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 مقدمه

 شكر و ستايش براي خداوند و درود و س�م بر رسول خدا و بر ياران و پيروان او.
 فعال در كشورهاي غربي، تعدادي ساال به دستم رسيد از جانب يكي از مراكز اس�مي

 انتشار داده بود. » باء البيضاآل«ماسسه صليبي مسيحيت به اسم كه يك 
برايم ميسر نشـد و نـوع   ها  آن كاري جز پاسخگويي به يافتن از اين ساالت، با آگاهي

هاي اس�مي جوانان و غيرجوانان است، لـزوم ايـن    ساالت و فضايي كه حاكم بر گرايش
 كار را برايم روشن كرد. 
اران كليسا در انتشار اين گونه سـاالت، داراي ابعـاد واضـحي    از سوي ديگر ت�ش ي

كه هركس تاريخ فعاليت  ي مداوم مسيحيان استها فعاليت هاي و يكي ديگر از حلقه إلاست
به كار  ها سرزمين ي ي سريع آنان و وسائل متنوعي را كه براي هجوم به همهها پيشرفت و

 يابد.  اند، مطالعه كند، آن را در مي گرفته
كار را به خاطر يـاري   پس به كمك خداوند بزرگ كه صاحب عرش عظيم است، اين

به دليل غيرتم نسبت به مسلمانان و به عنـوان مبـارزه بـا قلـم و زبـان انجـام       دين خدا و 
توان در مـوارد زيـر خ�صـه     دهم. مسائلي كه در اين ساالت مطرح شده است را مي مي
  :كرد

 ـ برابري 
 داري)  ي برده تماعي (مسئلهـ آزادي ديني و اج

 ـ زن 
 ـ اجراي شريعت 

 ـ جهاد.
اين ساالت جديد نيستند، بلكه از زمان آغاز هجوم بر اسـ�م چنـين سـاالت و     -1
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يابـد كـه    هـايي مطـرح بـوده اسـت. و كسـي كـه از آن آگـاه اسـت در مـي          شبهه
 قصد دريافت جواب -با وجود اخت�ف زمان و هدف - كنندگان اين مسائل مطرح

هايي را در محيطي شـلوغ   و رسيدن به حق  را ندارند  بلكه چنين ساالت و شبهه
كنند و با سرعت زياد  هاي فكري آن منتشر مي و بزرگ و در اعماق جامعه و زمينه

گيرند، از تـرس ايـن كـه     هاي خود را مي رانند و ب�فاصله گوش آن را بر زبان مي
هـاي سـاعتي را    ن مانند اين است كه بمبآنا كارمبادا پاسخ درستي دريافت كنند. 

كننـد تـا    ترين نقاط، كار گذاشـته و بـه سـرعت از آنجـا فـرار مـي       در پر جمعيت
 آنان را در بر نگيرد.  ،هاي انفجار تركش

داشـت تـا    مـي چه زيبا بود كه ميان دو جستجوگر و محق ق نقاط اشتراكي وجـود   -2
با نگرش به اين ساالت در  شد. اما شخص محق ق سرآغاز بحث و پاسخگويي مي

يابد كه هدف از آن ايجاد شك و شبهه است  بلكه با عناويني چون ياري كردن  مي
 زن، جنگيدن با تفرقه نژادي، برابري و حقوق بشـر و سـاير ادعاهـاي پردامنـه در    

داني كه اين مسائل و شـعارها   صدد تحريك و برانگيختن ديگران هستند. و تو مي
مستضعف و ناتوان داراي جـذابيت خاصـي اسـت. امـا بـه هنگـام       ي ها انسان نزد

كه تشـنگان آن را آب   شود كه همانند سرابي است تحقيق و دق ت در آن روشن مي
د. بلكه چيز بزرگـي را  نياب چيزي نمي ،روند پندارند و هنگامي كه به نزد آن مي مي
كند و بـر    اري ميبيند كه [به ناحق] بزرگ شده و چيز كوچك و ناچيز را نگهد مي

دارد  يابد تا هم اكنون آن را خوراك خود كند يا آن را نگـه مـي   دوش آن رشد مي
فربـه سـازد [و خـوراك بهتـري     تا يكي از قوانين و آثار ضعيف تمـدن بشـري را   

 .كند] ختهاندو
هنگام گفتگو بايد الگويي برتر كه بايد پيروي شود وجود داشته باشد تـا مرجعـي    -3

 و هدفي براي ت�ش و جستجو باشد. زدن براي مثال
بـاء  اآل«ي مبلغ مسيحيت به نـام   ماسسه كه اين ساالت از جانب يك اما باتوجه به اين
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ي مسـيحيت  ها ارزش توان گفت كه اين ماسسه اصول و صادر شده است، آيا مي» البيض
لـه خـود   ي مردم از جم پندارم، زيرا همه را الگوي خود قرار داده است؟ من كه چنين نمي

و ايـن مسـئله از    ،كنند ي مسيحيان مشاهده مي مسيحيان نيز چيز ديگري را در متن جامعه
هاي مسيحي] در گذشته و  و فعاليت پدران روحاني [كشيش سي كتاب مقد طريق مطالعه

اي از  و بنده در خ�ل پاسخگويي به اين سـاالت بـه نمونـه    ،حال نيز كام�ً واضح است
 كليسا اشاره خواهم كرد.  انحرافات مسيحيت و

هاي يهوديت معيار و الگوست، بايد گفت كه مسيحيان، پدران روحاني  آرمان هاگر هم
در حقيقت يهوديت را ديني تحريف شده و ناشايسـته  ها  آن پردازان و نظريهها  آن دانشمند

الگـوي  ي فاضـله و   دانند. اما اگر فرهنگ و تمدن غربي معاصر همان مدينـه  براي الگو مي
برتر است، اين قضيه چه ربطي به ارباب كليسا دارد؟ و اگر هم آنان به ايـن تمـدن خيـره    

توان آن را به عنوان الگـو بـه    اند كه مي دارند و به اين باور رسيده شده و آن را دوست مي
آور است، زيرا همه كـس   مردم معرفي كرد، چنين عملي براي ارباب كليسا بسيار خجالت

گرفتن آن از مسيحيت و رهبـران    ترين دليل شكوفايي تمدن غربي، فاصله ه مهمدانند ك مي
آن بود، و اين تمدن چنان از دست كليسا و رهبران آن فرار كرد كه ديگر به دامـن آن بـاز   

هد به عقب افتادگي قرون وسـطي دچـار شـود و    انخواهد گشت، مگر اين كه دوباره بخو
 گويند.  ها مي اين را خود غربي

دانـد، زيـرا در آن    ي اين سطور تمدن غربـي را نيـز شايسـته الگوشـدن نمـي      نويسنده
بيند كه بـه سـبب آن، تـرس و تـرور و تـنش و       انحرافات آشكار و مشك�ت بسياري مي

ي جهان شده و نزديك است كه به نابودي تمـدن بشـريت بيانجامـد.     نگراني دامنگير همه
غربي، اصول و مبادي پوچ و واهي بـه اسـم حقـوق     ع�وه بر اين همه انحراف در تمدن

در آن مطرح اسـت كـه هـيچ جايگـاهي نـدارد، مگـر بـراي مـرد          ها انسان بشر و برابري
اسـت كـه     اين قانون جنگـل و همـان قضـيه    …اند  بهره و ديگران از آن بي ،سفيدپوست

 .»كند هدف وسيله را توجيه مي« :گويند مي
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ي مشترك و قابل قبول براي آغـاز  ها زمين در اين ميانبا تأسف برايمان روشن شد كه 
 گفتگو و رسيدن به نتيجه مطلوب وجود ندارد.

جواب اسـت.   تمام ساالت مطرح شده [بر عليه اس�م] در خود آيين مسيحيت بي -4
ي مبلـغ مسـيحي چگونـه آن را مطـرح سـاخته       جاي تعجب است كه آن موسسه

 است؟ 
هـاي   ي مقـدس و تفرقـه ميـان گـرايش    هـا  جنگ زن،داري، مسائل  مسائلي چون برده

و حـق    ،ثابت اسـت و وجـود دارد  ها  آن مختلف مسيحيت، همه در ميان مسيحيان و دين
 خواننده است كه بداند پاسخ مسيحيت به اين مسائل چيست؟ 

بـه  ناممكن اسـت، پـس چـرا فراخـواني     برايشان حال كه پاسخگويي به اين ساالت 
ي ايـن قضـايا و مسـائل را     كنند. در حالي كه خـود مسـيحيت همـه    يمسيحيت را رها نم

 پذيرفته است؟ 
را معايب ها  آن واضح است كه انتشار اين ساالت در اين زمان به اين خاطر است كه

 دانند و بدان وسيله قصد نابودي اس�م و مسلمين را دارند.  هاي اس�م مي و نقص
كنـد كـه    اين ساالت اطـ�ع يابـد درك مـي    تر اين كه هركس از تأسفبارتر و تلخ -5

 ،مسل ط استها  آن طرف نيستند و هوي و هوس بر كنندگان آن خالص و بي  مطرح
 اند.  و خود نيز اين باورها و احكام را پذيرفته

شـوم،   اي وارد موضوع و پاسخگويي به ساالت مـي  من از اين كه با چنين مقدمه -6
آگاه و بينا بداند و يقين كند كه مـن تمـام   ناخشنودم ولي با اين وجود هر شخص 

ترسم  كنم. زيرا از خداوند توانا مي توان خود را براي رسيدن به حقيقت صرف مي
ي بشر  و به پاداش او اميدوارم و اين كا را به عنوان اداي امانت و خيرخواهي همه

 دهم.  انجام مي
ي افـرادي غيرمسـلمان   هــا بـرا   كنـم اين پــاسخ  ي گرامي يادآوري مي به خواننده -7

را  -قـرآن و سـن ت  -شود. يعني كساني كـه اسـتدلل بـه متـون شـرعي       نوشته مي
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پذيرند. به اين خاطر بحث و گفتگو بيشتر از هر چيز ديگري، عقلي و فكـري   نمي
 است. 

