طرز فکر اسالم است ـ

امهاى ما را در راه تجدید یک زندگى صحیح اسالمى، از ـ  گ خواهیم گفت
  .کند  مىجهتى بطىء و کند و از جهت دیگر موظف و مکلف 

افزاید آن است که جهان غرب که امروز  از چیزهایى که بر اهمیت عامل اخیر مى
توانیم بر   با ما اشتراک منافع دارد، در وضع حاضر از ما نیرومندتر است و ما نمى

ـ  و از  چنان که درصدر اسالم بودیم ویم یا با نیروى او برابر گردیم ـآن چیره ش
طرفى غرب، دشمن ما و بخصوص دشمن دین ماست و از این رو هرگز اجازه 
نخواهد داد که یک نظام اسالمى از نو به وجود آورده و یک زندگى اسالمى 

نیرویى برابر آن البته اگر ما بر جهان غرب مسلط بودیم یا . صحیح را تجدید کنیم
خواهیم به سوى آن   داشتیم یا غرب دوست ما و دوست دینى بود که مى

  .برگردیم ممکن بود که کوشش کمترى به کار بریم ولى اکنون باید بسیار بکوشیم
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البته باید توجه داشت که این سخنان به معناى آن نیست که برگشت به نظام 
که این امر، امر بزرگ و مشکلى خواهیم بگوییم   اسالمى محال است، بلکه مى
همچنین پیش از هر چیز نیازمند . اى است  العاده بوده و نیازمند کوششهاى فوق

رو شدن با  شور و جذبه در ایمان به هدف و جرئت در روبه: به چند امر است
عواقبى که در این راه در کمین او نشسته است و بردبارى در کوشش سختى که 

نان به ضرورت وجود آن بر اجتماع اسالمى و برهمه جهان الزمه آن است، و اطمی
بنابراین وظیفه تنها اصالح وضع . انسانى، و در نهایت یک تفکر ابتکارى و نو

  .نیست، بلکه به وجود آوردن شرایط کامل و جامع و نوینى است

ـ الزم است که بین  هاى این نظام را روشن ساختیم که چگونگى پایه  بر ما ـ
آوریم و کوششها و قربانیهایى که باید   ه از برگشت به آن به دست مىمزایایى ک

اگر ایمان ما به آنجا رسید . اى به وجود آوریم در راه تحقق آن فدا کنیم، موازنه
که فداکاریهایمان را در قبال مزایاى یاد شده کوچک به شمار آوریم، باید تصمیم 

  .گام برداریمخود را بگیریم و با توکل به خدا در راه جدید 

*  

شاید از تصادفهاى پرارزش در این فرصت آن باشد که تمدن فریبنده غربى در 
کرده، چنان که پس (!) طى ربع قرن، جهان را به سوى دو جنگ جهانى رهبرى 

از جنگ دوم هم آن را به تقسیم کامل بین دو بلوک شرقى و غربى سوق داده 
داخلى در همه جا، و به گرسنگى تهدید دایمى به جنگ سوم و اغتشاشات . است

و .  آن استو بدبختى و برهنگى کشاندن سه چهارم جهان نیز حاصل رهبرى
جهان در حالت تزلزل و اضطراب بوده و در پى روشهاى نو و در اکنون همه 

جستجوى توشه روحى است که بتواند اعتماد و اطمینان انسان را به مبادى و 
  .اصول انسانى برگرداند

ا همه اینها نباید زیاد در آماده بودن جهان غرب به قبول اصول تمدن البته ب
آرى مردى چون برنارد . اسالمى ما مبالغه کنیم، و این خود موضوع دیگرى است

 که غرب کند بینى مى پذیرد و پیش  گوید جهان غرب این روش را مى شاو مى
  :گوید  او مى. دارد  در این راه گام بر مى

 دین محمد به واسطه خصلت عجیب زنده بودنش نهایت من همیشه نسبت به«
به نظر من اسالم تنها مذهبى است که استعداد توافق و تسلط بر . ام احترام را داشته
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من . حاالت گوناگون و صور متغیر زندگى و مواجهه با قرون مختلف را دارد

مد مورد کنم که از هم اکنون آثار آن پدیدار شده است که ایمان مح بینى مى پیش
روحانیون قرون وسطى در نتیجه جهالت یا تعصب، . قبول اروپاى فردا خواهد بود

او به چشم آنها از روى کینه و . کردند شمایل تاریکى از آیین محمد رسم مى
العاده، مطالعه کردم و به  من در باره این مرد فوق. عصبیت، ضدمسیح جلوه کرده بود
به . یح نبوده، بلکه باید او را ناجى بشریت نامیداین نتیجه رسیدم که نه تنها ضدمس

عقیده من اگر مردى مثل او رهبرى جهان نو را به عهده بگیرد در حل مشکالت آن 
ت را که آرزوى بشر است، عملى و تأمین پیروز خواهد شد و صلح و سعاد

  ]113[» .سازد مى
  

اند و از این    ارزش ذاتى دین محمد را دریافته19متفکرین با انصافى در قرن 
و بدینوسیله تحول صحیحى در تلقى اروپا ... کارالیل، گوته، گیبون و: جمله است

کم عقیده  یشرفت زیادى کرده، کماروپا در این قرن پ. نسبت به اسالم پیدا شد
در قرن آینده به مرحله باالترى برسد و اقرار دارد و شاید  محمد را دوست مى

اکنون بسیارى از مردم اروپا به دین . الت استکند که این عقیده راه حل مشک
تحول اروپا به : دهد که بگوییم  اند و این به ما امکان مى محمد نزدیک شده

  ]114[. سوى اسالم شروع شده است

اگر . بینى است  بینى برنارد شاو همچنان صرفاً پیش  بینیم که پیش ولى ما مى
 اطمینان بنشینند و منتظر پیروى نگوییم که براى تخدیر مسلمانان است که با کمال

و در هرصورت انتظارتحقق آن به دو علت  ـ! اروپاییان از دین خودشان بشوند
  :اساسى هنوز زود است

دشمنى موروثى نسبت به اسالم در اعماق طبیعت اروپایى که آن را در عصر . 1
نع در با ادامه وجود این ما  حاضر، به خطرافتادن منافع استعمار غربى و شرقى ـ

  .کند ـ تقویت مى  سر راه

معنوى در آن تکیه کرده و تأثیر تفکر هاى مادى   طرز فکر غربى براساس پایه. 2
این سخن نیازمند شرح و . ـ بسیار کم است از زمان تمدن روم تا عصر جدید  ـ

تفصیل است و فایده توضیح آن فقط در این مورد نیست بلکه بر جواب به سؤال 
توانند با همدیگر تعاون و   آیا تمدن اسالمى و تمدن غربى مى: پردازد زیر نیز مى

  همکارى داشته باشند؟ و حدود این تعاون چیست؟
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نبوده و این به دو جهت » مسیحى«اروپا هیچ وقت : ما در اوایل کتاب گفتیم که
مسیحیت اجازه نداد که  طبیعت کشمکش درآن منطقه به اصول بزرگ منشانه :بود

و از طرفى خود مسیحیت نیز .  در این خاک سخت محکم کندهاى خود را ریشه
اکنون عامل سومى را که پیشتر به اجمال به ... خواستار زهد و فراموشى دنیا بود

و این عامل وجود امپراتورى . کنیم  آن اشاره کردیم، بر آن دو عامل اضافه مى
پایه و اساس بزرگ روم بر سر راه مسیحیت و بقاى تعلیمات امپراتورى به مثابه 

همیشه در  به روم منتقل شد ولى البته با اینکه مسیحیت. تمدن جدید اروپا بود
 مطالبى هست که االسالم على مفترق الطرق: در کتاب. حاشیه زندگى قرار داشت

طرز فکر و راه امپراتورى روم توسل «: نقل آن در اینجا براى ما کافى خواهد بود
رومیها در راه رفاه و آسایش » ! به سود مام وطن بودبه زور و استعمار دیگران تنها

مشهور رومى » عدالت«دانستند و  طبقه ممتاز، زور را بد و ظلم را انحطاط نمى
ى است که چنین روشى تنها براساس ادراک بدیه. فقط در حق خود رومیها بود

ادراک مادى وابسته به . پذیر است مادى خالص در باره زندگى و تمدن امکان
و  رز فکرى که در هر صورت از هر گونه ارزش روحى و معنوى به دور استو ـط

در واقع رومیها دین را نشناختند و خدایان تقلیدى آنان هم تنها حاصل پیروى از 
اشباحى بود که بحث درباره وجود آنان، به خاطر . خرافات اساطیر یونانى بود

ها اجازه دخالت در امور عرف اجتماعى به سکوت برگزار شد و هرگز هم به آن
بلکه فقط هنگامى که در این باره از کارشناسان سؤال ! زندگى حقیقى داده نشد

رفت که   کردند و هرگز هم از آنها انتظار نمى شد در باره آنها رجزخوانى مى مى
  !براى بشر قوانین اخالقى بیاورند

امل دیگرى و بدون شک عو. این خاکى است که تمدن غربى در آن به وجود آمد
هایى از این میراث  در خالل تطورات آن تأثیر گذاشته و سپس طبعاً در گوشه

ولى یک . وردفرهنگى که از روم به ارث برده بود، تغییر و تبدیلهایى به وجود آ
است و آن اینکه هر چیزى که امروز بر زندگى و حقیقت هیچ وقت از بین نرفته 

چنان که محیط . دن رومى استکند مربوط به تم اخالق غرب حکومت مى
نه   دینى بود ـ فکرى و اجتماعى در روم قدیم به شکل سودپرستانه محض و بى

ـ محیط فعلى غرب جدید نیز همین طور  به صورت فرضیه بلکه به طور واقعى
  .است
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ـ داشته باشد و بدون آنکه به   به طور کلى بدون آنکه اروپا دلیلى بر بطالن دین ـ
اروپایى جدید چنان است که تفکر امروز ...  را نیازمند ببیندهانى خودهمچو بر

  !گذارد  همه را در مسائل اخالقى خارج از حدود مفاهیم عملى، آزاد مى

اى  البته تمدن غربى منکر خدا نیست، ولى در نظام فکرى فعلى آن میدان و فایده
زش خواهد اهمیت و ار بدین ترتیب اروپاى جدید مى. براى وجود خدا نیست

عملى را فقط به افکارى منحصر سازد که در چارچوب علوم تجربى قرار دارند یا 
د که در روابط اجتماعى انسان به طور آشکارى دست کم به چیزهایى مربوط بدان

داند،  چون مسئله وجود خدا را جزء هیچ یک از این مسائل نمىو . تأثیر دارند
  !فاهیم عملى کنار بگذاردرا از دایره م» خدا«خواهد  تفکر اروپایى مى

*  

این مسئله با طرز فکر مسیحى چگونه سازگار : آید در اینجا سؤالى پیش مى«
که چارچوب روحى و معنوى تمدن غربى را تشکیل  است؟ آیا مسیحیگرى ـ

این  براخالق نیست؟ بدون شک اى مبتنى ومتکى  ـ همانند اسالم عقیده دهد مى
 بزرگتر از این نیست که ما تمدن غربى است ولى دراین صورت اشتباهى  چنین

هاى اساسى تفکر غرب را باید  پایه. جدید را نتیجه و محصول نصرانیت بدانیم
در چگونگى زندگى در میان رومیان قدیم جستجو کرد که زندگى در آن سود 

ما اطالع : و به عبارت دیگر! خالص و خالى از هرگونه بازپرسى و سرپرستى بود
از راههاى تحقیق  مردن ـل آن پس از اصل زندگى انسانیت و مĤمعینى در باره 

  .ایم ـ به دست نیاورده  علمى و ارزیابى در حساب

راه ما آن است که همه نیروهاى خود را فقط در راه امکانات مادى و فکرى به 
کار ببریم، بدون آنکه به خود اجازه بدهیم که پاى بند اخالق و ادعاهایى بشویم 

بدین ترتیب شکى نیست که این روشى که ! سازد مى را محدود مىکه دالیل عل
گردد، چون در اساس خود  تمدن جدید غربى با آن متمایز و مشخص مى

. پذیرد مسیحى یا اسالمى و یا هیچ دین دیگرى را نمىفکر دینى دینى است، ت  بى
 و در واقع نسبت دادن پیدایش تمدن غربى جدید به مسیحیت، یک خطا و اشتباه

مسیحیت در ترقى مادى علمى و تمدن جدیدى که غرب . تاریخى بزرگ است
بدان رسیده است، فقط سهم مختصر و کوچکى دارد و حتى باید گفت که این 
تمدن در نتیجه مبارزه پیگیر اروپا بر ضد کلیساى مسیحیت و دخالت آن در 
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ل ردم فقط شکهمچنین مسیحیت امروز در نظر توده م. زندگى به دست آمد
خدایانى که به آنها اجازه داده . خدایان روم چنین بودندظاهرى دارد، چنان که 

رفت، که نفوذ حقیقى بر آنچه در اجتماع   نشد و از آنها انتظارى هم نمى
البته شکى نیست که هنوز در غرب افرادى هستند که . گذرد پیدا بکنند مى

دهند تا بین   خرج مىاى به  احساس و تفکر دینى دارند و کوششهاى مذبوحانه
ولى این افراد بسیار کم و . معتقدات خود و روح تمدنشان توافقى به وجود آورند

  .نادرند

اعم از آنکه دمکرات، فاشیست، بلشویک، صنعتگر یا   یک فرد عادى اروپایى ـ
شناسد و آن پیشرفت مادى و بندگى  را مى(!) ـ فقط یک دین مثبت متفکر باشد
 به اینکه در زندگى هدفى جز قرار دادن خود زندگى به یعنى اعتقاد. آن است

آزاد از «خواهد  مى: مثابه هدف نهایى وجود ندارد یا آن طور که مصطلح شده
  !باشد» ظلم طبیعت

هاى بزرگ و سینماها و آزمایشگاهها و کلوبهاى رقص  معابد این دیانت، کارخانه
کداران، ستارگان سینما، بان رجال و رهبران دینى آن .و مراکز تولید برق است

آید،  اى که بالمĤل به دست مى  نتیجه. پیشوایان صنعت وقهرمانان پروازهستند
خوشى است و این هم گروههاى متضاد و  کوشش براى رسیدن به قدرت و
آورد که هر کدام به خاطر تصادم منافع و   طبقات متخاصمى به وجود مى

اما از نظر فرهنگى هم . گیرند  مىمصالحى که دارند، براى نابودى دیگرى تصمیم
بشرى است که فلسفه اخالقى آن در مسائل و نتیجه آن پیدایش نوعى اخالق 

شود که باالترین و برترین مدرک خیر و  موارد سود و فایده عملى منحصر مى
  )1(».گردد  شر و خوبى و بدى در نزد آن فقط تقدم مادى مى

*  

ایى امروز، آماده براى درک روح خالصه همه این مطالب آنکه وجدان اروپ
البته این امر پس . گیرى از آن براى رفع مشکالت انسانى نیست اسالمى و کمک

اى انقالبها و تحوالت و پس از آنکه جهان اسالم خود براى تجدید   از پاره
زندگى اسالمى روش مستقلى شروع کند تا غرب حقایق عملى و مورد اجراى 

پذیر خواهد  و طرز فکر خود را تعدیل بخشد، امکانقابل حسى را در آن یافته 
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روند و غرب  آیند و مى و من عقیده دارم که نسلهایى در پى هم به دنیا مى. بود
  .نخواهد توانست به نحوى از انحا روح اسالم را درک کند

بارى، اسلوب تفکر اسالمى که بر پایه هدفهاى اخالقى در کارها استوار است، 
لوب تفکر فعلى غربى که بر پایه هدفهاى سودپرستانه در کارها تواند با اس نمى

اى است که باید ما که به خاطر تحقق یافتن   این مسئله. مستقر شده سازگار باشد
ریزى   پىکنیم، آن را بررسى کنیم و یک زندگى اسالمى صحیح کار مى

کنیم  اى که از خارج وارد مى هاى عاریه  برنامههاى این زندگى را به  برنامه
. ها با اساس طرز فکر اصیل ما سازگار نیست زیرا این برنامه. حواله ندهیم

مسلمانان از همان روزى که بخواهند تجدید حیات خود را با عاریه گرفتن راهها 
شوند و   روشهاى غربى در تفکر و رفتار زندگى اداره کنند، تسلیم شکست مى و

. رسند ـ مى دید کنندند آن را تجخواست  که مى به سقوط و اضمحالل در حیاتى ـ
. گردند طبیعى خود منحرف مىچرا که آنان از نخستین گام از تنها راه اصیل و 
هاى اسالمى فکر کنند و عامل   راه اساسى و یگانه آنان، آن است که بر پایه

اخالقى را ریشه و بنیاد بناى زندگى قرار داده و به هدفهاى اخالقى در کار 
  .منفعت را هدف نهایى اخالقى ندانندبنگرند و سود و 

ما در فصول نخستین این کتاب دیدیم که اسالم در عین تحقق بخشیدن به همه 
کند و ارزش بزرگ  حفظ مىر آن هدفهاى صالح زندگى، عامل اخالقى را نیز د

داند و میان وسایل و   پذیر نمى آن در آن نکته نهفته است که زندگى را تجزیه
کند و تعارض مادى و روحى در اساس زندگى و   د نمىهدفها فاصله ایجا

شود، بلکه معتقد است که زندگى یک وحدت  طبیعت هستى و مردم قایل نمى
  .روند کلى است که با وحدت و اتفاق کامل، همه با هم به سوى این هدفها مى

  رشد و تکامل
ین طرز کند و ا بنابراین، اسالم براى بشریت تصور کاملى از زندگى را عرضه مى

فکر همیشه در تطبیق و تفریع قابل رشد و تکامل است ولى هرگز قابل تعدیل و 
  .اختالط در اصل و روش نیست

و براى آنکه این طرز فکر نتایج طبیعى خود را به طور کمال و تمام بدهد بایست 
به طور کامل و جامع تطبیق و اجرا گردد و گرنه کوچکترین تعدیلى در اساس و 
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گردد که با آن شکل واقعى زندگى که  ىجب پیدایش اختالل مروش آن، مو
  .پذیرد نمىکند، تحقق   اسالم ترسیم مى

اما رشد و تکامل همیشگى در تفریع و تطبیق، براساس طرز فکر کلى، یک امر 
خواند، وسایل آن را  طبیعى است که حقیقت اسالم آن را قبول دارد، به آن فرا مى

قیاس و اجتهاد و اختیارات وسیعى . شناسد رسمیت مىسازد و آن را به  آماده مى
اى براى بقا و ادامه رشد  ندهکه به زمامدار و حاکم اسالمى داده شده، همه وسایل ز

تطبیق براى گرداندن چرخ زندگى بوده و جوابگوى و تکامل در تفریع و 
ینکه ولى فقط یک مسئله باید حتماً مراعات شود و آن ا. نیازمندیهاى نوظهور است

این تفریعات و تطبیقات نباید خارج از چارچوب اصول اساسى طرز فکر اسالمى 
باشد و نباید روشى غیر از روش آن را پیش بگیرد و روح دیگرى غیر از روح 

  .قوى و مستقیم اسالمى را برخود بپذیرد

اسالم و نه تفریعى آن است که آن را بر طرز فکر اساسى مالک قبول یا رد هر گو
هر چه را که با روح و فکر آن موافق باشد . مومى آن عرضه بداریمروح ع

توانیم از ثمره  و بدین ترتیب مى. بپذیریم و آنچه را با آن موفق نباشد، طرد کنیم
همه کوششهاى خود در حدود طرز فکر اساسى خود در باره زندگى و هستى و 

نکنیم و از کاروان انسان بهره بگیریم و بین خود و کوششهاى بشرى سدّى ایجاد 
یمان و جذبه، باید این شور و شوق در دل ما به مثابه ا. تندرو جهانى عقب نمانیم

ما طرز فکرى در باره زندگى داریم که بزرگتر و بهتر از هر چیزى : باشد کهثابت 
است که پیروان هر دین یا فلسفه یا تمدنى دارند، زیرا که آن ساخته آفریدگار 

  .است

تار مختصر است و براى رسیدن به این هدف بزرگ به تفصیل و شرح البته این گف
حال نیازمند تفصیل دیگرى که شامل گفتار خاصى در . وسایل عملى نیاز هست

 به و اکنون. ـ باشد، هستیم  موضوع اصلى این کتاب  ـ» عدالت اجتماعى«باره 
  .کنیم  یارى خدا آن را آغاز مى

  تجدید حیات اسالمى
ریزى شده براساس   مى تنها با قانونگذارى و تعیین نظام پىتجدید حیات اسال

این یکى از دو رکنى است که . گردد  پذیر و عملى نمى طرز فکر اسالمى امکان
اما رکن دوم آن است که . اسالم در پایدار داشتن زندگى، همیشه به آنها تکیه دارد
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ین زندگى نو، آید تا گامهاى نخستین اه وجود یک تفکر مملو از روح اسالمى ب
از درون نفس برداشته شود تا با محیطى که قانونها و روشهاى آن را ایجاد 

  .کند سازگار باشد مى

اما باید دانست که عدالت اجتماعى، جزئى از زندگى اسالمى است که بدون 
پذیر نیست و دوام و بقاى آن تضمین   تحقق آن، زندگى به طور کامل امکان

هاى محکم عدالت استوار شود که وضع آن در هر  پایهزندگى باید بر . شود نمى
ان و اطمینان به صالحیت آن شود، و نظام و همچنین نظام اسالمى موجب ایم

دهد و فقط به قدرت قانونى   خود را از دست مىهاى معنوى  گرنه آن نظام پایه
  ...کند، و این قدرتى است که عمر آن دیرى نخواهد پایید  و اجبار تکیه مى

چون متکى به عقیده دینى است، نزدیکتر به  ینجاست که قانون اسالمى ـاز ا
پیروى و اطاعت است و بر این اساس ضرورى است که ما براى احیاى این 

ها و تأویلها را از آن دور کنیم، تا سند   عقیده بکوشیم، و تحریفها و شبهه
یح یک زندگى صحام قانونى گردد که براى تحقق یافتن محکمى بر آن نظ

و بدین ترتیب این زندگى بر پایه قانون و ارشاد . کنیم اسالمى، به آن اشاره مى
که دو وسیله اساسى اسالم در تحقق بخشیدن به ) خطاب به درون و وجدان(

  .گردد  همه هدفهاى خود است، استوار مى

ها، به موازات تشریع و قانون اسالمى   بنابراین الزم است که در دل افراد و توده
سیله و فرهنگ تنها و. بخشد، طرز فکر اسالمى را زنده کنیم زندگى را نظم مىکه 

  .طبیعى ایجاد این طرز فکر است

توانیم به وسیله فرهنگ و وسایل تربیت و آموزش   ولى باید دید که ما چگونه مى
و پرورشى که در باطن خود غربى و در واقع دشمن طرز فکر اسالمى است، یک 

دانیم که اوال، تفکر غربى بر پایه  همه مى... وجود بیاوریم؟طرز فکر اسالمى به 
مادیات استوار است که درست مخالف نظریه اسالم درباره زندگى است و ثانیاً، 
ه جنگ با اسالم جزء اصلى و اصیل تکوین فرهنگ غربى است، خواه این قصد ب

  !آشکار دیده شود یا آنکه زیر پرده و نقاب باشدطور 

داریم اعالم  شکست خود را در همان اولین گامى که بر مى: فتیمما چنان که گ
کنیم زیرا که تفکر غربى را براى احیاى طرز فکر اسالمى وسیله قرار  مى
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پس باید در آغاز از طریقه تفکر غربى آزاد شویم و روش تفکر اسالمى . دهیم مى
  .را پیش بگیریم تا نتیجه و محصول خالصى به دست آوریم

اختیار و علمى عزلت گفتار آن نیست که ما از نظر فکرى و فرهنگى معنى این 
همه اینها میراث و یادگارهاى انسانى است و همه ملل جهان در آن شرکت . کنیم
اند و ما نیز نخست در آن سهم اصیلى داشتیم و هم اکنون هم در تکوین آن  کرده

ـ  بت دور هستیمولو اینکه به صورت ظاهر از تأثیر مث  شرکت حقیقى داریم ـ
براى آنکه همکارى بین همه ملل روى زمین، یک همکارى دایمى و همیشگى 

  .است

جدید گیرى از کاروان بشریت نیست، بلکه ما درصدد ت بنابراین خواست ما، کناره
حتى براى خود روشنفکران بناى طرز فکر اسالمى هستیم، آن هم در هنگامى که 

ن مادى غربى، براى استقالل و شخصیت غربى هم روشن شده که طرز فکر تمد
انسانى خطرناک است و همین تمدن موجب این اضطراب دایمى و کشمکش و 

اگر این . مبارزه مداوم و دشمنى همیشگى و سقوط اخالقى انسانیت شده است
سقوط اخالقى انسانیت پیش نیامده بود، و اگر اساس تفکر غربى در باره زندگى 

ـ براى هدایت بشریت به سوى کمال صالحیت   که یک اساس مادى است  ـ
داشت، ممکن بود که این همه پیشرفتهاى علمى موجب سعادت و راحتى و 

  .امنیت بشریت گردد

پس مادامى که ما در این شرایط، درصدد تجدید بناى این طرز فکر هستیم، باید 
ید بگیریم و گیریم، دقت کنیم تا ببینیم که کدام یک را با درباره آنچه از غربیها مى

کدام را طرد کنیم تا بتوانیم یک مجتمع اسالمى محکم و عمیق را که در معرض 
قل الزم است که الا: به عبارت دیگر. ریزى کنیم خطر تصادم و تعارض نباشد، پى

. و حضانت این طرز فکر، حمایت آن را به عهده بگیریمما در دوران کودکى 
در خود فکر، براى آنکه خود طرز حضانت فکر در داخل دل خودمان است نه 

اى  اى نیرو و روشنایى دارد که از هجوم هرگونه فکر جدا و بیگانه فکر به اندازه
کنیم و از   کم تغذیه مى خوریم و کم و این ماییم که شیر مى. کند جلوگیرى مى

  !ایم و باید در دوران تکوین، مورد پرستارى قرار بگیریم آن طرز فکر بیگانه
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بدون تردید محض و خالص و آثار تطبیقى آن، با همه انواع و اقسامش ا علوم ام
بردارى ما قرار گیرد و بدون قید و شرط و بدون کندى و تردید از  باید مورد بهره

  .آثار آن در زندگى مادى خود استفاده کنیم

اما در فلسفه، که تفسیر فکرى براى هستى و زندگى است، و در ادبیات که تفسیر 
و ادراکى هستى و زندگى است و تاریخ که تفسیر واقعیات و احساسى 

 رویدادهاست، و در تشریع و قانونى که تفسیرى از پیوند افراد و جماعات است،
  .مواظب باشیمباید در استفاده از اینها، با تمام قوا 

شویم ولى  بردارى از علوم محض، در جزئیات زندگى ناراحت نمى ما از بهره
کند، براى آنکه پایه و اساس آن برخالف  ى ما را ناراحت مىتفسیر کلى زندگ

گردد که با  طرز فکر ماست و منجر به پیدایش شکلى براى هستى و زندگى مى
شکلى که اسالم خواستار آن است تضاد و تصادم دارد و منتهى به روشى غیر از 

 همان روشى که امروز بشریت از آن در رنج است و ;شود  روش اسالمى مى
  !چشد ردهاى آن را مىد

  پرسش بجا
اگر مسئله چنین است، خود علوم خالص نیز مورد اطمینان : شاید گفته شود

راه . نیست، براى آنکه در عمق و اساس خود از طریقه تفکر غربى جدا نیست
اى ضدفلسفه معنوى و  تجربى برپایه فلسفه معینى استوار است و آن فلسفه

گرفت، علم و دانش  و افکار جاى نمى اذهان ربى درو اگر راه تج. روحى است
چنان که علم خود جدا از . توانست پیش برود  داشت نمى در گامهایى که برمى

براى آنکه فلسفه از تجارب و نتایج . گیرد  فلسفه نیست و تحت تأثیر آن قرار مى
شود، و  کند و در راه و روش خویش تحت تأثیر آن واقع مى  علم استفاده مى

که در علوم  اى از این فلسفه ـ  اقتباس علوم محض، خالى از اقتباس شمهبنابراین
و این عالوه بر این .. ـ نخواهد بود  تأثیر کرده و متقابال تحت تأثیر آنها قرار گرفته

مسئله است که نتایج تطبیقى علم در زندگى مادى و وسایل معیشت و توزیع 
هاى  جتماعات جدید با فلسفهگذارد و این خود موجب پیدایش ا  ثروت تأثیر مى

گردد، یا الاقل داراى طرز فکرى در باره زندگى خواهد بود که تحت  جدید مى
  .تأثیر این تحوالت قرار خواهد گرفت؟
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اى جز این نیست و   همه اینها صحیح و درست است، ولى چاره: گوییم ما مى
رش بیش هم ضرارد و شاید هاى آن وجود ند راهى براى جدایى از علم و میوه

از نفع آن باشد، ولى باید در نظر گرفت که در این زندگى، خیر محض و شر 
بردارى از آن نیست و در استفاده  اسالم مانع از علم و بهره. محض وجود ندارد

هاى علمى باغهاى انسانیت چیزى که معارض روح اسالم باشد وجود   از میوه
م فلسفه و ادبیات و تاریخ و و ما هنگامى که جلو تأثیرات کلى در عال. ندارد

ـ را بگیریم و همه  ...و همه تبعات اینها در روشهاى تربیت و ادراک و قانون ـ
ریزى نماییم، تا حدود زیادى از تأثیر علوم و آثار   آنها را بر اساس اسالمى پى

مادى آن، در اساس طرز فکرى که در باره زندگى و روش آن داریم در امان 
  .خواهیم بود

*  

 مورد راههاى تربیت، بدنیست که بگوییم این راهها جدا و منفک از فلسفه در
ش و هاى آموز عمومى مردم نخواهد بود و ما هنگامى که راههاى تربیت و برنامه

تفکر عمومى و فلسفه موجود گیریم، به همراه آن طرز   پرورش غربى را پیش مى
  .کنیم   اخذ مىها را نیز خواه و ناخواه در پشت این راهها و برنامه

اعتقاد به اینکه این مسائل تعلیم و تربیت خالص و محض است و بنابراین 
لوحانه و   یابد، یک اعتقاد ساده است و در هر شهر و کشور تغییر نمى» انسانى«

شناسان و دانشمندان علوم تربیتى و خودپرستى  نظرانه است و غرور روان کوته
پس از آنکه در قرن اخیر جدا شده  سفه ـآنان باعث شده که علوم خود را به فل

  !ـ بچسبانند  بود

شناسى ممکن است که روزى به شکل علم  روان. واقعیت چیز دیگرى است
بردارى از   محض درآید و در کارگاهى تدریس شود، ولى توجیه آثار آن و بهره

ها همه و همه تحت تأثیر فلسفه عمومى در باره  راههاى تربیت و ترتیب برنامه
دگى خواهند بود، و در برابر آن فلسفه خاضع بوده و سرانجام به آن خواهند زن

خود اثرى از آثار ! گاهشناسى بر کار توان گفت که خضوع روان و حتى مى. رسید
طریقه تجربى است که طرز فکر مادى غربى در سالهاى اخیر فلسفه تجربى، یا 

خود در قبال ایدلوئوژى شناسى استقاللى از  در واقع روان. شامل آن شده است
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و همچنین است . ندارد، مگر استقالل ظاهرى که در نتایج نهایى تأثیرى ندارد
  .هاى آنها  هاى تربیتى و فلسفه برنامه

  پراگماتیسم
هاى امریکایى و راههاى آموزش و  بینیم که برنامه  چنان که دقت کنیم مى

لمى تمایل دارد و پرورش در آن، به تمرینهاى عملى بیشتر از درک و تفقه ع
بایست علت را در فلسفه ! دهد  هاى نظرى ترجیح مى کارهاى عملى را به فرضیه

ریزى   چارلز پیرس پى1878 بجوییم که بنیاد آن را در سال ]115[»پراگماتیسم«
ف تربیتى معاصر، کرد و ویلیام جیمز آن را تکوین بخشید و جان دیویى، فیلسو

ه در واقع انقالبى در وسایل تفکر و بحث و طریقو این . آن را محکمتر ساخت
عدول کاملى از افکار مجرد و مفاهیم نظرى بوده و بحث از اشیا در حقیقت و 

  .ماهیت آنها و منحصر ساختن بحث و تحقیق به مدلوالت عملى و آثار آن است
  
راه کوشش گماتیسم، یک برنامه و  به نظر چارلز پیرس یا در فلسفه پرا(Idea)فکر «
یعنى من هنگامى که صداى اتومبیلى را در . ار است و خود به خود حقیقتى نیستو ک

خیابان شنیدم، معنى ندارد که در باره حقیقت، اصل و منشاء این فکر که آیا حقیقى 
است یا موجود خیالى است، تحقیق کنم و نباید فکر کنم که این از کارهاى گوش و 

بلکه من فقط باید ... داى اتومبیل استدستگاه عصبى است یا به علت گوشخراشى ص
! متوجه باشم که به راست یا چپ بپیچم و راه را براى اتومبیل و راننده آن باز کنم

معنى این آن است که در خط سیر خود تغییرى بدهم و از راهى که در پیش داشتم، 
امه طرز فکر، برن: گوید به راه دیگرى متوجه شوم و از اینجاست که پراگماتیسم مى

براى عمل و کار است یا روشى براى تأثیر درمحیط است و گاهى در راه کار 
  )1(».است
  

گسترش این نظریه و طرز فکر باعث پیدایش راههاى تربیتى امریکایى و 
بینى به وجود آورد که به اشیا  هاى تعلیم و پرورش گردیده تا یک جهان برنامه

 کند بلکه همین فلسفه است که به فقط با این نظر بنگرد و در زندگى چنین فکر
امریکا رنگ فعلى را بخشیده و آن را به سوى این تولیدها و کارهاى عملى 

  .نیاز ساخته است کشانیده و از فرهنگ فنى و نظرى، تا حد زیادى بى

                                                           
  .یزم او فلسفۀ الذرائعالبرا جماتدکتر یعقوب فام، . 1
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هاى تعلیم  پس باید ما حساب ایدئولوژى را هنگامى که راههاى تربیت و برنامه
ییم و بدانیم که این فلسفه در پشت همه این وسایل کنیم، قبال بنما را اخذ مى

خوابیده و آن را به وجود آورده و طبعاً از نتایج تجزیه و تحلیلهاى روانى محض 
نیز کمک گرفته، ولو آنکه خود این بررسیها، در راه و نتیجه خود، تحت تأثیر 

  .استرار گرفته همین فلسفه ق

*  

فکر اسالمى مستقل، آن است که با احتیاط پس راه ما، از نظر تئورى براى ایجاد 
کامل در اقتباس فلسفه و تبعات آن از راههاى تربیت و آموزش و پرورش و 
ادبیات و تاریخ و تشریع، پیش برویم و من سخن کوتاهى در باره همه این 