ي از متون شرعي استناد شده است، مانند آنچه كـه  ها دست البته هرجا كه لزم بوده به
 شود.  و غيره مشاهده مي داري در بحث برده

و ايمان مـن بـه    ،دارم كه اس�م دين من است بنده با نهايت اطمينان و قدرت ابراز مي
 و معتقدم كه قرآن به حقيقـت كـ�م خداسـت و محمـد     ،اين دين ثابت و استوار است

و  ،فرستاده شـده اسـت   ها انسان ي و به سوي همه ،بخش رسولن است پيامبر خدا و پايان
جزو پيامبران خـدا و صـاحب رسـالت     -درود خدا بر آنان باد-هيم و موسي و عيسي ابرا

اند. خداوند براي هر امتي پيامبري برگزيد و اس�م آخرين ديـن خداسـت و    آسماني بوده
 پذيرد.  جز آن دين ديگري را نمي

 كنم. گر است و بر او توك ل مي خداوند ياري

ةَ إالّ باهللا  وال حول وال قوَّ

و به هنگام  ،بندي كردم جمع موضوع ساالت تغييراتي دادم و برحسب يبدر ترت بنده
ها ترتيب اصلي ساالت  ي پاسخ ام. اما در پايان همه بحث به ترتيب اصلي آن پايبند نبوده

 آورم. اند، مي را طبق آنچه مطرح كرده
 



 
 
 

 برابري

نـان در خصوصـيات   برابري ميان افراد بشر، بستگي به ميـزان سـازگاري و مشـابهت آ   
جسماني و رفتاري دارد. يعني هر اندازه كه اين خصوصيات با همـديگر سـازگارتر و بـه    

و اگـر بـا    ،تر و بيشتر خواهد بود نيز دقيق ها انسان تر باشند، برابري و همگوني هم نزديك
 هم متفاوت باشند، نتايج مختلفي را در پي خواهد داشت. 

ان به برابري مطلق ميان افراد بشر اعتقـاد جـازم داشـت.    تو با توجه به اين مقدمه، نمي
ي افـراد   البته ما معتقديم كه برابري واقعي، برابري در حقوق و وظائف اسـت، زيـرا همـه   

ت هي بـدني و ذهنـي حـداقل مشـابهت را بـا هـم دارنـد و ايـن مشـاب         ها توانائي بشر در
و بازخواسـت در  هـا   آن يرشدر فهم نظم و قوانين، فراگيري، اجـرا و پـذ   آنان را،حداقلي

 سازد.  توانا ميها  آن قبال
و در نتيجه  ،اما واضح است كه اصل خلقت بشر در استعدادها و اخ�ق متفاوت است

دهـد كـه در سـاالت     موانعي ذاتي، اجتماعي و سياسي را در مسير برابري مطلق قرار مي
 مطرح شده نيز به برخي از اين موانع اشاره شده است. 

موقتي، بعضي دائمي، بعضي نادر و بعضي شايع و فراگيـر اسـت.    ،از اين موانع بعضي
گيـرد و   اما مهم اين است كه هركدام از اين موانع فقـط بخشـي از حقـوق را در بـر مـي     

 هاي ديگـر، حقـوقي يكسـان دارنـد.      كند. اما در زمينه تساوي در حقوق ديگر را نفي نمي
و زن نيــز در  وجــود داردانســان كــودن  وند انســان هوشــم يي ميــانهــا تفــاوت چنــين

ي جسماني با مـرد تفاوت دارد كـه در جـاي خـود    ها توانائي خصوصيات و استعدادها و
 .-به اميد خدا-آورد. حث مستقلي را در اين باره خواهيم ب

اي از موانع ذاتي برابري مطلق هستند. اما از  اين موارد كه در مثال اخير ذكر شد، نمونه
اي بر اساس تجربه و تمرين زنـدگي بـه    وانع اجتماعي يعني موانعي كه هر جامعهجمله م
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از  ،تفـاوت وجـود دارد   ،و از لحاظ عقلي پذيرفته است كه در اين صفات هآن دست يافت
زيرا مردم همـه بـر ايـن     ،توان به برابر نبودن عالم و جاهل اشاره كرد جمله اين موانع مي

توان در امور  ي رياست و مسئوليت پذيري را ندارد و نميشايستگباورند كه انسان جاهل 
 مربوط به اجتماع بر وي اعتماد كرد. 

توان به مواردي اشاره كرد كه اهل حكومت و اداره مملكت بـر   از موانع سياسي نيز مي
ي دولتي بنا بـه دليـل   ها مسئوليت را از پذيرش ها گروه آن اتفاق دارند مانند اينكه بعضي

اند.  بدون استثنا پذيرفته ها ملت اي است كه همه كنند و اين مسئله نظامي منع ميسياسي يا 
 ها مسئوليت كنند و اين مانند اينكه به افراد بيگانه هيچگونه مسئوليت دولتي را واگذار نمي

واگذاري حق انتخـاب و ممنوعيـت    .گيرد و وظايف فقط به افراد ميهني و محلي تعلق مي
نظم و برنامـه مخصـوص نظاميـان و اهـل      .از جمله اين موارد استاز برخي مشاغل نيز 

در حكومـت   .همين موانع سياسي است جزوسياست و منع آنان از ازدواج با زنان بيگانه 
شـوند و حـق ازدواج بـا زنـان      منـع مـي   ها مسئوليت اس�مي نيز اهل ذمه از انجام برخي

  .واهد آمدمسلمان را ندارند كه تفصيل اين مسئله در آينده خ
زيرا اين احكام در  ،جزو موانع شرعي نيز به حساب آورد توان اين دو مثال اخير را مي

مبتني بر مسائل منطقي  داند ميشريعت اس�مي ثابت است و همانگونه كه خواننده محترم 
 پسنديده است.و عرف اجتماعي 
اين باور حاصل مي شود فراهم شده و  ]اس�م[  امكان فهم قوانين  ها مثال در نتيجه اين

و حتي اعتقاد به برابـري مطلـق منجـر بـه      ،كه برابري مطلق ميان مردم امكان پذير نيست
و هـدر دادن   هـا  نعمت اموري خارج از توان بشر مي شود و مردم را وادار به فروگذاشتن

كه اين مسئله فساد زشت و آشكاري است و نظام جهان  ،استعدادها و نيروهايشان مي كند
پيشـرفت آن مـي شـود بـه      و ر اعطاي امتيازات و حقوقي كه سـبب آبـاداني و اصـ�ح   د

سقوط نظام كمونيستي كه اكنون هم شـاهد آن هسـتيم دليـل قـاطع و      .آشفتگي مي گرايد
 .اهل عقل و حكمت استنزد عيني اين مسئله 
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 امكانات و تفاوت در برخـورداري از  وحال كه چنين است پس تفاوت در استعدادها 
سبب ايجاد نوعي تفاوت مادي در حقوق هر صاحب نعمتي ها  آن و شيوه استفاده ازها  نآ

بـه همـين خـاطر اسـت كـه نـوعي        .شوند ميمند  خانواده و اجتماع از آن بهره وشود  مي
هاي پـايين تـر مشـاهده مـي      مديران و رده ،ميان رؤسا ها مسئوليت بندي حقوق و اولويت

 .شود
امكان ندارد كـه بـه سـوي نـوعي از      ،با فطرت سليم بشريشريعت اس�م نيز همگام 

اسـتعدادهاي ذاتـي و خصوصـيات     ،ي فـردي هـا  تفـاوت  برابري فرا خواند كه سبب لغـو 
داراي تأثير زيـادي در   ها تفاوت كه واضح است اين يموجود ميان افراد بشر شود در حال

 .استو مقصد اس�م هم همين وهدف  استي بشري ها گروه اص�ح افراد و
همان تفـاوت مـاثري اسـت كـه در صـورت وجـود از برابـري مطلـق          ها تفاوت اين

 .جلوگيري مي كند
گيـرد در   سرچشـمه مـي  هـا   آن و يا زبانها  آن رنگ ،ها انسان اما تفاوتي كه از جنسيت

و شريعت اسـ�م   ،تأثير است بي ها آن در حقوق شريعت اس�مي [هيچ جايگاهي ندارد] و
هاي عظمت و قدرت كامل خداوند و شايستگي او براي عبـادت مـي    نهآن را يكي از نشا

 داند.
اي ديگر نيز دارند كه اس�م به آن اشاره نموده كه عبارتست  يي وظيفهها تفاوت چنين

عبارت دقيق قرآن چنين  .قرار گيرد ها انسان از اينكه ابزار شناخت و ايجاد محبت ميان

ّا﴿ :است َن إِ  ُ إَّّا ا َها 
 
ُ � إإ�  نل  ب آ� إو �  وٗ�ا ع  إش  ۡم  �ٰ ۡل�  ع  إو ج  ٰ  �َ

 
أ إو  رٖ

إذ ك  إّمنن م  �ٰ ل ۡق�  خ 
ْۚإ ار ف ٓوا ما شما را از مرد و زني ( به نام آدم و حواء)  ،اي مردمان« .]١٣[احلجرات:  ﴾...�ن ع 
و هر كسي  .»...ايم تا همديگر را بشناسيد شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده و ،ايم آفريده

 و در پيكره جامعه ،گي خاص دروني و بيروني از ديگري مشخص شودژو ويبا تفاوت 
 .انساني نقشي جداگانه داشته باشد
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و آن  ،ي جنسي و نژادي از جنبه ديگر نيز قابل اثبات استها تفاوت اين نگرش به
اده اند كه خداوند هيچ قوم و گروهي را بر ديگران برتري ند اينكه مسلمانان بر اين عقيده

و ارزش آنان نزد خداوند به نيكوكاري و اعمال صالح و ت�ش خالص آنان براي اطاعت 
نام » تقوي«چيزي كه در شريعت اس�م به  ،خدا و پيروي از دستورات او بستگي دارد

إ﴿ :آمده است كه ننيسوره حجرات چ 13آن در ادامه آيه و در قر ،بردار است َّ ن ِ
إ
 
نإ� َّ إَ  َ ِند ۡمإ  � م  ر  ۡۡ  

مۚۡإأ ٮٰ�   .﴾ۡ�ق 
اي مـردم!  « :نيز ايـن حقيقـت را چنـين ابـراز مـي دارد      حضرت محمدپيامبر اس�م 

همه شـما از آدم هسـتيد و آدم    ،و پدر و مادر شما نيز يكي است ،خداي شما واحد است
و [بدانيـد]   ،شماسـت ترين  با تقوا ،شما نزد خداترين  پس گرامي ،نيز از خاك آفريده شده

رعجمي و هيچ عجمي بر عربي و هيچ سرخ رنگـي بـر سـفيد و يـا هـيچ      كه هيچ عربي ب
0F...».مگر به وسيله تقوي ،سفيدي بر سرخ پوستي برتري ندارد

1. 
اسـت؟ فرمـود: آن كـس كـه      تـر  محبوب چه كسي نزد خدا« :از پيامبر هم پرسيده شد

 .1F2»بيشترين بهره را براي مردم دارد

 آزادي

 :تچند جهت اس در بحث در زمينه آزادي
 .اجباري در دين نيست -1
 .براي غير مسلمانان در سرزمين اس�مي آزادي ديني وجود دارد -2
 .حكم ارتداد در دين اس�م -3

                                                           
گويد: راويان آن از شرايط صحت  هيثمي كه مي ةـ به روايت امام احمد و ترمذي از ابو ابو نضر1

 برخوردارند.

 .تطبراني از حديث ابن عمر و از ديگران هم با الفاظ نزديك، اين روايت آمده اس ـ به روايت2
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 .بردگي در اس�م -4

  آزادي فكر نه آزادي كفر :مقدمه
 :در متن اصلي ساال از آزادي چنين عبارتي آمده است

ان بخشـيده اسـت   چگونه ممكن است ميان آزادي فكر و اعتقاد كه خداونـد بـه انسـ   «
 ...»..با

اين است كه آزادي تفكـر و انديشـه مـورد ضـمانت      :اما آنچه ما در جواب مي گوييم
اس�م است و خداوند گوش و چشم و قلب را به انسان بخشيده تا به وسـيله آن تفكـر و   

انسان وظيفه دارد به تفكر كوشا و سليم دست يابـد و   .تعقل كند و به حقيقت دست يابد
 .آور هم از آن استفاده كند و نبايد در مسير ضررل حواس خود پرهيز كند از تعطي

آزادي باور را رها و افسار گسيخته به انسان نبخشيده كه هر كس هر گونه  ،اما خداوند
كه خواست تفكر كند بلكه به افراد بالغ و عاقل بشر الزام نموده كه به ربوبيت و الوهيـت  

 .پذيرد معتقد باشند و غير از اين را از آنان نميو اطاعت و تسليم در برابر او 
كنـيم اتفـاقي آفريـده     ست كه اين جهان وسيع كه در آن زندگي مـي دليل اين مطلب آن

بلكه مخلوقي است كه بر  ،نشده و مواد آن به صورت بيهوده بريكديگر قرار نگرفته است
كه در ارتفـاع بـال و    اي و هر پرنده ،اساس نظامي محكم و قانوني دقيق ساخته شده است

ماند و يا درون آن  پايين پرواز مي كند يا هر چه كه در آب فرو مي رود يا در سطح آن مي
رويد و طعم و رنگ و بهـره مختلفـي دارد همـه و     شود و هرچه كه از زمين مي شناور مي

در واقع هر چه كه در آسمان و زمين است به حقيقـت   .همه تحت نظامي قانونمند هستند
 ،و طالبان حقيقت كاري جز ورق زدن صفحات اين هستي وسـيع ندارنـد   ،هنمون استر

و دقت و محكم كـاري  به خالق آن ها  آن و ايمان ،شناسند زيرا با اين كار حقايق آن را مي
 .او افزوده مي گردد

را بـه  علم و شناختي ندارد اما وسائل دريافـت علـم و معرفـت     ،انسان به هنگام تولد
انسـان آفريـده شـده تـا حـق را       .تعقل و شنيدن و بيـنش در اختيـار دارد  صورت قدرت 
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 نه اينكـه بـر باطـل زنـدگي كنـد و در      .بشناسد براي آن دليل جويد و به آن استدلل كند
  .ي كج آن سير كندها راه

هـاي آن   آزادي انديشه در اين ميدان مطلق است تا زماني كه در حيطه هستي و نشـانه 
 .قابل دسترسي استاست و براي انسان 
آزادي فكر و انديشه به طور مطلق در اس�م ضمانت شـده   :گوييم كه بر اين اساس مي

زيرا عقل نمي پسندد كه انسان به صـورت   .مقيد استمحدود و  ،شهوت اما آزادي ،است
زيرا نيروي انسان نيز محدود است و اگر در مسير  ،دست بسته دنبال آرزوها و غرائز رود

نـد كـه وي را بـه    ما  يشهوت به كار گرفته شود نيرويي در او بـاقي نمـ  و لهو  بيهودگي و
و گرايشهاي حق و خير بر انگيزد بر همين اساس است كه همـه  فيد سوي راه درست و م

كنيم در نتيجه به كارگيري درست فكر  يهايي كه در جهان حاضر مشاهده ميخوبيها و نيك
 ديدر نتيجه آزا محيطيو نگرانيهاي دروني و  و عقب افتادگي و پس روي.و انديشه است

  .نفساني و بيهوده گرايي انسان استقيد و بند آرزوها و آمال  بي
همراه با آزادي مطلـق فكـر و انديشـه لزم    « :پس ما با قدرت و اطمينان مي گوييم كه

 ».است كه نفس انساني از هوي و هوس منع شود
گوييم ميان ايـن دو قضـيه و روش فـرق    پس برماست در حاليكه از آزادي سخن مي 

 .بگذاريم

 :آزادي حقيقي
] آزاد خدا انسان در اعتقاد و انديشه [خارج از چارچوب برنامه :هنگامي كه مي گوييم

 ،منحصـر باشـد   ،و بايد اعتقاد او در ايمان به خدا به عنوان يكتا پروردگار و معبود ،نيست
د يا غيـر خـدا را اطاعـت كنـد و يـا بـا       اين هم جايز نيست كه براي غير خدا خضوع كن

 .دستورات خدا مخالفت ورزد
اما  ،اين گفته ما به اين خاطر است كه چنين اعتقادي ضامن حقيقي بشر در زمين است

 چرا؟
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ي مختلفـي  هـا  طـاغوت  با ها سرزمين اززيرا بشريت از گذشته تا به امروز در بسياري 
كـه تمـام معـاني    اي  گونـه  به ،يل گشته استتسليم شده و ذلها  آن مواجه شده و در برابر

آزادي حقيقي وآثار كرامت انساني در درون ايـن افـراد كـه در مقابـل غيـر خـدا تسـليم        
  .از بين رفته استاند  گشته

چـون و چـرا جـز بـراي      بي بر اين اساس خضوع و ترس و هراس و اطاعت و تسليم
و فقط او غني و توانـا و   ،خداوندي كه كمال مطلق خاص اوست ،خداوند سزاوار نيست

كند زيرا ظلم كردن نتيجه ضـعف و نيـاز    چيره و مسلط و حاكم و عادل است و ظلم نمي
  .است و خداوند نه ضعيف است و نه نيازمند
 و ،كاهـد  كند به همان اندازه از آزادي خود مـي  كسي كه در مقابل غير خدا خضوع مي

 ،علمـاي منحـرف   :از جملـه  ،بسـيارند گيرنـد   مـردم را مـي   هـاي  يي كـه آزادي ها طاغوت
  .دانشمندان و راهبان و ساحران و فرمانروايان و درهم و دينار

و  هـا  كتـاب  كـه حتـي باعـث تحريـف    انـد   اينگونه موارد چنان به طغيان آغشته شـده 
 .ي آنان باشدها هوس اي كه همگام اند به گونه دستورات نازل شده از جانب خدا نيز شده

انـد كـه خـارج از دسـتور خداسـت و حتـي        دي گنجانـده ري خـدا مـوا  ها كتاب درها  آن
ص�حيت پاداش دادن و مجازات كردن و بخشيدن گناهان و ورود به فردوس اعلي را نيز 

گرايي و تفسـير مـادي    هاي اين طغيان در عصر حاضر بروز مادي از نمونه .اند به خود داده
  .ستها لذت و ها شهوت تاريخ و حوادث و بندگي كردن

دعوت براي بنيـاد نهـادن صـحنه     ،دعوت به سوي توحيد و يكتاپرستي ،با اين نگرش
بـه وسـيله    .اند گردن بشريت آويختهآزادي و از بين بردن زنجيرهاي ظالمين است كه در 