  :آورم  مسائل فرهنگى در اینجا مى

  فلسفه
 زندگى و انسان، طرز بینى اسالم درباره هستى و قبال اشاره کردیم که جهان

هاى غربى   فکرى است که دراساس خود با طبیعت افکار کلى دیگر در فلسفه
در اینجا مجال . ـ جدا بوده و با آن مخالف است از زمان یونان تا به امروز  ـ

بحث در باره این اختالف نیست و کافى است که بدانیم در این مسئله یک 
  ]116[ .دار وجود دارد اختالف اساسى و ریشه

و ... دانشگاه االزهر بویژه وظیفه خاصى در این زمینه داشت که به آن عمل نکرده
بینى اسالم بحث کند و به زبان عصر و روش زمان،  آن این بود که در باره جهان

آن را نیرومندانه در دسترس همه بگذارد و میان آن و مکتبهاى فلسفى دیگر 
ه به این کار اقدام کند، با خیال آسوده در االزهر به جاى آنک. اى بنماید مقایسه

دانشکده اصول دین، چیزى را به نام فلسفه اسالمى از کتابهاى ابن سینا و 
کند که در واقع انعکاسات فلسفه یونان است که هرگز   رشد ـ تدریس مى ابن

بینى اسالمى ندارد و در واقع اهمیت ندادن به رسالتى   پیوندى با حقیقت جهان
 عهده االزهر گذاشته شده و اعالن شکست روحى و فکرى از ناحیه است که به

  .نخستین مرکز طرز فکر اسالمى است

براى ایجاد دیدگاه صحیح اسالمى در باره هستى و زندگى و انسان الزم است که 
در   نشود و در دانشگاه ـ فلسفه غربى تدریس به طور کلى در دبیرستانهاى ما

و طبعاً در . بل از دو سال نخستین، تدریس نشودـ هم الاقل ق دانشکده فلسفه
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هاى االزهر هم فقط در دوران نهایى، تدریس شود و قبل از آن در هر   دانشکده
بینى حقیقى  اى، بایست یک تجزیه و تحلیل عمیق که جهان  آموزشگاه و مدرسه

  .منزه است، به عمل آید» اسالمى«اسالمى را روشن کند، و از فلسفه به اصطالح 

هاى محکمى در باره روح اسالم و   گامى که در دل و فکر دانشجویان، پایههن
و همه  ـ... تفکر آن در باره هستى و زندگى و انسان، خیر و شر، عمل و پاداش

ـ به وجود آمد، در سالهاى  ...مباحث عقیدتى اسالمى مخصوص میدان فلسفه
 یونان و آخر دروس دانشگاهى به دانشجویان متخصص فلسفه توشه فلسفه

هاى جدید اروپایى و  انعکاسات آن را در فلسفه اسالمى و همچنین توشه فلسفه
اى از مراحل آن میان آنها و  کنیم و البته در هر مرحله آمریکایى را تقدیم مى
عدم تأثیر نامطلوب آوریم و تا حدى ضامن    عمل مىاى به فلسفه اسالمى مقایسه

  .شویم آن در وجدان و احساس آنان مى

شود که آنان آماده و مهیا براى  آثار آن در افکار دانشجویان هنگامى ظاهر مى
توانند آنچه موافق راه تفکر اصیل مسلمانان نیست   بحث و مناقشه هستند و مى

در این صورت آشنایى با فلسفه عالوه بر آنکه مضر نیست شاید مفید ... رد کنند
تأثیر در وجدان و درون و در هم باشد چون صرفاً یک شناخت عقالنى دور از 

  .تصور زندگى و احساس چگونگى آن و رفتار در آن است

*  

در مورد اشیا آوردیم و شاید در آن » پراگماتیسم«ما مثالى در باره نظریه فلسفه 
مثال نتوان اهمیت تأثیر این فلسفه و این طریقه را دریافت، و بهتر است که این 

تواند در   بى کنیم تا آثار مهم آن را در نقشى که مىفلسفه را در نتایج دور آن ارزیا
  .ایجاد تفکر نسلهاى آینده داشته باشد بشناسیم

  
خواه از نظر منطق . ایمان دارند، این یک فکر و ایده است» خدا«اکثریت مردم به «

اگر وجود خدا منطقى باشد حتماً خدا : گوید نظریه فلسفى مى. صحیح باشد یا نباشد
راگماتیسم این مسئله را از نقطه دیگر بررسى کرده، و به شکل دیگرى ولى پ... هست

ودن این طرز فکر بسته به خواستهاى به نظر پراگماتیسم صحیح ب. کند ارزیابى مى
نیست بلکه بسته به صالحیت و ارزش این فکر در زندگى معمولى و روزمره منطقى 

بخشى داشته  نتایج رضایتاگر این فکر و ایده در زندگى . و در آزمایشهاى ماست
باشد، اصل آن کامال صحیح و درست است و بدین ترتیب خداوند موجود است و 
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توانیم به آن  توانیم به این فکر معتقد شویم و نه مى در غیر این صورت نه ما مى

  )1(».اطمینان پیدا کنیم
  

 فقط به راه اسالم، تا حد کم یا زیادى، با نظریه فلسفى اختالف دارد و مانند آن
داند، ولى با  منطق ذهنى قضیه تکیه ندارد بلکه الهام را هم با آن شریک مى

رویم، ممکن است  مقصد مىزیرا ما که با آن به سوى . تناقض دارد» پراگماتیسم«
اى ندارد، و در این  روزى ببینیم که فکر خدا ظاهراً در زندگى مادى ما وظیفه

چرخاند و  یم، چون چرخى را نمىصورت باید آن را از اساس کنار بگذار
  ]117[!دهد اى را حرکت نمى وسیله

بینیم که سود و منفعت ظاهرى   ناگهان مى: داریم سپس گام دیگرى به جلو بر مى
بلکه حتى در تصور ط در قبول و رد اشیا، تنها مالک کار است، آن هم نه فق

همه ارزشهاى اى است که انسانیت در آن  و این مرحله! وجود یا عدم وجود آن
  .ماند و بس دهد و به مثابه آالت و ادواتى مى  انسانى خود را از دست مى

و بدون شک روش زندگى نیز جدا از این افکار نخواهد بود و هیچ بعید هم 
روش ایاالت متحده امریکا در قضیه فلسطین و نظریه آن در : نیست که ما بگوییم

بیشتر ناشى از فلسفه ـ  وامل گوناگونعالوه بر ع سازمان ملل متحد درباره مصر ـ
طرز فکرى است که ارزشى در زندگى مادى حق و عدالت، . پراگماتیسم بود

المللى هم معنى ندارد که از آن پیروى و   غربى ندارد، و بدین ترتیب در رفتار بین
 این تفسیرى است که براى توجیه این موقف فریبنده و گمراه ;به آن اقرار شود

  ! استکننده کافى

حال اگر بخواهیم که در مجتمع اسالمى ما چنین طرز فکرى به وجود نیاید، 
بایست قبل از پیدایش و تکوین یک فکر نیرومند، روشن و عمیق دردل جوانان و 
نسل نو، از تدریس فلسفه غربى خوددارى کنیم تا آنها طرز فکر کلى اسالم را 

هاى تعلیم و تربیت  ا و برنامهچنان که باید در اقتباس راهه. بخوبى درک کنند
دقت کنیم، زیرا که همه اینها در کشورها، تابع ایدئولوژیها هستند و موجب 

  .کند ریزى مى  شوند که این فلسفه آن را طرح پیدایش هدفهایى مى

  ادبیات

                                                           
  . همان کتاب.1
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ادبیات تفسیر ادراکى و احساسى زندگى است و منبعث از منبعى است که همه 
  .شود  ا از هر محیطى، در آن ریخته مىه ها، دینها و تجربه فلسفه

شاید ادبیات مؤثرترین چیزها در تکوین یک فکر درونى در باره زندگى است و 
و از اینجاست که ما باید ادبیاتى . به شکل خاصى در دل بشریت تأثیر دارد

مناسبت نباشد که در اینجا  و شاید بى. سرشار از تصورات اسالمى داشته باشیم
  .وش ادبى اسالم سخن بگوییمکمى در باره ر

اى است که   اى از ارزش زنده ـ تعبیر زنده مانند همه فنون و هنرها ادبیات ـ
این ارزشها در محیطها، در میان افراد، در . وجدان هنرمند تحت تأثیر آن قرار دارد

قرون و اعصار، گوناگون است ولى در هر صورت ناشى از یک تصور سرشار از 
  . انسان با هستى، یا انسان با انسان استزندگى و پیوندهاى

خواهند   ىبیهوده است که ما همه فنون و هنرها را عارى از ارزشهایى بدانیم که م
زیرا اگر ما بتوانیم . مستقیماً از آن تعبیر کنند یا از اثر حس انسانى آن سخن گویند

د چیزى ـ در دست خو  پذیر نیست که امکان آنها را از این ارزشها دور کنیم ـ
دار نخواهیم  ربط، سطور تو خالى و صداهاى مسخره و خنده  جز عبارتهاى بى

  .یافت

همین طور بیهوده است که کوشش کنیم این ارزشها را از تصور کلى زندگى و 
کند که  و فرقى نمى. پیوندهاى آن بین انسان و هستى، و انسان با انسان جدا کنیم

دارد یا ندارند، زیرا این امر  باره زندگى بداند که او تصور خاصى درخود انسان 
در هر صورت وجود دارد و همان است که ارزشهاى زندگى را در نظر وى 

  ...سازد و تأثرات او نیز رنگ این ارزشها را دارد  محدود مى

اسالم داراى تصور معینى در باره زندگى است که ارزش بخصوصى دارد و 
ا تأثیر آن در نفس هنرمند، داراى شکل و طبیعى است که تعبیر از این ارزشها ی

  ]118[.رنگ بخصوصى خواهد بود

اى  مهمترین خصلت اسالم آن است که این دین عقیده بزرگ نیرومند و سازنده
کند و نیروى بشرى را در احساس و عمل  است که خأل جان و زندگى را پر مى

نى و رساند، جاى خالى براى حیرا و در وجدان و حرکت، به نهایت مى
و . دهد گذارد و به خیاالت واهى هم هرگز اجازه بروز نمى سرگردانى باقى نمى

هر . بارزترین نمونه آن همان واقعیت عملى حتى در میدان امیدها و آرزوهاست
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امیدى ادراک یا اقدام به ادراک طبیعت روابط و پیوندهاى هستى یا انسانى است 
اى  خلوق است و هر آرزویى انگیزهو براى مستحکم ساختن رابطه بین خالق و م

  .براى ایجاد و تحقق هدفى است، هر چند که بلندپایه و طوالنى باشد

اسالم براى تحول و پیشرفت زندگى آمد، نه آنکه با وضع موجود بسازد و یا 
وظیفه دائمى اسالم آن . ها و قیود و غرایز موجود را به رسمیت بشناسد  انگیزه

تحول و ترقى و تجدد ببرد و نیروهاى بشرى را به است که زندگى را به سوى 
ادب و هنر ناشى ازتصور اسالمى، لحظات . ایجاد و ارتفاع و پیشرفت بکشاند

گوید که چون   کند و نمى ضعف بشرى را به خاطر وجود و وقوع آن قبول نمى
اسالم منکر آن نیست که بشریت ضعف دارد ولى . وجود دارد باید آن را پذیرفت

گوید که وظیفه  داند که در بشریت نیرو نیز وجود دارد و مى  نیز مىاین را 
اساسى آن غلبه بر ضعف و اقدام براى ترقى و تحول بشریت است نه تجویز 

  !ضعف و آرایش آن

ادبیات یا هنر ناشى از تصور اسالمى، گاهى به لحظات ضعف بشرى اشاره 
د دست بشریت را بگیرد خواه ماند بلکه مى کند ولى در همان حال باقى نمى مى

و از آن مرحله نجات بخشد و از قید و بند نیازمندى رها کند و این کار را به 
کند بلکه در سایه تأثیر طبیعت تصور اسالمى بر  نمى» اخالق«خاطر مفهوم تنگ 

زندگى و به خاطر طبیعت اسالمى در تطور و تحول زندگى و نارضایتى از وضع 
  .موجود است

از این رو به منفى بودن حضور انسان در روى زمین ایمان ندارد و  اسالمى نظریه
دهد به ضعف و  ادبیات و هنر ناشى از تصورات اسالمى، به بشر اجازه نمى

نقص و سقوط کشیده شود و خأل زندگى و مشاعر او را با لذایذ حسى یا 
. دکن آفریند، پر نمى اشتهایى که جز حسد و حیرت و اضطراب و منفى بودن نمى

کند که به امیدهاى بلند و آزادى رو کند و خأل  بلکه این موجود را دعوت مى
  ...کند ر مىزندگى و مشاعر او را با هدفهاى ترقیخواهانه زندگى بشریت پ

همچنین وظیفه این ادب، یا هنر وارونه نشان دادن شخصیت انسانى یا واقعیت 
.  وجود ندارد، نیستزندگى و نشان دادن زندگى بشرى در یک شکل مثالى که

بلکه آن راستى در تصویر ظاهر و باطن انسان است و همچنین تصویر صحیح 
وقتى ادبیات از تصور اسالمى سرچشمه . هدفهاى الیق زندگى بشرى است
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گرفت داراى توجیه صحیح است، زیرا اسالم جنبش دایمى براى تحول و 
یان قومى را به خاطر د در زمانى یا در مهرگز وضع موجو. پیشرفت زندگى است

 بلکه مقصود اساسى اسالم از بین بردن ;کند تأیید یا آرایش نمىاینکه هست 
وضع موجود و به صورت نیکو در آوردن آن و تعلیم دائمى حرکت سازنده 

  .صورتهاى نو و تازه زندگى است

البته گاهى در این جهت با تفسیر مادى هنر برخوردى نموده، سپس جدا 
ساس این تفسیر، محور و پایه اساسى در هنر مادى اختالف و برا. شوند مى

نظرش در یست، زیرا مبارزه طبقاتى است، اما اسالم این اهمیت را براى آن قائل ن
  .مقاصد بشرى وسیعتر و بلندتر از اینهاست

تصور نشود که اسالم ستم اجتماعى و اختالف فاحش طبقاتى را امضا کرده یا به 
 بلکه به کسى هم اجازه اظهار رضایت یا لذت و خشنودى !آن راضى است، هرگز

. باطنى نداده و پیوسته در تعلیماتش نابودى و دگرگونى آن را تعقیب کرده است
با این وصف امتیاز خاص اسالم در مورد جنبش براى تحول و تکامل حیات این 

 کامل به کند، بلکه اشتیاق این راه استفاده نمىاست که هرگز از کینه طبقاتى در 
بزرگى انسان و رهایى او از زبونى در مقابل نیازمندى و گرفتارى و آزاد کردن 

  .انسانیت از بند شکم و چهاردیوارى خوراک و پوشاک دارد

پس هدفى را که اسالم در مورد جنبش تحول و تکامل در نظر گرفته جز پیش 
ت نیست، منتها در بردن تمام انسانیت رو به ترقى و بلندى و رهایى از بند مادیا

راه این هدف مقدس و عالى به آالم و گرفتاریهاى طبقات هم توجه نموده تا بلکه 
گوییم  گمان نرود که ما مى. را برطرف سازدا را باز کرده و آن آالم بنده

اسالم : گوییم اهمیت و ناچیز است، بلکه مى  گرفتاریهاى بشر در نظر اسالم بى
کینه طبقاتى، خود از همان قید و بندهایى است دین رهایى از قیدوبندهاست و 

که مانع پیشرفت و ترقى و پرواز انسان به باالست و هرگز اسالم بندى را با بند 
ـ این   نه پندارى  البته راه عالج واقعى ـ. کند دیگر و چاهى را با چاه دیگر پر نمى
 آن هستیم این درصدد گفتنآنچه اکنون . دیمآالم و بندها را پیش از این بیان نمو

است که ادب و هنر اسالمى از تصور خاص اسالم در مورد حیات و پیوندهاى 
بشرى سرچشمه گرفته و به حقیقت تفکرى که آن را جز جنبش سازنده و 

توان به شمار آورد پیوسته  دهنده نمى رهاکننده از مادیات و باالبرنده و ترقى
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ادیون در مورد جبر تاریخ تصور نشود که مقصود ما توجیهى است که م. است
 در هر گاه نفس بشر رنگ تصور اسالم را: کنند، بلکه منظور ما این است مى

شود که تصور مادى یا هر  گرفت، هنرهایى به او الهام مىمورد زندگى به خود 
کند، زیرا هنر جز حکایتى از آنچه  تصور دیگرى چنین هنرى را به او الهام نمى

  .در نفس انسان است نیست

اسالم با ذات هنر معارضه ندارد، بلکه با آن تصورات و ارزشهایى : آخرین سخن
نماید و به جاى  کنند مبارزه مى که این هنرها از وجود آن در نفس حکایت مى

ت و توانایى گذارد که قدر آنها در عالم نفس، تصورات و ارزشهاى دیگرى مى
باترى داشته باشند که زاییده زیباتر و دلرایجاد تصورات زیباى معنوى و هنرهاى 

  .طبیعت تصور اسالمى و داراى رنگ مخصوص آن است

خواهیم بررسى ادب اروپایى را بر نسل جوان حرام  هرگز تصور نشود که ما مى
. کنیم بلکه مقصود تجزیه و تحلیل و بیان خیر و صالح امت اسالم است و بس

 است نه از براى آنکه دعوت زیرا گاه روح ادب اروپایى هم با روح اسالم سازگار
به فضیلت و دورى از زشتیهاست، چون سخن در اطراف ادب است نه در 
موضوع منبر وعظ و خطابه، بلکه از این جهت است که به زندگى با نظر روحى 

کند و به ارزشهاى معنوى زندگى معترف  ـ نظر مى بلندتر از عالم ماده بلندى ـ
  .است

تفکر اسالمى منافات نداشته و وجدان نسل جوان را این چنین ادبى با روح کلى 
کند و هرگز به دستگاه ادراکى و فکرى تازه جوانان که تا سال سوم  ناراحت نمى

توان انکار کرد   و نمى. زند مه نمىاند، لط دانشکده بلکه تا درجه لیسانس خوانده
در الزم است که انواع و اقسام ادب و هنر که ضررى ندارد بلکه ضرورى و 

هاى تخصصى بدون استثنا از هر نقطه جهان مورد بررسى و مطالعه قرار  رشته
دوران   پس هدف اصلى آن است که در حفظ نسل جوان در دوران معینى ـ. گیرد

شود، بیش از هر  ـ از آلودگیها و آدابى که موجب انحراف او مى  پرورش ابتدایى
  .چیز کوشید

  تاریخ
اى از  شاخه. اى است خصوص و اهمیت ویژهتاریخ هم اگر چه داراى طبیعت م

هاى ادبیات است، زیرا تاریخ تفسیرى از وقایع زندگى است که حتماً  شاخه
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تحت تأثیر فلسفه و تصور کلى زندگى قرار گرفته و سرانجام چنین تفسیرى 
شود که امتیاز و اختالف  اى در مورد زندگى مى  منجر به تکوین فکر ویژه

  .درباره تاریخ و زندگى دارداساسى با تصور اسالم 

جهان را ـ محور تاریخ  چون غالباً اروپایى هستند  آن اینکه مورخین ـباالتر از 
اینان، اگر از روحیه مخصوص و غرور ویژه اروپایى صرفنظر . اند اروپا قرار داده

اما نسل جوان از تاریخى که بر این محور . شود، به حکم فطرت بشرى معذورند
  :ز دو فکر باطل زیر نخواهد داشتبچرخد ثمرى ج

اول آنکه عوامل معنوى در خط سیر تاریخ هیچ اثرى ندارد یا دست کم خیلى 
  .ناچیز است

کمى وپا بوده و شرق و اسالم فقط تأثیر دوم آنکه محور اصلى تاریخ تنها ار
  .خواهند داشت

و و سازندگى  و این هر دو فکر، چه از نظر تکوین فکر کلى در مورد زندگى
سلوک و چه از نظر احساس عزت اسالمى در مقابل سیل بنیانکن اروپا، دردآور 

آمد ناگوار یکى از دو قدم  جوان از این پیش پس براى نجات نسل. و مهم است
  :الزم است برداشته شود

اول یک تاریخ عمومى جهانى از نظر اسالم در تفسیر وقایع و حوادث تدوین 
نداده و بیش از اندازه  یکه تاز میدان تاریخ قرار  و نظر مخصوص اروپایى راکرده

آن را دخالت ندهیم، بلکه موقعیت و تأثیر شرق را به طور عام و اسالم را به طور 
  .خاص واضح و روشن نماییم

هاى کنونى مدارس را تغییر داده، اول تاریخ جهان اسالم را با  دوم آنکه برنامه
اریم، زیرا تدریس تاریخى که قلم و فکر تفسیر خاص اسالمى در اختیار آنان بگذ

س سپ. رسد  اروپا آن را به وجود آورده باشد براى فرزندان ما صحیح به نظر نمى
ممالک اسالمى آشنا شدند تاریخ تمام جهان را به هنگامى که دانشجویان با تاریخ 

شرط آنکه باز قلم و فکر ما در آن نقش اساسى داشته باشند، در مراحل 
هاى تخصص،  الیه در اختیار آنان قرار دهیم، آن گاه در دورهتحصیالت ع

جا مفصال درمورد   بدنیست همین. روشهاى دیگر تاریخ را به آنان تعلیم دهیم
  .روش تاریخ اسالم بحث کرده و سخن بگوییم
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تاریخ تنها حوادث نیست، بلکه تفسیر و تعلیم پیوندهاى آشکار و پنهانى است که 
کند زیرا هر حادثه در دیگرى  نند زنجیرى به هم مربوط مىحوادث پراکنده را ما

تأثیر دارد و هیچ یک از آنها چه از نظر زمان و چه از نظر مکان از این زنجیر 
  .بیرون نیست

تفسیر صحیح حوادث و درک کامل و ارتباط آنها با یکدیگر جز با استعداد درک 
ندگى مادى و معنوى تمام جهات انسانى اعم از روحیات، طرز تفکر، جهات ز

 میسر نیست و هر حادثه باید با چشم و فکر باز مورد مطالعه قرار گرفته و آثارى
جز با تجزیه و تحلیل دقیق از دست داده ماند  که از آن در قوه مفکره باقى مى

  .نشود

بنابراین تاریخ اسالم را براساس و پایه دیگرى باید تدوین کرد، به زندگى اسالمى 
خصوص و چشم مخصوص و روشى تازه باید توجه کرد، تا تمام از زاویه م

در این روش نوین، قبل از . هاى آن را روشن ساخت  اسرار و رموز و مواد و پایه
تنها از مدارک اروپایى . هاى عربى مراجعه کرد مدارک اروپایى، باید به نوشته

ى دیگر متون تاریخى خود استفاده کرد و به جاد توان در تصحیح و تأیی مى
سپس حوادث را ذاتاً بررسى نموده و فقط تحت تأثیر منطق خود . نیازى نیست

حوادث قرار گیریم و تنها با عقل و روح و ادراک سازگار با محیط اسالمى با آنها 
  .رو شویم و حیات اسالمى را حیات واقعى بشرى بدانیم روبه

شرى را دارد که آن پیداست آن کس توانایى بحث در هر دوره از ادوار زندگى ب
که خود را با آن را کامال درک نموده باشد، و آن هم امکان ندارد جز هنگامى 

معلوم است که این مطلب ویژه ناگفته . محیط و عوامل آن سازگار کرده باشد
هاى آن در  زندگى اسالمى نیست، اگرچه موارد آن روشنتر است، زیرا پایه

امروز دنیا مخصوصاً دنیاى اروپا تفاوت هاى زندگى  بسیارى از جهات با پایه
  .دارد

البته رسیدگى کامل به زندگى اسالم پیش از درک کامل روح عقیده اسالمى و 
طرز تفکر اسالم در مورد جهان و زندگى و انسان و طرز پذیرش این عقیده از 

حیات در سایه این عقیده، امکان ذیرش تمام جهات طرف مسلمانها و چگونگى پ
روشن است که این جهات در مورخ غیرعرب عموماً و غیرمسلمان ندارد و 

ـ یافت   جهاتى که حتماً باید در موقع تدوین تاریخ واجد بود خصوصاً ـ
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ما ناگزیر از بیان و درک علل حقیقى دگرگونى مردم در خالل این . شود نمى
ند آمدها و دگرگونیها و پیو زندگى تاریخى و پیوند و ارتباط این علل با پیش

نه تنها در شکل ظاهر و   تمام آنها با طبیعت تفکر اسالمى و روح انقالبى آن ـ
ـ بلکه در طرز تفسیر و توجیهى که از ارتباطات جهانى و   گامهاى عملى آن

نماید و در روش حکومت و نظام مالى و راههاى  انسانى و اجتماعى مى
هاى    دنبال آن پایهقانونگذارى و ضمانتهاى اجرایى و تمام ارکان زندگى و به

میدانهاى جنگ، پیمانهاى سیاسى و تماس دولتها و . تاریخ این زندگى هستیم
نویسان است، همه و همه محکوم علل و  نظایر آن که غالباً مورد بحث تاریخ

هر یک از .  کامال توجه داشتجهاتى است که در موقع تدوین تاریخ باید بدان
هر یک . اند علل کامال مختلف و گوناگوننویسان در درک این عوامل و  تاریخ

اى هستند که بر روح و فکر و طرز ادراک کلى ایشان از مسئله  پیرو آن فلسفه
و برهمین اساس مورخ مسلمان در بررسى زندگى . زندگى چیره شده باشد

زیرا طرز تفکر و ادراک خاصى است که او را . اسالمى امتیاز مخصوصى داراست
ابى که در سیر تاریخ تأثیر روشنى دارند پیوند ناگسستنى به حقیقت علل و اسب

  .بینى و درک کامل حقیقت از دیگران تواناتر است دهد و باالخره او در واقع مى

و در سایه ادراک کامل طبیعت عقیده اسالمى و پیروى و تعهد پیروان این عقیده، 
 معنوى توان به سنجش موانع و علل ترقى و پیشرفت اسالم و ارزشهاى مى

انسانى که در آن نهفته است و بر اسباب پیروزى و شکست تسلط کامل دارد 
توان زندگى مادى و معنوى عصر نبوت و نقاطى را که  پرداخت و همچنین مى

گاه جهاتى را که اروپاییها اسالم در آنجا نفوذ و رسوخ کرده است درک کرد و آن 
معنوى پنهانى که در نظر اسالم نمایند با تمام جهات   نمىغیر از آنها را درک 

  .آمیخت واقعیت و اثر کامل در سیر تاریخ و شکل زندگى دارد در هم

اى از زندگى   توان این حقیقت را انکار کرد که زندگى اسالمى هم رشته نمى
اند که در زمان و مکان،   اى از فرزندان آدم بشریت است و مسلمانها هم دسته
  .موقعیت و محلى مخصوص دارند

توان   شود مى نمى یا با اینکه وظیفه بشرى اسالم به زمان و مکان معینى محدودآ
  آن را از تاریخ بشریت جدا کرده و اصال به حساب نیاورد؟
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ها و حوادث  بدون شک زندگى اسالمى هم، خود در آن دوره از تأثیر تجربه
نبوده بهره  جهانى دورانهاى قبل، مخصوصاً حوادث جهانى زمان طلوع اسالم، بى

و در حوادث بعدى مخصوصاً آنچه منتهى به آن دوره یا نزدیک به آن بوده حتماً 
تأثیر گذاشته است پس براى تدوین تاریخ اسالم الزم است آزمایشها و حوادث 

و اوضاع اجتماعى بشر آن روز را بویژه از نظر عقاید وع اسالم انسانى قبل از طل
ضاع اجتماعى از قبیل نظام مالى و دینى، فکر، فلسفه و آنچه مربوط به او

حکومتى و جهات اخالق و عادات و افکار است با دقت مطالعه کرد، تا در سایه 
العمل جهان را در   همچنین باید عکس. آن، حقیقت دوره اسالم روشن شود

مقابل نظام جدید از نظر پذیرش و رد آن تعیین نمود و در آخر علل پیروزى و 
  .ور زمان درک کردالت و برخوردها را به مرشکست و تأثیرات و تحو

توان گفت که بررسى اوضاع جهان الزم و ضرورى است ولى  آیا مى
العرب را با آنکه محل طلوع و مرکز پخش انوار تابان و مرکز تجمع و   جزیرۀ

  رفته از جهان کنار گذاشته و توجهى به آن ننمود؟ فعالیت عجیبى به شمار مى

یدایش این پیغمبر و این آیین در آن زمان و آن نقطه خاص رود که پ آیا گمان مى
صرفاً تصادفى بوده است؟ یا آنکه حساب معین و قصد و تدبیر و ترتیب ویژه و 

کمترین نتیجه آن طرز و شکل  در کار بوده و سرانجام، دوره معینى که خاصى
  خاصى است که در نقشه ظاهرى و ذهنى عالم پیدا شده وجود داشته است؟

در تأسیس این ) ص(اکرم چنین، این فکر در بررسى وضع شخصى رسولهم
توان شخصیت یا نسب یا قوم و قبیله، یا اوضاع   آیا مى. دوره تاریخى راه دارد

تواند در یک محیط مؤثر باشد  اجتماعى و محیط آن روز و آنچه از عوامل مى
او اشاره شده و مام جمعیتهاى بشرى به کنار گذاشت و گفت که تصادفاً از میان ت

نظیرى را در جهان  وقت او هم چنین حادثه تاریخى بىتو؟ آن : گفته شده باشد
به وجود بیاورد؟ همچنین این خاطره ما را به بررسى طبیعت این حادثه مهم و 

پیش از رسیدگى به حوادث جهانى که بر پایه آن استوار   تفکر کلى متضمن آن ـ
  .دهد  ـ سوق مى است

اى خواننده این نوع تاریخ، یک آیینه تمام نما از همه اوضاع و با این عمل بر
شده است آماده اشى احوالى که پذیرشهاى واقع در زمان ظهور اسالم از آن ن

. تواند از این پذیرشها تفسیرى کامل و جامع بنماید  شود، چنان که مى مى
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هستى و شود و با ناموس  بنابراین، تاریخ پژوهشى از باطن اشخاص و اشیا مى
  .شود  مدارج انسانیت متصل شده، موجودى زنده و ماده زندگى مى

هاى اساسى دعوت  اگر بحث تاریخ بر این روش که بیان کردیم قرار گیرد و پایه
پیغمبر و جمعیتى که این دعوت را پذیرفته و از پیغمبر استقبال نمودند و 

عقایدى که بر اسالم و افکار و اع اجتماعى زمان طلوع همچنین حقیقت اوض
توان تحوالت و  کرده روشن گردد، بخوبى مى اجتماع آن روز حکومت مى
توان قدمهاى مؤثر و تأثیر و تأثرات را درک  مى. انقالبات آن دوره را درک کرد

چه و چگونه مردانى ) ص(پیغمبر اسالم : کرد و به تمام این گونه پاسخ گفت
 مقصد مهمى آنان را آماده انتخاب کرد؟ و چه رجالى ساخت و چگونه براى

هایى این  گذارى کرد؟ و روى چه پایه نمود؟ و چگونه نظام عالى اسالم را پایه
نظام پا برجا ماند؟ و نیز هویت مردان، قبایل، عشایر، جهات اقتصادى، جغرافى، 
زندگى، استعداد و پذیرش دعوت تا پایان مباحثى که دوره اول تاریخ اسالم را که 

  .دهد  بر آن گذاشت تشکیل مى» اسالم دوران پیغمبر«توان اسم  مى

اى که اسالم شرق و   دوره گسترش اسالم، دوره: آید سپس دوره دوم پیش مى
نظیر در عالم نفوذ   سیل شگفتى که با نیرو و سرعت بى. غرب جهان را گرفت

بلکه از جهات روحى و فکرى یى و پیروزى نظامى کرد، نه تنها از نظر کشورگشا
اعى، یعنى انسانیت کاملى که به دنبال ظهور دین جدید در جهان بشریت و اجتم

  .انگیز عالم انسانیت گردید پیدا شد و موجب تحول شگفت

بردن به تأثیر و تأثراتى   اینجاست که ارزش این روش تاریخى نمودار گشته، پى
که اسالم در منطقه نفوذ خود، چه در افکار و عقاید جارى و چه در نظام 

اعى حاکم و چه در اوضاع اقتصادى و یادگارهاى تاریخى و تماس و اجتم
آن زمان انجام داده، ممکن خوردهاى انسانى در آبادترین و متمدنترین نقاط بر
  .گردد مى

پیشرفت اسالم نه فقط در مناطق قدرت و نفوذ نظامى آن بوده و بس، بلکه موج 
 هم امتداد یافت، البته فکرى و تمدن درخشان آن به خارج از مرز جهان اسالم

باید آثار این پیشرفت و گسترش هم در خود جهان اسالم و هم در سایر نقاط 
 زیرا چه بسیار است آنچه جهان از اسالم به دست ;جهان مورد بررسى قرار گیرد
  .دادار آورد یا اسالم را تحت تأثیر قر
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این گونه بحث در تاریخ و بررسى تحوالت با این روش مخصوص که 
اى به روحى زنده و گویا  سابقه مشخصات آن بیان شد، تاریخ را به شکل بى

کند و همچنین جهان انسانیت و گامهاى زنده آن را به شکلى  تبدیل مى
مخصوص جز آنچه تاکنون اروپاییها آن را ترسیم نموده و ما بدان عادت 

  :رسد آن گاه دوره انحطاط و توقف گسترش اسالم مى. آورد  ایم در مى  نموده

هاى گذشته را خوب درک کرده باشیم  اگر ما با روش گذشته پیش بیاییم و دوره
توانیم  گردد و مى تمام علل داخلى و خارجى این انحطاط کامال روشن مى

چند تعداد از این عوامل زاییده طرز فکر : پاسخهایى صحیح به این پرسشها بدهیم
اخته دست مسلمانهاست؟ و چه و نظام خاص اسالم است؟ و چه مقدار از آنها س

اندازه مربوط به موانع خارجى است؟ آیا این شکست کلى بوده یا جزئى؟ 
هایى در خط سیر تاریخ به بار آورده و چه   ه لطمهدار؟ چ  سطحى یا ریشه

برانسان از نظر تفکر و اخالق و روابط دولتها و پیوندهاى اجتماعى تأثیراتى 
و عقاید و نظاماتى که دنیا جایگزین افکار و گذاشته است؟ همچنین ارزش افکار 

گردد، و سرانجام فواید یا  عقاید و نظامات اسالم نموده معین و مشخص مى
ضررهایى که دنیا از توقف نفوذ و گسترش اسالم و پیشرفت تمدن اروپا به دست 

بجا آن گاه بررسى وضع امروز جهان اسالم بموقع و . شود آورده است معلوم مى
هاى بحث بسیار روشن و واضح خواهد بود، بدون آنکه عاطفه و تعصب  پایهو 

از هیچ طرف در آن تأثیرى داشته باشد و در آخر در سایه این روش خاص، 
هاى تاریخ اسالم چه دیروز و چه امروز  رشته تاریخ انسان به هم پیوسته و دوره