حفاظـت   ،دست دراز و مغرور يها انسان زادي انسان در برابر آنعقيده توحيد است كه آ
كنـد و روي   سر خود را در برابر هيچ بشري خـم نمـي  زيرا شخص موحد هرگز  ،شود مي

  .] اين كار خضوع براي باطل و تجاوز به آزادي استداند كه مي[ زيرا  ،شكند خود را نمي
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 :اجباري در دين نيست
 :از چند جهت .اجبار بر پذيرش عقيده و دين ناجايز است ،در اس�م

  :اول
اي در آخـرت نـدارد و از شـرايط     هـره آورد هـيچ نفـع و ب   كسي كه به اجبار ايمان مي

قـرآن   .پذيرش ايمان اين است كه بر مبناي قناعت و باور صـادق و اطمينـان قلبـي باشـد    
كند كه ايمان آورد و بـاور خـود را بـه     كريم از فرعون كه در حال غرق شدن بود نقل مي

  :اما نفعي به حالش نداشت ،پروردگاري و معبود بودن خدا اع�م كرد

�إ﴿ ّّ َ إإ� 
 
� إو  �ءنيل   َ ۡۡ ن ْإِ َ د ٓوا إ ن  ِن إِ ۡۡ د  ام  إء  ٓٓ ن ّّ إَ نّ  إِ  ِ ٰ نه  إِ ٓ إ   َ  ِ َّ

 
إ�  ۡ د ام  إء   َ إَ ا  َ ر  إَۡرق   ِ ۡ�ر   

 
ٓإأ نذ ا ا۠إِ

إ نمن�  ۡسل إَلۡم  آرۡإإ٩منن  إ�ء  ين  َن ۡفسن إَلۡم  إمنن   ۡ د إو    ۡبل  إ�   ۡ ۡي ص   ِ إ َۡ إو َ   .]٩١ - ٩٠يونس: [ ﴾٩ن 
ذرگاه دريا به هـم آمـد و آب از هـر سـو ايشـان را در برگرفـت) و       تا بدانجا كه (گ«

(در اين هنگام كه) گفت: ايمان دارم كه خـدايي وجـود    .غرقاب فرعون را در خود پيچيد
و اند و مـن از زمـره فرمـانبرداران (    ندارد مگر آن خدائي كه بني اسرائيل بدو ايمان آورده

 ،ه مرگت فرارسيده است و توبه پذيرفتني نيستآيا اكنون ( ك .مطيعان فرمان يزدان) هستم
كـردي و   ؟) و حال آنكه قب�ً سركشي ميداري مي از كرده خود پشيماني و روي بر خداي

 .»از زمره تبهاكاران بودي

إ﴿ :كند و در باره قومي ديگر چنين نقل مي هَ   َ إو ۡ� ن َّ ن� إِ ّدا ام  إء  ْ إَ ال ٓوا د ا  ۡ ۡ
إِ س ْ ۡوا

 
أ إر  ف ل ّما

ف إ إو    ن�  ۡ�ن  إم  ن  ِن إِ ّدا إك  ا نم  إِ ۖإإ٨ۡرَ ا د ا  ۡ ۡ
ْإِ س ۡوا

 
أ إر  إل ّما ۡم ٰد ا   َ ني إِ ۡم ا  ع  إي دف   ُ إي   ]٨٥ - ٨٤غافر: [ ﴾ف ل ۡم

به خداي يگانه ايمان داريم و  :گفتند مي ،ديدند هنگامي كه عذاب شديد ما را مي«
اما  .شماريم و مردود ميپذيريم  ايم نمي مشرك بشمار آمدهها  آن انبازهايي را كه به سبب

بديشان سودي نرسانيده است و نفعي به  ،ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب شديد ما
 .»حالشان نداشته است

  .ها جز با اختيار و اراده راستين پذيرفته نيست پس توبه از گناهان و نافرماني
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مردم  به دن حقوظيفه پيامبران و دعوتگران پس از آنان فقط اب�غ رسالت و رسان :دوم
بلكـه مهـم    .است و آنان مسئول مردم در هدايت و پذيرش دين و اعتقاد به حـق نيسـتند  

و و هدايت يافتن  .امر به معروف و نهي از منكر است ،خيرخواهي ،ارشاد مردم ،اب�غ پيام
  .وظيفه پيامبران و دعوتگران نيستياب شدن مردم راه

هـاي   ني همان آزادي انسان از دست واسطهيع ،اين مسئله يكي از جوانب آزادي است
زيرا رابطه بين انسان و خدا يك رابطه مستقيم و بدون واسطه و دخالت  .بين خود و خدا

ديگران است و هيچ كس با هـر منزلتـي كـه دارد چـه پيـامبر باشـد و چـه پادشـاه حـق          
  .گري بين خدا و بندگان را ندارد واسطه

  :كند تأكيد مي آيه زير اين مضمون را در حق محمد

ّكنٞرإ﴿ ذ  إم   ۡ َ
 
آإأ م  َّ ن ّكنۡرإِ ٍرإرّإإ٢ف ذ  ۡيطن ص  نم  ل ۡيانمإِ  ِ إ  ۡ تو پند و «. ]٢٢ - ٢١الغاشية: [ ﴾٢ۡس

چرا كه تو تنها پند دهنده و يادآوري  .كن ياندرز بده و (مردمان را به وظائفشان) يادآور
 .»ان را به ايمان واداريتو بر آنان چيره و مسلط نيستي (تا ايش .اي و بس كننده

  :ي اسإلميها سرزمين واقعيت زندگي غير مسلمانان در -سوم
هـا   آن كافران ذمي تحت حمايت دولت اس�مي و بدون اينكه كسي به عقايـد و ديـن  

به هنگام ورود به مدينه  كه پيامبراي  نامه عهد حتي در اند، تعرض كند به س�مت زيسته
ده تا دستور و منهجي براي ارتباط [ميـان مسـلمين و غيـر    نوشت به اين حقيقت اشاره ش

  :مسلمين] باشد
.. ديـن يهوديـان   .گيـرد  شود و اسوه قرار مـي  هر يهودي كه ما را پيروي كند ياري مي«
انسان است نبايد بـه آن ضـرر    .. همسايه مانند خود.اي آنانو دين مسلمانان برها  آن براي

 .2F1»وارد كند و يا گناه انجام دهد

                                                           
 .247و  246، ص 3و تاريخ ابن كثير ج  149و ص  148ص  2ـ سيره ابن هشام، ج 3
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همانگونه كه با مسيحيان  ،هم آنان را در دين و اموالشان به حال خود گذاشت پيامبر
همان روش را در برخورد و رابطـه   ،نيز پس از ايشان اصحاب پيامبر .نجران چنين كرد

  .با غيرمسلمانان درپيش گرفتند
ا شما در مسـير خـود اقـوامي ر   « :به برخي از مأمورانش اين است از سخنان ابوبكر

آنان را با هدفشان بـه حـال    ،اند براي خدا خلوت گزيدهها  كنيد كه در صومعه مشاهده مي
  .»خود واگذاريد

كنم كه به عهـد و   من براي اهل ذمه توصيه به خير مي« :نيز چنين وصيتي دارد عمر
پيمانشان وفا شود و با دشمنان پشت سر آنان جنگ شود و خارج از توان تكليفي بر آنان 

 .»ته نشودگذاش
خونشان مانند خـون   ،.. آنان كه در ذمه ما هستند.« :گويد نيز مي خليفه چهارم علي

3F..».آن مانند ديه ماست هاي ما و ديه

1. 
تاريخ طولني اس�م شاهد آن است كه شريعت اس�مي و پيروان آن براي پيروان اديان 

خـود بماننـد و كسـي را بـه      ضمانت كرده كه بر عقيدهاند  ديگر كه در سايه اس�م زيسته
اين مسئله براي دوست و دشمن روشن اسـت كـه چنـين     .اند پذيرش اس�م وادار ننموده

بلكـه جـزو    ،موضع گيري از جانب دولت اس�مي به خاطر ضعف و ناتواني نبوده اسـت 
هاي اوليه آن است و در آن وقت دولت اس�مي در اوج قـدرت و بـه دسـت امتـي      هآموز

خواست كـه بـه زور عقيـده اسـ�مي را بـر افـراد        و اگر مي .شد نا اداره ميجوانمرد و توا
  .اما اين كار را نكرد ،چنين توانايي را داشت ،تحميل كند
اگر مرد مسلماني با يك زن اهل كتاب ازدواج كند لزومي نـدارد كـه از بـاور     :چهارم

ند و شريعت اسـ�م  بلكه حق دارد كه بر آئين خود بما ،خود دست بردارد و مسلمان شود
 .دارد تمام حقوق زوجيت را نيز براي او محفوظ نگه مي

                                                           
 .مراجعه كن 381، ص 3، ج ةنصب الرايـ به كتاب 4
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  :حكم ارتداد

  :سخن از ارتداد هم در چند جنبه است

يعني چنين شخصـي   ،ايمان به اس�م اگر از روي جبر و اكراه باشد ارزشي ندارد :اول
  .اقعي باشددر حقيقت وارد دين اس�م نشده است مگر اينكه با رضايت قلبي و بينش و

ميلـي و   رود كه به دليـل بـي   در طول تاريخ اس�م همواره سخن از اشخاصي مي :دوم
يا قصد  ،در هر حال شخص مرتد دو حالت بيشتر ندارد اند، خشم از اين دين خارج گشته

مانند آنچـه كـه بعضـي     ،او نيرنگي است كه به آن وسيله از رشد دين خدا جلوگيري كند
روز ايمـان   بتدايدعوت اس�مي انجام دادند و هم پيمان شدند كه در ايهوديان در ابتداي 