  .ى کردبین توان فرداى جهان اسالم را پیش  معین شده و به کمک آنها مى

  بررسى قانون
تجزیه و تحلیل قانون نیز به همین صورت وجهه غربى به خود گرفته و تحت 

زیرا . تأثیر فلسفه غربى، تاریخ غربى، قانون غربى و اجتماع غربى در آمده است
قانون صورت اجتماع و یا اثرى از آثار آن است و اجتماع هم زاییده همه این 

  .عوامل است

فکر صحیح اسالمى باید پیش از بررسى هر قانونى نخست پس به خاطر تکوین 
رسى و البته بر. قانون اسالمى را به نحوى کامل و همه جانبه تجزیه و تحلیل کنیم

مسلمان باشد تا وجهه نظر غربى و اى از اساتید   قانون اسالمى باید کار عده
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. ـ داخل آن نشود جز در مرتبه تخصصى آن همچنین بررسى قانون جهانى ـ
بعالوه یکى از مقتضیات حیات اسالمى، سیادت و حکومت قانون اسالمى است 
و این معنى طبعاً به حکم واقعیت و احتیاج و محیط به تبعیت همانى که ما در 

در اینجا مسئله الزم و . شود  بررسى قانون اسالمى به آن اشاره کردیم منجر مى
است که به دنبال آن رود این  ى ممهمى که از اساتید قانون در این میدان انتظار

اى که پیشوایان اسالمى و شاگردان آنان در راه نمو قانون  قدمهاى برجسته
  .اند رفته و گامهاى حساسى بردارند اسالمى برداشته

*  

اکنون که از وسایل روش فکرى فراغت یافتیم، باید براى تحقق بخشیدن به یک 
رح روش براى همه باشد به طزندگى صحیح اسالمى که ضامن عدالت اجتماعى 

مطالب زندگى اولیه اسالمى قناعت قانونى بپردازیم و در این میدان نباید تنها به 
کنیم، بلکه باید از همه امکاناتى که مبادى و قواعد عمومى و وسیع اسالم در 

  .اختیار ما گذاشته است استفاده کنیم

انین و نظامات اجتماعى بنابراین هنگام وضع قوانین خود، باید از تمام آن قو
بشرى که با زندگى صحیح تصادم نداشته و مخالف با اصول اسالمى نیست و 

خورد، استفاده  ع ضررى به درد مىمصلحتى اجتماعى را در برداشته و یا براى دف
که دو اصل روشن اسالمى » سد ذرایع«نیز اصل و » مصالح مرسله«اصل : کنیم

 قدرت قانونى وسیعى براى تحقق دادن هستند، به متصدیان امور و حکومت
  .دهند مصالح عمومى در هر زمان و مکانى مى

کند و  بحث مى» عدالت اجتماعى در اسالم«البته در کتابى که به طور کلى از 
تواند   غرض نخست آن بیش از گفتار تفصیلى در باره قوانین و موادى که مى

ان دادن خود طرز فکر براساس طرز فکر عدالت اجتماعى اسالمى باشند، نش
کند، ولى من میل دارم  عدالت اجتماعى اسالمى است، همین قدر کفایت مى

ـ تحقق   حال و آینده  تواند در این میدان ـ  اى از مواردى را که اسالم مى پاره
بخشد براى مثال بیاورم، البته نه به این قصد که اینها تمام نیازمندیهاى اجتماع را 

هایى است که باید مقیاس عمل قرار گیرد و  اینها نمونهسازد بلکه  برطرف مى
کردن دانم که روشن   دهد و البته خود مى هایى است که راه را نشان مى نشانه

اجتماعى براساس آن است هاى   ریزى برنامه چیزى غیر از پى» طرز فکر عمومى«



٣٠٠ عدالت اجتماعی در اسالم

ولى سهم امروز من همین تحقیقات است و آینده خود پس از وضع اساس و 
  .هاى کامل عملى خواهد بود اد، و انتخاب راه ضامن اجراى برنامهبنی

  اى از راههاى اسالم نمونه
 401تا  101م قانونى مسلم است که در اموال بین  زکات در اسال: قانون زکات.1

چگونه این : و به هر حال نسبت کمى است و جا دارد انسان بپرسد. ثابت است
  سازد؟  را برطرف مىمقدار کم احتیاجات اجتماع اسالمى

  :براى جواب به این سؤال باید حقیقتى چند را مراعات نماییم

شود که تمامى   پایین بودن حد نصابى که زکات آن واجب است باعث مى) الف
است تنها در حدود رى که معاف از زکات ملت اسالمى آن را بپردازند زیرا مقدا

کثریت ملت در دادن زکات است و روى این زمینه ا) واحد پول مصر( جنیه 12
شریک بوده، حاصل امر مقدار نسبتاً معتنابهى خواهد بود، خصوصاً اینکه زکات 

  .گیرد نه به سود آن به اصل مال تعلق مى

زکات به دست آمده فقط براى گروههاى معینى که تعداد آنها کم است به ) ب
اسالم آن را گاه اکثریت ملت در زندگى بر کار است که  رسد و تکیه  مصرف مى

  .دانسته استاولین منبع روزى 

مهمتر از همه این است که زندگى اجتماع اسالمى تنها بر پایه مالیات زکاتى ) ت
مستقر نبود، بلکه در آن ایام از جنگهایى که بیش از نیم قرن طول کشید غنایم 

ن آمد که جنگجویان که غالباً از طبقه بینوایان و رنجبرا کالنى نیز به دست مى
اى از    دیگر مخصوص عده51بردند و  آن را مى 54بودند، در آن شریک بودند و 

و هنگامى که . ماندگان بود  محتاجان مانند خویشان و یتیمان و بینوایان و به راه
عمربن خطاب ترجیح داد که غنایم سرزمینهاى فتح شده تقسیم نشود و آنها را 

بر آنها معین نمود، این خراج به همچنان در دست اهالى خود واگذارده، خراجى 
  .حد وفور رسید و حتى تمامى فقرا را تأمین کرد

نیازى اجتماع را بر طرف   ولى امروز که این مورد اساسى قطع شده، زکات بى
هاى   کند و باید به فکر موارد دیگرى بود که به جاى غنایم جنگى و استفاده نمى

البته . توده مردم را افزایش دهداق ـ نشسته و وسیله زندگى و ارتز فیىء صلحى ـ
آورى نماییم زیرا زکات  باید پیش از فکر در باره آن موارد تمام زکاتها را جمع

یک فریضه مسلم است که به خاطر کمال صفت اسالمى اجتماع حتماً باید 
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پرداخت شود تا عالوه بر جهت اقتصادى وظیفه روحى خود را نیز ایفا نماید، 
 در موارد زکات نیز تصرف نماییم تا شامل همه انواع اموالى چنان که الزم است

مشمول ـ  در اسالمفقط به جهت معروف نبودن در ص بشود که تا به حال ـ
  .اند زکات نبوده

الزم است تذکر دهیم اموالى که مشمول زکات است به تفصیل در قرآن ذکر 
اى کسانى که ایمان «: نشده، بلکه تنها به طور کلى و اجمال در این آیه ذکر شده

هاى کسب خود و از آنچه از زمین براى شما بیرون  از پاکیزه! اید  آورده
ایم انفاق نمایید و به دنبال ناپاک نرفته، از آن انفاق کنید با اینکه شما این   آورده

  )1(».گیرید پوشى در آن نمى را جز به چشم

جب شد چه مانع دارد زکات وا) ص(بنابراین وقتى در اموال موجود زمان پیغمبر
گرچه  بهره و سودى ـشود و هر  ر هر چه مال یا کسب نامیده مىکه امروز هم د

و همچنین . ـ واجب شود  گیرد نباشد از انواع معمولى که زکات به آن تعلق مى
مؤلفۀ «زکات نیز همان طور که عمر تصرف نموده و  ممکن است در مصارف

 ;اى معین بدهیم تصرف نمده، تنها به عده را از زکات منع نمود، ]119[»قلوبهم
ها و   یا خود جنس زکاتى، بلکه براى آنها کارخانهآن هم نه به صورت نقدى

کارگاههایى ترتیب داده یا سهامى از مؤسسات و شرکتها برایشان خریدارى 
نماییم تا به طور همیشگى مخارج آنها را تأمین کنیم و ایت کمک صرفاً یک 

  .سازد، نباشد با مقتضیات زندگى فعلى نمىاحسان زودگذر که 

 هر وقت ;به هر حال اینها بحثهاى مفصلى است که در گنجایش این کتاب نیست
این باره ملت اسالمى تصمیم گرفت زندگى اسالمى خود را از سر بگیرد باید در 

  .فکر کرده و به نتیجه برسد
  
 سرزمینى که مردى اهل هر: فرماید  مى) ص(پیغمبر: قانون ضمانت اجتماعى. 2

تعالى تعهد  وحق(گرسنه در میانشان صبح کند ذمه پروردگار از آنها بیزار است 
  .)حال آنان را نخواهد نمود

                                                           
نا لکم من االرض والیتمموا الخبیث منه تنفقون یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرج«. 1

  )268/بقره(» .ولستم بĤخذیه اال ان تغمضوا فیه
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کنید در کوتاهترین عبارت، قانون ضمانت اجتماعى را  به طورى که مالحظه مى
نماید،  مىکه ما در اول کتاب نصوص و شواهد زیادى برایش بیان کردیم تثبیت 

کند که امروز باید قانونگذار   مىاین قانون را موکول به وجدان فرد و اجتماع و 
  .آن را نظر به اینکه اصلى از اصول اسالم است، تحت نظر بگیرد

: تواند همان امید عمربن خطاب را تحقق بخشد اینجاست که زمامدار و حاکم مى
 به بینوایان رد خواهم اى داشته باشم، مازاد اموال توانگران را گرفته، اگر آینده«

و مالیاتهایى که مرز و حدى جز تحقق بخشیدن تعادل محیط اجتماعى و » کرد
پوشاک و مسکن و دارو و  تکثیر خوراک و رفع مشکالت و زیان از ملت، و

ها از کار   البته به مقدارى که سرمایه. فرهنگ براى تمام افراد ندارد معین نماید
د عقالیى خود ادامه دهد زیرا چرخش کار از مصالح نیفتاده، بتواند به کار و رش

  .مهم اجتماع است

هایى از زمینهاى مالکین را گرفته، در دست  تواند قطعه  و اینجاست که حاکم مى
بردارى نموده، قدرت بر  بینوایان قرار دهد تا بدون اجرت یا با اجرتى کم، بهره

روزى و کار در محیط آنها  تنها وسیلهالبته در صورتى که   زندگى داشته باشند ـ
اگر یکیتان زمین خود را به برادرش «ـ تا در نتیجه، فرموده پیغمبر که   همین باشد

این . تحقق یابد» دهد برایش بهتر از این است که اجرت معلومى بر آن بگیرد
روایت را احمد ازعفان از حمادبن زید از عمرودینار از طاووس از عبداهللا عباس 

  )1(.نقل نموده است

ها را، به  تواند مزد کارگران کارخانه و نیز اینجاست که زمامدار اسالمى مى
البته پایینترین حد آن هم باید به . نسبت معینى از تولید و محصول قرار دهد

با  اى خوراک و پوشاک و بهداشت آنها را ـ اى باشد که در حدمعقوالنه اندازه
بدون شک . ـ تأمین سازد تماعدرنظرگرفتن نسبت افراد به ثروت عمومى اج

قدرت مشروع و قانونى حاکم در این میدان حدومرزى ندارد و بسته به چگونگى 
  .اوضاع واحوال و نیازمندیهاى مربوطه است

  
                                                           

  )مؤلف. (، از انتشارات استاد شیخ احمد محمد شاکر، طبع دارالمعارفمسند احمد، 4، ج2541ره حدیث شما. 1
آورى شده و کم آمده و  عاى است که زکاتها جم این حکم در زمینه: البته در عبارات کتاب خوب دقت کنید 

تنها راه معیشت فقرا همین باشد و همچنین مطلب قبلى و بعدى و البته اگر چنین شد بدون شبهه جایز است 
شرایط اجازه چنین شود البته به دست حاکم عادل اسالمى که قهراً یا خود مجتهد است یا از جانب مجتهد جامع ال

  .ایم بحث نموده» کنز«ل تحت آیه مباحث او در این زمینه مختصرى در ;دارد
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در میان ملت اسالمى هر فردى وظیفه دارد که در : قانون وظایف عمومى. 3
اى که  مینهپیشتر عقیده علما را در ز. کارهاى عمومى دولت شرکت نماید

بیان نمودیم و گفتیم که جات سربازان زیاد شود المال خالى شده و یا احتیا  بیت
سایر احتیاجات دولت . تواند به قدر احتیاج، از توانگران مالیات بگیرد حاکم مى

مانند اصالح راههاى عمومى و آبادکردن زمینهاى بایر و باسواد کردن افراد ملت و 
اینها . براى ناتوانان نیز مانند احتیاجات لشکرى استمهیا کردن وسایل بهداشت 

از جمله حقوق لشکریها . همه نیروهاى ملت است که باید از آنها نگهدارى کرد
قدرت آنها و سرحدات مملکت را خصوصاً در این زمان . را باید مرتب پرداخت

ین در که جنگها تمام ملتها و راهها را گرفته و تمامى دنیا در زمان جنگ و همچن
  ]120[. آرایى هستند، باید حفظ نمود هنگام صلح در حال صف

  
اسالم اشتراک در آب و آتش و مراتع را نظر به : قانون ملى کردن منابع عمومى. 4

 ضروریات اینکه از ضروریات اولیه زندگى هستند، مقرر داشت و باید بدانیم که
ه حسب زمان، اختالف باشد بلکه بزندگى مطلبى نیست که متوقف بر بیان شارع 

بنابراین رعایت این قانون عمومى اسالمى ما را در این عصر به . کند پیدا مى
مطلب ملى کردن درآمدها و منابع عمومى چون معادن، منابع نفت، آب آشامیدنى، 

و روى این اصل . کند  راهنمایى مى... برق، وسایل نقلیه عمومى، شکارگاهها و
 خاص یا شرکتهایى معین درآید و مورد احتکار آنها اى نباید اینها در دست عده

بینیم از   مىاى که  ملت تحمیل کرده به طور جابرانهقرار گیرد و اراده خود را بر 
  .بردارى بنمایند  آن بهره

ها و  تواند تمام اینها را به تملک دولت اسالمى درآورده، اجاره حاکم اسالمى مى
اص دهد و بدین وسیله جلوگیرى از احتکار قیمتهاى آنها را به مردم بینوا اختص

  .را که از هدفهاى اسالمى است، تحقق بخشد
  
اجتماع یا ث جلب مصلحت  هر چه باع:» سد ذرائع«و » مصالح مرسله«قوانین . 5

دفع ضرر عمومى باشد بر حاکم واجب است و هر چه مقدمه امر واجبى قرار 
د، حرام است و روى این مواد گیرد، واجب و هر چه مقدمه امر حرامى قرار گیر

توان اوضاع اقتصادى اجتماع را به وسائل متعددى تعدیل  مقرره در اسالم، مى
  :نمود که از آن جمله است
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داران بزرگ، زیرا مال زیادى در دست  گرفتن اموال مازاد از دست سرمایه) الف
یم شدیداً تحرالم آن را شود که اس آنها موجب گناهانى از جمله عیاشى مى

عیاشى و خوشگذرانى یک مسئله نسبى است که عرف در هر زمان و . کند مى
و قاعده کلى آن این است که انسان از . کند مکانى براى آن حدودى معین مى

آید تجاوز  مقدار متوسطى که از سنجش ثروت عمومى با اهالى به دست مى
رت خرید العاده اجناس است که از زیادى قد  و از جمله گرانى فوق. نکند

شود، در حالى که کاالهاى عرضه شده کمتر از  گروهى از افراد ملت ناشى مى
 آن جمله رذایل اجتماعى است که از کثرت ثروت در و از. قدرت خرید باشد

آید و آنان در فکر راههاى مصرف ناپسند   دست گروهى از مردم به وجود مى
و آتش آن دامن نیازمندان افتند که اخالق و ادراکات آنها را پایین آورده  مى

  .گیرد اجتماع را مى

فقر موجب ضررها و زیانهاى سویى است، اصوال : جلوگیرى از فقر شدید) ب
و تنها ... مقدارى از رذایل اجتماعى از قبیل دزدى، سقوط در دامن فحشا، ذلت و

و این عالوه بر اختالف مهم طبقاتى شود   تى پرورده مىدر دامان استیصال و بدبخ
ها و اضطرابهاى اجتماعى است که حتماً باید به وسیله   آثار سوء از قبیل کینهو 

  .حاکم جلوگیرى شود

و اما راه جلوگیرى از فقر نابودکننده، افزایش کار براى کارگران و مزد خوب 
البته . دادن و ایجاد امنیت اجتماعى براى ناتوانان و تعجیل در مداواى آنهاست

و تفاصیل آنها مربوط به قوانین مفصلى است که بر این اینها راههایى کلى است 
  .اساس قرار داده شده است

بیمارى و جهل موجب کاهش قدرت همگانى : سوادى  مبارزه با بیمارى و بى) ج
بنابراین باید راه آن . کند شود و در نتیجه راه را براى دشمنان باز مى اجتماع مى
با جهل و . چار راهش هم حرام استیعنى چون این کار حرام است نا. بسته شود

هاى  البته برنامه. توان مبارزه نمود  نیازى و کفایت نمى بیمارى هم جز با بى
کند ولى عالجش  نیکوکارى و نظایر آن مرهمهایى است که زخم را پنهان مى

 آن است که هر فردى صبح کند در حالى که با مال و بهره عالج حقیقى. کند نمى
تحصیل علم و مداوا داشته باشد و یا دارو و سواد عمومى خاص خود قدرت بر 
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شده، به نسبت مساوى و درجه مساوى به همه برسد و توانگر در اثر مال خود 
  .برد، برسد  نتواند به بیش از آنچه فقیر مى

  
ـ  ارث وقتى که خویشان و یتیمان و بینوایان حاضر به تقسیم ـ«: قانون ارث . 6

این نص قرآن )1(».دید و به متانت با آنها سخن بگوییشدند به آنها چیزى بده
. دارد که خویشان و یتیمان و بینوایان در ترکه سهمى دارند است که اعالم مى

تواند تصرف نموده و مصارف زکات را تغییر داده یا تخصیصى بر  حاکم طبعاً مى
به حسب تواند  کرد و نیز مى» مؤلفۀ قلوبهم«آن قائل شود چنان که عمر درباره 

الزم است تذکر دهیم که . مقدار ترکه و وضع اجتماع سهمى در ترکه مقرر دارد
شاید منظور از حضورى که در قرآن شریف ذکر شده، حضور حکمى باشد به 
این معنى که در آن اجتماع، یتیمان و بینوایانى باشند، گرچه در وقت تقسیم هم 

و بر . مکان کافى استحاضر نباشند بلکه همین حضورشان در آن زمان و 
دهند با قدرت  وجدان انجام نمىانونگذار است که وظایفى را که مردم به حکم ق

  ]121[.حکومت اجرا سازد
  
 اسالم ربا را از ریشه کنده و با تمام صورتهاى آن مبارزه :قانون تعاون و ربا. 7

نموده و هرگز یک زندگى اسالمى که اساس اقتصادش مؤسسات رباخوارى باشد 
 بیان داشتم که پیشتر علل مباینت کامل ربا را با روح اسالم. به پا نخواهد ایستاد

کشد، و به   ربا روح تعاون و همزیستى را مى: شود مىدر این دو جمله خالصه 
  .رساند  هایى بدون کار و انتظار ضرر و خسارت مى  دار بهره سرمایه

 باشد نه براساس ربا و بر این اساس است که اقتصاد ملى اسالم بر پایه تعاون
موالنا محمدعلى تمام اعتراضهایى را که بر این پایه و بنا ممکن است وارد شود 

ه است، وى بیان کرداسالم و نظم نوین جهان به طور کامل و کافى در کتاب 
  :گوید مى

  
شود که تحریم بهره باعث رکود کارها و معامالت تجارتى شده و  اعتراض مى«

 ابتدا ما تسلیم ;گیرد  و پیشرفت کارهاى مهم داخلى را مىهمچنین جلوى ترقى
شود، ولى در عوض چیزهاى بهترى  شویم که تحریم بهره باعث این دو چیز مى مى

                                                           
  )8/نساء(» .واذا حضر القسمۀ اولوا القربى والیتامى و المساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قوال معروفا«. 1
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ى بشریت جز  همان جنگها که برا;گیرد  زیرا جلو جنگها را مى;دهد به ما مى

ضهاى روشن شدن آتش این جنگها علتى جز وامها و قر. اى ندارد بدبختى ثمره
تجارت در دولتهاى صدر اسالم و . بیایید تا حقیقت را خوب دریابیم. ربوى ندارد

زمانهاى اولیه آن سیرى طبیعى نموده و به بهترین نحو انتشار یافت و همچنین 
هاى مهم داخلى رونقى بسزا داشت تا اینکه این دولتها در ردیف دولتهاى مهم  برنامه

  .هانى قرار گرفتندگیرى تمدن ج دنیا در میدان سبقت
تمدن غرب آورده م ربا با موقعیتها و اوضاعى که دنیاى جدید و انصافاً این تحری

سازش ندارد ولى آن نظام واالیى که اسالم در پیش چشم دارد نظامى عملى است که 
هایى که مدار  در صدر اسالم چندین قرن نتایج خوب خود را داده است و سرمایه

در .  داده که با قرضهاى معمولى مختصر تفاوتى داشته استکارها بوده است سودها
اند و این شراکت هم ممنوع  حقیقت این حالتى است که کار و سرمایه در آن شریک

سرمایه و کار باید : گوید نظام اجتماعى اسالم مى. نیست
شریک باشند ولى معناى پرداخت سود ثابت این است که  زیان و سود در هردو

  . سود بدهد، گرچه نتیجه کار فقط زیان باشدسرمایه دایماً
شود که شراکت کار و سرمایه در سود و زیان عملى نیست  و گاهى اعتراض مى

در حالى که نگهدارى دفترهاى . زیرا براى همیشه محتاج به نگهدارى دفترهایى است
متعدد از لوازم حتمى تجارت است زیرا حسابهاى تجارى صرف نظر از این جهت، 

ت آنها به دفتر نیاز دارد و تمام شرکتهاى سهامى که  تعیین اندازه سهام و پرداخبراى
و این برنامه بیشتر از برنامه اضافه سود . مهمى دارند خود دفترهایى دارندتجارتهاى 

دارد، به سود  دارى را زیاد نموده و ستمى به کار روا مى به سرمایه که مفاسد سرمایه
ى که حکومتها و شرکتها براى اجراى کارهاى مهم چون وامهای. مصالح عمومى است

  .کنند تابع همین اساس است مى... ها و آهن و حفر ترعه کشیدن راه
دارد  مقرر مىى که اسالم و هنگامى که برنامه بانکهاى عمومى براساس تعاون

  ».نهاده شود براى بشریت نعمتى بزرگ خواهد بود
  

سب با کتابى که از طرز فکر عمومى بحث این کالم مجملى است و تفصیل آن منا
ـ  اگر اجرا شود ولى بد نیست براى درک برنامه اجرایى آن  ـ. کند نیست مى

فرض کنیم دولت قانونى را گذرانده و بهره سرمایه را در بانکها و : مثالى بیاوریم
شخصى لغو بنماید، آن وقت چه باید ى عمومى و وامهاى شرکتها و کارگاهها

  کرد؟

داران به طور کلى براى زیاد کردن مال خود تنها و تنها دو راه   قت سرمایهآن و
. اول خودشان سرمایه را در صناعت و تجارت و زراعت به کار اندازند: یابند مى
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دوم اینکه سرمایه خود را در راه تعاون در شرکتهاى سهامى به کار برند تا 
کند و ابداً ضررى هم    قبول مىو هر دو راه را اسالم. سهامشان سود یا زیان ببرد
  .آورد مىبه زندگى اقتصادى وارد ن

ولى این خطر را دارد که مالداران از گذاشتن مال خود در بانکها خوددارى نمایند 
توانند انجام  و از طرفى نوعاً این بانکها هستند که کارهاى مهم اقتصادى را مى

ایم،  جز راههاى اروپایى ندیدهو ما چون براى استخدام سرمایه نوعاً راهى . دهند
ولى اوال انسان فطرتاً مایل به تکثیر مال . کند این خطر به نظرمان مهم جلوه مى

. ـ ممکن نیست  به هر وجهى که باشد  است و این هم جز با به کار انداختن آن ـ
بنابراین ما هر وقت . و همین میل فطرى انسان ضامن حبس نشدن مال است

توانیم  کارهاى مهمى انجام دهیم، مى» تولید بزرگ«وان تازه خواستیم که طبق عن
قانونى براى برخى از اقسام صنایع مهم گذرانده، در آن قید کنیم که جز با 

اى که دست کم آن مثال فالن مقدار است، اجازه تعهد فالن کار را نداشته  سرمایه
ود و زیان به ها با سهامهاى جمع شده، طبق حساب س  اینجاست که سرمایه. باشد

نکى جز بانکهاى صادرات نخواهد بود و هنگامى که افتند و احتیاج به با کار مى
بانک دیگرى خواست سودى کند، الزم است که با اموال خود و اموال 

بردارى سهامى گرفته  ـ در کارهاى بهره با علم و رضایتشان  اندازکنندگان ـ پس
ن سودى که مورد تعهد قرار گیرد بدون بنابرای. به انتظار سود و یا زیان بنشیند

گیرد  هاى داخلى و خارجى را نمى  شک رباست، و این معنى جلو پخش سرمایه
ها و  ها در بانکها به امانت سپرده نشده بلکه در برنامه زیرا قسمت عمده سرمایه

  .مؤسسات مشغول کار است

*  

 بدین ترتیب ;دهاى اسالمى درآین  توانند به شکل مؤسسه شرکتهاى بیمه نیز مى
شود، در معرض نقص و زیادت، سود  که اموالى که در آنها به ودیعت گذاشته مى

هایى به کار  هاى موجود را در برنامه ها، سرمایه و ضرر باشد و آن مؤسسه
اند  که اموال خود را بیمه کردهاندازند که قابل سود و زیان باشد، و به کسانى 

اند، بپردازند و از آنها مقدار خسارت وارده،  داختهپرمبلغى کمتر یا بیشتر از آنچه 
بدین ترتیب مسلمانان یک توده تعاونى و همکار . به نسبت اموالشان، گرفته شود

اى شده است،  خواهند بود که از اموال خود به کسى که دچار سانحه و حادثه
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ندى به پردازند تا خود نیز نوعى از امنیت و بیمه را در موقع ضرورت و نیازم مى
  .دست آورند

آنها را به وان همه ت انداز نیز سازگار است و مى این موضوع با صندوقهاى پس
ها و شرکتهاى تعاونى درآورد که دارایى و ثروت خود را در  شکل مؤسسه

اندازند و فقط سود خالص   ـ به کار مى قابل سود و زیان هاى سودآور ـ برنامه
یابد و همه  ادى ما از رنگ ربا نجات مىبرند، و بدین ترتیب نظام اقتص نمى

  .شود ها براى کارهاى تولیدى سودآور مصرف مى سرمایه

توان  توان گفت که اعتقاد به اینکه ربا یک ضرورت است و نمى  به طور کلى مى
ما آن را تکذیب اى است که خود واقعیتهاى عصر  هاز آن رهایى یافت، مسئل

اى غیر از پایه رباخوارى   ى است که بر پایهکند و این نظام اقتصادى کمونیست مى
گویند که رباخوارى، از نظر  و بعضى از اقتصاددانان جهان غرب مى. استوار است

اقتصادى محض، داراى نقص و عیب است و به یک نظامى که نزدیک به نظام 
در پیشاپیش این اقتصاددانان معروف، . کنند اقتصادى اسالمى است، اشاره مى

  .آلمانى قرار دارددکتر شاخت 
  
قماربازى یک عمل پست و زشت است، زیرا عملى است که : قانون قمار. 8

آورد، در   اى که بین قماربازان به وجود مى عالوه بر عداوت و دشمنى و کینه
حاصلِ قمار به دست آوردن مال . کند بناى اجتماع تزلزل و اضطراب ایجاد مى

بخت (» الیانصیب« مختلف است و انواع قماربازى. بدون کوشش و کار است
در واقع روح نیکوکارى مردم را وادار به خرید این . نوعى از آن است) آزمایى

کند و تمایل به کمک به بیمارستانها و کارهاى خیر هم آنان را به این  اوراق نمى
خواهند که مال و ثروتى بدون کوشش به  سازد، بلکه همه آنها مى  امر وادار نمى
 و این، چنان که گفتیم یک عمل پست و ناگوار است که وجدان دست آورند

  .سازد نیکوکارى را آلوده مى

! اى که به نام نیکوکارى نشینیهاى مسخره  البته نیازى به اشاره به جشنها و شب
دارى و مردن روح خیرخواهى  شود، نیست همه اینها نتیجه سرمایه برپا مى

 حاضر نیست جز در قبال لذت واقعى، و به خاطر دوستى شهوات است که
پس باید ما قماربازیها را به طور کلى، به . حیوانى یا کاالى گرانبها، پولى بپردازد



٣٠٩ عدالت اجتماعی در اسالم

نشینیهاى   هاى عریان و شب  هر شکل و عنوانى که باشد، با اوراق فریبنده و سینه
اسالم . زندگى اسالمى به هیچ یک از اینها نیازى ندارد. اش، طرد کنیم  آلوده

پذیرد که روابط انسان بر این اساس و پایه باشد یا نیکو کارى در  ىهرگز نم
  !و به وجود آیدمراکز شهوات رشد کند 

  
هر دو یا با هم . زنا هم انحطاط اخالقى و هم فقر مادى است: قانون فحشا. 9

اسالم فحشا را به هر شکلى که باشد تحریم . هستند یا یکى حتماً وجود دارد
زنا دلیل یک اجتماع غیرمتوازن و به هم . قسام آن زناست کوچکترین ا;کند مى

اگر یک . اى ثروت انباشته است و در طرفى نیازمندى   در گوشه;ریخته است
ورد، امکان دارد، ولى اگر مرتبه بگویند که زن گرسنه بماند و از جسم خود نخ

نیست و این صحیح ! از جسم خود استفاده خواهد نمودقرار باشد که بمیرد حتماً 
که ما مردم را در مقابل نیازمندى و فریبندگى مال، امتحان کنیم و سپس از آنها 

  !بخواهیم که از مردان خدا ساخته و از پیامبران بشوند

خواهد که ریشه فحشا را بکند، چنان که اسالم  قانون سدذرائع از حکومت مى
 فحشا به حکم  پس قانون مربوط به;داند که قانون از آن جلوگیرى کند الزم مى

توان کرد و از بین بردن اسباب   نص، تشریع شده و هیچ گونه تصرفى در آن نمى
  .و وسایل آن نیز به حکم قانون سد ذرائع الزم و ضرورى است

مسکرات .  در باره این قانون نیازى به سخن گفتن نیست:قانون مسکرات. 10
تواند بدان اجازه  بدون شک تحریم شده است و اجتماع اسالمى هیچ روزى نمى

 .و اصوال، مشروب در ردیف فحشا بوده و همپیمان آن در محیطهاست. بدهد
شهوت نفسانى نیازمند تحریک خیال و . استباعث عیاشى و بیکارى ناشى از آن 

  .نشاط به واسطه مخدرى از مسکرات و مخدرات است

مى، مشروب مانند همه مواد مخدر با یک اصل بزرگ از اصول طرز فکر اسال
اصل بیدارى دائمى که اسالم آن را بر وجدان و درون و : تعارض تام و تمام دارد

  .عقل هر فرد الزم دانسته است

و عالوه بر آن، این یک وسیله فرار از درک حقایق و اوضاع است و اسالم با این 
ترس در مبارزه براى و شانه خالى کردن موافق نیست، زیرا که آن ناشى از فرار 

  .و هدر دادن زندگى استزندگى 
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*  

تواند رهبرى زندگى را در حالى  اسالم یک نظام زبده و زنده است که همیشه مى
تواند  اسالم مى. کند، به عهده بگیرد که روح و اصول و مبادى خود را حفظ مى

 عدالت زندگى صحیح، زنده، نیرومند و انسانى را تحقق بخشد و آن چنان
هاى انسانى کامل استوار گردد و  پایهر پا دارد که بر االطرافى را ب اجتماعى جامع

حقى باشد، بدون آنکه جلو کوشش و نشاط  هدف آن اعطاى حق هر ذى
ثمربخش فردى را بگیرد و یا آنکه آن را چنان آزاد بگذارد که به خودپرستى 

  .مضرى تبدیل گردد

اخته طرز فکر اسالم در باره زندگى، کاملترین طرز فکرى است که جهان شن
است، زیرا که اسالم جامع همه عوامل مادى و معنوى است و از آن وحدتى را به 

هایى را مورد  و نمونه. رود مىآورد که با آن به سوى افق بلند مرتبه   جود مىو
رسد ولو آنکه به صورت  دهد که در واقع و در عمل بدان مى  هدف قرار مى

ایت اسالم به پیشرفت و ترقى بشریت در پرتو هد. هاى خیالى جلوه کند بافته
عالى و نیرومندى رسید و این در نخستین روشنایى اسالمى بود که نور آن از 

  .جهان اسالمى گذشت و به همه انسانیت رسید

هاى زیاد، از هر زمان دیگر بیشتر آمادگى دارد که از  این بشریت، پس از تجربه
نظام براى راهبرى بشریت به این . نظام اسالمى و طرز فکر اسالمى استفاده ببرد

و به هر . سوى کمال مطلوب آمد، بنابراین باید بشر مدارج کمال آن را بپیماید
تر شده،  شود، تجربه بشر بیشتر و گسترده اندازه که قرون و اعصار مترقیتر مى

بشریت امروز از هر . تر و تواناتر باشد مندى بیشتر آماده بنابراین باید براى بهره
به . ى به آن نزدیکتر است و فردا هم از امروز نزدیکتر خواهد شدوقت دیگر

که در کند و به مقدارى  اى که ترقى مى  گیرد و به اندازه ت آنچه یاد مىموازا
  ...بیند  برد و آزار مى سایه نظامهاى دیگر رنج مى

جهان حیران و سرگردان و مضطرب و ترسان و لرزان را هرگز هیچ چیزى به 
هنگامى که  و عدالت و امنیت جامع نخواهد رساند مگر آنکه ـصلح و آرامش 

  .ـ به سوى این نظام کامل برگردد خدا خواست
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  :دنیا بر سر دو راهى

  !اسالم یا کمونیسم
  

  رویم؟ اکنون ما به کجا مى
اى توقف کنیم  کامال الزم و ضرورى است که لحظه... رویم؟ اکنون ما به کجا مى

خواهیم،   ز خود این سؤال را بکنیم و زندگى خود را در راه و روشى که مىو ا
  .توجیه و رهبرى کنیم

درپى جهانى، امروز به دو اردگاه و به دو بلوک بزرگ  دنیا پس از دو جنگ پى
البته ... دارى در غرب  بلوک سرمایهوبلوک کمونیسم در شرق : تقسیم شده است

امر پیدا شده و موضوعى است که زبانها این همان چیزى است که در ظاهر 
عتقدیم که اما ما م!... کنند گویند و افکار هم بدان اعتراف مى درباره آن سخن مى

تقسیم مادى مبتنى بر مصالح و منافع خاص است، این یک تقسیم ظاهرى و یک 
اى است براى سود و کاال  و در واقع مبارزه. نه روى اصول و مبادى و ایدئولوژى

  .زارهاى اقتصادى، نه بر پایه عقیده و طرز فکرو با

ـ در واقع و حقیقت خود، از  اروپا و امریکا طبیعت طرز فکر بلوک غرب ـ
هر دو بر پایه تحکیم طرز فکر مادى در . طبیعت تفکر روسیه شوروى جدا نیست

اگر روسیه یک کشور کمونیستى شده، اروپا و امریکا هم در . زندگى، استوارند
دارند و به طور قطع به سر انجام این راه خواهند رسید، مگر  ه گام برمىهمان را

  .آنکه رویدادهاى تازه و نوینى در جهان رخ دهد

مبدل ساخته » سود و نفع«را به » اخالق«در ماوراى تفکر مادى حاکم بر غرب که 
 ...کند و براى مبارزه و پیش افتادن در بازارها و مصالح و منافع مادى دعوت مى

کند و جز   در وراى این طرز فکرى که عنصر غیرمادى روح را از زندگى طرد مى
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هاى عالى اخالقى   شود، ایمان ندارد و نمونه به آنچه در آزمایشگاه ثابت مى
» پراگماتیسم«شمارد و وجود حقایق اشیا را همانند فلسفه   محض را کوچک مى

کر غلط، هنگامى که در کند، در پشت این طرز ف  در غیر وظایف اشیا انکار مى
اوضاع اقتصادى کشورهاى غربى تغییرات کمى پیدا شود، چیز دیگرى جز 

  .نخواهد بود» کمونیسم«

گونه فرق و  در طبیعت و حقیقت طرز فکر اروپایى، امریکایى و روسى هیچ! آرى
ولى در اوضاع و امکانات اقتصادى و اجتماعى آنان . تفاوتى وجود ندارد
وجود دارد و اصوال آنچه یک فرد امریکایى را از کمونیست تفاوتهاى مختصرى 

که   دارد، طرز فکر و عقیده او درباره چگونگى زندگى واقعى ـ شدن باز مى
ـ نیست، بلکه براى آن  کند تفسیر مادى تاریخ و زندگى و هستى را طرد مى
 دار دهد که خود فردا سرمایه  است که فرصت و امکانات موجود به او اجازه مى

و همچنین براى آن است که فعال مقدار مزد کارگر در آن سامان کمى ! بشود
دارى در امریکا به مرحله نهایى خود برسد و  ولى هنگامى که سرمایه. بیشتر است

بست بخورد و انحصارگران و احتکارطلبان معدودى بازیگر  سلسله احتکار به بن
دهد که  ات به او اجازه نمىمیدان شوند و فرد عادى احساس کند که دیگر امکان

ر نتیجه بسته شدن داران درآید و از طرفى د در آینده، خود در جرگه سرمایه
احتکارگران معدود یا به هر علت دیگرى مزدها هم پایین سلسله احتکار در 

 زیرا دیگر براى ;آورد بیاید، بدون شک کارگر امریکایى هم به کمونیسم روى مى
گونه پناهگاهى از  االتر از طرز فکر مادى نیست و هیچاو نگهبانى در زندگى، ب

  ]122[.عقیده معنوى و مقامات عالى اخالقى براى وى وجود خارجى ندارد

هرگز (!) داردغرب که با تمام شدت ادامه مسئله مبارزه بین دو اردوگاه شرق و 
ى دهد زیرا هر دو آنها جز فکر مادى در باره زندگى، چیز دیگر  ما را فریب نمى

  .ندارند و هر دو از نظر طبیعت و حقیقتِ طرز فکر به یکدیگر نزدیک هستند

جنگند و بلکه هر دو  هیچ کدام به خاطر اصول مشخص و طرز فکر صحیح نمى
جنگند و البته   به خاطر قدرت و نفوذ در جهان و سود در بازارهاى اقتصادى مى

یایى و افریقایى آساین بازارهاى اقتصادى هم ما، یعنى کشورهاى اسالمى و 
منطقى و اصیل، فقط بین اسالم و بین دو اردوگاه اما مبارزه عمیق و ! هستیم

امپریالیستى شرق و غرب هر دو به موازات همدیگر است اسالم تنها نیروى 
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حقیقى و طرز فکر جامعى است که در مقابل نیروى طرز فکر مادى اروپا و 
اند، قرار دارد و جداً با  اوى پیرو آنامریکا و روسیه شوروى که همه به طور مس

  .کند آنها مبارزه مى
درباره هستى و  است که شامل طرز فکر جهان شمولى اسالم تنها ایدئولوژى جهانى

زندگى و انسان است، و تکافل و تعاون اجتماعى را در محیط انسانى، به جاى 
رز فکرى  و براى زندگى طکند جنگ و نزاع و بر سر هم کوبیدن بر قرار مى

. سازد کند که زندگى را با خالق آن همبسته و پیوسته مى ریزى مى غیرمادى پى
کند و زندگى را در یافتن   در سایه آن در سراسر زمین برنامه آن را اجرا مى

شهاى مادى ثمربخش خود دهد، ولو اینکه کوش هدفهاى مادى محض پایان نمى
  .عبادتهاى اسالم استعبادتى از 

در مقدمه آنها مسیحیت واقعى تحریف    گفت که ادیان آسمانى ـانصافاً باید
چنان که مادیگرى کمونیستى . پذیرد  ـ مادیگرى اروپایى و امریکایى را نمى نشده

کنند، زیرا هر دو آنها از طبیعت واحدى هستند که با طرز   روسیه را هم طرد مى
بینم، نیروى   مىولى مسیحیت، در آنچه من. فکر معنوى در زندگى معارضه دارند

زیرا مسیحیت یک . آید ادى نوین به حساب نمىمثبتى در قبال مواجهه با افکار م
تواند در سایه آن به  گیر منفى است و زندگى و حیات نمى دین فردى گوشه

البته مسیحیت دوران محدود خود را در . رشد و تکامل فعال خویش ادامه دهد
ز گردش با زندگى عملى در نسلهاى حیات بشریت به پایان رسانده و سپس ا

میان یهودیت و  بعدى عاجز شده، زیرا مسیحیت براى دوره خاص و محدودى ـ
ـ آمده و وقتى که اروپا به علل تاریخى خاصى به آن گرویده، از گام  اسالم

براین اساس، به گوشه معبد و . متحول بازمانده استدگى برداشتن در راه زن
جاى گرفت و نتوانست بر واقعیت زندگى (!) شه دل فرد کلیسا پناه برد و در گو

مسلط شود زیرا که نیروى استمرار و استقامت و تحول و رشد و تکامل را 
  .نداشت

تواند نظامهاى اجتماعى و اقتصادى را  بدون مبالغه و اغراق، مسیحیت هرگز نمى
رز فکرى گونه ط یچکه دائماً در تحول است، برقرار کند زیرا در کیش مسیحیت ه

  .ندارددرباره زندگى واقعى عملى وجود 

  ...اما اسالم
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در آن عقیده و طرز فکر قانونگذارى و تشریع، . اسالم نظام کامل هستى است
برنامه اجتماعى و اقتصادى تابع وجدان و تشریع، آماده رشد در فروعات و قابل 

  .تطبیق با هر عصر و زمانى وجود دارد

هستى جهان شمولى را که شامل زندگى و  کامل و اسالم براى بشریت طرز فکر
سازد، و  دارد و در آن احتیاجات فکرى را برطرف مى و انسان است عرضه مى

کند و  اى روشن و ساده و در عین حال عمیق را تقدیم مى  براى انسانیت عقیده
آورد و براى مجتمعات طرحهاى  بدینوسیله احتیاجات وجدان و درون را برمى

کند و بدین ترتیب احتیاجات کار و نظام زندگى  اقتصادى را عرضه مىقانونى و 
  .سازد را برطرف مى

را طرد قرار داده، تفکر مادى محض هاى معنوى  اسالم نظام زندگى را بر پایه
کند و سود  و روش خود را بر پایه اصول روحى و اخالقى بنا مى. کند مى

نین با تفکر مادى مسلط در پذیرد و این چ پرستى و منفعت زودگذر را نمى
کند و زندگى را به   اردوگاه غربى و شرقى، اصطکاک مستقیم و عمیقى پیدا مى

برد که اروپا و امریکا و روسیه همه با  افقى باالتر از این افقهاى نزدیک مادى مى
  .اند هم و به طور یکسان فقط براى آن ارزش قایل

نیازمندیم که  جهان اسالم بشدت شود که ما در  اجمالى روشن مىاز این بررسى
  .به همه جوانب موقعیت خود مراجعه کنیم

ما درباره زندگى طرز فکر جامعى داریم که به مراتب باالتر و مترقیتر از هر فکرى 
  .است که اروپا و امریکا یا شوروى دارد

توانیم براى بشریت این طرز فکر را که هدف آن تعاون و همکارى کامل   ما مى
خواهد ارزش   اى بوده و مى و تکافل اجتماعى صحیح و همه جانبهانسانى 

براین اساس جاى ما در آخر  ;عرضه بداریمزندگى را به مرتبه باالترى ببرد 
  .کاروان نیست، بلکه مقام ما جلودارى و پیشقراولى است

توانیم به این مقام طبیعى خود برسیم   ولى بدیهى است که ما به آسانى هرگز نمى
رسیم، مگر آنکه فداکاریها و از خودگذشتگیها و قربانیهایى در   بدان نمىو هرگز

البته وظایف سنگینى بر دوش و در . این راه براى خیر خود و بشریت ابراز داریم
اند  ال استفاده کردهانتظار صاحبان ثروت و مالداران و آنهایى است که از متاع و م

زیرا ما باید از . و کامال ضرورى استسنگین باید بر دوش آنها باشد و این بار 



٣١٥ عدالت اجتماعی در اسالم

و سرانجام باید یکى از این دو راه را راه اسالم پیش برویم یا از راه کمونیسم، 
و اروپا و امریکا که ما به سیاست غلط . اى جز این نداریم  انتخاب کنیم و چاره

ایم حتماً و  ، و آن را بر رژیم اسالمى خود ترجیح دادهایم آنها توسل جسته
دارند، به سوى کمونیسم خواهند یر یا زود به حکم طرز فکرى که نجام دسرا

رفت زیرا طبیعت و حقیقت طرز فکر اروپا و امریکا همان تفکر کمونیستى است 
و طرز فکر آنها درباره زندگى همان ایده کمونیستى است و اختالف فقط در 

  ...ظاهر کار است، نه در حقیقت عمیق آن
آنها . خواهد  دانند که کمونیسم چه مى لین و خوشگذرانها مىداران و متمو سرمایه

ترسند و   کمونیسم مىترسند، از اسم فکر که از جن و غول مى همانند مردم کوته
نجات آنها و براى همه بشریت  ولى باید آنها بدانند که براى ;کنند فرار مى

بادى آن را  همان اسالم صحیح و حقیقى که اصول و م.پناهگاهى جز اسالم نیست
کنیم و درباره ارزشها و تکالیف و وظایف آن در نفس و مال و  ما عرضه مى

  !ثروت مکرر گفتگو کردیم

یا باید در آخر کاروان غربى که خود را ! ما هم امروز بر سر دو راهى هستیم! آرى
 نامیده راه برویم و سرانجام هم همراه آنان به کاروان شرقى »تیککاروان دمکرا«

 معروف است برسیم و به آن ملحق شویم و یا »کمونیسم«نزد آنها به نام که در 
اینکه به راه و روش اسالم برگردیم و آن را در تمام شئون زندگى خود اعم از 
روحى و فکرى و اجتماعى و اقتصادى حکومت دهیم و از آن نیرو و کمک 

عات و روشهاى بخواهیم و تکالیف و واجبات آن را در همه امور بپذیریم و تفری
  .آن را از طرف فکر کلى و جامع آن اخذ کنیم

و بدون شک، اگر ما امروز به این کار برنخیزیم، فردا هرگز نخواهیم توانست آن را 
  .عملى سازیم

المللى، با عقیده مضطرب و  جهان شکست خورده پس از دو جنگ متوالى بین
وز بیشتر از همه وقت وجدان ناراحت و مشوش، متحیر بین روشها و افکار، امر

نیازمند آن است که ما عقیده و رژیم و طرز فکر عملى و واقعى خود را درباره 
زندگى بر او عرضه بداریم، و البته معقول نیست که آن را قبل از تطبیق کامل بر 

ما باید آن را در زندگى خود عمال نشان دهیم تا . زندگى خود به آنها عرضه کنیم
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تئورى خیالى در عالم تصورات فرض نکرده و حقیقت و جهانیان آن را یک 
  .واقعیت انکارناپذیرى را بر روى زمین ببینند

  نتایج برگشت به سوى اسالم
زندگى ق یافتن عدالت اجتماعى را در برگشت به سوى اسالم به ما فقط تحق

روش اسالم تنها بازگردانیدن امنیت و اطمینان و توکل بر مردم . بخشد نمى
ها و روشهاى   ناراحت و متحیر که راه نجات را از مبادى و برنامهمضطرب و
بلکه همراه عدالت اجتماعى داخلى، در خارج از . جویند، نیست مختلف مى

دهد و ارزش و مقام   سرزمینهاى خود، شخصیت پرستیز و عظمتى به ما مى
ز متجاو(هر دو اردوگاه . بخشد  المللى به ما مى خاصى نیز در اجتماعات بین

کنند و در صحنه سیاست جهانى خود  حسابى براى ما باز مى) شرق و غرب
  .شوند  براى ما وزنه و اعتبارى قائل مى

دارد و براى آن  باالتر از این، برگشت به سوى اسالم، به جهان صلح را ارزانى مى
آورد که براحتى نفسى بکشد و از یک خطر موحش و بدبختى  امکاناتى پدید مى

ن خود را باز کرده تا در جنگ جهانى جدیدى خشک و تر را با هم بزرگ که دها
  .بسوزاند، نگهبانى کند

ایدئولوژى ى طرز فکر و زیرا تشکیل اردوگاه سوم و تحقق خارجى آن که دارا
اى بین دو اردوگاه امپریالیستى غرب  خاصى درباره زندگى بوده و ممیزات برجسته

ى تحقق بخشیدن و ایجاد یک موازنه جهانى و شرق دارد، تنها و آخرین راه حل برا
المللى در دنیایى است که بین دو اردوگاه متجاوز سرگردان مانده   و تعادل بین

  .است

ـ و با  اندونزى و پاکستان امروز با پیدایش دو ستاد و دو رکن اسالمى بزرگ ـ
بیدارى جهانى عرب در شرق و غرب، امکانات مساعدترى براى تشکیل و تشکل 

  ]123[!وگاه اسالمى پیش آمده است و اکنون ماییم و راه نوارد
  »اهللا قصدالسبیل و علینا الثقۀ به واالیمان و على«
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، در ذیل این آیه، تفسیرى بر آن 22در تفسیر فارسى انجیل متى چاپ بیروت، ص .124
!) مقیم همدان(رجمه مستر هاکس امریکایى  تقاموس کتاب مقدس نویسد، ولى در  نمى

رقا لفظى است سریانى و «: نویسد مى 419، ص)1928سال (عه امریکایى بیروت چاپ مطب
برگردانده است ولى » رکا« در انجیل متى فارسى چاپ لندن، رقا را به ;»کند افاده تحقیر مى

 بلکه عبارتهاى عربى آن را ایم، ما در ترجمه آیات انجیل از انجیلهاى فارسى استفاده نکرده
  .ایم خود ترجمه نموده

 که از خرافات مسیحیان (Confession)و کرسى اعتراف » هیکل مقدس«راجع به . 125
  . به بعد941، صصقاموس کتاب مقدس: هاست، رجوع شود ب

ما براى نمونه چند مثال از تاریخ نزاع و کشمکش پاپها و سالطین را براى شما نقل . 126
  .م تا کیفیت مسئله روشنتر گرددکنی مى

 میالدى که پادشاه فرانسه مقدارى از اراضى متصرفى را به پاپ واگذار 756از سال  
نمود، مقدمه زندگى پرجالل پیشوایان مسیحیت فراهم گردید و دیرى نگذشت که پاپها با 
تصرف اراضى بسیار و توجه به امور مادى براى حفظ قدرت اقتصادى و سیاسى خود 

اچار شدند که به جاى پیروى از احکام اخالقى و عرفانى مسیح در کلیه مسائل مهم ن
  .سیاسى و اقتصادى اروپا شرکت نمایند

 پاپ گریگوار هفتم، خرید و فروش مناصب روحانى را منسوخ کرد و 1075در سال  
ر کسى را اعالم داشت که هر گاه امپراتور یا ولى یا مرزبان یا حاکم یا مقام غیرروحانى دیگ

اتور آلمان هانرى چهارم امپر. به رتبه اسقفى یا غیر آن بگمارد، محکوم به تکفیر خواهد بود
تو فروتنى «: این باره وقعى ننهاد و در پاسخ او چنین نوشتبه فرمان مخصوص پاپ در 

 محابا بر ضد سلطنت که خدا به ودیعه به من داده است مرا حمل بر جبن کردى و بى
سارت را به جایى رسانیدى که مرا به خلع ترسانیدى، مثل اینکه تو آن را به برخاستى و ج

اما من از زبان . اى یا اینکه زمام امر در کف توست نه در قبضه قدرت خدا من سپرده
ى، مسند ا دور شو از مسندى که به غصب آن را تصاحب کرده: گویم اسقفانم به تو مى

من هانرى . د جور و جبر را لباس دین بپوشاندنباشپطروس جایگاه کسى است که درصدد 
  »!فرود آى، فرود آى: گویم ام با اسقفان خود مى که به موهبت الهى پادشاهى یافته

اى پطروس «: روز بعد پاپ، هانرى را تکفیر و از مقام سلطنت خلع نمود و چنین گفت 
نیا را به من واگذاشته خداوند به التماس تو رتق و فتق امور دو د! سعید و پیشواى حواریون
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 قدرت و شأن تو، و به استناد! القدس من به نام خداوند متعال، اب و ابن و روح. است

احترام کلیساى تو را نگاه نداشته، از حکومت بر آلمان و پادشاهى را که با این کبر و غرور 
  »!دارم ایتالیا ممنوع مى

را ساز کردند و از پاپ طرد او را پس از صدور این نامه، دشمنان هانرى نغمه مخالفت  
در نتیجه این احوال، هانرى با تمام نخوت و غرورى که داشت براى حفظ مقام . خواستند

پاپ به قصد استخفاف . کاران پوشید و پوزش طلبید خویش به پیشگاه پاپ آمد، جامه توبه
بینوایان پیراهن در این مدت هانرى مانند . او سه روز او را در آستانه قلعه منتظر گذاشت

پس از پایان مدت . کرد ریخت و استغفار مى پشمى در بر نمود و با پاى برهنه اشک مى
  .سه روز پاپ عذر او را پذیرفت

روزى نماینده . صد سال بعد بین فردریک باربروس و پاپ آتش اختالف روشن شد 
 فردریک از این جمله .پاپ اعالم کرد که تاج امپراتورى از جانب پاپ به امپراتور داده شده

اى است که خداوند به او سپرده  دیعهبرآشفت و به رعایاى خود نوشت که سلطنت و
فردریک از در اطاعت درآمد و در حالى که پاپ بر پس از سالها مشاجره، سرانجام . است

پاپ . منبر بزرگى تکیه زده بود، امپراتور از اسب به زیر آمد و خود را به پاى پاپ انداخت
چون از نمازخانه بیرون آمدند، فردریک رکاب گرفت تا پاپ بر اسب .  او رحمت آوردبر

  .بنشست و سپس لجام مرکب او را به دست پیچید و چند قدم پیشاپیش او برفت
گرفت، غلبه نهایى  با حوزه روحانیت روم در در مبارزاتى که بین ژان، پادشاه انگلستان، 

مدتى به خوارى و زبونى افتاد و ضمن اعترافى چنین نصیب پاپ گردید، زیرا ژان پس از 
خبر داد که با کمال میل و رغبت کشور انگلستان و ایرلند را به ! ما را سروش غیبى: نوشت

نعمت خودمان پاپ اینوسان و جانشینان کاتولیک وى نیاز  عیسى و حواریون او و ولى
مقام روحانیت و به سمت ما از این به بعد ممالک مزبور را از جانب پاپ و . کنیم
  .السلطنه در دست خواهیم داشت نایب
مرتضى راوندى،  تاریخ تحوالت اجتماعى  آلبرماله وتاریخ عمومىبراى مزید توضیح به  
  .، مراجعه شود2ج

انگیزیسیون یا محکمه تفتیش عقاید، در اروپاى قرون وسطى براى نابودى مخالفین . 127
آمده بود و جنایاتى را مرتکب شد که خارج از حد به وجود » کاتولیک«فرقه مسیحى 

ر دا احصاء و آمار دقیق است، و انصافاً باید گفت که این جنایات، تاریخ مسیحیت را لکه
  .ننگ را به یادگار گذاشتساخت و براى ابد بر این فرقه بدنامى و 

ویم، لذا با اگر بخواهیم در این باره به تفصیل بپردازیم، باید از حدود توضیح خارج ش 
اجازه خوانندگان محترم، فقط اشاره به آمار جنایات و فجایع دستگاه انگیزیسیونى پاپها و 

  :کنیم مى» واتیکان«دربار 
در این دوره پنج میلیون نفر از نفوس : نویسد مىعلم و دین مارسل کاشن در کتاب  

تا حد مرگ در را به جرم فکر کردن و تخطى از فرمان پاپ به دار آویختند و بشرى 
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 میالدى یعنى طى 1499 تا 1481تنها از سال . سیاهچالهاى تاریک و مرطوب نگه داشتند

 نفر را 686 نفر را زنده سوزانیدند، 10220 سال، بنا به دستور محکمه تفتیش عقاید، 18
 تاریخ مرتضى راوندى،( نفر را به قدرى شکنجه دادند که نابود شدند 9723شقه کردند و 

  ).143، ص2، جاجتماعىتحوالت 
دانشمندان و الع بیشتر از جنایات و فشارهاى ضدانسانى مسیحیها نسبت به براى اط 

و ) سال چهارم(مکتب تشیع و » قرون وسطى« آلبرماله، تاریخ عمومىعلما و آزادفکران، به 
  . رجوع شود11 و 10، شماره )سال سوم(چاپ قم، مکتب اسالم مجله 
تاریخ آزادى ، پیر روسو، تاریخ علوموانید براى نمونه به کتابهاى ت در این مورد مى. 128
، تألیف حریۀ الفکر و ابطالها فى التاریخبرى، ترجمه حمید نیرنورى، . ب. ، تالیف جفکر

  .سالمۀ موسى، چاپ مصر مراجعه کنید
) 2/فتح(»...لیغفرلک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تأخر«: این سخن اشاره به آیه شریفه. 129

است، ولى بسیار روشن است که مراد از آن گناه واقعى و به معنى مصطلح نیست زیرا این 
ـ به هیچ وجه  چه قبل از بعثت و چه بعد از آن امر به اعتقاد ما در مسئله عصمت انبیا ـ

هم به معناى آینده نیست و » ما تأخر«ذنب در نظر مخالفین منظور است و . سازگار نیست
یعنى فتح مکه موجب جبران چیزهایى از قدیم و جدید . معناى جبران استغفران هم به 

تفسیر صحیح آیات ما در مسئله عصمت انبیا در جلد اول . که در نظر کفار نقص بود شد
طالبین به آن کتاب و . ایم  کامال بحث کرده60-82، صص10 و 9، مطلب مشکله قرآن

 ;99، چاپ تهران، صاعتقادات صدوق ;دى، مرحوم سیدمرتضى علم الهاالنبیا تنزیۀکتاب 
، مجلسى، چاپ بحاراالنوار ;111 و 30، 29، شیخ مفید، چاپ تبریز، صصاوائل المقاالت

، 2، خویى، چاپ جدید، جالبالغه منهاج البراعۀ فى شرح نهج ; به بعد72، صص11جدید، ج
 به 138، ص 2ج ، تألیف استاد عالمه طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن ;د به بع97صص

اهللا  ، مرحوم آیتاهداءالحقیر فى معنى حدیث الغدیر ; به بعد80، صص 5بعد، ج 
  . رجوع کنید26-27سیدمرتضى خسروشاهى، چاپ نجف، صص

مجمع و براى اطالع از وجوهى که در تفسیر آیه شریفه یاد شده گفته شده، به تفسیر  
  .ع شود و تفاسیر دیگر شیعه رجو110، ص9، طبرسى، جالبیان
آید منافاتى با مسئله شفاعت  این موضوع چنان که از گفتار بعدى مؤلف به دست مى. 130

از مسائلى است که دانشمندان بنام شیعه و سنى در اطراف » شفاعت«ندارد و البته موضوع 
مثال . اند آن مفصال بحث کرده و با استفاده از صریح آیات قرآن مجید، آن را قبول نموده

کیست که در پیشگاه (» من ذاالذى یشفع عنده االباذنه«: فرماید  سوره بقره مى255در آیه 
ویومئذ التنفع «: فرماید  سوره طه مى109 و در آیه ;)عت کندخداوند بدون اجازه او شفا

روز قیامت شفاعت سودى ندارد مگر (» االمن اذن له الرحمن و رضى له قوالالشفاعۀ 
، آیات دیگرى نیز در )جازه داده و گفتار وى را بپسنددشفاعت کسى که خداوند به او ا

 50، ص1، جتفسیر صحیح آیات مشکله قرآنقرآن هست که در باره بعضى از آنها در کتاب 
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آقاى طباطبائى که استاد عالمه تفسیر المیزان به بعد بحث شده است و براى مزید توضیح به 

  .راجعه شود به بعد م156، صص1جبه فارسى هم ترجمه شده است، 
در محیط عامه و اهل تسنن بوده، زیرا در جهان تشیع ) توقف اجتهاد(البته این جریان . 131

هیچ گاه اجتهاد متوقف نگردیده و علماى واقعى این مذهب در تمام قرون و اعصار، دست 
ولى چیزى که هست، این است که باید در عصرما، اجتهاد فقهاى . اند از اجتهاد برنداشته

و  به مسائل روز نیز کشیده شود، و در این مسائل رأى و فتواى صریح و روشن شیعه
قابل فهم و درک و عمل باشد، و به نظر ما اختصاص اجتهاد و قاطعى بدهند که براى مردم 

تحقیق به مسائل عبادى و فردى، و کنارماندن مسائل اجتماعى و اقتصادى جدید از بحث و 
عواقب سوء و خطرناکى در بردارد که براى همه مردم تحقیق علما و فقهاى اسالمى، 

  .بین، عالیم و آثار آن پیداست دوراندیش و روشن
*  

شود، این آرزوى ما جامه عمل به  خوشبختانه هنگامى که چاپ چهارم کتاب منتشر مى
قدر تقلید شیعه در ایران و عراق و در رأس آنها حضرت  خود پوشیده و مراجع عالى

ى آقاى خمینى مدظله العالى، نه فقط مسائل مورد ابتالى جامعه اهللا العظم آیت
مسلمانان را مورد بحث و تحقیق قرار دادند، بلکه با دخالت صریح و قاطع و رسمى 
در مسائل سیاسى روز و ابراز نظریه اسالم در باره اوضاع روز، از قبیل مصونیت 

و غیره، روحانیت شیعه ) ونشکل جدید کاپیتوالسی(مستشاران نظامى امریکا در ایران 
را احیا نموده و رهبران آینده جهان تشیع را در مسیرى قرار دادند که تخلف از آن 

  .پذیر نخواهد بود دیگر امکان
این منتهاى آرزوى ما و نهایت خوشبختى ماست که هدفهاى بزرگ و اجتماعى  

راجع عظام از اسالم رسماً و علناً و برخالف دوران طوالنى سکوت گذشته، توسط م
 گلپایگانى، نجفى و غیرهم مطرح خمینى، شریعتمدارى، خوئى، میالنى،: اهللا قبیل آیات

  .آینده روشن خواهد شدشود که نتایج آن در  و تعقیب مى
خصائص التصوراالسالمى و مؤلف، جلد اول کتاب خود را در این زمینه تحت عنوان . 132

  .ستمنتشر کرده که جالب و ارجدار امقوماته 
تناسب  کوهها، میخهاى زمین هستند و بى: در قرآن مجید آیات زیادى هست که. 133

نگریم که  ىما وقتى به رشته کوههایى م: اى به مطلب بشود نیست که در اینجا اشاره
افتیم که اینها صرفاً توده  فکر مىترند، بیشتر به این  هزاران متر از دشتهاى اطراف مرتفع

اند، و این نظریه  هاى مصنوعى روى زمین ریخته ه مانند تپهسنگى عظیمى هستند ک
در زمین شناسى یک نظریه عمومى بوده ولى اخیراً به این موضوع ) سطحى بودن کوهها(

هاى هر  و ریشه» قسمت عمده هر کوهى زیر سطح زمین قرار دارد«: اند که پى برده
، سرگذشت زمین: کتاببراى مزید توضیح به . کوهى، بیشتر از قسمت خارج آن است
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تألیف ژرژگاموف، استاد فیزیک دانشگاه ژرژ واشنگتن امریکا، ترجمه دکتر محمود بهزاد، 

 صفحه 500که ترجمه جدید آن در اسالم و هیئت بعد و به کتاب   به127 و 126صص 
  .بزرگ منتشر شده است رجوع شود

  .مراجعه شود» لقصه فى القرآنا« به قلم مؤلف، فصل التصویر الفنى فى القرآنبه کتاب . 134
طریق رساند تا انسانیت از  این آیه کریمه اهمیت ارتباط ملتها را مىلغت تعارف در . 135

  .استفاده از تجارب ملتهاى مختلف تکامل یابد
معادل . را همچنان حفظ کردیم و همه جا خود لفظ را به کار بردیم» تکافل«ما کلمه . 136

 در یک لغت، به نظر نرسید، از طرفى حفظ یک اصطالح را فارسى سلیس و کوتاه یعنى
ترجمه فارسى نزدیک به آن، سرپرستى متقابل، استفاده متقابل، رعایت . مناسبتر دیدیم
  .متقابل است

تسنن مخالف با عقیده اهل ) ع( شیعه به متابعت از ائمهدر این مسئله فتواى فقهاى. 137
و ابن رشد در ) 37، ص2ج (درخالفخ طوسى آنها به طور اتفاق ـ چنان که شی. است

اند ـ وصیت کردن براى کسى را که خود ارث  ذکر نموده) 328، ص2ج(بدایۀ المجتهد 
دانند، و روایات اهل بیت  لیکن دانشمندان شیعه متفقاً جایز مى. دانند برد جایز نمى مى

در یکى . مراجعه شود 13جزء وافى  و ;3، جوسائلبه کتابهاى  در این باره زیاد است ـ) ع(
کتب «به آیه شریفه ) ع(از این روایات که با سندى معتبر و محکم نقل شده است، امام باقر

بر شما ثبت شده (» علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیۀ للوالدین واالقربین
سوره (.) که وقتى مرگ به بالین یکیتان آمد براى پدر و مادر و خویشان خود وصیت کنید

  .اند استناد فرموده) 180/بقره
روایتى که یکى : اى جز دو چیز ندارند مالحظه باره مطلب قابلفقهاى عامه در این  

آیاتى که درباره ارث وارد شده، آیه مزبور : گویند مؤلف در باال ذکر نموده، دوم اینکه مى
اى معین نموده که  هرهرا نسخ نموده است، زیرا در آیات ارث براى هر وارثى ب)  بقره180(

اگر پاى وصیت به میان آید و بخواهد چیزى زیاد یا کم کند خالف قرآن خواهد شد ـ 
 ;17، ص 13، وافى، جزء المبسوط ;328، ص بدایۀ المجتهد ;37، ص 2، ج خالف
  .267، ص1، ج البیان مجمع

سى روایت مزبور براى ما با سند معتبرى نقل نشده، بلکه به طورى که شیخ طبر 
که اساساً در  نسخ هم ـ. اند روایت کنندگان آن مورد خدمت علماى رجال: فرماید مى

ـ در صورتى است که بین دو دلیل منافاتى باشد و اینجا هیچ  قوانین اسالم بسیار کم است
هایى معین فرمود که  براى برخى خویشان بهرهرث در آیات ا: شود گونه منافاتى دیده نمى

ظر از علل خارجى فالن مقدار بهره دارند و به هیچوجه این معنى را نفى ذاتاً و با قطع ن
حده  به هر حال وصیت خود عنوانى على. کنند که به علتى خارجى مبلغى بیشتر ببرند نمى

بنابراین گرچه آیات ارث در سوره نساء . دارد و هیچ گونه ارتباطى با میزان ارث ندارد
 پس از سوره بقره که مشتمل بر آیه وصیت است نازل است و آن سوره با فاصله معتنابهى



٣٢٣ عدالت اجتماعی در اسالم
ممکن نیست آنها ناسخ آیه وصیت واقع اند  فهمیده) ع(شده، لیکن همان طورى که ائمه

  .شوند
حتماً که منظور حالت جبر نیست حتى خصوصیات جسمى خلقت هم با اعمال . 138

ف که مسلم است، شود، تربیت تعقل و استعدادهاى روانى مختل جراحى تغییر داده مى
و چون تفسیر آنها با نوعى . شوند لیکن به طور طبیعى بیشتر تسلیم شرایط موجود مى

  .حرج همراه است، اسالم تناسب سود و غرامت را در آنها لحاظ نموده است
گوید  مىزیاد کنیم، طبق عقیده مصنف انجام گرفته که در آینده : بهترجمه کلمه امرنا. 139

  .یگرى هم هستوگرنه احتماالت د
تأکید بر حرمت سحر و تسخیر ارواح براى اضرار دیگران از همین جا نشأت . 140
خنجرزدن از پشت و از میان بردن وجود یا حیثیت افراد بدون اینکه عاملش را . گیرد مى

  .در روایات ما سحر همپاى کفر حساب شده است. بفهمند از بزرگترین گناهان است
مالى که ه شامل  مفسرین اختالفى است در اینکه آیا گنج در این آیمیان. 35و34/توبه. 141

شود؟ در فهم آیات و روایات باید متوجه بود که حتماً  حقوق واجبه آن داده شده نیز مى
ذهن ما مشوب به مسموعات و اعتقادات قبلى نباشد تا کامال معناى ظاهر عرفى آن را 

  .درک کنیم
اند، توجه  نمودهمجمع البحرین ان چون طریحى صاحب اگر به بیانى که برخى دانشمند 

: گوید نامبرده مى. اند یابید که اعتقادات خود را بدون توجه دخالت داده کنید حتماً در مى
شود گرچه دفینه زیرزمین باشد، و به هرچه  نمىشود گنج گفته به هر چه زکاتش داده 

  .299شد، صشود گرچه روى زمین با زکاتش داده نشود گنج گفته مى
کنیم که موجب اختصاص به اموالى که  ما در آیه مزبور هیچ گونه بیانى مشاهده نمى 