 ،زيـرا يهـود   .كنند تا ميان مامنين هرج و مرج بيافريننـد  بياورند و در آخر روز اظهار كفر
زد در درون برخي مـردم ضـعيف ايـن     اهل كتاب بودند و اگر چنين عملي از آنان سر مي

شـد از آن   ن ايرادي در اين دين جديد روشـن نمـي  شد كه اگر براي يهوديا باور ايجاد مي
  .ايجاد فتنه و بستن راه اس�م بود ،گشتند. پس هدف يهوديان از اين ارتداد خارج نمي

خواهـد بـراي شـهوات خـود راه را بـاز       حالت دوم شخص مرتد هم اين است كه مي
  .گذارد و خود را از زير بار تكاليف رها سازد

زيرا اسـ�م يـك    .ي سرپيچي كردن از قوانين عمومي جامعهخروج از اس�م يعن :سوم
به رابطه انسـان بـا    ،دهد دين كامل است و همانگونه كه به رابطه انسان با خدا اهميت مي

ميـان زن و شـوهر و خويشـاوندان و    ماننـد رابطـه    ،دهـد  اهميـت مـي   نيز همنوعان خود
اسـ�م   و جنگ [به طور كلـي]  يا رابطه ميان انسان و دشمنانش در صلح ها، آن همسايگان

قضاوت و ساير قوانين حاكم بـر   ،احكام جنائي ،معام�ت ،نظيري به عبادت  به صورت بي
يـك   اسـ�م را بايـد ماننـد    ،بر ايـن اسـاس   .دهد اهميت مي ،دنيا و حتي گسترده تر از آن

[كـه كـل جوانـب زنـدگي انسـان را در بـر        .مجموعه به هم پيوسته و متكامل فرض كرد
آن را فقط رابطه ميـان بنـده و خـدا     پندارند د] نه اينكه همانگونه غير مسلمانان ميگير مي

  .مبارزه با نظام عمومي حاكم بر جامعه است ،حال كه اينگونه است پس ارتداد .دانست
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رود  عاملي بازدارنده براي كساني به شمار مـي  ،تعيين مجازات قتل براي مرتد :چهارم
با فهم ها  آن شوند و مسلمان مي ،ه وري از دولت اس�مي و مسلمينكه به قصد نفاق و بهر

كنند و جز بـا بيـنش و دليـل واقعـي و      تأمل مي ،اين مطلب قبل از اقدام به مسلمان شدن
تكليـف بـرادري و قانونمنـد شـدن را      ،طبيعـت ديـن   .روشنگر آن را به عهده نمي گيـرد 

سـخت و   ،آرزوها و اهداف دروني هستندطلبد و براي افراد منافق و كساني كه داراي  مي
  .غير قابل تحمل است

هر انساني قبل از پذيرش اس�م حق دارد به دايره ايمان وارد شود يـا در عـالم    :پنجم
 .تواند هر كدام از اديان و باورهاي اعتقادي را براي خود انتخاب كند كفر باقي بماند و مي

بايد براي آن خالص شود و  ،به آن ايمان آورد و اگر اس�م را بعنوان باور خود پذيرفت و
  .پاسخگوي دستورات كلي و جزئي آن باشد

آيا اين آزادي انديشه است كه به فرد اجازه دهد بـر   :گوييم پس از بيان اين مطلب مي
عليه جامعه خود شورش كرده و قوانين آن را رد كنـد و اهـل آن جامعـه را در گرفتـاري     

ايجـاد  طن يا جاسوسي براي دشمن نيز آزادي عقيـده اسـت؟ آيـا    اندازد؟ آيا خيانت به و
مقـدس آن   هاي مسخره گرفتن قوانين و برنامه ،هرج و مرج در جوانب مختلف اجتماعي

پـس تـ�ش بـراي راضـي كـردن       ؟توجيه پذير است ،جامعه هم زير عنوان آزادي عقيده
از مسـلمانان بـراي   كاري عاق�نه نيست و درخواست  ،مسلمانان به پذيرش چنين وضعي

 ،و فرو انداختن پرچم آن را دارنـد ها  آن دادن حق زندگي به افرادي كه قصد نابودي دين
 !! ؟امري عجيب است

گوييم كه دزديدن باورهاي اس�مي و ت�ش براي نابودي اخ�ق و  ما با اعتقاد كامل مي
تبديل شده كـه   مسيحي ني مختلفي از دعوتگراها گروه الگوهاي اخ�قي به شغل و پيشه

و اسـباب  هـا   و قرآن و پيامبر و پيروان آن بيزارند و آنان پيوسته به گسترش فتنهاز اس�م 
پردازند تا حيات جامعه اس�مي را به نابودي كشند و آن را زير و  فتنه در هر زمينه اي مي

  .رو گردانند
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د خود را بـر عليـه   كند كه تا آخرين حد توان فريا اين مسئله حق مسلم ما را تأكيد مي
» مهـد آزادي «ي بـه اصـط�ح   هـا  سرزمين اي برآوريم كه در هاي رسوا كننده موضع گيري

گرفتـه شـده اسـت كـه قصـد داشـتند        يمسلمانانو آمريكا در برابر يعني فرانسه و ايتاليا 
پايبندي خود را به دين اس�م نشان دهند و مردان و زنان آنجا بـا لبـاس آبرومندانـه و بـا     

 ،دروني را آشكار كرده هاي ظاهر شوند. موضع گيري اين كشورها كينهدر جامعه  حجاب
زيرا با وجود اينكه در قـانون   ،ها در قضيه حجاب [كام�ً رسوا شدند] مخصوصاً فرانسوي

اساسي اين كشور به طور صريح آمده است كه هر فردي با هـر دينـي حـق دارد كـه بـه      
گيـري رسـوا    ان به بهانه امنيت و نظم عمومي آن موضـع اما آن ،اعتقادات خود پايبند باشد

هاي مسلمان در روسيه و  اين هم حق ماست كه آنچه را كه بر سر اقليت .كننده را گرفتند
مواردي است كه آشكار شده است تـا چـه   ها  اين البته .گذرد يادآوري كنيم بلغارستان مي

مجازات اعدام در بسـياري   ،ين مواردع�وه بر ا .گيرد رسد به مواردي كه پنهاني انجام مي
 .چه براي قاچاقچيان مواد مخدر و يا ديگـران  ،از قوانين اساسي جهان معاصر وجود دارد

ط به خـاطر تـأثير مفيـد آن در    آنان كه قائل به صدور حكم اعدام در اين موارد هستند فق
هـيچ   .اسـت و كاهش اين جرم و حمايت عمومي جامعه از تأثيرات بد آن كن كردن  ريشه

زيرا  ،گويد كه مجازات اعدام براي اين افراد مفسد با آزادي آنان منافات دارد كس هم نمي
انـد و يـا زنـدگي     آنان در آزادي خود زياده روي كرده و به غارت آزادي ديگران پرداخته

 اند.  طبيعي و آرام و سالم آنان را به تلخ كامي تبديل كرده
امـا هـيچ    ،ت به كشور و موارد مشابه آن نيز وجود داردالبته مجازات اعدام براي خيان

كدام در نظر اين ماسسه مبلغ مسيحي با آزادي منافات ندارد و چنين برخـوردي بـا ايـن    
همانگونه كه در  ،كند قضايا ما را به حسن نيت آنان در انتشار چنين ساالتي مشكوك مي

جـع بـه آزادي عقيـده و موضـوع     در پايان اين بحث كـه را  .ابتداي بحث به آن پرداختيم
اديان ديگـر در برابـر مسـلمانان و     گيري ي مربوط به موضعها واقعيت ارتداد بود برخي از
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هـاي   كنم كه هرگاه فرصـت بـراي ايـن كينـه     ظلم و تعصب و كينه دروني آنان را نقل مي
  .كشند اي را به تصوير مي دروني فراهم شود واقعيت زنده

مـي�دي   15/7/1099در تـاريخ   ،هاي خدمتگزار خدا صليبي« :نويسد لوبون مي گوستاو
كه بر بيت المقدس مسلط شدند چنان فكر كردند كه براي تكريم و شكرگذاري خداونـد  

آنان در اين قرباني كه مدت سه روز و شب طول  .هزار مسلمان را قرباني كنند بايد هفتاد
كوچك را گرفته و سرشان  هاي بچهو زنان هم رحم نكردند و ها  كشيد به پيرمردان و بچه

مردان  ،انداختند ها به پايين مي كوبيدند و اطفال شيرخوار را از بالي خانه را به ديواري مي
كردند تا ببينند كسي از آنان  سپس شكم آنان را پاره مي .كردند و زنان را با آتش كباب مي

  ؟ط�هايش را بلعيده است يا نه
چگونه براي اين افراد جايز است كه پس از اين همه جنايت حال  :نويسد ... لوبون مي

  .4F1»؟با گريه و زاري به درگاه خدا روي آورند و طلب بركت و بخشش نمايند
با مسلمانان انـدلس انجـام    ها صليبي از جمله كارهايي كه :نويسد او در جايي ديگر مي

 1610در سـال   -مانانيعنـي مسـل  -به هنگام بيرون رانده شدن عـرب  « :دادند اين بود كه
مي�دي تمام اسباب نابودي آنان به كار گرفته شد به طوريكه تا روز اخراج مسـلمين سـه   

به هنگام فتح اسپانيا به اهـالي آنجـا    ها عرب در حاليكه .ميليون نفر از آنان به قتل رسيدند
.. و .ندي خـود پايبنـد باشـ   هـا  مسـئوليت  اجازه دادند كه آزادانه به دين و عهد و پيمـان و 
بر اسپانيا به جايي رسيد كه مشابه آن ها  آن تسامح و خوشرفتاري عرب در مدت حكومت