و آنها را در راه خدا انفاق « چیزى که هست اینکه از جمله ;حقوقش داده نشده باشد
آید که آیه مزبور در باره مواردى است که اجتماع اسالمى محتاج  به دست مى» کنند نمى

افت قدرى از اموال توانگران به طرف سقوط رود و مواردى را که اجتماع باشد و بدون دری
اسالمى مرفه بوده احتیاج مبرمى چون هنگام جنگ و فقر عمومى و نظیر آن ندارد و در 

رود که آیه مزبور یا در  احتمال قوى مى. حقیقت راه خدایى الزم نیست، شامل نخواهد بود
یهود و نصارى است و یا در باره مالیاتهایى که باره مخارج تجهیزات جنگى در برابر 

گرفتند و به جاى اینکه در راه خدا صرف کنند براى خود  دانشمندان یهود و نصارى مى
پیش و پس آیه مزبور است، مهم همان است ه به شهادت سیاق آیاتى ک. کردند ذخیره مى

 جامعه است که شود که مربوط به شرایط حساس که از قرائن متعدد آیه استفاده مى
دهد و به  شخص رهبر عالم و عادل اسالمى پس از تشخیص شرایط دستور انفاق مى

تو : است) ص(همین جهت هم خطاب پایان آیه در مورد وعده عذاب به شخص پیامبر
به هر حال آیه اختصاص به یهود و نصارى و مانند آنها ندارد، ! اینها را به عذاب بشارت ده

اینک ترجمه ظاهرى آیات را از نظر خوانندگان . نازل شده استهر چند در آن ردیف 



٣٢٤ عدالت اجتماعی در اسالم
با کسانى از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز : گذرانیم، خوب دقت فرمایید محترم مى

کنند و به دین حق  اند تحریم نمى بازپسین ندارند و آنچه خدا و رسول حرام نموده
یهود، عزیز را . خود جزیه بدهندآیند، بجنگید مگر اینکه در حال خوارى با دست  نمى

پسر خدا و نصارى مسیح را پسر خدا گفتند، این گفته افواهى آنهاست که تا با کفار پیشین 
خودشان ن و زاهدان اینها دانشمندا! گردند؟ همانند شوند، خدایشان بکشد چگونه بر مى

ه پرستش خداى ـ را ارباب خود قرار دادند، در حالى که جز ب نه خدا و مسیح بن مریم ـ
خواهند که  اینها مى. معبودى جز او نیست و از شرک ایشان منزه است. یگانه مأمور نبودند

با دهان خود نور خدا را فرو نشانند و خداوند از تمام کردن نور خود ابا ندارد، اوست که 
رسولش را به هدایت و دین حق فرستاده تا بر همه ادیان غالب آید گرچه مشرکین 

ـ  یهود و نصارى ان ـبسیارى از دانشمندان و زاهد! ـ اى مؤمنین دقت کنید د ـنخواهن
شوند و آنها که طال و نقره را گنج  خورند و مانع راه خدا مى مردم را به باطل مىاموال 

 34 ـ 29آیات (کنند به عذاب دردناکى بشارتشان ده  کنند و در راه خدا انفاق نمى مى
ه اشاره شد اینها تمام در موقعى است که اجتماع اسالمى در البته چنان ک). سوره توبه

که بسته به نظر  احتیاج شدید و استیصال نباشد و گرنه هر مقدارى که مورد احتیاج باشد ـ
و همان طور که در . رساند ـ از ثروتمندان گرفته و به مصارف خود مى حاکم شرع است

و بصیر به اوضاع در وقت لزوم توضیحات تذکر داده شد، حاکم شرع عادل یکى از 
  .تواند حتى لباس ما را بگیرد و به مصرف اجتماع اسالمى که در مخاطره افتاده برساند مى

مالکیت براى تحقیق بیشتر در آیه مزبور که به مباحث مهمى اشاره دارد به کتاب  
  . رجوع شودخصوصى در اسالم

در اسالم نون اساسى قا، به کتاب براى توضیح بیشتر در باره مسائل مختلف حکومت. 142
که ترجمه گفتار و مقاله استاد ابواالعلى مودودى، رئیس جمعیت اسالمى پاکستان است، 

  .رجوع نمایید
مناسبت نیست و آن اینکه کسانى که مؤلف محترم نام  اى بى در اینجا اشاره به نکته. 143

مرات رسمى و غیررسمى اند، وگرنه نوع عدالت اجتماعى موجود در مستع برده نمونه
رفتار حکومت پوشالى و قالبى یهود . امپریالیسم و استعمار سرخ و سیاه، همه یکسان است

و حکومت مسیحیها !) استعمارى به نام دولت اسرائیلامپریالیستى و پایگاه (» فلسطین«در 
 عدالت هاى دیگرى از نسبت به مسلمانان نمونه... و» الجزایر«و فرانسویها در » حبشه«در 

تازه این منحصر ! موجود در جهان امروز و در قرن تمدن و عصر موشک است! اجتماعى
به مسلمانان نیست، در تمام مستعمرات رسمى و غیررسمى استعمارگران، وضع چنین 

با اینکه اکثریت مردم به اصطالح مسیحى هستند » افریقاى جنوبى«و » کنگو«مثال در . است
اند که نظیر آن کمتر در تاریخ  به سر ملتهاى آنها آوردهبالیى ولى استعمارگران مسیحى 

  .شود دیده مى



٣٢٥ عدالت اجتماعی در اسالم
در کنگو، لومومبا قهرمان آزادى و استقالل کنگو را به دست جنایتکار و دلقک  
اى به نام چومبه که آلت ننگین استعمار است کشتند تا بهتر و بیشتر بتوانند منابع  عرضه بى

برند، در حالى که روزانه صدها نفر از مردم آن از گرسنگى ملى این سرزمین را به غارت ب
  .شوند میرند و به امراض گوناگون مبتال مى مى

و مفسرین بین علما » االمر منکم اطیعواهللا و اطیعوالرسول و اولى «در تفسیر آیه شریفه. 144
  :شود اجمال بدان اشاره مى شیعه و سنى اختالف است که به

ائمه اطهار و پیشوایان معصوم » اولى االمر«گوید مقصود از  ارد، مىشیعه با دالیلى که د 
گویند که مقصود از آن، حاکم و سلطان  اند، ولى بعضیها مى هستند که هرگز خطاکار نبوده

و براى همین است که اطاعت خلفا و سالطین ! خواهد باشد هر کسى که مى! وقت است
دانستند و قیام بر ضد  واجب مى) ادشاه سابق مصرپ(را، از عثمان و معاویه گرفته تا فاروق 

  .کردند آنان را از نظر اسالمى خالف و نادرست قلمداد مى
، چرا علیه )ع(اند که امام حسین حتى از گذشتگان، بعضیها پا را فراتر گذاشته و گفته 

ر ولى از نظ). مراجعه شودخلدون  به مقدمه ابن(باشد، قیام کرد؟ » یزید«خلیفه وقت که 
شیعه، قیام علیه حکومت جائر و خلیفه ظالم و سلطانى که حالل خدا را حرام و حرام خدا 

کند، با در نظر گرفتن شرایط و امکانات، واجب  قوانین الهى را اجرا نمى را حالل کرده و
نقل شده که در آن فلسفه قیام و ) ع(و الزم است و در این باره روایتى از امام حسین

شود و البته سرمشقى هم براى آنهایى است که حاضرند در راه  ن مىنهضت حسینى روش
در اینجا باید از استاد . خدا از زندگى مادى دنیا بگذرند و به حق و حقیقت بپیوندند

سیدقطب تشکر کرد که برخالف بعضى از همقطارانش الاقل معتقد است که اطاعت از 
مى عمل نکنند، ساقط شده و از بین به دستورهاى اسالهنگامى که حکام و فرمانداران، 

صراحتاً اعالم » امیه حکومت بنى«رود، و بر همین اصل است که استاد در فصل  مى
امیه آن را اداره  کند که قیام انقالبیون برضد حکومت اشرافى عثمان که در واقع بنى مى
 به آن براى مزید توضیح. کردند، کارى بود که با روح و حقیقت اسالم سازگار بود مى

  .فصل مراجعه شود
پس اجراى احکام و حکومت به . خواهد لیکن شناخت قوانین اسالم تخصص مى. 145

) عج(شناس و فقیه باشند، همان طور که حضرت مهدى  دست کسانى است که اسالم
آنها که حدیث را بفهمند، و » جریانها و وقایع را به نزد راویان حدیث ببرید«: فرموده
کسى از میان خود «: فرمود) ع(و امام صادق» .علماء وارثان انبیایند«: دفرمو) ص(پیامبر

انتخاب کنید که احادیث ما را روایت کند و دقت در حالل و حرام کند و احکام شناس 
انى معنى کس در آیه کریمه نیز به» االمر اولى«جمله » .باشد و آن را حاکم و قاضى کنید

 ] )ع(پیامبر و ائمه  [را دارند که در زمان معصومین است که از طرف خداوند والیت امور 
آنها هستند و در زمان حضور نداشتن ائمه، فقهاى جامع شرایط هستند که اگر شرایط دیگر 

کتب . کنند اند و گرنه نظارت بر احکام مى حکومت را نیز دارا باشند خودشان حاکم



٣٢٦ عدالت اجتماعی در اسالم
اره تعداد ائمه پس از آن درب) ص(حدیث اهل سنت نیز پر است از احادیث پیامبر اکرم

چنان که . و دهها شخص دیگر) ع( علىحضرت، و نیز حدیث غدیرخم در والیت شخص
امام معصومى پس از ) ص(کند که همچون پیامبر برهان لطف هم از نظر عملى اقتضا مى

  .ایشان تعیین شود
هد بود احتیاج به توضیح نیست که همه این تصرفات، وقتى از نظر اسالم صحیح خوا. 146

که منشأ پیدایش و جمع مال صحیح و از راههاى مشروع بوده باشد، چنان که خود مؤلف 
نیز بدانها اشاره خواهد کرد و با این حال اسالم براى بیع، اجاره، رهن، هبه و وصیت نیز 

نموده و همه آنها در کتب فقه اسالمى مدون است و بدون  شرایط و قوانین خاصّى وضع
صحیح ) پس از مشروعیت اصل موضوع(نها، این گونه تصرفات نیز در نظر داشتن آ

  .نخواهد بود
  .مراد وارث غیر پدر و فرزند است، چون خواهر و برادر را  کالله گویند. 147
منظور قرآن قراردادى است که براساس آن برده طى انجام آن یا پرداخت پولى، یکجا . 148

  .شود یا تدریجاً آزاد مى
شود ممنوعیت انحصار در اموال عمومى است نه  ه از این آیه استفاده مىلیکن آنچ. 149

البته قبول . اموال شخصى تا کسى نتواند از نتیجه زحمات شخصى خویش ثروت جمع کند
داریم که اگر حاکم شرع براساس مصالح و نیاز شدید حکومت، حکمى صادر کرده، از 

لیکن . ان که در بحث از آیه کنز اشاره شد چن;مردم اموالشان را بخواهد اطاعتش الزم است
در غیر این صورت منع قانونى ندارد، گرچه نداى وجدانى اسالم به چیزى برتر است که 

مالکیت خصوصى در اسالم و مالکیتها، و سمینارهاى به کتابهاى . قبال توضیح آن گذشت
ه مراتب بیش از به قلم مترجم رجوع شود تا معلوم شود که ضرر برخى شعارها باقتصادى 

پس آنچه مربوط به این آیه است این است که وقتى یک گروه خودشان . نفع آن است
اموال عمومى براى رفع مشکالت . نیازند دیگر نباید اموال عمومى را هم به آنها داد بى

  .جامعه است و دادن به اغنیا رفع مشکل نکرده، شاید مشکلى هم بیافزاید
حاکم باید . تر به صنف حاکم یا نظام حکومت مربوط استعوارض مزبور هم بیش. 150

احتیاج نیازمندان را برآورد و اگر امکانات ندارد باید طبق شرایط هر زمان دستورى عالوه 
  .بر مالیاتها صادر کند

به نظر ما در . استثناء کردن سه چیز مزبور و مشابه آن از نظر ما مورد بحث است. 151
) زنده(که به وسیله شخص معین، آباد و به عبارت فقها احیا صورتى ملى و عمومى است 

  .اند ضبط نمودهى فقهى این بحث فقهى را به تفصیل در کتابها. نشده باشد
حق معلوم واجب نیست بلکه جزء صدقات مؤکده است و به همین جهت هم مقدار . 152

ى در اسالم مالکیت خصوصدر کتاب . معینى نداشته، به تمایل صاحب مال مربوط است
  .ایم توضیح مفصلى در این باره داده



٣٢٧ عدالت اجتماعی در اسالم
در باره زمینهاى موات بحثى عنوان شده که آیا تصرف باعث ملکیت است یا احیا و .153

و گفته محققین از علماى ) ع(و ائمه) ص(مورد استفاده قراردادن آن، و روایات پیغمبر
محققین را پذیرفته مؤلف طبق برداشت خود رویه همان . کند شیعه دومى را معین مى

  .است
از برادر پدرى و عمو و نظیر آن که عصبه نامیده (در فقه شیعه، خویش پدرى . 154
ـ  هر چند دختر باشد بر فرزند صلبى هیچ گونه تقدمى ندارد و مثال تا فرزند ـ) شوند مى

اساس عقیده اهل تسنن متابعت از رویه عمربن الخطاب . رسد هست نوبت به آنها نمى
 154، صالنص واالجتهادبه . که در همان عصر مواجه با رد دانشمندان صحابه شداست 

  .رجوع شود
فروشم و  الاقل با این تعبیر که این جنس را به هر طور که هست و با کل عیب مى. 155

  .گرنه طرف، حق نسخ یا گرفتن تفاوت صحیح و معیب را دارد
 ت که این مفید بودن حتماً درمنظور زحمت عاقالنه و مفید براى جامعه اس. 156

گفته نشود که خود تفکر حیله و غش زحمتى دارد و چه بسا . قیمتگذاریها دخالت دارد
  .حقایق مشکل استکردن  صداقت مشکل نیست، حیله و وارونه. یش از زحمت صداقتب

شود که در اغلب کشورهاى اسالمى، اقتصاد مملکت، و یا الاقل  از اینجا معلوم مى. 157
  .الملل جنایتکار است وریات زندگى در دست عمال صهیونیسم بینضر
تاز  یکه» دارو«در ایران عالوه بر اینکه یهودیها در اقتصاد مهم کشور و بخصوص  

به کم اعضاى باند یک حزب سیاسى  انصافى هستند، کم میدان بوده و انحصارگرایان بى
الملل،  صهیونیسم بین هم وارد میدان شده و با همکارى عمال! اصطالح مذهبى

عالوه بر اقتصاد، ! خواهند اقتصاد کشور ما را فلج سازند و کسى هم جلوگیر نیست مى
تلویزیون ایران که بهترین وسیله آموزش و پرورش و تبلیغ هر مرامى است، اکنون در 

  !دست عمال این حزب است و کسى هم در فکر چاره نیست
طبع ربا این است که . اشاره به طبع رباست» ضاعفهاضعافاً م«رسد جمله  به نظر مى. 158

کل مبلغ اصل و فرع رود و تا  ل خود به خود باال مىبدون احتیاج به قرار جدید، بهره پو
المثل اگر قرار یکساله بوده و رأس موعد  یعنى فى. برنگشته است، دایماً باید زیاده بدهد

شود و  ود ربا و سود مال زیاد مىپرداخت نکرد، بدون احتیاج به قرار جدید خود به خ
شود، یعنى جمع  امکان ندارد که این خاصیت از ربا گرفته شود و گرنه تبدیل به قرض مى

دو عقد در یک عقد، یعنى یک قرار ربوى پس از یک سال خود به خود و یا با جمع دو 
پذیر  اندر عقد ربا امکشود و هیچ یک  تبدیل به قرض مىعقد در یک عقد در قرار اولیه 

  .نیست
این به نوعى در گرانفروشى و حتى در . به نظر ما تحریم ربا فقط به این نیست. 159

گرانفروشى هم . معامالت نسیه نیز هست، با اینکه مسلماً معامالت نسیه اشکالى ندارد
علت تحریم ربا حالت غرر و . آورد موجب بطالن معامله نیست و فقط حق نسخ مى



٣٢٨ عدالت اجتماعی در اسالم
آید، که گفتیم وضع قرار ربوى بر  لت به عاقبت قرار به وجود مىخطرى است که از جها

وام گیرنده در ربا هر چند که مثال قرار . شود مىافزوده این است که خود به خود بر آن 
تواند در رأس موعد بپردازد، لیکن به علت اینکه  یکساله بگذارد و مطمئن هم باشد که مى
توان به طور صددرصد پیش بینى   هیچ گاه نمىاوضاع اجتماعى و حوادث طبیعى عالم را

حکم قانونى هم به طور عموم . کرد ممکن است نتواند رأس موعد وام خود را اعاده نماید
طبع ربا بر این است که خود به خود و بدون . شود نه استثنا و شرایط خاص لحاظ مى

ر نوع موارد نیست بینى حوادث د امکان پیششود و  ه مىاحتیاج به قرار جدید سود اضاف
در حالى که بیع هر قدر هم به طور گرانفروشى انجام شود همین است که . و همین است

کند و زیاده  شود و هر قدر هم که پرداخت آن طول بکشد، تغییر پیدا نمى در ابتدا قرار مى
  . مراجعه کنیدسمینارهاى اقتصادىبه نوشته ما، . شود، مگر با قرار جدید نمى
ى نداریم که وام دادن واجب است، هر چند که مستحب مؤکد است و بر آن دلیل. 160

رفع احتیاج وام گیرنده به عهده حکومت و رهبر است و . اصرار زیادى هم شده است
دیگران در حدّ دستورهاى الزامى شرع . اوست که مسئول همه احتیاجات مردم است

ش از صدقه دارد اما دستور الزامى اند و در باره وام گرچه استحباب زیادى حتى بی موظف
  .نرسیده است که آن هم مصالحى دارد که در جاى دیگر و فرصتى دیگر باید تحقیق شود

 وقت البته درباره غیر طال و حریر، زیرا این دو طبق دلیلهاى معتبرى براى مردان هیچ. 161
  .جایز نیست

گرچه پایه دین  شود ـ مام مىتزیین و زیبا جلوه دادن مساجد چه بسا به عزت دین ت. 162
ـ لیکن در  بر معنویات است نه مادیات تا بزرگیش بسته به بزرگى عمارت مسجدش باشد

کنند، ظاهر آراسته بسیار مؤثر  برابر کسانى که از عالم چیزى جز همین ظواهر درک نمى
این است و چه بسا جلب توجه آنها را نموده، باعث تحقیق و بررسى آنها درباره حقیقت 

که مرجع مردم شناخته هم اکنون اگر فقیهى . دین و در نتیجه هدایت آنها خواهد شد
قید در برابر مردم رفت و آمد کند باعث نفرت عموم  با ظاهرى زننده و کامال بىشود  مى
حساب وضع درک مردم یک اصل روشنى است که در بسیارى از مسلمات دین . شود مى

شود نباید درنگ نمود،   مواردى که باعث اتهام انسان مىدر: جایى براى خود دارد مثال
خواهد آنجا توقف نموده،  داند که قصد عمل بدى ندارد و چه بسا مى گرچه او خود مى

تمام .) کنیداز موارد تهمت پرهیز (» اتقوا من مواضع التهم«! سیر در حقایق عالم کند
ض خوره و یا پیسى و نظایر آن باشد اسالمى معتقدند که پیغمبر نباید داراى مردانشمندان 

این معنى !  گرچه در مقام عرفان حق سرآمد جهان باشد;شود زیرا باعث نفرت عمومى مى
که با  چون«شود و هم جلو دهان مخالفین را گرفته از باب  هم باعث جذب قلوب مى

  .سازد آنها را مرعوب مى» کودک سروکارت فتاد، پس زبان کودکى باید گشاد
وسائل ، 2ج(» دارد خداوند تکبر در برابر دشمن را دوست مى«: فرمود مى) ص(رپیغمب 

هنگام جنگ قادسیه ) ع(على. ، با اینکه ذاتاً تکبر از جز خداوند مذموم است)ابواب العشرۀ



٣٢٩ عدالت اجتماعی در اسالم
خودت حرکت نکن که اگر دشمن تو را در صحنه : فرمود ـ مى عمر به خلیفه وقت ـ

  . هر چه هست همان است که آنجاستکند که اسالم پیکار ببیند یقین مى
بندى نمود و  در فتح مکه لشکریان خود را به طرز بسیار زیبایى دسته) ص(پیغمبر اکرم 

که قطعاً مخارج  دسته تعیین فرمود ـس هر لباسهاى مختلف و اسبهایى متناسب با رنگ لبا
 حال موارد به هر. ـ تا دشمن را به مجرد دیدن، مرعوب سازد دارد زاید گزافى بر مى

شود که تجویز تزیین مساجد در  بسیارى در احکام و تواریخ پیشوایان دین دیده مى
  .شود صورتى که به عزت دین منتهى شود بخوبى از آنها استفاده مى

مثل نور خداوند (آید   سوره نور این معنى به دست مى37عالوه اینکه از آیه شریفه  
داده به عظمت بلند شوند و  ایى است که خداوند اذنه که در خانه... مانند چراغدانى است

اند، منظور  که همان طورى که بسیارى از مفسرین گفته» ...در آنها نام خدا برده شود
  .مساجد است

دهد مساجد بدون  توان گفت روایات چندى که دستور مى بنابر آنچه ذکر شد، مى 
راجع به ) 77، ص5، جزءافىو(سقف و یا با سقفى چوبین و بدون مناره ساخته شوند 

چنان . وقتى است که عقل بشر تکامل پیدا کند و به ظواهر به هیچ وجه نظرى نداشته باشد
شود و شاید روى همین نظر در  امام دوازدهم چنین مىه طبق روایاتى چند، زمان ظهور ک

تى که لیکن وق... دار امروز براى شما مانع ندارد مساجد سقف«: روایات ما وارد شده که
 در همان وافى(» .برد ها را از بین مى نماید و مناره ظهور کند آنها را خراب مى) ع(قائم ما 
  ).230، ص1، جمستدرکصفحه، 

مردم و  عمومى صرف اموال در کعبه و مسجد و مشاهد مشرفه، صرف در اماکن. 163
 تهیه پارکهاى توان صرف اموال براى ، مگر مى!حتى در غیر اماکن متبرکه. براى مردم است

عمومى و گلکارى آنها و غیره را اسراف دانست؟ اینها براى عموم ملت است و حق جامعه 
  .مقدم است

اگر محصوالت کشاورزى و یا طال و نقره به حد نصاب . این شرط در زکات نیست. 164
باید زکات بقیه را ) نه مخارج زندگى شخصى(برسند، پس از حذف مخارج تحصیل آنها 

 مالک و علتى را هم که مؤلف ;شرط زیاده بر مخارج زندگى در باب خمس است. بدهد
صحیح ) کسى که خود مستحق زکات است از او مطالبه زکات نخواهد شد(ذکر کرده است 

نیست زیرا زکات از کل درآمد نیست تا مخارج شخص هم کسر شود بلکه از درآمد همان 
  .است) محصول یا طال و نقره(چیز معین 

فقیر کسى است که مخارج زندگى خود و عائله خود را .  توضیح مؤلف صحیح نیست.165
مسئله قرض هم از بحث فقر جداست و خود موضوع مستقلى براى استحقاق زکات . ندارد
  .است
دلیل است و این سهم نیز مثل سایر سهام دوام  این اقدام از نظر فقهى یک عمل بى. 166
گاهى براى . ط براى عزت اسالم و یا رفع احتیاج نیستمنظور از تألیف قلوب فق. دارد



٣٣٠ عدالت اجتماعی در اسالم
چنان که براى تمایل آنها به . جلوگیرى از شر آنهاست و همواره این خطر وجود دارد

شود گرچه اسالم احتیاجى به آنها نداشته و صرفاً به خاطر تمایل آنها و  اسالم نیز انجام مى
ن همانند تخصیص سهم فقرا به تخصیص این سهم به زمانى معی. سپس هدایتشان باشد

  .بوده و نظرى خالف قرآن کریم استاره یا کشور فالن ق
در برخى کشورها نباشد دلیل این نیست که هرگز . این مطلب هم پذیرفته نیست. 167
بردگان در آیه هم اختصاص به بردگى به حق . قرآن هم براى محیطى خاص نیست. نباشد

توان در راه بردگانى که هم اکنون در  و بنابراین مىو براساس یک جنگ عادالنه ندارد 
کنند به  شود و سپس ادعاى مالکیت مى گوشه و کنار دنیا با سرقت انسانها انجام مى

  .مصرف رسانید
مسئله جمع قرآن در زمان خلیفه دوم، هر چند میان اهل تاریخ مشهور است و برخى . 168

توان دریافت که   با نظرى دقیقتر، بخوبى مىروایات اهل سنت نیز بر آن داللت دارد لیکن
روایات اهل . و زیر نظر خود آن حضرت جمع شده است) ص(قرآن در زمان خود پیامبر

 مرجع البیانتوانید در کتاب  اند که به تفصیل مى سنت هم با یکدیگر متضاد و متناقض
» یش از تفسیرپ« و جزوه شناخت قرآناهللا خوئى و نیز در کتابچه  قدر حضرت آیت عالى

  .مراجعه فرمایید
بنابراین، ضامن دانستن صنعتگران نسبت به اموال مردم یک حکم مصلحتى است که . 169

اى از فقهاى عامه چون مالک،  لیکن عده. شده است جارى مى) ع(در زمان خلفا و على
م ابن ابى لیلى، ابویوسف، و محمدابن ادریس شافعى فتوى به تضمین آنها به طور یک حک

  . مراجعه شود229، ص2، جبدایۀ المجتهدبه کتاب . اند قانونى اسالم داده
بنابراین، این مسئله از موارد . آیات عمومى قصاص شامل این مسئله خواهد بود. 170

  .اند مصلحت نیست گرچه فقها براى تأیید دلیل، تمسک به مصالح نیز کرده
راحل فوق قانون در صورتى است که شک نیست که اختیارات حاکم در استفاده از م. 171

از طریق قوانین عادى نتواند مشکالت را حل کند و بنابراین استفاده از اموال مردم نیز به 
تواند مشکل را حل  اگر از طریق وام گرفتن مى. طور تدریجى و مرحله به مرحله است

دار معین ندارد و کند تا در موقع مناسب وام را مسترد دارد نیاز به گرفتن مال بیش از مق
 چه حاکم براى اجراى قوانین اسالم ;هاى اختیارات حاکم جریان دارد این در همه زمینه

البته در خصوص قانون مالیاتها به نظر ما اختیار . کند نه براى استثمار مردم حکومت مى
  .است) مجتهد افقه اعلم اعدل(اهل و حدود مالیاتها کال به دست حاکم شرعى اسالمى 

) 121،ص12، جزءوافى(در مسئله حرمت نگاه به زن اجنبیه، روایاتى در دست است . 172
به اهل ایمان بگو چشمهاى خود «:  نیز داللت بر حکم مزبور دارد31 و 30و سوره نور آیه 

خداوند آگاه . تر است را فرو خوابانند و عورتهاى خود را حفظ کنند، این برایشان پاکیزه
 به زنهاى اهل ایمان بگو چشمهاى خود را فرو خوابانند و عورتهاى .کنند است به آنچه مى

نسازند هویداست ظاهر ) معموال(خود را جز به مقدارى که خود را حفظ کنند و زینتهاى 



٣٣١ عدالت اجتماعی در اسالم
و بنابراین جزء موارد مصلحت و سدّ ذرایع » .و روسریهاى خود را بر روى گریبان بزنند

  .نباید شمرده شود
  :بائن، رجعى، خلع و مبارات: استطالق بر چند نوع . 173
خود  تواند بدون عقد جدید به زن طالق بائن آن است که مرد، هرگز نمى. 1 

  .تواند، چون طالق در مرتبه نهم کند و گاهى با عقدجدید هم نمى رجوع
است، مرد » عده« طالق، تا هنگامى که زن در طالق رجعى آن است که پس از. 2 
  .تواند به او رجوع کند مى

طالق خلع آن است که زنى شوهرش را نخواهد و مهر یا مال دیگر خود را به او . 3 
  .ببخشد تا او را طالق دهد

و اگر زن و شوهر همدیگر را نخواهند و زن مالى به مرد بدهد که او را طالق . 4 
  .گویند گوید، آن را طالق مبارات مى

ه تفصیل نقل در کتب فقهى استداللى بو البته هر یک از اینها احکام و شرایطى دارد که  
  .و شرح داده شده است

درباره این بحث ناگزیر از اشاره به این مطلب هستیم که مسئله مصالح و ذرائع در دو . 174
افتد از قبیل احتیاج  شود، یکى در باره قضایا و حوادثى که گهگاه اتفاق مى مورد مطرح مى

که باید به ... ن نیاز فقرا و اصالحات مملکتى ومالى شدید دولت صالح اسالمى براى تأمی
در این قسمت دانشمندان . وسیله قراردادن مالیاتى زاید بر مقدار واجب شرعى تأمین شود

 حق را براى حاکم شرعى و صالح اسالمى مسلم محقق فقه شیعه و اهل سنت این
 لیکن در در این قسمت، گرچه حدود موضوع بستگى به تشخیص حاکم دارد. دانند مى

والیت «اصل مسئله که حاکم چنین حقى دارد دلیلهاى محکمى در دست است که در بحث 
  .کتب فقهى شرح داده شده است» فقیه
اى از احکام و موضوعاتى است که از طرف شارع مقدس  مورد دیگر در باره پاره 

در این . دذکر نمو دلیلى در آن باره وارد نشده، مانند بعض مواردى که مؤلف در گذشته
اى از  قسمت عمده) ع(باره هم باید بگوییم در فقه شیعه نظر به اینکه فرمایشات ائمه اطهار

ادله است و در کلمات آن بزرگواران تمام احکام شرع هر چند با ذکر قواعد عمومى و 
. کنیم که محتاج به مصالح و ذرائع باشیم وسیع باشد، بیان شده است، موردى پیدا نمى

در دست است و ) ص( برخى موارد که مؤلف ذکر کرده، قول یا عمل خود پیامبرضمناً در
  .آن خود مثل قرآن دلیل است

است و پس ) ص(پیغمبرسفانه برادران اهل سنت که مأخذ احکامشان تنها روایات متأ 
هاى ائمه اهل بیت ندارند، در موارد بسیارى بدون دلیل مانده و ناچار  از او توجهى به گفته

  .شوند مى» صالحدید حاکم« به دامان دست
بدانید ... «: فرمودند دیدند که مکرر سفارش مى پیغمبر گرامى اسالم این وضع را مى 

که من به جانشینى خودم در میان شما، کتاب خداى بزرگ و عترت و اهل بیتم را 
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اگر .. .سراى بر من وارد شوندد تا در آن گذارم، این دو هرگز از هم جدا نخواهند ش مى

بنگرید که چگونه با این دو معامله ... متمسک به این دو شوید هرگز گمراه نخواهید شد
  »...کنید مى

ابن حجر در . مضمون این روایت به تواتر در کتابهاى حدیث عامه نقل شده است 
، باب نهم، فصل دوم، حدود پنجاه روایت بدین مضمون الصواعق المحرقهکتاب 
ق این سفارش را هنگام وفات و طب) ص(بق برخى از آنها پیغمبرآورى نموده که ط جمع

این دانشمند عامى . در ایام حج فرموده استاى دیگر  برخى دیگر در غدیرخم و طبق پاره
  .در همه این موارد فرموده باشد) ص(منافات ندارد پیغمبر: گوید مى

نیم و تنها ک البته اکنون ما با عامه در باره مسائل جزئى و فقهى بحث نمى 
که الاقل در  کنیم استفاده از منابع فقه شیعه دعوت مى به را متعدد، آنها روایات این ارائه با

ادى هاى جامد فقهاى پیشین خود برداشته و نظر اجته بیان احکام اسالمى، دست از نظریه
  .کند به کار بندند نمىتکاملى را که هیچ گاه در یک حد توقف 

روایت ) قدس سره(اهللا العظمى آقاى بروجردى  که حضرت آیتمطابق همین نظر بود  
  .دادند است مورد توجه قرار مى» حدیث ثقلین«مذکور را که معروف به 

و ) ره(اهللا العظمى آقاى بروجردى البته ناگفته نماند که در اثر زحمات حضرت آیت 
 قدر شیخ مه عالىرفتار منصفانه مرحوم شیخ سلیم، شیخ دانشگاه االزهر، و پس از او عال

مورد توجه بزرگان عامه قرار گرفته و در محمود شلتوت، فقه شیعه تا حدود معتنابهى 
  .شود دانشگاه االزهر تدریس مى

هم یک بحث ) ص(این نکته هم ناگفته نماند که بحث در باره خالفت پیغمبر اکرم 
ا براى فرصت مذهبى خشک نبوده، کامال جنبه اجتماعى دارد که بحث در این زمینه ر

علما و دانشمندان سنى، در مسئله : گوییم ولى اینجا به طور اجمال مى. گذاریم دیگرى مى
گویند هر کسى را که مردم   و مىتقریباً به یک نوع جمهورى معتقدند» حاکم«و » رئیس«

مثال فخر رازى در تفسیر آیه . حاکم دانسته، از او اطاعت نمودانتخاب کنند باید همان را 
شما که ایمان (» یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا واطیعوا الرسول واولى االمر منکم«یفه شر

منظور از صاحبان امر «: گوید مى) آوردید از خدا و پیغمبر و صاحبان امر اطاعت کنید
در » .همان صاحبان قدرت و کسانى که در حل و فصل امور مملکتى دخالت دارند است

ن است که از کسى باید اطاعت نمود که خدا و پیغمبر که به همه حالى که عقیده شیعه ای
زور خود و یا  مصالح اجتماعى آگاه هستند او را حاکم نموده باشند و اطاعت کسانى که به

اى روى کار آمده باشند به هیچ وجه واجب نیست و آنان با افراد دیگر مملکت  رأى عده
در آیه هم کسانى هستند که از طرف خدا »  االمراولى«هیچ گونه تفاوتى ندارند و منظور از 
و ائمه و ) ع(به همین جهت است که خود على. و پیامبر متولى امور مجتمع هستند

هاى پیغمبراکرم  به گفته) ع(بن ابیطالب اصحاب بزرگوارشان همیشه در باره خالفت على
امه خود به فرمودند و اگر گاهى در ن که صریح در خالفت آن حضرت است استناد مى



٣٣٣ عدالت اجتماعی در اسالم
و تعیین خود به خالفت پس از ) ص(سفیان، استناد به اجتماع صحابه پیغمبر معاویه بن ابى

هاى معاویه و روى فرض قبول نکردن نص  نماید، صرفاً براى مقابله با گفته عثمان مى
تکیه ) ص(هاى پیغمبر شمار دیگر خود به همان گفته هاى بى وگرنه در گفته. است
  .کند مى