ي يهودي كه بر عليه ها پيمان ما نيز در اين ايام در .5F2»توان يافت را در چنين روزگاري نمي
ت و خيـر  ادمـژده سـع   ،اي فرزنـدان اسـرائيل  « :خوانيم چنين مي ،شود فلسطينيان بسته مي

                                                           
 .333، كامل دقس، ص ليةـ الع�قات الدو5

 279ـ فرهنگ غرب، كوستاو لوبون، ص 6
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هايشـان بيـرون    را از طويلـه  هـاي حيـواني   زمان آن فرا رسيده كه اين مجموعه دهيد زيرا
 .6F1»آوري كنيم و آنان را مطيع اراده خود سازيم و در خدمت خود درآوريم آورده و جمع

روسيه كونيستي در بخش تركستان چهارده هزار مسجد و در منطقه آرال هفـت هـزار   
و بسياري از ايـن مسـاجد بـه خانـه      ،ا بستمسجد و در قفقاز نيز چهارده هزار مسجد ر

 ،اما بالتر از ايـن  .و طويله چهارپايان تبديل شد ها اسب اصطبل ،مغازه مشروبات ،جغدها
سال بيسـت و   25در مدت  ها روسي دي مسلمانان است كه كافي است بدانيمستصفيه ج

 مختلف شكنجه و قتل از بين بردند.  هاي شش ميليون مسلمان را با شيوه
ي كمونيستي ديگري نيز كـه در اطـراف روسـيه تأسـيس شـدند راه و روش      ها دولت

مث�ً تيتو در يوگوسـ�وي حـدود يـك     ،روسيه را در برخورد با مسلمانان در پيش گرفتند
  .ميليون مسلمان را به قتل رساند

ي اخير نيز در كشورهايي مانند فيليپين و اندونزي و شـرق آفريقـا بـه طـور     ها سال در
 و هـا  كنتـرل  شود و اين غير از ي اس�مي كنترل و نظارت ميها فعاليت و ها حركت ارآشك

  .شود ي پنهاني است كه در بسياري از كشورها بر عليه مسلمانان انجام ميها نظارت
متعصـب كيسـت و تسـامح از آن چـه كسـي       ،با اين وضع ببينيم كه آزادي كجاسـت 

 ؟؟؟...است

  :بردگي
را  گـي و برد ،دهد برتري مي هكه اس�م انسان آزاده را بر برد رداين چه معني دا :ساال

 دهد؟  كند و به آن پايان نمي محكوم نمي
وارد شدن در بحث بردگي و ايجاد ساال در زمينه آن از جانب دعوتگران مسـيحي و  

سازد و انگشت اتهام را به سـمت   در واقع نيرنگ دروني آنان را آشكار مي ،دشمنان اس�م

                                                           
عـدي نيـز در رابطـه بـا     و مطالـب ب  446هاي يهود در طول تـاريخ، عبـدالرحمن ميـداني، ص     ـ نيرنگ7

 نشرجواد رفعت گرفته شد.  »رسائيلإسالم وبني اإل«هاي تاريخي يهود از كتاب  پيمان
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زيرا نظام بردگي هم در يهوديـت و هـم     كند پشت پرده چنين ساالتي متوجه مياهداف 
ي آنان از ذكر جزئيـات ايـن   ها كتاب ثابت و مقرر است و ،در مسيحيت به اشكال ظالمانه

بر اين مبنا اولين چيزي كه ذهن مـا را بـه خـود     .قضيه و نيكو شمردن بردگي لبريز است
سيحيان براي نصراني كردن مردم در ت�شند در حالي چگونه م :سازد اين است مشغول مي

آنـان چگونـه بـه     :به تعبير ديگر ؟داند بردگي را پذيرفته و آن را مشروع ميها  آن كه آئين
  ؟زند كه خود تا گردن در آن غرقندپردا غوغاپردازي در كاري مي

و با بردگي  كه در مسيحيت است تفاوت دارد اما مسئله بردگي در اس�م كام�ً با آنچه
اما براي هيچ محققـي امكـان    .حاكم بر جامعه قبل از ظهور اس�م نيز كام�ً متفاوت است

بينـد چنـين ايـرادي را     در حالي كه مـي  ،ندارد كه در زمينه بردگي در اس�م سخني گويد
خوانند و با طرح ايـن شـبهات    اند كه مسيحي هستند و به آن فرا مي افرادي گسترش داده

بحث در اين موضوع امكان ندارد مگر اينكه باور  ،آري .زدن به اس�م را دارند قصد لطمه
آنگاه  ،و جهت گيري يهوديت و مسيحيت و تمدن جديد غربي در اين زمينه بررسي شود

  .به بررسي اين موضوع در اس�م پرداخته شود
كه كسـاني  در حالي ،هاي بسياري در اين زمينه به اس�م وارد شده است در واقع تهمت

و با كمال تأسف انگشت اتهام بـه سـوي   اند  كه خود غرق اين جنايت هستند نجات يافته
  .آنان نشانه نرفته است

  :اسإلم و بردگي

اس�م چنين باور دارد كه خداوند انسان را در كمال مسئوليت آفريده و وظايف شرعي 
اش و مجازات تعيين نمـوده  را براي وي مقرر داشته و بر اساس اراده و اختيار برايش پاد

و هيچ بشري حق ندارد كه اين اراده را محدود كنـد يـا آن را بـه نـاحق از انسـان       .است
  .بگيرد و هر كس چنين كند ظالم و ستمگر است

  .اين يكي از اصول روشن اس�م در اين زمينه و به هنگام طرح چنين ساالتي است
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  ؟ادست كه اسإلم بردگي را ادامه داما چگونه ا

 ،گوييم كه بردگي در اس�م مباح و جايز است ما با قدرت كامل و بدون شرم و حيا مي
گرداند كه در جزئيـات احكـام    لزم مي ،اما ديدگاه منصفانه و خالص و حق گرايي انسان

و كيفيت رابطـه  بردگي در اس�م دقت كند و به سرچشمه و انگيزه چنين حكمي بينديشد 
ي بسيار زياد به دست ها راه ان با آزادگان در حقوق و وظايف و ايجادبرابري آن ،با بردگان

فهم قضـيه مخصوصـاً زمـاني     ،در شريعت اس�مي را مطالعه كند آوردن آزادي براي آنان
ي بردگي مقايسه كند و آن را در كنار نـوع جديـد   ها نظام با ساير آن را شود كه ن ميممك

و بـه روز بـودن و   ، جهاني كه پوشـش تمـدن   دهدبردگي در اين جهان روپوش دار قرار 
خواننده مشاهده خواهد كرد كه بنده به بسياري از متـون   .پيشرفت را به خود گرفته است

كـنم تـا اهميـت و جايگـاه موضـوع       اشاره مـي  قرآن و حديث و راهنمايي رسول اكرم
  .ي نادرست به حساب اس�م گذاشته نشودها حركت روشن شود و رفتارها و

اي دارد  گيري چنـان شايسـته   اس�م در مورد برده موضع :گوييم ن در اين زمينه مياكنو
ها چنان روشي ندارند و اگر در همه امور مطابق روش اس�م  وآيين ها ملت ازكه هيچ يك 
آيد و آزادگان از طريق  پيش نميچنان اشكالتي [كه در ساالت مطرح است]  ،رفتار شود
شود  ه از زور و قدرت و نيرنگ كه در گذشته و حال انجام ميغصب و استفاد ،آدم ربايي

اي ننگـين و   از طريق اين مـوارد اسـت كـه بردگـي بـه شـيوه       .شوند به بردگي گرفته نمي
در واقـع انتشـار نظـام بردگـي بـه ايـن        .اي زشت ريشه دوانده و حاكم گشته است چهره

نجام گرفته و سرچشمه اصـلي  هاي دنيا فقط از طريق آدم ربايي ا صورت ترسناك در قاره
  .ي اخير استها قرن آن در اروپا و آمريكا در

گيري استوار و قـاطع خـود را بيـان داشـته      اس�م در اين زمينه با متوني صريح موضع
هـا   آن دشـمن  ،سه نفـر هسـتند كـه در روز قيامـت    « :در حديث قدسي آمده است .است

فردي كه بر اسـاس سـوگند    :كنم ي ميخواهم بود و اگر من دشمن كسي باشم با او دشمن
اي را بفروشد و قيمت آن را  ردي كه آزادهفو  به خدا عهد نمايد سپس آن را زير پا گذارد
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ردي كه نوكري گيرد و كار خود را به وسيله او به پايان رساند اما پـاداش  فمصرف كند و 
  .)7F1(»او را ندهد
كسـي كـه     پذيرد نماز آنان را نمي سه نفر هستند كه خداوند« :هم مي فرمايد پيامبر

ردي كه نماز را پـس از وقـت آن   و ف ،و آن قوم او را نپسندندپيشنماز و رهبر قومي شود 
  .)8F2(»ردي كه شخصي آزاده را به بردگي گيردفو  ،بخوانند

داري امر كنـد   ه بردهاي كه ب جمله ،و شگفت اينكه در هيچ يك از متون قرآن و حديث
الي كه صدها آيه و حـديث وجـود دارد كـه بـه آزاد كـردن بردگـان       در ح نخواهي يافت

 هـاي آن بسـيار زيـاد و    داري و سرچشمه ي بردهها راه به هنگام ظهور اس�م .خواند فرامي
 امـا اسـ�م چنـين جهـت     ،ي آزادي و رهايي بسيار كم و چه بسا رو به نابودي بـود ها راه

 دي و رهـايي از بردگـي را گسـترش داد و   ي آزاهـا  راه هـا و  گيري را تغييـر داد و انگيـزه  
  .ي خود بستها سفارش داري را با ي بردهها راه

داري بود و هر جنگي به ناچار  از آشكارترين مظاهر برده ها جنگ اسير گرفتن افراد در
ي نداشت و كه اسير هيچ حرمتچنان بود اسيراني را در پي داشت و عرف حاكم بر روزگار

و آن اما اس�م راه سومي هم پيش روي اسـيران گذاشـت    .دگيرسرنوشت او يا مرگ يا ب
  .آزادي آنان بود ،و سرانجامها  آن هم برخورد نيكو با

ً�اإ﴿ :در قرآن كريم آمده است ۡن
 
أ نيٗماإو  � ت ن إمنۡسكنيٗداإو  ِن ّب إ�  ٰ إ�   ام  إَرّطع   َ و � ۡطعنم  اإإ٨و  م  َّ ن ِ

َ إ إَ رن� نإ   َّ نو ۡجِنإَ إل ۡم  � وًراإَ ۡطعنم  ك  إش  إو    اٗٓء ز  إج  ۡم و خوراك « .]٩ - ٨اإلنسان: [ ﴾٩إمند� 
(و به زبان حال بديشان  به خاطر دوست داشتن خدا. ،مي دادند به بينوا و يتيم و اسير

و از شما پاداش و سپاسگذاري  ،دهيم ما شما را تنها به خاطر خدا خوراك مي :)گويند مي
 .»خواهيم نمي

                                                           
 به روايت بخاري -١
 به روايت ابو داوود و ابن ماجه از روايت عبدالرحمن زياد افريقي. -٢
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 در زمينـه هـم   امـا پيـامبر   .گـذارد  يه جايي براي تفسـير نمـي  ظرافت و انگيزه بخشي آ
به عيادت مريض برويد و گرسـنه را غـذا دهيـد و    « :فرمايد ي اخ�قي چنين ميها كرامت

  .)9F1(»برده را آزاد سازيد
پيـروزي نصـيب    ،در جنـگ بـدر  هـا   آن در اولين درگيري ميان مسـلمانان و دشـمنان  

اين اسيران هماننـد   .ب به اسارت مسلمانان درآمدنداي از بزرگان عر سلمانان شد و عدهم
بزرگان و اشراف قيصر و كسري به اسارت درآمدنـد و اگـر بـا شـدت هرچـه تمـام تـر        

اما قرآن  .زيرا مسلمانان را بسيار آزار داده بودند ،شدند استحقاق آن را داشتند مجازات مي
 :كند كه كريم پيامبر و يارانش را توجيه مي

َها إ﴿
 
ُ � ۡ�ٗإ�  إخ  ۡم ن�  إَ ل و� إ�ن  َّ إَ ۡعل من إه  َن إِ �ٰ  َۡ  َۡ إَ إّمنن  م ي�  َن يۡ

 
إ� ٓ إ�ن ن نم  ّ إل إَ ل َ ّن إَّّ �إا

ۡ�ٗإي إ إخ  ۡم ن�  إۡؤت ۡمۚ إر �  � ۡقفنۡر إو  ۡم إمند�  ذ  خن
 
إأ ٓ إّمنّما ورٞإ� ف  إ�   َّ يمٞإإو َ إإ٧إرّ�ن  ُ َ ت  ي ا إخن ْ وا  َ إي رن� َ�

بۡإ إمننإ�   َّ اَ واْإَ إخ  َۡ ق  كنيٌمإَ  نيٌمإ�  ل  ِ إ  َّ ۡم إو َ إمنۡدا  ن  ۡم� 
 
إف س  .]٧١ - ٧٠األنفال: [ ﴾٧ل 

اگر خداوند در دلهايتـان خيـري    :به اسيراني كه در دست شما هستند بگو !اي پيغمبر«
سراغ يابد (و بداند كه داراي نيت پاك و راستيني هستيد در دنيا و آخرت) بهتر از آنچه از 

و خداوند بسيار آمرزنـده   .بخشد كند و شما را مي شما عطا مي شما دريافت شده است به
اي  اگر مشركان بخواهند بـه تـو خيانـت كننـد (موضـوع تـازه       )و مهربان است. (اي پيغبر

انـد و   بـه خـدا خيانـت كـرده     )نيست و باكي نداشته باش چرا كه) آنان پيش از اين (نيـز 
 .»و خداوند آگاه و حكيم است .استخداوند (در قبال آن شما را) بر آنان پيروز كرده 

ي بزرگ و فجيعي نسبت ها ظلم اين افراد قبل از جنگ بدر و در ابتداي بعثت پيامبر
و  گـري آنـان بودنـد    و در صدد نـابودي و اشـغال   ،به جمهور مسلمانان انجام داده بودند

  .شود ر ميبينيم كه بنا به سياست نيكوي اس�م حكم آزادي اسيران فوراً صاد مي بالخره

                                                           
 به روايت بخاري -١
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به همين دليـل   .واضح است كه اين مسأله به مصالح عالي دولت اس�مي مربوط است
در فـتح مكـه بـه آنـان      يـا  .پذيرنـد  بينيم كه مسلمانان در جنگ بدر از اسيران فديه مي مي
در غزوه بني مصطلق با يكي از دختران  و پيامبر ».برويد كه شما آزاد هستيد« :گويند مي

يرا او دختر يكـي از  كند تا شأن و منزلت او را محفوظ داشته باشد ز دواج مياسير شده از
در كل اين موارد جز آزادي اسيران برخوردي از جانب مسلمانان  ،بود آن قبيله فرماندهان

  .شود مشاهده نمي
ي باريكي كه اسـ�م در تجـويز   ها راه ي محدود وها روش با در نظر گرفتن اين موارد

داري را لغـو   اس�م به طـور كلـي بـرده    ،آري .قابل درك است ،گيرد كار ميبرده داري به 
گـر ظلـم و يـا ابـزار      كافر و مخالف حق و عدالت يا ظالمند و يا ياريزيرا اسيران  ،نكرد

دهد كه به ترويج  ميها  آن فرصتي دوباره بهها  آن اجراي ظلم و تثبيت آن هستند و آزادي
ي هـا  فرصـت  امـا بـا ايـن وجـود در اسـ�م      .اقدام كنند طغيان و برتري جويي بر ديگران

چنانچه راهكارهـاي اسـ�م بـراي     .يابي مجدد به آزادي مشروع دارند بسياري براي دست
  .رفتار با بردگان برگرفته از عدالت و رحمت است

وجوب تخصيص بخشـي از   :از جمله وسايل آزادي بردگان در اس�م عبارت است از
 ،ظهـار  ،غيـر عمـد  قراردادن آزادي برده به عنوان كفـاره قتـل    ،دگانزكات براي آزادي بر

ع�وه بر اين مـوارد تحريـك احساسـات مـردم      .سوگند خوردن و شكستن روزه رمضان
  .براي آزادي بردگان در راه خدا نيز جزو راهكارهاي اس�م است

ايـت  اي كوتاه به برخي قواعد اسإلم براي برخورد مطلوب با بردگان و رع اشاره

  ها: آن عدالت و احسان در حق

 :ن غذا و لباس همانند سرپرستانشانتضمي -1

در ربذه [محلي نزديك مدينـه] نـزد    :كند گفت ابوداوود از معرور بن سويد روايت مي
اي  :مبه ابوذر گفـت  .اند ديديم كه هم او و هم غ�مش عباي مشابه هم پوشيده ،ابوذر رفتيم
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ابـوذر   ؟دادي گرفتي و چيزي ديگـر بـه او مـي    راي خود ميكاش عباي غ�مت را ب ،ابوذر
بردگان نيز برادران شـمايند كـه خداونـد در    « :شنيدم كه فرمود من از پيامبر خدا :گفت

پس هر كس برادرش زير دست او بود از غـذاي خـود بـه او     .اختيار شما قرار داده است
اگر هم چنين  ،ا مكلف نسازدوي ر ،از پوشاك خود وي را بپوشاند و خارج از توان ،دهد

  .)10F1(»كرد خود نيز او را ياري دهد

 :نحفظ كرامت و شخصيت آنا -2

اي را بـه   كسـي كـه بـرده   « :فرمـود  بهپيامبر تو ،كند كه ابوالقاسم ابوهريره روايت مي
شود مگر اينكـه سـخن او راسـت     روز قيامت بر او حد قذف جاري مي ،ناحق تهمت زند

  .)11F2(»باشد
بـه   :كي از بردگان خود را آزاد كرد و چوبي را از زمـين برداشـت و گفـت   ابن عمر ي

اش  هر كس كه برده« :شنيدم كه فرمود زيرا از پيامبر ،اندازه اين چوب بر او حقي ندارم
 .)12F3(»را سيلي زند يا او را كتك زند بايد در كفاره اين كار او را آزاد كند

 :برده بر شخص آزاد مقدم است -3

 مث�ً صحيح اسـت كـه در   .ديني و دنيايي اگر برده برتر باشد او مقدم است در هر امر
.. و .كـرد  اي داشت كه در نمـاز بـه او اقتـدا مـي     برده لحضرت عائشه .امام باشد نماز

اي از ديگران شايستگي بيشـتري بـراي سرپرسـتي آنـان      كه اگر بردهاند  مسلمانان امر شده
  .و اطاعت كنندامير شود و واجب است كه از ا ،داشت

                                                           
 به روايت بخاري -١
 به روايت بخاري -٢
 و مسلمبه روايت ابو داوود  -٣
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شود مگر اينكه مـانعي   كس ساقط نمي هيچاز و اين حق  ،آزادي حق اصيل انسان است
قرار داده است بـه ايـن    ها انسان در اين راه ايجاد شود و اس�م كه قيد بردگي را بر بعضي