نباید محکوم کند که مسلمان هیچ گاه  بت مىنشینى پیغمبر این مطلب را ثابحث جا 
مسلمان باید تنها از ! رأى اکثریت بىوکالت یا عده مخصوص و یا زور و دیکتاتورى شود

هوا و  یا مجتهدین عادل و پرهیزکار و بى(کسى اطاعت کند که از سوى پیغمبر و ائمه 
روى همین نظر بود که ! منصوب شده باشد) ا دارندبیناى به امور که جنبه نیابت امام ر

ـ از مرجع  از نظر اعتقاد شخصى خود و یا از نظر جبر اجتماعى بعضى حکومتهاى سابق ـ
  ».گرفتند ت مىتقلید عادل و متوجه و بصیر وقت اجازه حکوم

نظم نوین «این کتاب توسط آقاى بدرالدین نصیرى به فارسى درآمده و تحت عنوان، . 175
 چاپ شده و یک بار هم به وسیله آقاى آیین اسالمدر سال هشتم مجله هفتگى » هانج

  .، چاپ تهران، درج شده استوظیفهاحمدى ترجمه شده و در دوره جدید روزنامه 
برادران اهل سنت ما به خاطر مبارزاتى که خالد در میدانهاى جنگ کرده احترام . 176

صرف نظر از شرکت وى در  خالدبن ولید را ــولى شیعه ... خاصى براى وى قائل هستند
کند که خالد با  نقل یک داستان، ثابت مى. کنند ــ هرگز تقدیس نمى جنگهاى اسالمى

سوءاستفاده از قدرت چه جرم بزرگى را مرتکب شده که مسلماً مجازات آن از نظر اسالمى 
که مسلمان بود کشت و  مالک بن نویره را ;خالد در زمان خالفت ابوبکر: بسیار سنگین بود

موضوع را به ابوبکر خبر دادند، ابوقتاده و عمر !... زنش را در همان شب تصرف نمود
سخت اعتراض کردند و عمر خواستار مجازات خالد گردید، ولى متأسفانه اهمیتى به آن 

ولى در ! بود) شمشیر برهنه خدا(، »اهللا المسلول سیف«چون خالد به قول آنها ! داده نشد
مرتکب گناهى شد باید کیفر خود را ببیند و ! »شمشیر برهنه خدا«طق اسالم، اگر من

هایى از این قبیل را در کتاب نقل کرده که اهمیت مقام و موقعیت، موجب  سیدقطب نمونه
دهد  و سیدقطب که عثمان را شدیداً مورد نکوهش قرار مى. تخفیف مجازات نشده است

کند؟، شرح داستان  ست که چرا خالد را تبرئه مىمعلوم نی) در صفحات آینده کتاب(
البدایۀ  ;503، ص2، جتاریخ طبرى ;110، ص2، جتاریخ یعقوبىجنایت خالدبن ولید را در 

  .توانید مطالعه بفرمایید  مى158، ص7، جالغدیر ;322، ص6، جوالنهایۀ
ه قبل چ، چه در دوران خالفت و )ص(بحث در باره کارهاى بعضى از اصحاب پیامبر. 177

اى از اعمالى که از  از آن، نیازمند کتاب مستقلى است و البد خوانندگان محترم با آثار پاره
  .آن دوران به یادگار مانده است، آشنایى دارند

خالد ! بسیار جاى تعجب است که قتل مالک را استاد قطب ناشى از ناراحتى وجدان. 178
کند که استاد قطب در  ان شب روشن مىولى ازدواج وى با زن مالک، در هم!... داند مى

  .اند این استنباط، اشتباه کرده
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شمشیر «سلمانان، خود دلیل دیگرى است که و این ازدواج آن هم پس از کشتار م. 179

جنگیده و در دل چه سوداهایى داشته و متأسفانه او  به چه منظورهایى مى» برهنه خدا
  ...ماسک اسالم به خود زده بود

ویالت از نظر ما قابل قبول نیست و تعجب از استاد قطب است که عالوه بر این تأ. 180
نامید و این اشتباهى است که دیگران نیز  مى» اشتباه«این تأویالت، تازه جنایت خالد را 

  .دچار آن شده و خالد را مجازات نکردند
خالد د که تواند دلیل آن باش مان خلیفه نمىولى باید گفت که اجرا نکردن حد در ز. 181

اند بلکه باید که اعتراض  مرتکب گناهى نشده، در صورتى که همه تواریخ آن را ثبت کرده
  ...که چرا حد اجرا نشد؟. نمود
دهد که وى معتقد نیست که خالد مرتکب گناهى شده  این جمله مؤلف نشان مى. 182

  )مترجم. (که حد بر او جارى گرددبایست  گوید مى گرنه مىاست، و 
جنگ در اسالم براى خدا و به . هیچ یک از تأویالت دکتر هیکل قانع کننده نیست. 183

خاطر همگانى شدن عدالت اجتماعى است و هرگز معقول نیست که قائد جنگ خود ظالم 
و بعالوه ... شمشیر بزند! و ستمگر و تجاوزکار باشد و در عین حال براى یارى دین خدا

آمد  داشت که خالد در نزد وى اصوال به حساب نمى) ع(ارتش اسالمى افرادى مانند على
ها را با  گشت، على با شمشیر خود مسیلمه و اگر واقعاً خطرى متوجه اساس اسالم مى

شمشیر برهنه «نشاند و هرگز نیازى به  چهل هزار نیرو و افرادش، بر سر جاى خود مى
دکتر هیکل !. رده استنبود، شمشیرى که مرد مسلمانى را کشته و بر زن وى تجاوز ک» خدا
گوید به خاطر مصالح روز او را از کار برکنار نکردند ولى باید توجه داشت که منطق  مى

طلبى  اسالم در سیاست خود هوادار فرصت. اسالم، منطق سازش و ساخت و پاخت نیست
درنگ  بنابراین اگر قائدى تجاوز کرد، باید بى. تواند باشد کارى نیست و نمى و محافظه

به محض آنکه به خالفت رسید، ) ع( چنان که على;زات شود تا ریشه فساد قطع گرددمجا
امیه و در رأس آنان معاویه را بالفاصله از کار برکنار ساخت و حاضر نشد  ایادى خائن بنى

اما ... چنین است منطق اسالم. که یک دقیقه هم یک فرد خائن و متجاوز بر سر کار بماند
  )مترجم. (گوید  که دکتر هیکل مىهمان است(!) منطق روز

اخبار مربوط به جنایات سفیدپوستان و ظلم و ستم آنان بر سیاهان، چه در امریکا و . 184
 فکر ;شود ها منعکس مى چه در افریقاى جنوبى و جاهاى دیگر، همه روزه در روزنامه

این ... کنیمشواهدى براى آنها نقل ه خوانندگان محترم را نیازى نباشد که ما کنیم ک مى
گویند از طرف همان نژادپرستان  اخبار پس از قتل کندى، رئیس جمهورى امریکا که مى

براى مزید استفاده به کتاب ما در باره . صورت گرفت، در جراید بیشتر منتشر گردید
  .رجوع شود» نبرد اسالم در امریکا«: نهضت اسالم در میان سیاهان امریکا تحت عنوان

اهللا براى ریاست ارتش اسالمى در این  بن زید را از طرف رسول اب اسامۀمسئله انتخ. 185
) ص(پیامبر اکرماند که  اند و باز همه نوشته  همه مورخان سنى و شیعه نوشتهجنگ،
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تاریخ به ما نشان ... نکوهش فرمود کسى را که از شرکت در این جنگ خوددارى کند

 در این جنگ، تحت سرپرستى اسامه دهد که پیامبر بزرگوار اصرار داشت که همه مى
... شرکت کنند و براى همین منظور، خیلى تأکید و پافشارى نمود تا همه به میدان بروند

گوید که گروهى، از شرکت در این جنگ خوددارى  ولى متأسفانه تاریخ باز به ما مى
اهللا من تخلف  لعن. جهزوا جیش اسامۀ«: نستند پیامبر سه بار فرمودهدا نمودند با اینکه مى

سپاه اسامه را آماده به حرکت کنید، خدا لعنت کند کسى را که از سپاه اسامه سر باز (» .عنها
الحدید،  ابى  ابنالبالغه شرح نهجشرح مفصل داستان را در تواریخ معتبر و همچنین !) (زند
ش ـ ولى گویا مؤلف محترم در اینجا این موضوع را فرامو)  مطالعه بفرمایید20، ص2ج

تقاد کند، چنان که از کرده و گرنه بسیار بجا بود که از این تخلف غیرقانونى افراد، سخت ان
  .کند مىها انتقاد  اعمال بعضى

چنان که قبال گذشت، کسانى که بار خالفت را بر گرده جناب ابوبکر گذاشتند و . 186
تا حق مسلم به دور هم جمع کردند » شورى«اى، شش نفر را به نام  سپس هم طى توطئه

على همچنان از بین برود، و تازه معتقد بودند که سالم بر على مقدم است و اگر او زنده 
کردند و معلوم نیست آنها که براى خود چنین اختیاراتى را قایل بودند  بود او را خلیفه مى

  میان شش نفر را انتخاب ننمودند؟ک نفر از چرا براى پس از خود ی
! زاده از پسر دو بزرگ: هنگام سیلى زدن به مرد مصرى گفته بودپسر عمروبن عاص . 187

  !سیلى را بخور
هاى تجلى این روح اسالمى در میان علما و مردان  بسیار بدیهى است که نمونه. 188

مسلمان شیعه نیز فراوان است و در قرن ما هم، شواهد بسیارى بر این موضوعات 
 شود حق مطلب را ادا کرد، لذا از  در اینجا نمىتوانیم بشنویم و یا خود ببینیم و چون مى

  .کنیم نقل هر گونه ماجرایى در این زمینه خوددارى مى
  .اى بود در اطراف مکه درّه. 189
، تألیف استاد سیدقطب که اخیراً از طرف ما ترجمه و اسالم و صلح جهانىدر کتاب . 190

  .منتشر گردید، بحث جالبى در این زمینه دارد
سپانیا، پس از آن همه خدماتى که مسلمانان انجام دادند پیشوایان دین و پدران در ا. 191

روحانى به قتل پیر و جوان، مرد و زن مسلمان فتوى دادند تا اینکه فیلیپ دوم به فرمان 
پاپ، به وضعى ناهنجار فرمان اخراج مسلمین را از سرزمین اسپانیا صادر کرد، ولى قبل از 

 فرار شوند سه چهارم آنها به حکم کلیسا در خاک و خون غلطیدند مسلمین موفق به«آنکه 
و کسانى که نجات یافتند بعداً به دستور محکمه تفتیش عقاید جملگى محکوم به اعدام 

» . میلیون مسلمان از دم تیغ تعصب و جاهلیت گذشتند3در طول این مدت قریب . شدند
  .شوددى رجوع ، تألیف مرتضى راون2، جتاریخ تحوالت اجتماعىبه 

 که اخیراً از طرف دولت شوروى به ابنیه و آثار تاریخى در اتحاد شوروىدر کتاب . 192
 میلیون نفوس اتحاد 214زبانهاى عربى، فارسى، اردو، چاپ و منتشر شده است از مجموع 



٣٣٦ عدالت اجتماعی در اسالم
شود که در ده سال  کند و معلوم مى  میلیون را مسلمان معرفى مى15جماهیر شوروى فقط 

  ...در از تعداد مسلمانان کاسته شده استگذشته چق
بود که دوران رژیم دیکتاتورى استالینى بدون شک وضع مسلمانان بدتر از این در . 193

ولى در دوران فعلى کمونیستها مدعى هستند که آزادیهایى . کند مؤلف محترم توصیف مى
  .تاند و البته حقیقت آن هنوز بر ما روشن نیس براى مسلمانان قایل شده

طبیعۀ « و همچنین فصل اسالم و صلح جهانىبراى مزید توضیح در این زمینه به کتاب . 194
  . مراجعه شوددراسات اسالمیۀدر کتاب » الفتح االسالمى

  .دهد شرح مى» دهر«این ماجرا را خداوند در قرآن مجید در سوره . 195
  .گرى باید اداره نمودرسد و آنان را از راههاى دی زکات به فقراى اهل کتاب نمى. 196
موارد اختالف ما با استاد سیدقطب در این فصل از کتاب، خیلى زیاد است و ما با . 197

ولى براى اطالع از معتقدات . همه آنچه مؤلف در این زمینه نوشته است موافق نیستیم
 پردازیم و براى احتراز از برادران سنى ما در مسئله خالفت به ترجمه کامل این فصل مى
  .کنیم تفصیل، فقط به اشاره اجمالى به بعضى از موارد اختالف اکتفا مى

این روایت به نظر ما مجعول است و پیامبر عالوه بر آنکه کسى را به نماز نفرستاد، . 198
بلکه تا شنید که کسى به نیابت از پیامبر به مسجد رفته است، خود با آن حال به مسجد 

  .رفت و نماز گزارد
آیا مسئله جانشینى و تعیین رئیس حکومت پس از : پرسیم ادران سنى خود مىاز بر. 199

نداشت که حکم آن را زه واجبات عبادى یا فردى دینى، از نظر پیامبر ارزش پیامبر، به اندا
خواست موضوع را به مردم حواله کند، چرا به آن  مى) ص(هم بیان کنند؟ اگر پیامبر

به مأموریتى بفرستد؟ » اسامه«بزرگان قوم را در سپاه و چرا قبال خواست ! تصریح نفرمود
و نزول آیه اکمال دین در باره آن روز، » غدیرخم«وانگهى موضوع )... و آنها تخلف کردند(

 در میان همه مسلمانان، براى چه ;از طرف پیامبر» والیت«به مقام ) ع(و تعیین رسمى على
موضوع مهم را به این بعید است که این واقعاً از دانشمندى چون استاد قطب خیلى بود؟ 

... ، ندیده بگیرد»غدیرخم«را به مقام والیت در ) ع(نحو ساده تلقى کند و مسئله تعیین على
را ) ع(کنیم که پیامبر، در غدیرخم على ما طبق اسناد و مدارک تاریخى موجود ثابت مى

اند   صحابه روایت کردهرسماً به جانشینى خود تعیین نمود، حدیث غدیر را صدوده نفر از
و به طرق مختلف در کتب برادران سنى ما هم ثبت شده و کسانى که تفصیل آن را 

  .مراجعه کنندالغدیر  مجموعه گرانسنگ ;1، جعبقات االنوارند به کتاب بخواه
جمع شده بودند، مورد » سقیفه بنى ساعده«مذاکرات و نتیجه کار افرادى که در . 200

که مشغول ) ع(ان نبود و اکثریت آنان، بخصوص اهل بیت و امام علىرضایت عموم مسلمان
و در مقابل عمل ) 7، جالغدیر ;336، ص4، جسیره ابن هشام(کفن و دفن پیامبر خدا بودند 

که در » امر پیامبر خدا«بعالوه . اى قرار گرفته بودند به آن اعتراض نمودند انجام شده
اهللا هم  ل گروهى که خود را صحابى رسولغدیرخم بیان داشته بود عمال مورد قبو



٣٣٧ عدالت اجتماعی در اسالم
از حق مسلم و مشروع خود محروم گشت و تازه جرم ) ع(قرار نگرفت و على! نامیدند مى
الحدید،  ابى و این خود جناب عمر است که به نقل ابن! جوان است: فقط این بود که! على
دانم و  لوم مىعلى را مظمن به طور مسلم «: گوید  مىالبالغه، شرح نهج، 18، ص2در ج

، 7، جالغدیر» .مهاجرین از على اعراض ننمودند مگر به جهت اینکه سنش را کم دیدند
تازه کیفیت انتخاب هم .  سخنان خلیفه دوم را در این زمینه نقل کرده است;79-80صص

گروهى با عجله به سقیفه بنى ساعده رو آوردند، هر کسى عقیده خود را : تماشایى بود
هان جناب عمر بدون مشورت و انتخاب عموم، دست جناب ابوبکر را گفت که ناگ مى

جناب ابوبکر و سرانجام با ! کردند که کدام یک خلیفه شوند  با هم تعارف مىگرفت و
 ;395، ص3، جحلبى ;458و446، صص2، جطبرى ;126، ص2، جکامل. (بیعت کردند

آن ! ست معنى انتخاب مردمچنین ا.) 3، ص2جالحدید  ابن ابى ;6، ص1، جاالمامۀ والسیاسۀ
  .دهد طور که تاریخ به ما نشان مى

انتخاب خلیفه را گروهى از پاکترین مردان راه خدا نپذیرفته و بر ماجراى سقیفه و . 201
 12، ص1، جاالمامۀ والسیاسۀابن قتیبه در . انتخاب کذایى آن، سخت اعتراض کردند

در ضمن (ضرت زهرا، دختر پیامبر، کند و عالوه بر على، ح را نقل مى) ع(اعتراض على
الجوزى،  ابنکرۀ سبط تذ و 4الحدید، ج ابى  ابنالبالغه شرح نهجخطبه مربوط به فدک ـ 

، 4الحدید، ج ابى ، ابنالبالغه شرح نهج، 255 صینابیع المودۀ(على  بن و حسن) 367ص
، 2 ج،تاریخ یعقوبى ;5، صهمان(و ابوذر غفارى ) 17، ص2، جهمان(و سلمان ) 12و9ص
همه به انتخاب سقیفه اعتراض کرده و اعالم داشتند که ... و عمار و مقداد و...)  و148ص

مؤلف محترم با اینکه شواهد . خالفت حق على است و این انتخاب اصوال غیرقانونى است
زیادى از بیدارى وجدان افراد براى ما آورد، ولى معلوم نیست که این بیدارى وجدان در 

  دن حق على به کجا رفته بود؟مورد پایمال ش
تعیین خلیفه اگر به دست شخص بود، دیگر تعیین شورى چه معنى داشت؟ و اگر . 202

خود را تعیین کرد و 8ول، جانشین تعیین آن به دست مردم و شور آنهاست، چرا خلیفه ا
به شورى محول نساخت؟ و اگر امرى مربوط به همه مسلمانان است، شوراى شش نفرى 

بینیم و جواب آن را هم  اینها سؤاالتى است که در اعمال آن دوران مى...  دارد؟چه معنى
  .دهند دانیم که برادران ما چگونه به آنها جواب مى یابیم و نمى در جایى نمى

  .مسلم، ابوداود و ترمذى. 203
االمامۀ  ;618 ص2، جطبرى ;163، ص2، جکامل ;115، ص2، جتاریخ یعقوبىدر . 204

اند و  ، وصیت جناب ابوبکر را نقل کرده55، صتاریخ الخلفاء ;19، ص1، جوالسیاسۀ
اى از صحابه با خالفت جناب عمر مخالفت کردند ولى ابوبکر به  نویسند که عده مى

مخالفت آنها گوش نداد و به عثمان که منشى او بود دستور داد که عهدنامه خالفت عمر 
جایى که شخصى ! بیعت کردند! »مردم« چگونه فهمید کهتوان  و از اینجا مى!... ا بنویسدر

نویسد، بیعت کردن و نکردن مردم  کند و براى او عهدنامه مى جانشین خود را تعیین مى



٣٣٨ عدالت اجتماعی در اسالم
: و در واقع باید گفت که! تأثیرى ندارد، و اعتراضها هم همه با زور سرنیزه خاموش شد

ابیطالب است  بن لىو این ع! نقشه را از اول طرح کرده بودند و خوب هم اجرا نمودند
یر ش«: که در روزى که او را براى بیعت واداشته بودند، رو به عمر کرده و صریحاً فرمود

» امروز براى ابوبکر بیعت بگیر که فردا به تو برگرداندنصفش مال توست، ! را به دوش
  .چنان که این طور شد) 5، ص2الحدید، ج ابى ، ابناالمامۀ والسیاسۀ(

) ع(ا قبول نکردند که منافع پست مادى آنان با به روى کار آمدن علىکسانى على ر. 205
المال حیف و میل  داد که مانند دوران قبلى بیت افتاد، زیرا على اجازه نمى به خطر مى

 خود قبضه کنند، بحث در باره امیه حکومت اسالمى را در دست شود و اشراف بنى
یه با حکومت على، نیازمند کتاب گروهى امثال معاوروش امام على و علل مخالفت 

  .توان حق مطلب را ادا نمود مستقلى است و در اینجا نمى
 تعیین رئیس حکومت از جانب خدا به عهده ;گفتیم که به اعتقاد ما در زمان پیامبر. 206

جانشین رسمى خود معرفى » غدیرخم«هم على را در ) ص(پیامبر گذاشته شد و پیامبر
ا اختیار حکومت وانتخاب آن به عهده عموم مسلمانان است و ولى در زمان م... نمود

حفظ قوانین اسالمى و تغییر ندادن آنهاست، در کومت در عین آنکه موظف به رئیس ح
، 4،جتفسیر المیزانبه (بنماید » مشاوره«اوضاع روز و مشکالت داخلى و خارجى بایستى 

  ).، تألیف استاد عالمه آقاى طباطبایى مراجعه شود132ص
جناب ابوبکر چرا به مقام خالفت رسید؟ چون یار غار پیامبر بود و با وى در . 207

د، ولى باید پرسی!... جنگها شرکت داشت و از این رو برتر بود و سزاوار مقام خالفت
نجات داد و طبق نوشته اهللا را  حضرت على که در بستر پیامبر خوابید و جان رسول

کت کرد و ضامن پیروزى اسالم گردید و از نظر تقوى تواریخ در همه جنگهاى اسالم شر
اسالم که :  چرا انتخاب نشود؟ و باز باید پرسید;همه بود و زهد هم یقیناً برتر و باالتر از

شناسد و مالک برترى را فضیلت و تقوى قرار داده و اسامه بیست ساله  پیر و جوان نمى
گذاشتند، قابل ه جرم جوانى کنار  که بنماید، چرا على را را رئیس سپاه اسالمى مى

کند که مسئله را  اعتراض نباشد؟ و اگر قابل اعتراض است، چرا استاد سیدقطب سعى مى
  .کند» حل«اى  بگونه
گوید على بعد از عمر هم مغبون شد، آن است  مفهوم کالم استاد سیدقطب که مى. 208

بونى على چه کسى بود؟ که که قبال نیز مغبون شده بود، اکنون باید پرسید که باعث مغ
عمر است که ! این از سخنان جناب! دست به بیعت با ابوبکر داد و گفت على جوان است

سوگند که پسرعموى تو على، حقیقتاً به خدا !  عباسابن«: گوید عباس مى به ابن
تاریخ (» .تواند او را در این مقام ببیند سزاوارترین مردم است به خالفت، ولى قریش نمى

-89 صص3، ج تاریخ طبرى و;24-25، صص3،جاثیر  کامل ابن،137، ص2، جقوبىیع
288.  



٣٣٩ عدالت اجتماعی در اسالم
یا ایها الرسول بلّغ ما «طبق دستور خدا، و پس از نزول آیه شریفه ) ع(انتخاب على. 209

دهد که انتخاب على یک مسئله داخلى و مربوط  بود و این موضوع نشان مى» انزل الیک
در جلد اول ... دا بود که پیامبر مأمور ابالغ آن گردیدنیست، بلکه خواست خ» وراثت«به 

 به بعد بحث جامعى در این زمینه به عمل 214، تألیف عالمه امینى، صصالغدیرکتاب 
آمده و مدارک فراوانى از مدارک برادران سنى ما در این باره نقل شده که هرگونه 

معنى هم به کتاب » دیردیث غح«سازد و در مورد کیفیت داللت  اى را برطرف مى شبهه
اهللا سیدمرتضى خسروشاهى  چاپ نجف، تألیف مرحوم والد نگارنده، آیتحدیث الغدیر 
  .مراجعه نمایید

گفتیم که تعیین نظریه اسالم در باره حکومت، بدین وضع و با تناقضات اعمال . 210
 توان این خلفاى راشدین در این زمینه، درست نیست و بنابراین به هیچ وجه نمى

  .موضوعات را دلیل تعیین چگونگى مسئله حکومت از نظر اسالم دانست
را به خاطر صالحیت و جامعیتى که داشت جانشین ) ع(قبال گفتیم که پیامبر، على. 211

  .کرده بود
 یزید عالوه بر آنکه یک ;اعمال یزید و عمال وى، لکه ننگى در تاریخ بشریت است. 212

مند نبود و  کترین عواطف و احساسات انسانى نیز بهرهفرد مسلمان واقعى نبود، از کوچ
یزید اهل طرب و عیاش، «. مسلماً در زمره جنایتکاران رذل و فرومایه تاریخ است

م روزى پس از قتل اما. داد باز بود و مجلس شراب تشکیل مى باز و میمون سگ
ند و بعد زیاد هم قدحى را پر ک گفت که براى ابندر مجلس شراب به ساقى ) ع(حسین

اصحاب و مأمورین یزید نیز مانند خود او اهل فسق !... دستور داد که خوانندگان بخوانند
و فجور بودند و در ایام او در مکه و مدینه خوانندگى و استعمال لهو و لعب ظاهر شد و 

تاریخ  ;81 و 77، صص 3، چاپ 3 مسعودى، جمروج الذهب(» .شرب خمر علنى گردید
آنجا بوده که حتى مسیحیان نیز او را و گستاخى یزید تا وقاحت ). 165، ص2، جیعقوبى

یزید از مخربین اسالم و از کفار به شمار «: نویسد ژوزف ماک کاپ مى. کنند تقبیح مى
رود، مادر او مسیحى بود ابداً با دین اسالم موافقتى نداشت و هر وقت فرصتى به  مى

یزید که اساساً ... نوشید ادى شراب مىنمود و به آز آورد تحقیر فراوان مى دست مى
اندازه با تقدیس و پرهیزکارى دشمنى  داراى جمیع اخالقهاى پست حیوانى بود و بى
لشکریان خود را به سوى شهرهاى اید، مىورزید، میل داشت اسالم را مضمحل نم

دار  مقدس گسیل داشت و کارهاى سربازان یزید براى قرنها دلهاى اسالمیان را جریحه
سواران او با کمال وقاحت اسبهاى خود را در نزدیکى قبر رسول خدا بستند و تا . اختس

مدینه را ویران و غارت نمودند و در نه ماه، . توانستند مسلمانان را غارت کرده و کشتند
بعد کعبه را که قدس االقدس جهان اسالمى بود، ... نه هزار حرامزاده در مدینه به دنیا آمد

  ).41-42، تألیف ماک کاپ، چاپ اصفهان، صص مسلمین در اسپانیاعظمت(» ...آتش زدند
  .قبال اشاره کردیم که اکثریت مسلمانان از این انتخاب اطالع نداشتند. 213
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با اینکه برادران سنى ما همچو دستورى را از خلیفه اول خود دارند، با صرف نظر از . 214

کارانى مانند پادشاهان  نیست که چرا عصیانآیات و روایات فراوان در این زمینه ـ معلوم 
طاعه و واجب اال» االمر اولى«را ... العباس و سالطین عثمانى و امیه و بنى بنى
  .دانستند مى

االنسان بین المادیۀ همین مطلب را استاد محمد قطب ـ برادر سیدقطب ـ در کتاب . 215
دمى که داراى عقیده بودند، توده مر«: نویسد  صریحاً تشریح کرده و مى77، صواالسالم

در زمان عثمان بر ضدفئودالیسم و اقطاع قیام کردند و علت آن فقط این بود که مسلمانان 
کند و دشمن حق  احساس کردند که عثمان قانون الهى را آن طور که الزم است اجرا نمى

اع آورد که با روح دین و تحول اوضاع اجتم اوضاعى پیش مىو عدالت است و در واقع 
مخالف است و از اینجا بود که آنها بر ضد عثمان انقالبى به پا کردند، در حالى که به 

این کتاب استاد محمدقطب توسط ما ترجمه شده و بارها » .روح اسالم نزدیک بودند
  .چاپ و منتشر شده است» انسان بین مادیگرى و اسالم«بطور مستقل تحت عنوان 

توانیم  پذیریم و با دالیلى که در دست داریم، نمى ىما عذر استاد سیدقطب را نم. 216
امیه بود  خلیفه خود از دودمان بنى. کارهاى آن دوران را ناشى از اشتباه یا از اجتهاد بدانیم

و روزى که به خالفت رسید، دوران زمامدارى امویها شروع شد و این حقیقتى است که 
، ترجمه 2، جامام على بن ابیطالب(دارد استاد عبدالفتاح عبدالمقصود نیز به آن اعتراف 

ابوسفیان پس از انتخاب عثمان خیلى خوشحال بود و در ) 250اهللا طالقانى، ص آیت
براى بازى به چنگ گیرید و  خالفت را مانند توپ: تامیه گف خطاب به عثمان و بنى

 مصر، ، چاپ6، جاالغانى(امیه قرار دهید  اوالد خود موروثى کنید و ارکان آن را بنى
، 2، تألیف عبدالفتاح عبدالمقصود، جامام على ;20، ص النزاع والتخاصم مقریزى ;99ص
وقتى که خلیفه شدى هیچ یک از «جناب عمر به عثمان سفارش کرده بود که ). 249ص
و عثمان هنگام ) 25، ص1، ج2، چاپاالمامۀ و السیاسۀ(» .امیه را بر مردم تحمیل مکن بنى

طبق نوشته تاریخ ) 26، صاالمامۀ(ا پذیرفت ولى بدان عمل نکرد بیعت با او این شرط ر
ابوذر . یعقوبى، خلیفه بستگان خود را مقرب ساخت و اموال مسلمین را اتالف نمود

اهللا و عبدالرحمن بن حنبل را تبعید نمود، خون هرمزان را هدر ساخت و  صحابى رسول
، تألیف دکتر احمد فرید رفاعى، عصرالمأمونو تاریخ یعقوبى (» ...قاتل او را نکشت و

کرد به  به عنوان ارث پدرى مطالبه مى) س(فدک را که فاطمه  )8، ص1 مصر، ج4چاپ 
المال به مروان داد و تمام مسلمانان را از چراگاههاى   درهم از بیت000/100اضافه 

امیه قرار داد  اطراف مدینه ـ که ملى بود ـ ممنوع ساخت و آنها را تیول بنى
این دوران یکى دو تا نیست و ما اعمال ضداسالمى ). 66ـ67، صص1، جالحدید ابى ابن(

 در بحث مکتب تشیعاى از آنها را با مدارک و اسناد تاریخى در سالنامه دوم  شمه
ایم و امیدواریم که به طور مشروحترى جداگانه آن را  ضبط کرده» امیه دودمان بنى«

توان اعمال آن دوران را  ل و مدارک زنده، هرگز نمىمنتشر سازیم و با مراجعه به آن دالی
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اجتهادى که بر ضد اصول مسلم اسالمى . توجیه کرد یا آنها را ناشى از اجتهاد دانست

  ...و دور انداخت! باشد، مورد قبول خدا نیست و آن را باید به دیوار کوبید
 نویسنده معاصر علت اختالف ابوذر با عثمان، چنان که استاد شیخ محمد غزالى،. 217

نویسد، از بین رفتن عدالت اجتماعى و اقتصادى اسالم در زمان  مصرى و عالم االزهر مى
، قاهره، 4، چاپ االسالم المفترى علیه بین الشیوعیین و الرأسمالیین(خالفت عثمان بود 

کز ثروت و مفتخورى عمال عثمان ابوذر طرفدار مساوات و عدالت بود و با تمر) 76ص
براى معاویه را تقبیح » کاخ سبز«و خرج هزاران دینار براى ساختن مىورزید مخالفت 

دانست که عالوه بر اطرافیان عثمان، خود جناب خلیفه امالکى در  ابوذر مى. کرد مى
 دینار بود و گردنبند زنش، به قدر 000/200دارد که بهاى آن ... و» حنین«و » وادى القرى«

و تازه وقتى جناب خلیفه به دست انقالبیون کشته شد ثلث مالیات افریقا قیمت داشت 
ر و یک میلیون درهم موجود دار او یکصدوپنجاه هزار دینا معلوم شد که در نزد خزانه

 مسعودى آمار جالبى از ارقام ثروت اطرافیان و دوستان خلیفه را مروج الذهب!... بود
ر مخالفت با این رژیم جرم و گناه ابوذ. جمع کرده که مطالعه آن بسیار الزم است

  !تبعید شد و در تنهایى درگذشت» ربذه«دارى اموى بود و به همین جرم هم به  سرمایه
و ... پایمال شد» سقیفه«در ) ع(دردناکتر از هر چیزى آن بود که حق مسلم على. 218

شده بود که د و نقشه براى بعد طورى طرح هاى قبلى بو خالفت بعدى هم مرهون نقشه
، تألیف عمادزاده، تاریخ مفصل اسالمبه ... سى غیر از عثمان اصوال مقدور نبودانتخاب ک

  .، رجوع شود143، ص1ج
 بین السدود والقیوداستاد عباس محمود العقاد نویسنده معروف مصرى در کتاب . 219
اگر امام على «: گوید مناسبت نیست، او مى اى دارد که ترجمه آن در اینجا بى جمله

رسید، در روز مرگش پایان  استار زندگى مادى بود و به آن هم مىدنیاطلب و خو
یافت و اگر فرزند او حسین ده سال عمر باقى مانده خود را در راه حق  مى
اند،   نه او و نه پدرش این زندگى و نام جاودانى را که به دست آورده;فروخت نمى

  ».کردند کسب نمى
 بررسى عقاید ;نیازمند کتاب مستقلى استبحث در باره نظام حکومتى اسالم خود . 220

  .م دادشیعه و سنى در این موضوع و اعالم حقیقت آن را در کتاب مفصلى باید انجا
است و او تنها کسى است که از جانب خدا ) ع(عنوان امیرالمؤمنین مخصوص على. 221

 و حتى و پیامبر به اخذ چنین عنوان مفتخر شده است ولى برادران سنى ما به همه خلفا
  .گویند! پادشاهان و رؤساى حکومتها، امیرالمؤمنین

فدک که در حوالى خیبر است، ملکى است که پس از جنگ خیبر به طور صلح به . 222
) س(دست پیغمبر آمد و آن حضرت آن را در حیات خود به یگانه دختر عزیزش زهرا

همانها ) ص(پیغمبر! نولى جانشیناعالقه داشت بخشید العاده به او  همان دخترى که فوق
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گرفتند ! به زور) س(کردند روى عللى سیاسى از زهرا که خود را خلیفه پیغمبر معرفى مى

  .و این بود تا عمربن عبدالعزیز آن را رد کرد) در امور اقتصادى لطمه بزنند) ع(تا به على(
  .مال غیر را که به طور ناحق پیش شخصى باشد مظلمه گویند. 223
عه براى منافع تجارت و معادن زکات ـ به مقدار مذکور ـ نیست بلکه در فقه شی. 224

  .مانند غنایم جنگى خمس دارد
  .در فصول قبلى در این باره بحث شده است. 225
! دهیم گفتند ما زکات نمى اى شده، طایفه مالک بن نویره نمى البته در اینجا مغالطه. 226
مبر برسد و شما به چه مدرکى عنوان زکات باید به خلیفه و جانشین پیغ: گفتند مى

اید؟ ولى خالدبن ولید روى سوابق عداوت قبیلگى که با مالک  خالفت به خود گرفته
  .اند داشت، وانمود کرد که اینان با فریضه الهى زکات مخالفت کرده

مراعات ) س(هاى پیغمبر؟ چرا در مورد زهرا این عالقهجاى بسى تعجب است که . 227
غضبناک ) س(که حق مسلم او بود از دستش گرفتند و پس ندادند و زهرانشد و فدک را 

  .بر آنان دنیا را وداع فرمود
القدر پیامبر، به خاطر مبارزه در راه برقرارى و بسط عدالت  ابوذر صحابى جلیل. 228

جرم او . تبعید شد» ربذه«ها، به دست خلیفه سوم به  اجتماعى در سایه تحریکات معاویه
خواست که مفتخوارى،  دارى جنایتبار ضداسالمى بود و مى بر ضدنظام سرمایهفقط قیام 

از بین برود و از همین جاست که گروهى از ... ثروت ورباخوارى، کنزمال، تمرکز 
راجع به ابوذر و مبارزات . اند نویسندگان عرب، او را نخستین سوسیالیست نامیده

 و کتاب 286-292ه امینى، صص، تألیف عالم8، جالغدیراجتماعى وى به کتاب 
السحار، نویسنده بزرگ مصرى ترجمه دکتر على  ، تألیف عبدالحمید جودۀابوذرغفارى

  .شریعتى مراجعه شود
نداشتند به ال خدمتگزاران و کسانى که از خانواده خالفت اوالد خلیفه وارث امو. 229

ایى فراوان رفت و چون اغلب این حضرات صاحب مقام بزرگ و قهراً دار شمار مى
  !.شد بودند، پس از مرگ، همه آنها به خزانه سرازیر مى

 روشنتر، از نظر اسالم، حکومت صالح اسالمى براى اداره ;به عبارت صریحتر. 230
اجتماع اسالمى و دفع ضروریات توده مسلمان، اختیارات تامه دارد و در صورت لزوم از 

ه حد و قید و مرز و شرطى گون ارات هیچالبته این اختی. کند این اختیارات استفاده مى
نویسنده، این مسئله را در پیش یکى از . استندارد و بسته به شرایط و اوضاع روز 

حکومت :  فرمودند)1()مدظله(له  مراجع بزرگ عصر حاضر مطرح ساخت و معظم
البته  (.تواند لباس ما را هم از ما بگیرد اسالمى تا آنجا اختیارات دارد که اگر الزم شد مى

...) عصر ما اشتباه کرد! حکومت صالح اسالمى را نباید با حکومتهاى به اصطالح اسالمى
                                                           

 این مرجع عالیقدر حضرت امام خمینى بود که ما در موقع چاپ کتاب در دوران ستم شاهى، مجبور شدیم نام 1
  !...زه نشر یافتایشان را حذف کنیم تا کتاب اجا
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تواند ابدى و جاوید بماند و با شرایط و  آرى اسالم چنین مکتب اجتماعى است که مى

  .مقتضیات هر زمان و مکانى تطبیق یابد
سگ و براى فرستادن کنند  درست مى! »ن حمایت حیواناتانجم«در دنیاى ما نیز . 231

در خیابانهاى شهر تظاهرات خیابانى ! شود چون موجب ترس و وحشت سگ مى! به فضا
انسانهاى آسیا و افریقا را ! ولى همین حضرات، همین بزرگواران غربى! اندازند به راه مى

چنین است بشردوستى انسان عصر . کنند در مستعمرات خود جلو رگبار مسلسل درو مى
  !ما

اند، بلکه   فقط سیاهان افریقا راه نجات خود را در پیروى از اسالم تشخیص دادهنه. 232
مبارزات خود را در ب ایاالت متحده، راه اساسى پیروزى سیاهان امریکایى نیز در قل

نهضت اسالم در  و دو مذهب: به دو کتاب نگارنده. اند اجراى تعلیمات اسالمى دانسته
  .د تا شواهد جالبى ببینیدمراجعه کنیمیان سیاهان امریکا 

 8جنگهاى صلیبى .  تألیف استاد حسن حبشىالحروب الصلیبیۀ االولى،از کتاب . 233
مسلمان به دست به وقوع پیوست و هزاران نفر جنگ بود که در تاریخهاى مختلفى 

اى به پاپ  یکى از مبلغین جنگ اول صلیبى در ضمن نامه. مسیحیان کشته شدند
المقدس به دست ما افتادند چه  خواهید بدانید با دشمنانى که در بیت اگر مى«: نویسد مى

قدر بدانید که کسان ما در رواق سلیمان و در معبد، در گردابى از   همین;اى شد معامله
هیچ کس جان (!) از کفار... رسید تاختند و خون تا زانوى مرکب مى خون مسلمانان مى

تاریخ راوندى، مرتضى (» . ننمودندا هم معافسالم به در نبرد و حتى زنان و اطفال ر
اى از چگونگى رفتار مسیحیان با  این البته نمونه) 21، فصل2، جتحوالت اجتماعى

چه )  م1270. ( هـ 661مسلمانان در یک جنگ بود و در هفت جنگ دیگر تا سال 
، جنگهاى صلیبىکتاب . داند جنایاتى بوقوع پیوست و چه خونهایى ریخته شد، خدا مى

البته در مورد سلوک و روش کنونى مسیحیان .  دیده شود2و1تألیف آقاى محمد رشاد، ج
با یک (و الجزایر ) با یک میلیون آواره(در کشورهاى اسالمى، اشاره به دو نمونه فلسطین 

  شاید کافى باشد؟) میلیون کشته در چند سال اخیر
اند نقل کرده که ما از ترجمه  فتهمؤلف در اینجا لفظ بسیار زشتى را که اروپاییان گ. 234

، تألیف االسالم على مفترق الطرقآن شرم کردیم ولى به طور اجمال به نقل از کتاب 
بعضى از . کنیم آن اشاره مىر فروخ به ، ترجمه دکتر عم)محمد اسد(لئوپولدفایس 

 را ضمیر Maو !  هموزنى قایل شدهMahound و شکل Mahomedاروپاییان بین شکل 
اند و با بازى با  ـ گرفته کلمه آلمانى  ـHund را از هوند Houndمتکلم گرفته و ملکى 

  .اند به پیامبراکرم دشنام دهند الفاظ و شباهت ماهومد و ماهوند خواسته
 تحت عنوان 33، ص نداى اسالم در غربلرد هدلى در فصل سوم از کتاب خود به نام 

در مجموعه ...«: دهد ه به ما نشان مىهاى زیادى در این زمین نمونه» تحریف حقیقت«
کنند چنین نوشته  واقع در هندوستان منتشر مى» لودیان«نورافشان که میسیونرها در شهر 
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. رسول خدا؟ آن چیزى را که وحى سبحانى تلقى کرد، عبارت از القاى شیطان بود: است

هوول » .کارندمسلمین همه گناه. طنابهاى شیطان دورگردن مسلمین پیچیده شده است
(Howell) که در الهور منتشر ساخته اثبات کفاره کشیش انگلیسى در کتاب خود به نام 

کشیش دیگرى به نام راوس » .مسلمین کامال جانى و کامال شیطان هستند«: نویسد مى
(Rous)راوکلین » .محمد یک جانى جهنمى است«: نویسد  مى (Rauklin)نویسد مى :

  آمریکایى به نام تاکارداس یک مبشر» .تمحمد پس از مرگ به جهنم رف«

(TakarDass)و کشیشى به نام ویلیام روارت » !محمد گناهکار بود«: نویسد مى
(W.Reuart)و کشیش دیگرى موسوم به روچرس » محمد، پیامبر اشقیاست«گوید   مى 

(Rochers)براى مزید اطالع . »...محمد پیامبر ساختگى بود«: در کتاب خود نوشته است
 نوشته مسئله وحىد هدلى و کتاب ، تألیف لرنداى اسالم در غربر این زمینه به کتاب د

  . مراجعه شود18آقاى مهندس بازرگان، ص
ولتر با کمال وقاحت و از روى کمال نادانى از تاریخ اسالمى، در یکى از . 235

که ! دهد هاى خود حکایت زن زید را با پیغمبر اسالم، پیش کشیده و نشان مى نمایشنامه
زندگى الکساندر رمازاس، مقدمه کتاب !... (گویا پیغمبر اسالم به زن زید نظر داشته است

  )10، چاپ تبریز، صعمر
 نوشته Mohammad Apostol ofAllah برنارد شاو، این عبارت را در مقدمه کتاب . 236
  .است
، ص السالمنورا مجله 40 از دکتر هیکل، به نقل از شماره حیات محمداز کتاب . 237
  . هـ 1352، سال 572
مکتب، این .  هم تازگى داردپراگماتیسم فلسفه جدیدى است که در اروپا و امریکا. 238
ویلیام .  معروف استintellectualisme» مکتب اندیشه و نظر«در مقابل » مکتب عمل«به 

قت یک موضوع حقی«: کند جیمز که از بزرگان این فلسفه است، آن را چنین تعریف مى
است براى آنکه مفید است و مفید است براى آنکه حقیقت است و این دو مطلب بیان امر 

  ».واحدى است
پراگماتیسم در بعضى مسائل با اسالم که خود طرفدار سرسخت اصالت عمل به معنى  
مهندس بازرگان رساله کوچکى تحت در این باره آقاى . قعى کلمه است توافق داردوا

  ...اند که چندین بار چاپ شده، به آن مراجعه شود  نوشتهدر اسالمپراگماتیسم عنوان 
طرز فکر «مؤلف امیدوار است که براى خوانندگان خود بحث کاملى را در باره . 239

  .تقدیم کند» اسالم در مورد هستى و زندگى انسان
تشر  نوشته که بزودى منپراگماتیسم: نظرى به فلسفهاى تحت عنوان  نویسنده، رساله. 240

  .کند خواهد شد مطالعه آن به درک کیفیت این فلسفه کمک زیادى مى
  .عبارات این قسمت به طور آزاد ترجمه شده است. 241



٣٤٥ عدالت اجتماعی در اسالم
ــ به  ایمان باشند هر چند بى اند که صرفاً براى جلب نظرشان ــ اینان کسانى. 242

  .شود ایشان زکات پرداخت مى
، به طور کلى جاى انکار نیست که هر مطلب مزبور نیز مانند مطالب گذشته است. 243

تواند  سقوط دید مىاههاى مزبوره در حال وقت حاکم شرعى، اجتماع اسالمى را جز به ر
منحصربودن راه، و شرعى بودن : این اعمال و نظایرش را انجام دهد لیکن با این دو شرط

اسالمى کمال حکومت، عقیده مزبور موافق عقیده اکثر محققین مجتهد بوده که با مبانى 
  .سازش را داشته، بلکه خود یکى از مبانى اسالمى است

گرچه ما به دقت و حسن نظر شهید سید قطب اعتقاد داریم ولى در این بحث . 244
 در قرآن دستورهاى مستحب زیاد داریم و شاید ;اند ایشان خیلى یکطرفه قضاوت نموده

یه حضور حقیقى است نه حکمى، و امر در این آیه هم این طور باشد، و از طرفى ظاهر آ
را روشن نفرمودند و شاید همانند آیه خمس منظور خویشان ... از طرفى معنى خویشان و

کار فقیه و مجتهد همین تشخیصات است و صرفاً با مالحظه متن . از سادات باشند... و
  .توان بیان احکام نمود قرآن فقط، نمى

و یک نوع آن را روزنامه . این عوامل فراوان استشواهد ما در این زمینه و در باره . 245
باید دانست که «: نویسد ـ چنین مى ژنو م ـ1959 نوامبر 8، مورخ  (Le-Courrier)کوریر 

دانند موجب فساد و انحطاط جامعه است ممنوع  در روسیه انواع این فیلمها را که مى
خواهد برقصیم و کوتاهى  ان مىآزاد هستیم که هر طور دلم... اند اما ما آزاد هستیم نموده

اگر این است راه آزادى ... آییم کنیم، از بعضى از این رقصها آلوده شده بیرون مى هم نمى
شورویها، این ق خواهد نمود که بر روى آن بدانیم و خواهیم دید که ما را در لجنزارى غر

، به چه کار آید چون و چرا فرمانروایى خواهند کرد خدانشناسان و شیطانها، بزودى و بى
که ما از گرگ کمونیست فریاد برآوریم اگر خودمان بچه خود را براى زیر دندان او 

  .»!...پرورش دهیم
  .، مقاله دکتر افشار233، دوره چهارم، شماره چهارم، صآینده مجله: از

منظور مؤلف محترم از اردوگاه اسالمى، اردوگاهى نیست که رجال امپریالیسم و . 246
 غربى مدتهاست در فکر تأسیس آن هستند، تا به صورت ظاهر در قبال کمونیسم استعمار

المللى سدى بسازند و در واقع منافع نامشروع خود را در سرزمینهاى اسالمى آسیا و  بین
  :زیرا. افریقا حفظ کنند

مؤلف محترم کتاب خود را سالها پیش از آنکه این نقشه به فکر رجال به اصطالح : اوّال
  غربى برسد، منتشر ساخته است و! متفکر
خود مؤلف از طرفداران سرسخت عدم دخالت بیگانگان در امور کشورهاى اسالمى : ثانیاً

  است و
بسیار روشن است که دخالت رسمى یا غیررسمى، مستقیم یا غیرمستقیم : ثالثاً

استعمارگران در تحقق خارجى این آرمان مقدس، موجب شکست قطعى آن خواهد شد 



٣٤٦ عدالت اجتماعی در اسالم
هاى آنان، خود دلیل روشنى بر صدق ادعاى  ارزه منفى ملتهاى مسلمان در قبال نقشهو مب

که چندى پیش مطرح شد، عمال دیدند که به » !پیمان اسالمى«چنان که در مسئله . ماست
در هر صورت، منظور . جایى نرسید و هیچ یک از ملل اسالمى از آن طرفدارى نکرد

طرف و غیرمتعهدى است   یک بلوک مستقل و بىمؤلف از تشکیل بلوک اسالمى، تشکیل
که سیاست موازنه منفى را در قبال هر دو بلوک متجاوز شرق و غرب پیش گیرد و بدین 
وسیله عالوه بر حفظ استقالل همه جانبه خود در مقابل تجاوزات دو بلوک متجاوز، 

ز در فکر قدرتى باشد و براى ملتهاى استعمارکشیده و محروم، پناهگاهى که خود هرگ
... ستقلى استبحث در این زمینه نیازمند کتاب م!... تجاوز و استعمار و استثمار نیست

  مترجم!. امید آنکه نوبت آن نیز برسد
  حوزه علمیه: قم
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  اجتماعى در قرن ما عدالت
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  سیدهادى خسروشاهى



٣٤٩ عدالت اجتماعی در اسالم
  
  
  

  عدالت اجتماعى از دیدگاه قرآن
  

اِن اهللا یَأمرکُم اَن تُؤدوا االمانات الى اَهلها و اِذا حَکمتم بین الناس اَن * 
سوره نساء آیه ( .تَحکموا بالعدل انّ اهللا نعما یعظکم به انّ اهللا کان سمیعاً بصیراً

57(  
ها را به صاحبانش پس بدهید و چون میان  دهد که امانت خداوند بشما فرمان مى

چه نیک است این چیزها که خدا شما را . مردم حکم کردید به عدالت حکم کنید
  .دانا استدهد، خداوند شنوا و  بدان پند مى

یا اَیها الذین آمنوا کونوا قَوامین بالقِسط شهداءِ لِله و لو على اَنفسکم او * 
الوالدین و األقربین، ان یکن غنیاً او فقیراً فاهللا اولى بهما، و ال تتّبعوا الهوى أن 

  )147سوره نساء آیه ( تعدلوا، و ان تلواً او تعرضوا فان اهللا کان بما تعملون خبیراً
 ایمان دارید با عدل و انصاف رفتار کنید، و براى خدا گواهى دهید اگر شما که

چه به ضرر خودتان باشد یا پدر و مادر و خویشان توانگر یا فقیر، ــ چه که ــ 
لت بازمانید اگر خداوند به رعایت آنها شایسته است، پیرو هوس مشوید که از عدا

  .کنید آگاه است ىاعمالى که مرخ بتابید یا رو بگردانید، خدا از 
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین هللا شهداء بالقسط و ال بجرّمنکم شنĤن قوم * 

. اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتّقوا اللّه انّ اللّه خبیر بما تعملون;على االّ تعدلوا
  )8سوره مائده آیه ( 

شمنى قومى، شما که ایمان دارید، براى خدا قیام کنید و به انصاف گواهى دهید، د
وادارتان نکند که عدالت نکنید، عدالت کنید که به پرهیزکارى نزدیکتر است و از خدا 

  کنید خبر دارد بترسید که خدا از اعمالى که مى
  اهللا العظیم صدق



٣٥٠ عدالت اجتماعی در اسالم
  
  
  
  
  
  
  

  اى در مؤخره مقدمه

  
  
  



٣٥١ عدالت اجتماعی در اسالم
  
  
  
  
  

)1(مقدمه
  

  عدالت اجتماعى در قرن ما
... آزادى، حقوق بشر، مساوات ودمکراسى، : همانند کلمات» عدالت اجتماعى«

هاى  ظاهرى جالب و فریبنده دارد، و براى همین است که در سر لوحه برنامه
خورد و همه زمامداران  همه احزاب و مکتبهاى اجتماعى قرن ما به چشم مى

را  جهان و رهبران احزاب سیاسى، اغلب در سخنرانیهاى خود تعمیم آن
  !دهند  یده و زجر دیده آسیا و آفریقا، نوید مىملتهاى خود و مردم استعمار کش به

قرن ما، سوء استفاده از کلمات، براى ! دانیم یکى از مزایاى ولى، چنانکه همه مى
هاى حاکمه   اجراى اعمال ننگین و رسوائى است که زمامداران کشورها و هیئت

کنیم،   که ما زندگى مى و اصوال در روزگارى. دهند و احزاب سیاسى انجام مى
تماعى و اند و عدالت اج  کلمات معانى صحیح و اصیل خود را از دست داده

که خصلت ذاتى خود را ندارند، بلکه  آزادى هم عالوه بر ایندمکراسى و 
  !...اند مفاهیمى درست در نقطه مقابل مفاهیم و معانى قدیمى خود پیدا کرده

ظرى به براى تشریح این موضوع و روشن شدن کیفیت مسئله، کافیست که ن
جهان کنونى به نمائیم و چگونگى وضع عدالت و دمکراسى و آزادى را در آن، 
بررسى کنیم که بقول خبرگزارى فرانسه یک میلیارد و پانصد میلیون نفر از مردم 

اخیراً در اثر قحطى سه میلیون نفر » بنگال«برند و فقط در   آن از گرسنگى رنج مى
  ...اند از پا در آمده

نگى عدالت اجتماعى و اقتصادى در کشورهاى آسیایى و آفریقایى، البته از چگو
و شاید لزومى ! همه ما کم و بیش اطالعاتى داریم! بطور مطلق و بدون استثناء

و » فلسطین«، »کشمیر«، »رودزیاى شمالى» «کنگو«نداشته باشد که ما مثال از 
و مراکز ! آزادى، اما به چگونگى آن در پایگاههاى !اسمى ببریم... ، و»ترکیه«

                                                           
و ما آن را براى ... این مقدمه نخستین چاپ ترجمه کتاب است که در چهل سال پیش نوشته شده است. 1

شناخت چگونگى اندیشه نسل جوان حوزه علمیه قم در آن دوران، در رابطه با مسائل مهم و حیاتى، در چاپ 
  !...یمآور مى» مؤخره«عنوان  جدید، به



٣٥٢ عدالت اجتماعی در اسالم

باید ... آمریکا و شوروى، انگلستان و فرانسهیعنى در ! عدالت و دموکراسى
همه بدانند که ادعاهاى سردمداران بلوک کمونیست و اى بشود تا  اشاره

طلبى و سلطه امپریالیستى   کاپیتالیست در این موضوع، ماسکى است براى توسعه
ایست براى ادامه استعمار و  نانههاى آسیا و آفریقا و توطئه خائ بر سرزمین

  ...استثمار و غارت اموال و دارائى و منابع ملى مردم ما

خواهیم در مقدمه این کتاب به بررسى کامل اوضاع داخلى  البته ما نمى
 )1(»!گهواره دمکراسى«یا ! »پایگاه آزادى«: گویند  مىکشورهایى که هوادارانشان

قت بیشتر و امکانات یازمند فرصت دیگر و وپردازیم، زیرا این مسئله ن هستند به
ولى در اینجا فقط !... ما فعال فاقد هر سه آنها هستیممساعدترى است که متأسفانه 

کنیم تا چگونگى آن، از نظر کلى و بطور إجمال، به دست  اشاره به شواهدى مى
  .آید

  در امریکا
بار غربى، از  یتچگونگى عدالت اجتماعى در آمریکا، پایگاه کاپیتالیسم جنا...

بزرگ، بانکداران، و صنایع دار و صاحبان  اى سرمایه تمرکز ثروت در دست عده
  ...شود  سهامداران کارتلها و تراستها کامال روشن مى

 میالدى 1892را در سال » داویدسون راکفلر«مثال از طرفى ثروت 
زدند  ىتخمین م!)  تومان است8هر دالر به پول ایران ( دالر 000،000،000،10

  !!یافت که در هر دقیقه هم افزایش مى

 میالدى است و تا امروز بر ثروت اوالد راکفلر 1892البته این رقم مربوط به سال 
  .میلیاردها دالر افزوده شده است

» جین پل گتى«عالوه بر راکفلر یک امریکایى دیگر ــ مقیم انگلستان ــ به نام 
م ثروت شخصى این   1963ال و در س! صاحب سه کمپانى بزرگ نفت است

هاى نفتى او رقم آن   بالغ شد که باضافه بهاى کمپانى000،000،600،89جناب به 
  )2(.گردد  مى000،000،000،680متجاوز از 

هاى اخیر   در یکى از شماره» اطالعات«اجازه بدهید اجمالى هم از شرحى را که 
ماهیت واقعى شکل خود راجع به آمریکا نوشته است، براى شما نقل کنیم تا 
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٣٥٣ عدالت اجتماعی در اسالم

در امریکا شهرهایى ... «: تر گردد روشن! در جنگل دالر» دارى  حکومت سرمایه«
هست که حکومت واقعى آنها به دست گانگسترها است از آن جمله است 

» داالس«ولى . راند مشهور بر آن حکم مى» جان الفیت«که مدتها » گالستون«
کند که مجله معروف  ا اداره مىداالس را یک شور. شباهتى به گالوستون ندارد

 نفر 250شورا تقریباً «درباره آن نوشته بود » اخبار امریکا و گزارشهاى جهان«
  )1(.»عضو دارد و اینها ثروتمندترین افراد داالس هستند

شوراى «: نویسد که اخیراً منتشر ساخته مى  دختر یکى از قضات داالس در کتابى
باشد و تصمیم و نظر   مرد ثروتمند مىحکومتى شهر داالس تحت کنترل هفت 

ثروتمندترین » ل هونت.   هـ«یکى از آنها » اینها در مورد مسائل مهم، قطعى است
درآمد هونت . باشد که در زمینه تجارت نفت شهرت جهانى دارد  مرد داالس مى

است،  میلیارد دالر 16ت کنند سرمایه هون  میلیون دالر برآورد مى6/1را روزانه 
 میلیارد 2/1نام دارد داراى سرمایه شخصى است که معادل » المار«که پسر وى 
باشد،   مى» مورچیسون«بعد از هونت قویترین خانواده داالس خانواده . دالر است

 میلیارد دالر برآورد شد 2/1 م بر 1961در سال  سرمایه خصوصى این خانواده
 میلیارد 8ت شده آنها هایى در اختیار دارد که سرمایه پرداخ این خانواده شرکت

  !دالر است

حکمرانى خصوصى بر آن داران   است که سرمایه داالس تنها شهر آمریکایى
داران  است که اکثر این سرمایه خصوصیت تکزاس و داالس در این. کنند مى

قمار ! باشند جویان و قماربازان مى حاکم، افراد حسابگر نیستند، بلکه حادثه
اى که در نفت   سرمایه. دهد تشکیل مى» نفت«را داران تکزاس   بزرگ سرمایه

است که در صنایع شیمیایى، تهیه   اى امریکا به کار افتاده بیشتر از مجموع سرمایه
 میلیارد دالر 400سرمایه نفتى آمریکا بالغ بر . کند  سازى کار مى فوالد، اتومبیل

 تمام ...ها است است و بیش از نیمى از این ثروت عظیم، متعلق به تکزاسى
فکر و ذکر این ثروتمندان را نفت . صاحبان چاههاى نفت تکزاس قمارباز هستند

خیز   میلیون هکتار زمین نفت5/4هونت در لیبى (سوى خود جلب کرده است  به
» وال استریت«خواهند با در دست گرفتن اختیار   و سرانجام مى) خریده است

  .حکومت امریکا را به چنگ آورند
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٣٥٤ عدالت اجتماعی در اسالم

 تکزاس در آرزوى شروع جنگ هستند و هیچکس مثل آنها هاى نفتى  کمپانى
عقیده دارند امریکا آنها . ان روابط آمریکا ـ شوروى نیستمخالف با کاهش بحر

دهد بخصوص اگر در   شود و چیزى از دست نمى  در یک جنگ اتمى پیروز مى
است که  داران تکزاس از این ترس اصلى سرمایه! آغاز جنگ پیشقدم باشد

 روابط شوروى ـ آمریکا منجر به فرا خواندن نظامیان امریکا از کاهش بحران
این ثروتمندان که اختیار !. شود  کشورهایى شود که در آنها منافعى نصیبشان مى

العنان هستند و در  هاى فراوانى را در دست دارند در تکزاس حاکم مطلق سرمایه
  ...)1(جویى قمار و مخاطره: زندگیشان دو چیز اهمیت حیاتى دارد

البته این ایالت و این افراد، به عنوان نمونه ذکر شد و گرنه در ایاالت دیگر امریکا 
شوند که میزان و ارقام ثروت آنان شبیه ارقام  افراد و میلیاردرهاى زیادى پیدا مى

ها  نجومى است و از نظر سیاسى هم حکومت در دست آنها است  و همین
 روز روشن در وسط خیابان ترور هستند که رئیس جمهورى مملکت را در

کنند و پرونده قتل او را هم با کشتن متهم به قتل، به دست یک گانگستر قمار  مى
چنین است اجمالى از وضع حکومت و ... دارند باز دیگر، ختم شده اعالم مى

  ...بیستمبار غربى، در نیمه دوم قرن   رى جنایبدا در پایگاه سرمایه! عدالت

ى هنگفت در کشورى روى هم انباشته شده که فقر و بدبختى البته این ثروتها
شک توجه دارید که اغلب این  دامنگیر گروه کثیرى از مردم آن شده است، و بى

کنند  هاى نفتى، ثروتهاى ملى کشورهاى آسیایى و آفریقایى را غارت مى  کمپانى
  .میرند  مردم آن از گرسنگى مى;که طبق آمار منتشره از سوى سازمان ملل متحد

کنفرانس «شده که طبق گزارش آورى  آرى این ثروتها، در سرزمینى جمع
 میلیون نفر از مردم 77 میالدى 1960 در سال ;در واشنگتن» پیشرفتهاى اقتصادى

زندگى » فقر یا محرومیت«امریکا یعنى در حدود نیمى از جمعیت این کشور در 
 است که اغلب به نان شب محتاج  میلیون نفر بوده7اند و تعداد بیکاران آن  کرده
هستند، فقط به » سیاه پوست«که  کسانى! و عالوه، در امریکاى متمدن» اند بوده

جرم سیاه پوستى، حق حیات و زندگى آرام و راحت را ندارند، و حتى آنان را به 
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دهند و گاهى هم افراد وابسته به   زجر و شکنجه مى! خاطر همین جرم؟
  ...)1(برند  کنند و از بین مى مى! »لنچ«ا آنها ر» کوکلوکس کالن«

رسیم به وضع کشورهایى که  نظر کنیم، مى از مسائل داخلى آمریکا که صرف
» کوبا«امریکا هستند مثال در امریکاى التین، در » الحمایه  تحت«حکومتهاى آنها 

اف کندى .  بقول جانکرد که آمریکا از رئیس جمهورى به نام باتیستا حمایت مى
از خانواده » ویتنام جنوبى«کشت و اعدام کرد و یا در هزار نفر از مردم را بیست 

 سال جنایت و 9 سال تمام پشتیبانى کرد و سرانجام پس از 9» نگودین دیم«
خیانت، خود امریکا مجبور شد که حکومت این خانواده را با کودتایى سرنگون 

است و شاید » اعى صادراتىعدالت اجتم«و اینها نمونه کاملى از مفهوم ! ... سازد
و از نظر (همین یکى دو نمونه، براى درک کامل کیفیت این مسئله در آمریکا 

  ...کافى باشد!...) سفید، و رجال کاخ هیئت حاکمه آن سامان

  در شوروى
! و ستاد مرکزى زحمتکشان جهان! المللى ، پایگاه کمونیسم بیناما در شوروى... 

بار شرقى، عدالت اجتماعى به معنى دیگرى   ى جنایتیا اردوگاه کاپیتالیسم دولت
 و است، یعنى مساوى با سلب آزادى عقیده و بیان و سلب مالکیت از مردم است

گیرد، و از طرفى هم هیچکسى   بخصوصى به خود مىدارى، شکل  سرمایه
و (شود   جرئت تخلف از دستورهاى حزبى را ندارد و گرنه بالفاصله اعدام مى

و اگر اعدام هم نشد، به اردوگاههاى )! کنند  دام محاکمه هم مىگاهى پس از اع
که در   شک وضع اجتماعى مردمى بى ــ... گردد اعزام مى» سیبریه«کار اجبارى 

در زیر یوغ استعمار سرخ ... لهستان، چک اسلواکى، مجارستان وآلمان شرقى و
ه توضیح ود شوروى نیست و شاید نیازى ببرند، بهتر از وضع مردم خ بسر مى
  . ــ  نباشد

عملى شده در شوروى، اخیراً تا » عدالت اجتماعى عمومى«خوشبختانه معنى 
در بیست و دومین کنگره حزب » خروشچف«! حدى روشن شد و رفیق

برداشت و اعالم کرد که رفیق » استالین«! کمونیست، پرده از روى جنایات رفیق
زرگى که انجام داده، صدها هاى ب به نام عدالت اجتماعى در تصفیه» استالین«

                                                           
هاى خبرى  ر آمریکا و جنگ سیاه و سفید در آن سامان را اغلب روزنامهاخبار مربوط به اختالفات طبقاتى د. 1

نژادى، چگونگى  اران برترىرئیس جمهورى آمریکا، به دست طرفد» کندى«سازند و پس از کشته شدن  منتشر مى
  .ایم منتشر ساخته» نبرد اسالم در آمریکا«عنوان اى تحت  ما در این باره رساله. آن بیشتر معلوم گردید
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گناه   هزار نفر از طبقات مختلف را به دیار عدم فرستاده است که اغلب آنها بى
  ...اند بوده

 ;البته خیال نکنید که این وضع دیگر عوض شده و با وجود آقاى خروشچف
 هرگز چنین نیست، ;!!خیر بهشت برین گشته است؟ نه! گاه پرولتاریاى جهان قبله

که هم  شاءاهللا پس از برکنارى ایشان، حقیقت جریاناتى باشید که انبلکه منتظر 
ین  زیرا به نظر ما، جنایات رفیق استال)1(گذرد، روشن شود اکنون در آن کشور مى

پیش، احزاب کمونیست جهان او را پدر کمونیستها معرفى که تا چند سال 
ت دیکتاتورى حکوم«نبود، بلکه خصلت ذاتى سیستم » فرد«کردند، ناشى از  مى

» بلوک کمونیست«هاى آن در کشورهاى دیگر  چنین است و نمونه» کمونیستى
هایى که در شوروى  نیز ــ که استالین رئیس آنها نبود ــ زیاد دیده شده و تصفیه

  )2(...و اقمار آن پس از استالین انجام یافته، خود شاهد صدق مدعاى ما است

  در انگلستان
توان از رفتار  را هم کامال مى! ظر بریتانیاى کبیرت اجتماعى از نعدال... 

خود داشته و آثار آن هنوز هم » مستعمرات«اى که در یک قرن اخیر، در   ظالمانه
  .باقى است، به دست آورد

هاى اسالمى را، پس از حکومت عثمانى و جنگ  انگلستان بسیارى از سرزمین
حکومتى » فلسطین«جهانى اول، غصب کرد و فقط در سرزمین عزیز اسالمى 

المللى تشکیل داد و یک میلیون نفر از اعراب  براى یهود و عمال صهیونیسم بین
هنوز هم در سایه این دولت، و دولتهاى راند که مسلمان را از خانه خود بیرون 

                                                           
اتهامات وارده بر  آقاى خروشچف نیز از کاربرکنار شده و ;شود  اکنون که چاپ دوم این کتاب منتشر مى.1

 تئوریسین حزب کمونیست شوروى، عیناً بر خروشچف وارد شده و براى بار دیگر ;استالین، از طرف سوسلف
 و ظلم و قلدرى فردى، همچنان آلى براى بشریت نیست و دیکتاتورى ثابت گردید که رژیم کمونیستى، رژیم ایده

  ...در شکل جدید خود ادامه دارد! و ستاد مرکزى سوسیالیسم! در کشور شوراها
که از بزرگترین احزاب کمونیست اروپاى غربى است، » ایتالیا« م دبیرخانه حزب کمونیست 1961 نوامبر 27در . 2

 حزب کمونیست شوروى درج شده بود، اعالم اى که انتشار داد و در آن مذاکرات کنگره بیست و دوم در نشریه
  .توان به سادگى پایان یافته تلقى کرد و با گفتن خطایاى او قضیه را خاتمه داد مسئله استالین را نمى: داشت که

توان قبول کرد که یک  چگونه مى: تر از این است  وبه برخى پرسشها باید پاسخ داده شود مسئله پیچیده« 
توان تضمین کرد که دیگر این  چنین خطاهاى هولناکى اجازه بروز داده باشد و چگونه مىجامعه سوسیالیست به 

  .»خطایا تکرار نخواهد شد؟
رهبر حزب کمونیست » انور خوجه«و آقاى » چین«رهبر حزب کمونیست » مائوتسه تونک«تازه، آقاى  

شته و با رفیق خروشچف و  ابراز دا!»استالینیسم«اى خود را به اصول  ، همچنان وفادارى همه جانبه»آلبانى«
 ;هاى استالینیسم متزلزل شده بجاى آن شوروى، پایهو عالوه باید تصریح کرد که اگر در ! اند شوروى قهر کرده

شود و بنابراین، هیچ گونه فرق اصولى و جوهرى، به  ریزى و بنیان گزارى مى پى» خروشچفسم«هاى  شاید پایه
  . بودوجود نیامده و وضع همانست که
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کنند، در بیانهاى مصر و سوریه   دیگرى که از حکومت غاصب یهود پشتیبانى مى
جمعى اخیر مردم یمن، عدن، عمان،  حشیانه و دستهکشتار و... اند و اردن آواره

ــ ولى  که خواستار آزادى و استقالل هستند عربستان جنوبى ــ! فدراسیون
شوند، یکبار دیگر ماهیت  بدست سربازان و نیروهاى بریتانیایى درو مى

  .اختاستعمارى و ضد انسانى امپریالیسم انگلیس را بر همه آشکار س

  فرانسه
و به ! باشند!! کنم که هر دو لفظ مترادفى لت اجتماعى هم فکر مىفرانسه و عدا

! بارد قدرى از این مهد آزادى و مرکز اعالمیه حقوق بشر عدالت و آزادى مى
شود که دیگر احتیاجى به شاهد مثال هم نیست، ولى اگر براى مزید   وتوزیع مى

  !.مناسبت نباشد ببریم شاید بى» الجزایر«توضیح، اسمى از 

نسه براى ادامه استعمار و استثمار الجزایر، سرزمین عزیز و قهرمان اسالمى ما، فرا
که از عمر   در عرض هفت سالى)1( نفر سربازى که در آنجا دارد000/600با 

که منتشر شده  طبق اخبارى گذرد، ــ  جهاد ملى برادران ما در آن سامان مى
، اعم از کوچک و بزرگ، از مردم مسلمان) 000/000/1(ــ یک میلیون نفر  است

  )2(...کودک و پیر، نظامى و غیر نظامى را کشته است

این است معنى عملى دمکراسى و آزادى و عدالت اجتماعى از نظر کشورهاى 
  !...پیما در نیمه دوم قرن بیستم و عصر موشک کیهان! بزرگ دنیاى امروز

*  

  ...عدالت اجتماعى از نظر اسالم
مردم و اى است که شاید براى نوع  ر اسالم، مسئله نظعدالت اجتماعى از... 

بالخصوص نسل جوان، حقیقت و عمق آن قابل درک و فهم نباشد، زیرا نمونه 
اند و بدبختانه در فکر ایجاد و عملى ساختن آن  عملى آن را در قرن خود ندیده

  .اند  هم نبوده

                                                           
 یعنى کشتار مردم ;مسلح است» اتالنتیک«و » ناتو«توضیح اینکه سربازان فرانسوى با اسلحه نیروى پیمانهاى . 1

مسلمان الجزایر به دستیارى هم پیمانهاى غربى مسیحى فرانسه، که همه گونه کمک و اسلحه را در اختیار آن 
  !به این مسئله معترف است» استراتژى صلح«ب هم در کتا» کندى«یابد و خود آقاى  گذارند، انجام مى مى
ناپذیر ملت برادر و قهرمان الجزایر، سرانجام در الجزایر آتش  خوشبختانه در نتیجه جهاد و کوشش خستگى. 2

 آزاد و سربلند بسوى ;شود، جمهورى اسالمى الجزایر بس اعالم شد و اکنون که چاپ دوم این کتاب منتشر مى
  .رود به پیش مىترقى و پیشرفت همه جان
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ت اجتماعى در عدال«کنید براى تشریح اساس  واصول  که اکنون مطالعه مى  کتابى
توانید با مطالعه آن بدانید که نظر و بینش اسالم در   نوشته شده و شما مى» اسالم

این کتاب را با دقت کامل . بوده استنانه بی  این مسئله، تا چه اندازه وسیع و واقع
آنرا مقایسه کنید و ! مطالعه کنید و سپس با اصول عدالت اجتماعى قرن بیستمى

  !.هاى اجتماعى قرن ما، قضاوت بنمایید م و مکتببعد درباره مکتب اسال

خواهیم بحث کنیم، مؤلف عالیقدر و محترم درباره آن مفصال  ما در این باره نمى
هاى تاریخى زیادى نیز در فصول مختلف کتاب آورده است  بحث کرده و نمونه

  ...است که مطالعه آنها براى اطالع خوانندگان محترم کافى

  ت اوسید قطب و تألیفا
خواهیم بحث  گفتیم که درباره خود کتاب و موضوع بسیار مهم و حیاتى آن، نمى

کنیم و مباحث و موضوعات کتاب را هم هرچه باشد و به هر نحوى که مورد 
 باالخره مطالعه خواهید کرد، ولى درباره مؤلف دانشمند ;بررسى قرار گرفته باشد

زم است که چند سطرى ، الاین کتاب و شخصیت و موقعیت او در جهان اسالم
بیشترى با ایشان به عمل آید و خوانندگان فارسى زبان، توضیح دهیم تا آشنایى 

این نویسنده ارجمند را بهتر بشناسند و البته چنانکه مالحظه خواهید نمود در این 
خواهیم   نویسى معمولى نیست و نمى» شرح حال«قسمت هم منظور اساسى ما 

او ! یا چگونگى مدرسه رفتن و ازدواج، تعداد اوالد! لرأسا  مسقط;که تاریخ تولد
سید !... )1(سید قطب را اجماال بشناسیم» طرز تفکر«خواهیم   را بدانیم، بلکه مى

اى  قطب، به اصطالح روز یک تئوریسین و ایدئولوک اسالمى است که در گوشه
سال نباشد  40از وطن اسالمى بزرگ ما، متولد شده و سن او هم شاید متجاوز از 

مقام ... بوده و به کوششهاى علمى و دینى اشتغال دارد» مصر«و اکنون مقیم 
مقدار درک او از ت منطق و علمى، اطالعات دینى، سبک بیان و نویسندگى، قدر

زیرا با مطالعه . دست آورد  توان از تألیفات و نوشتجاتش به  حقایق اسالمى را مى
مسائل اجتماعى، اقتصادى، » سید قطب«شود که  تألیفات او، بخوبى روشن مى

المللى اسالمى را به خوبى درک کرده و به خوبى تجزیه و تحلیل  سیاسى و بین

                                                           
طرز فکر ما و عقیده همه مسلمانان مجاهد جهان است که در » سیدقطب«الزم به توضیح نیست که طرز فکر . 1

مبارزه نموده و خواهند » شهادت«یا » پیروزى«دوستى و همگانى آن، تا سرحد  راه پیشبرد هدفهاى مقدس و انسان
 هر دو سعادت، هر دو خوشبختى، هر ;ز نظر منطق اسالما» شهادت«یا » پیروزى«نمود و بسیار روشن است که 

  ...دو براى خدا و در راه خداست با چنین امید و ایمانى، و براى چنین مقصد و هدفى همه باهم به پیش
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هاى خود شرح داده است،  نموده و به خوبى هم در تألیفات و نوشته
توان گفت قبل از او، خیلى کم بودند افرادى که با این روش   که مى طورى به

  . دنیاى امروز را مورد بررسى قرار داده باشندسالمى مورد احتیاجمسائل ا

 جلد 30()1(فى ظالل القرآن: سید قطب تألیفات زیادى دارد که از جمله آنهاست
العالمى و االسالم ــ درباره نظریه  السالم) در تفسیر قرآن مجید به سبک جدید

م و االسالم و الرأسمالیۀ ــ جنگ اسال  ــ معرکۀ)2(اسالم در موضوع صلح جهانى
دراسات اسالمیۀ، ) همین کتاب(االجتماعیۀ فى االسالم  ، العدالۀ دارى ــ سرمایه

القرآن، النقداالدبى اصوله و مناهجه،   التصویر الفنى فى القرآن، مشاهد القیامۀ فى
طفل من القریۀ، االطیاف االربعۀ، القصص الدینى، الشاطىء ) داستان(اشواک 
الحیاۀ، نقد کتاب مستقبل   الشاعر فى همۀ م;کتب و شخصیات) شعر. (المجهول

نحو مجتمع اسالمى، آمریکا التى رأیت، حلم ) داستان(الثقافۀ، المدینۀ المسحوره 
 آخرین تألیف... ، هذا الدین، المستقبل لهذا الدین)شعر(قافلۀ الرقیق ) شعر(الفجر 

و خصائص التصور االسالمى «استاد سید قطب که بدست ما رسید کتاب پر ارج 
واقعى کلمه است جلد اول درباره نظریات فلسفى ــ اسالمى به معنى » قوماتهم

  .  صفحه بزرگ چندى قبل از قاهره منتشر شده است250این کتاب در 

بار تاکنون چاپ شده و همچنین تألیفات   اغلب تألیفات سید قطب، چهار یا پنج
ر دنیا معروف را نه فقط در جهان اسالم، بلکه در سراس» سیدقطب«پرمایه، 

العدالۀ االجتماعیۀ «: ساخته و حتى بعضى از کتابهاى او از جمله همین کتاب
  . نیز ترجمه و منتشر شده است)3(به انگلیسى، ترکى و افغانى» االسالم فى

پس از نشر این کتابها و مقاالت دیگر دینى در مجالت و جرائد، مطبوعات و 
رگترین متفکر اسالمى عصر ما و را بز» سیدقطب«هاى جهان اسالم  روزنامه
ترین نویسنده اسالمى نامیدند، که البته تا حدود زیادى هم حق با  عمیق

  ...آنهاست

                                                           
چند سال پیش » در سایه قرآن« جزء این کتاب توسط دانشمند محترم آقاى احمد آرام ترجمه و تحت عنوان 8. 1

تألیف و تکمیل » زندان « اکنون که مؤلف محترم مجلدات آخرى کتاب را هم در; امیدواریممنتشر گردید، و ما
  !.فارسى برگردانند تا مورد استفاده عموم قرار گیردهم بقیه مجلدات کتاب را به » آرام«نموده است آقاى 

» و صلح جهانىاسالم «این کتاب توسط ما به فارسى درآمد و سال پیش توسط شرکت انتشار تحت عنوان . 2
  .منتشر گردید

» کابل«انجام یافته و در » عبدالستار سیرت«و » شاه محمد رشاد«یک نسخه ازترجمه افغانى کتاب را که توسط . 3
براى ما فرستاد، چنانکه چاپ » پاکستان«از » مهندس صالح مهدى سامرائى«چاپ شده است اخیراً برادر عراقى ما 

  .کنیم بدینوسیله تشکرمى... ان بدست ما رسیدپنجم عربى کتاب نیز بوسیله ایش
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  سید قطب و ایدئولوژى جهانى اسالم
شناسد،  سید قطب اسالم را فقط دینى که رابط بین خالق و مخلوق باشد نمى

یک ایدئولوژى جهانى بلکه معتقد است ــ چنانکه واقع نیز چنین است ــ اسالم 
االطرافى است که در هر عصر و زمانى براى زندگى انسانى بشریت، الزم و   جامع

  .دهد  هاى مادى و معنوى آن جواب مثبت مى ضرورى است و بر خواست

چنین » دعوتنا تمالء الفراغ« تحت عنوان )1(»المسلمون« در مجله ;وى در بحثى
ایستى عقیده و طرز فکرى وجود داشته در اجتماعات امروزى، ب... «: نویسد مى

باشد ولى خالى بودن جوامع غربى از عقیده و طرز فکر، آنها را پشت سرهم به 
کشاند، و این اجتماعات هرگز قادر  وادى مادیت  و مادیگرى کشانیده و مى

نیستند که این بدبختى بزرگ را از خود دور کنند و در دامن مادیگرى سقوط 
 بازور ;خواهند به جاى عرضه داشتن طرز فکرى صحیح  مىنکنند زیرا اینها 
اما، ما؟، ما کامال . گر را از بین ببرندها و مسلکهاى دی   عقیده;سرنیزه و زندان

آنرا در خواب هم ندیده است، زیرا ما » غرب«امکانات و نیروهایى داریم که 
م، و این توانیم نظام اجتماعى خود را بر پایه صحیح و کاملى استوار سازی مى

  !...تقلید کنیم» غرب«احمقانه است که ما فرصت را از دست بدهیم و از 

بعضى از دولتها و حکومتها، از ! ها چا بعضى: خواهم سؤال کنم  من در اینجا مى
اى که بر پایه ایمان و عقیده استوار بوده و عدالت اجتماعى  این سیستم عادالنه

 همه را در سایه نظام عادالنه خود، اى براى همه خواستار است، و همه جانبه
االطراف و سیستم اجتماعى  کند و مادیگرى را با طرز فکر جامع نگاهدارى مى

  !...ترسند؟ کند، مى  خود، نه بازور و سرنیزه طرد مى

! گویند که اگر نیروهاى استعمار از شرق اسالمى بیرون روند، خالئى  اینها مى
  )2(!کند   پرمىشد و این خالء را کمونیسم ایجاد مى

                                                           
چاپ » دمشق«و سپس در » قاهره«از طرف دکتر سعید رمضان نخست در » المسلمون«ماهنامه علمى و تئوریک . 1

المرکز «از طرف ) سویس(» ژنو«ترین و ارجدارترین مجالت اسالمى بود و اکنون نیز از  شد و یکى از غنى مى
  .شود ر مىمنتش» االسالمى فى جنیف

است که وجود نیروهاى غربى ــ با  ها نیز به آن اعتراف دارند این از جمله مسائلى که امروز حتى خود غربى. 2
اى که دارند ــ در کشورهاى اسالمى و آسیایى و آفریقایى خود زمینه را براى پیشرفت کمونیسم  اشکال مختلفه

عقب «هاى بالعوض غرب، براى کشورهاى  زد، و کمکسا ــ مساعدتر مى! ترسد ــ غولى که غرب از آن مى
دید اختالفات طبقاتى شود که موجب تش ى شرق درست در مواردى مصرف مى»توسعه نیافته«و ! »افتاده
شود و این امر خود بر آتش  تحکیم موقعیت حکومتهاى دیکتاتورى ضد ملى مىگردد و از طرفى باعث  مى
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گویند و در این گفتار غرض سوءاستعمارى ندارند،  ولى اگر اینها راست مى
گذارند که خود خالء موجود را با برقرارى یک نظام سلیم و   ما را نمى)1(چرا

هاى خود، پر کنیم؟،   عادالنه و پابرجاى متکى به طرز فکر و عقیده، در سرزمین
  .ح و صفا زندگى کندتا در سایه همین نظام، بشریت در صل

اینها چرا در راه عدم تحقق وجود خارجى این نظام و این سیستم حکومت، مستقیماً 
که این برنامه، این اصول و طرز فکر،  شوند؟ در صورتى دخالت کرده و مانع مى

در مقابل کمونیسم، حداقل به مثابه صد لشکر سرباز و دهها اردوگاه جنگى و دهها 

                                                                                                                                        
سازد که براى رهایى از ستم حکومتها  م کشیده آسیا و آفریقا را مجبور مىزند و ملل اسیر و ست انقالب دامن مى

  .کند و دیکتاتورها، به سوى کسى روى آورند که الاقل به صورت ظاهر از دیکتاتورها حمایت نمى
ب رئیس جمهور مقتول آمریکا نیز به آن اعتراف کرده و در کتا» جان کندى«اى است که  این مسئله 

  . از این سیاست احمقانه انتقاد کرده است»استراتژى صلح«
اوضاع الجزائر هر روزه بیش از پیش  : ...«نویسد کندى مثال درباره نهضت آزادى بخش و ملى الجزایر مى 
تواند این حقیقت را پنهان دارد که سرانجام روزى الجزایر آزاد  گردد ولى این وضع در هر حال نمى تر مى وخیم

لجزایریها به کجا روى خواهند آورد؟ به غرب که به درخواست آنها براى استقالل وقعى خواهد شد، اما آنوقت ا
و از سوى دیگر !  مربوط به آمریکا نیست دخالت نکردهننهاده، به آمریکاییها که در مشکالت آنها به عنوان اینکه

استراتژى صلح ترجمه (» ... برد؟ رو خواهند... آنها اسلحه داده، یا به مسکو، به قاهره، به پکنبراى درهم کوبیدن 
  ).95 و 94فارسى چاپ اول، ص 

اگر آمریکا از «: کند باز اعتراف مى) بعد کتاب مذکور  به146ص (» آمریکاى التین«کندى در فصل مربوط به  
هاى ما  اگر کمک: گوید و بعد مى» گرفت کرد کاسترو روش مالیمترى پیش مى باتیستاى دیکتاتور حمایت نمى

  ...انگیزى خواهد بود نفرتدد کمک تحکیم تسلط دیکتاتورها گرموجب 
*  

هاى خارجى چند میلیارد  کمک«: اعالم کرد که) 1340 تیرماه 24(دادستان کل آمریکا هم اخیراً » ویلیام دوگالس«
یشرفت دستان کمک نموده و به این ترتیب راه پ دالرى آمریکا تا کنون تنها به توسعه شکاف بین ثروتمندان و تهى

پولى که آمریکا تاکنون به آسیا و خاورمیانه و میلیاردها دالر : کمونیسم را در مناطق عقب افتاده هموار کرده است
مدرسه یا بیمارستان نشده بلکه تنها صرف ساختمان پایگاههاى نظامى، سرباز آفریقا فرستاده صرف ساختن 

  !شمارى کارخانه شده است ها و تعداد انگشت خانه
» ترومن«حتى برنامه همکاریهاى فنى : کرد افزود س که در یک برنامه تلویزیونى نطق مىدوگال 
جمهورى اسبق آمریکا نیز تنها به پرترشدن کیسه ثروتمندان و مالکین بزرگ مناطق مذکور کمک کرده  رئیس
  .است
که گرسنگى  حالى اند در ال و متمکن اجتماعات کشورهاى مذکور با پول آمریکا نیرومندتر شدهطبقات با 

  ...دهد بیشتر از گذشته، قشرهاى فقیر مردم آن مناطق را رنج مى
   هاى خارجى همانا فقدان نقشه و اشتباهات این شکست برنامه کمک علت اساسى 

کردیم که اگر فقط به تقویت بنیه نظامى ممالک  هاى خارجى بوده است، زیرا ما تاکنون تصور مى طراحان کمک
هاى شنا و احیاناً چند دستگاه تراکتور به این کشورها  م و در ضمن تعداد یخچال و تیوپکم رشد کمک کنی

آمریکا فقط در ! هاى شناى اهدایى اما نتیجه چه شد؟ تیوپ! بفرستیم، کمونیسم در هر حال شکست خواهد خورد
روزنامه اطالعات، یکشنبه : پرسیویورک ـ یونایتدن(» ...پالژها و ییالقات ثروتمندان مورد استفاده اغنیا قرار گرفت

باره به بحث تفصیلى  دهد که در این متأسفانه امکانات موجوده و کمى فرصت به ما اجازه نمى) 1340 تیرماه25
واشنطن «باره بدانند، خوبست که به کتاب  اى از حقیقت اوضاع را در این که بخواهند نمونه بپردازیم، کسانى

واشنگتن در کشورهاى عربى و اسالمى راهها را به سوى مسکو (» والمسلمینتعبدالطرق لموسکوفى بالدالعرب 
 این کتاب چند ;ه کنندهاى بزرگ لبنان است مراجع که از شخصیت» محمد جمیل بیهم«تألیف ) کند؟ هموار مى

  .شده استسال پیش در لبنان ـ بیروت چاپ 
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اند از  سربازان واردوگاهها و پایگاههایى که هنوز نتوانسته. ..پایگاه نظامى است
  )1(...نفوذ کمونیسم در سرزمینهاى خود جلوگیرى کنند

جنگند،   با این نوع سیستم حکومتى مخالفند و با تمام قوا علیه آن مى! آرى آنها
کند و به هیچ نوع    طرد مى; استعمار را همانند کمونیسم;زیرا این نظام

دهد  اى که باشد اجازه نمى   تحت هر اسم و عنوان، هر نقشه و پردهاستعمارى،
  !.که در سرزمین اسالم، در وطن بزرگ اسالمى ما بسر برده و فعالیت کند

االطراف که همه  فقط روى همین اصل است که آنها با این نظام عادالنه و جامع
د، ولى چه بهتر که کنن توانند در امنیت کامل بسر برند، مبارزه مى  در سایه آن مى

زیرا دیگر وقت ... اگر واقعاً عقل و ادراکى داریم... ما این حقیقت را درک کنیم
  )2(».!آن رسیده است که مانند میمونها مقلد نباشیم

اندیش و  اى از طرز فکر سید قطب  و همه مسلمانهاى دور است نمونه این
  ... جهانى اسالمبخش و  باایمان و معتقد به اصول و مبادى طرز فکر نجات

  سیدقطب و مبارزات اجتماعى
زندگى تنها عقیده و «سیدقطب، همانند هر مسلمان با ایمانى معتقد است که ...

دراسات «او در کتاب . دهد  زیرا اسالم این چنین دستور مى» جهاد در راه آنست
: نویسد  مى) کند اسالم مبارزه مى(» االسالم یکافح«تحت عنوان » اسالمیه

توانند آنچنان که  کنند مکتبهاى اجتماعى دیگر دنیا، مى که خیال مى  ىآنهای«
ها و  و قلدران مبارزه کرده و از ستم دیدهتواند، با ستمگران و یاغیان  اسالم مى

کنند یا  محروم اجتماعات بشرى دفاع کنند، یا اشتباه مىهاى   زجر کشیده
  .دان مغرضند و یا از اسالم و حقیقت آن چیزى درک نکرده

ها  ها و بیدادگرى کنند که مسلمانند، ولى با ستمگرى که خیال مى و آنهایى
کنند،  هاى جهان دفاع نمى ها و ستم کشیده جنگند و از حقوق همه رنجدیده نمى

  .اند کنند و یا منافقند و یا از اسالم چیزى نفهمیده  یا اشتباه مى

افراد و سپس بخشى است که نخست دل  زیرا اسالم در واقع نهضت آزادى
سازد، و اگر ببینید که  اجتماعات بشرى را از ترس قیدوبند زورمندان آزاد مى

                                                           
شاهد خوبى بر این ...! و» الئوس«و » تنام جنوبىوی«بنا با دعاى خود آمریکا و » کوبا«هایى از قبیل  نمونه. 1
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رسد، باید در  ظلم و ستم در جایى برقرار است، و کسى به فریاد مظلومین نمى
  .در آن محیط شک کرد» ملت مسلمان«وجود داشتن 

  .یا اسالم هست و یا نیست: زیرا از دو حال خارج نیست

راه ر و سپس شهادت در دا گیر و دامنه اسالم مبارزه و جهاد پى اگر هست که
 و اگر نیست نشانه آن، آنست که همه خدا، در راه حق و عدالت و مساوات است

اند و صبح و شام دعا  به ورد و ذکر مشغولند و به تسبیح و سجاده چسبیده
ز دعاى آنها ، ولى هرگ!کنند که از آسمان خیر و برکت، آزادى و عدالت ببارد مى

کند مگر  هرگز خداوند در وضع قومى دگرگونى ایجاد نمى«: مستجاب نخواهد شد
  »...اینکه خود در وضع خود تغییر دهند

پس اسالم چیست؟ اسالم یک عقیده و طرز فکر انقالبى است انقالب در تمام 
هاى زندگى، در  انقالب در فکر، در ادراک  واحساس در راه... شئون زندگى

انقالبى که خواستار برقرارى مساوات کامل بین همه مردم ...  فرد و اجتماعروابط
  .»که هیچکس را بر دیگرى، جز با پرهیزکارى برترى نباشد«. دنیاست

اند  که حقیقتاً ایمان آورده آنهایى... اند کدامند؟ که ایمان آورده و بنابر این، آنهایى
د که در راه اعتال و برترى کلمه حق و آنهایى هستن. جنگند در راه خدا حقیقتاً مى

ــ نام خدا ــ به جهاد مشغولند، و نام خدا وقتى سراسر روى زمین را فرا 
و مردم همه، همانند «گیرد که ظلم و ستم، قلدرى و زورگویى از بین برد  مى

 مگر با ;و کسى را بر کسى برترى نباشدهاى شانه برابر و مساوى باشند   دندانه
  .»و تقوىپرهیگزى کارى 

را به چشم اى ظلم و ستم   ایى که در هر مملکت و جامعهو روى این حساب، آنه
آوردند که از حق و  بینند و بعد زبان و قلم خود را به حرکت در نمى خود مى

اى در دل  عدالت دفاع کنند، دلهاى اینها از نور اسالم خالى است، و اگر جرقه
  »خیزند اهده در راه حق برمىدرنگ به مبارزه و مج  آنها پیدا شود بى

  :کند سیدقطب سپس اضافه مى

اگر . کند که با استعمار تجاوز کار بجنگیم اگرروح ناسیونالیستى به ما امر مى...«
اگر . دار مبارزه کنیم سرمایهخوار و   خواهد که با زمین  سوسیالیسم از ما مىروح

 به ستیزه برخیزیم، گوید که با طاغیان و زورگویان داخلى  روح آزادى فردى مى
دار، قلدرها و زورگویان ــ را  روح اسالم هم که همه اینها ــ استعمار، سرمایه
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جمع کرده که وجه مشترک بین همه آنهاست، به ما » ظلم و ستم«تحت عنوان 
اهم علیه آن بجنگیم، و این همه ببدون سازش و آرامش، دهد که   دستور مى
هر مسلمانى که از ته دل ایمان . م استاالطراف فقط مخصوص اسال مزیت جامع

تواند که با استعمارگران همدست شود، به آنها کمک کند،   آورده باشد، هرگز نمى
با آنها قرارداد و پیمان ببندد و یا ساکت بنشیند و یا دست از مبارزه مخفى و 

ن و علنى بر ضد آنها بر دارد، زیرا او قبل از همه چیز، قبل از وطن و ملیت، به دی
عقیده خود خیانت ورزیده است که عداوت استعمارگران را در دل ندارد و 

  .کند  اسالمى را تا آنجا که مقدور است، علیه آن تجهیز نمىى نیروهاى مل

که با استعمارگران پیمان  و البته با این حسابْ دقیق و روشن، حساب آنهایى
اند، و در زمان  شدهمودت ازلى و ابدى دارند و براى همیشه سر سپرده آنان 

هاى آنان، نان  کنند، و بر سر سفره  صلح و جنگ به آنها کمک و یارى مى
کامال روشن خواهد ... اند و  پوش اعمال و جنایات آنها شده خورند، و پرده مى
  .»!بود

فقط ولى اگر تو ... «: نویسد  با کمال صراحت مىسید در خاتمه بحث خود 
 تو را با تمام شجاعت و شهامت، بدون سستى باشى، همین کافیست که» مسلمان«

و کسالت، علیه استعمار و امپریالیسم تجهیز کند و به مبارزه وادارد، و اگر 
اى   شاید در داشتن ایمان گول خورده! طورى نباشى، به قلب خود نگاه کن این

  !توانى علیه استعمار نجنگى؟ وگرنه چگونه مى

لیه فیست که تو را وادارد که با تمام قوا عباشى، همین کا» مسلمان«اگر تو فقط 
گیر، آشکار،  پىامان،  اى بى همه مفاسد و مظالم اجتماعى مبارزه کنى، مبارزه

شاید در داشتن ایمان ! بدون خستگى و مالل، و اگر نکردى به قلب خود نگاه کن
  ؟توانى از مبارزه با ظلم و ستم باز ایستى  اى و گرنه چگونه مى خود را گول زده

باشى، همین کافیست که با تمام قدرت و نیرو علیه » مسلمان«و اگر تو فقط 
! به قلب خود نگاه کن! و اگر بر نخواستى... طغیان و یاغیان به ستیزه برخیزى
با طغیان به پا  گرنه چگونه براى مبارزه شاید در ایمانت خللى است و

  ...خیزى؟ نمى



٣٦٥ عدالت اجتماعی در اسالم

سر روى زمین، هر کدام براى خود بگذار همه مکتبهاى اجتماعى روز، در سرا
به حق و عدالت ! وارد میدان کارزار شوند و راه خود را براى تحقق بخشیدن

  .آزادى در پیش گیرند

هاى مبارزه زندگى براى تحقق عدالت  اسالم هم در سراسر دنیا، و در همه میدان
دى تمام نهضتهاى آزاو آزادى و حق واقعى، مبارزه خواهد کرد و در این راه 

مجاهدین را در زیر پرچم یک ک خواهد نمود و همه مبارزین و بخش را کم
  )1(».اجتماعى بزرگ و جهانى، گردهم خواهد آورد مکتب

*  

تاحدى روشن » سید قطب«با مطالعه این سطور تفکر سیاسى ــ اجتماعى ... 
تواند   که داراى این طرز فکر باشد به هیچوجه نمى شود و بدون شک کسى مى

وى دست بگذارد و ساکت بنشیند و روى همین اصل سید قطب در دست ر
هاى اسالمى   مبارزات اجتماعى ــ ضد استعمارى، همگام یکى از جمعیت

  .کوشید کرد و فعاالنه مى شرکت مى» مصر«نیرومند آن روز 

مرگ هم ارزه، تا پاى کرد و در این مب  مبارزه مى» راه«سید قطب در این ! آرى
دستگیر و زندانى شد، » ناصر و نجیب«ماجراى اختالف پیش رفت و پس از 

از سید ... «: در یکى از مجالت اسالمى چاپ هند خواندیم که: مدتى گذشت
قطب که در زندان بود دیگر خبرى نیست، و معلوم نیست که کشته شده و با 

 ولى خوشبختانه بعد از تحقیق، معلوم شد که رجال مصر به )2(»هنوز زنده است
دمات علمى ــ فرهنگى سید قطب، و محبوبیتى که بین تمام طبقات خاطر خ

  ...اند  او را نکشته;اصیل و ملى و علمى مصر دارد

فات از وضع فعلى سید قطب اطالعى در دست نیست، ولى خوشبختانه آثار و تألی
اسالمى چاپ و منتشر جدید او اخیراً به طور مرتب در کشورهاى عربى و 

ت خوانندگان محترم با مطالعه این کتاب ــ که از روى شود و در هر صور مى
ــ تصدیق خواهند کرد که سید قطب از جمله   شود چاپ پنجم آن ترجمه مى

افراد انگشت شمارى است که توانسته است با درک روح زمان و آشنایى با 
مسائل اجتماعى و اوضاع بین المللى، مسائل اسالمى را به سبک روز و به شکل 
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جهانى، در رزنده  علمى ــ سیستماتیک، و به نام یک ایدئولوژى زنده و اکتابهاى
مقابل مکتبهاى اجتماعى و سیاسى و اقتصادى دیگر ــ کمونیسم، امپریالیسم، 

  .سوسیالیسم، کاپیتالیسم ــ به دنیا عرضه داشته و دنیایى را متوجه خود سازد

  چند نکته درباره این ترجمه
  :کنیم ناسبت نیست که چند نکته را یادآورىم در خاتمه این مقدمه بى

است، » ترجمه محدود«روش مادر ترجمه این کتاب روش : روش ما در ترجمه .1
ایم، بلکه   یعنى ما هیچوقت در ترجمه این کتاب از متن عربى آن خارج نشده

ایم و اگر در جایى توضیحى الزم   آنچه را که مؤلف نوشته به فارسى برگردانده
  .ایم ورقى یادداشت کردهبود، در پا

که نوعاً با تحریف و تعویض مطالب اصلى کتاب توأم » ترجمه آزاد«ما با روش 
بایست جمالت عربى به تقدیم که هم مع» ترجمه محدود«است مخالفیم و در 

گونه دخل و تصرفى در آن به   فارسى برگردانیده شود، روى این حساب، هیچ
براى دو فصل و بعضى از عناوین فرعى ــ عمل نیاوردیم و فقط دو عنوان کلى 
  .ایم در ضمن فصول کتاب ــ بر آن افزوده

در ترجمه کلمات شریفه قرآنى، ما آن معنى را انتخاب : ترجمه آیات قرآنى. 2
ایم که جالبتر و رساتر بوده است، و البته در این قبیل موارد به تفاسیر  کرده

ن معانى کلمات را انتخاب تری  مراجعه کرده و سپس نزدیکترین و جالب
  .ایم  نموده

که صمد دو معنى دارد، یکى » ...هواهللا احد اهللا الصمد قل«مثال در ترجمه 
و دیگرى آنکه خداوند ملجأ و پناه همه است، ما معنى دوم » اجوف«و » توخالى«

» قارون«، آنجا که از داستان »آزادى وجدان«ایم یا در بحث  را انتخاب کرده
» ...و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبۀ اولى القوۀ«، کند  صحبت مى

هر دو آمده  وما معنى دوم را گرفته و آنرا » ها  اندوخته«و » کلید«به معنى مفاتح 
  .ایم ترجمه نموده» ها  اندوخته«

هاى  البته چنانکه گفته شد در این قبیل موارد به تفاسیر رجوع شده و از ترجمه
  .ویژه ترجمه آقاى پاینده نیز استفاده شده استفارسى قرآن ب

همکار ما در ترجمه این کتاب جناب آقاى محمد على گرامى قمى از فضالى . 3
مقصود «باشند که داراى تالیفاتى هستند و از آن جمله  حوزه علمیه قم مى
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ــ جامع منطق » ما هوالمنطق«روش منطق ارسطو است ــ و   ــ منطق به» الطالب
ــ  ...نظریات دانشمندان اخیر چون دکارت، استوارت، هگل و انگلس وقدیم و 

کتابى نیز به نام . طرزى بدیع نگارش یافته و چاپ شده است باشد که به مى
  .اند که بارها چاپ شده است  تألیف موالنا مودودى ترجمه کردهقانون اسالم

 قبل و جلد جلد اول دو سال... چاپ اول این کتاب در دو جلد منتشر شد.   4
و اکنون . هاى آن نایاب شد  دوم در سال گذشته منتشر گردید و بالفاصله نسخه

بسیار خوشوقتیم که چاپ جدید آن، با تجدید نظرهایى در ترجمه و اضافاتى در 
شود و امیدواریم که مورد توجه نسل جوان و  ها، منتشر مى  مقدمه و پاورقى

  .تحصیل کرده ما قرار گیرد

اى   ر این کتاب، نشان دادن مکتب فکرى و عقیدتى زنده و ارزندههدف ما از نش
اصول  بجاى ;توان با جایگزین ساختن اصول اساسى اجتماعى آن است که مى

ریزى   نوینى را پى موجود، شالوده نظاممنحط و فرسوده و پوسیده اجتماعى 
صحت ما یقین داریم که شما پس از مطالعه دقیق و عمیق این کتاب، به ... کرد

  ...ادعاى ما پى خواهید برد

*  

که نشان دهنده یک مکتب  اکنون، اگر خوانندگان محترم نشر این قبیل کتابها را ــ
ــ براى اصالح جامعه و  فکرى اصیل و ارجدارى براى نجات بشریت است

دانند، با ما در راه نشر   آگاهى نسل جوان از حقایق و اصول طرز فکرى مفید مى
  .و مطالعه آن را به دوستان خود توصیه نمایندآن همکارى کنند 

از خداى بزرگ مسئلت داریم که ما را در این راه مدد بخشد و نیت ما را خالص 
  .گرداند، و دلهاى ما را به نور خود روشن سازد

  انه سمیع مجیب و انه على کل شىء قدیر
                     1338 ـ قم حوزه علمیه

                   سیدهادى خسروشاهى
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  438  اوائل المقاالت
  290اوس  

اهداءالحقیر فى معنى حدیث الغدیر 
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  472  پراگماتیسم در اسالم
  18پولس  

  )ص(محمد  ؤ )ص(پیامبر اسالم 
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  444، 329، 239حبشه  
  357، 292حجاز  
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 بن هشام سهیل بن عمروبن الحارث
261  



٣٧٤ عدالت اجتماعی در اسالم
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  336 ـ 335، 318، 308 ـ 307
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