[و اس�م در صدد  ...اند خاطر است كه چنان افرادي به بدترين شيوه به زنجير كشيده شده
مث�ً وقتي اسيري كه در جنگ شكسـت خـورده در مـدت اسـارت بـه       .ست]ها آن نجات
در حق او برخوردي شايسته صـورت گرفتـه اسـت و اگـر      ،اي نيكو نگهداري شود شيوه

شخص اسير از رفتار گذشته خود دست بردارد و گذشته خويش را فرامـوش كنـد و بـه    
خواسـت آزادي كنـد آيـا از او    سپس در ،خير و نيكي نزديك و از شر و بدي فاصله گيرد

پـذيرد و برخـي فقهـا آن را واجـب و      اس�م درخواست او را مـي  ،آري ؟شود پذيرفته مي
 !! !دانند برخي مستحب مي

هنگاميكـه اسـيران    .ارش نموده استمورد مراعات حال بردگان بسيار سف در پيامبر
 ». ران را بخواهيدخيرو نيكي اسي« :جنگ بدر ميان مسلمين تقسيم شد به آنان فرمود

برده خود را به خاطر گناهي كه مرتكب شـده   روايت شده است كه عثمان بن عفان
بـرده از   .پيش آي و گوش مرا بگير و پيچ ده :پس از مدتي به او گفت .بود گوشمالي داد

برده در نهايت اين كار را به آرامـي   .كرد كرد عثمان بر او اصرار مي اين كار خود داري مي
زيرا من تاب تحمل عـذاب   ،به طور جدي آن را فشار ده :به او گفت عثمان .م دادانجا

مـن هـم از روزي كـه     ،من هم همينطور اي سرورم :برده به او گفت .روز قيامت را ندارم
 .ترسي ترس دارم تو مي

هيچ كس او را از  ،رفت اگر به همراه بردگان راه مي عبدالرحمن بن عوف چنان بود كه
رفـت و جـز ماننـد آنـان لبـاس       زيـرا پيشـاپيش آنـان راه نمـي     ،داد شخيص نميبردگان ت

 .پوشيد نمي
مالكان خود  ي در سفرهاند و  ديد كه بردگاني ايستاده ،از جايي عبوركرد روزي عمر

اين قوم را چه شده كه خـود را   :گفتها  آن عصباني شد و به مالكان عمر .خورند نمي
 .د؟ سپس آنان را صدا زد تا با مالكان خود غذا بخورنددهن به خادمان خود ترجيح مي
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اي ابو  :او به سلمان گفت .كند مشاهده كرد كه آرد خمير مي ،آمد مردي نزد سلمان
خادم را براي كاري فرستادم و نپسـنديدم كـه دو    :اين چه كاريست؟ سلمان گفت ،عبداهللا

 كنم. راكار براو واگذ
 !ت كه اس�م در حق برده روا داشته استاين موارد جزو الطافي اس

 :ها يهود با برده ررفتا

 .بني اسرائيل و غير بني اسرائيل :ندها دست دو ها انسان در نظر يهوديان
ي مشخصي كه در كتـب عهـد قـديم    ها آموزش بنابر انتو مي ها اسرائيلي در مورد بني

چون جنس پسـت   ،ها سرائيليا اما غير بني .برخي از آنان را به بردگي گرفت ،وجود دارد
زيرا اين دسـته   ،را به بندگي گرفتها  آن شود كه از طريق زور و قدرت هم اند مي بشريت

فـرض گشـته   هـا   آن جزو نژادهايي هستند كه از گذشته تا كنون از طرف آسمان ذلت بـر 
 .است

 :) چنين آمده است12-2در باب بيست و يكم از سفر خروج كتاب مقدس (
 هفتم شش سال برايت خدمت كند و در سال ،اي عبراني خريداري كردي ههرگاه برد«

رود و اگر به هنگام بردگـي شـوهر    اگر تنها آمده بود، تنها مي .شود به طور مجاني آزاد مي
 شود اما اگر آقايش به او زنـي داده باشـد و از ازدواج   او هم همراهش آزاد مي ،زني باشد

برده بايـد بـه تنهـايي    ماند و  زن و فرزندان براي آقا مي ،فرزنداني حاصل شده باشدها  آن
من آقايم را دوست دارم و زن و فرزنـدم را نيـز دوسـت دارم و     :ر برده بگويدگاو  .برود
تواند او را به خدا تقديم كند و او را به درگاه و يـا سـتون    آقايش مي ،روم نميها  آن بدون

اگر مردي  اما .براي هميشه خدمتگذار باشد كند تا كند و گوش او را سوراخ مي نزديك مي
اگر مـالكش اورا   .ها تفاوت دارد شيوه آزادي او با برده ،دخترش را به عنوان كنيز بفروشد

گذارد و حق ندارد كه به ديگران هم بفروشد زيرا خـود   او را به حال خود مي زشت بداند
رآورد مانند ساير دختران با او به عقد فرزندش د ااما اگر آن كنيز ر .او رهايش نموده است
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حق اولي در غذا و لبـاس و معاشـرت    ،و اگر براي خود كنيز ديگري بگيرد ،كند رفتار مي
 ».شود كنيز به طور مجاني آزاد مي ،ي سه گانهها حالت در غير اين .گردد كم نمي

بـرده   ،نتوانند از طريق اسير گرفتن و تسلط بر ديگرا معتقدند كه مي ها عبراني اما غير 
آنان براي اين حق خود از تورات دليـل   .دانند زيرا نژاد خود را برتر از ديگران مي ،بگيرند

 :آورند مي
زيرا نوح مست شده بود  .پدرش را عصباني كرد -كه پدر كنعان است-حام پسر نوح 

پس از اينكه  ،و به حالت لختي در خيمه خود خوابيده بود و حام او را در اين حالت ديد
وح بيدار شد و متوجه شد كه حام او را ديده است عصباني شد و نسل كنعـان را نفـرين   ن

نـوح گفـت كـه     .آمده اسـت  26-9/25باب  ،سفر تكوين ،كرد و همانگونه كه در تورات
خـداي سـام رب مبـاركي     :و گفت .باشد كنعان ملعون است و بردگي براي برادران او مي

گشـايش   خداوند براي يافث«:/ آمده است27ب/مان بادر ه .است و كنعان بنده آنان باشد
 ».گزيند و كنعان بندگان آنان باشندهاي سام سكني  كند تا در خانه

فاده كـرد زيـرا   جـارت بردگـان اسـت   از ايـن متـون بـراي توجيـه ت    » اليزابت اول« ملكه
 .همانگونه كه روشن خواهد شد در اين تجارت سهم فراواني داشت

 :ها دهبا بر ها مسيحي رفتار

مسيحيت نيز همانند يهوديت برده داري را تأييد كرد و در انجيل متني كه اين موضوع 
ويليـام  «عجب اين است كه مورخ مشـهور   .را حرام كند يا آن را زشت بداند وجود ندارد

با اين وجود  .گيرد كه چرا به طور قطعي بردگي را تحريم نكرد بر پيامبر ما ايراد مي» موير
كند و از مسيح يا حواريون و يـا اربـاب    داري چشم پوشي مي رد انجيل با بردهاو از برخو

هـاي خـود بـه بردگـان      امهدر ن» پولس«در حاليكه  .كند  يكليسا چيزي در اين باره نقل نم
اي در نامه او به اهـل   چنين توصيه ،كند كه نسبت به ارباب خود خالص باشند سفارش مي

 .افسس آمده است
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گويد: رأي فيلسـوفان هـم ماننـد     مي» كوينيا ستوما«ان قديس به اسم يكي از فيلسوف
اند بلكـه آن را نيكـو    رأي رهبران ديني است و آنان نيز برمسئله برده داري اعتراض نكرده

ي طبيعـي  ها حالت اند زيرا استاد فلسفه يعني ارسطو معتقد است كه بردگي يكي از شمرده
انـد كـه    و قديسـان نيـز تأييـد كـرده     .اند سرشته شدهبر آن  ها انسان انسان است كه برخي

 .كند را برده ميها  آن ست كه برخي ازها انسان فطرت
انسان نبايد از تداوم بردگي تا بـه  «:آمده است» لروس«در فرهنگ بزرگ قرن نوزدهم 

صـحت و درسـتي    ،زيرا جانشينان رسمي دين ،امروز در ميان مسيحيان دچار حيرت شود
 ».اند كنند و مشروعيت آن را پذيرفته ميآن را تأييد 

به طور خ�صه آئين مسيحيت تا بـه امـروز بـرده داري را بـه     « :و نيز چنين آمده است
مسـيحيت در تـ�ش    ،طور كامل پذيرفته است و براي انسان مشكل است كه ثابـت كنـد  

 ».براي باطل كردن آن بوده است
ه مسـيحيت نـه از   كـ آمده است  نيز» فجورج يوس«قدس اثر دكتر در قاموس كتاب م

جنبه سياسي و نه از جنبه اقتصادي به بردگي اعتراضي نكرده و مامنان را براي دور كردن 
نسلشان از گرايش بـه بـرده داري در آداب و رسـوم و حتـي مباحثـه در ايـن زمينـه بـر         

دي و بر ضد برده داران چيزي نگفته و بردگان را براي بدسـت آوردن آزا  ،نيانگيخته است
ي آن سـخن نگفتـه و دسـتوري    ها زشتي ي بردگي وها زيان حتي از .تحريك نكرده است

قطعي براي آزاد كردن بردگان صادر ننموده است و اين رابطه شرعي شـده ميـان بـرده و    
در تـداوم ايـن   بلكه بر خ�ف آن حقوق و وظايف هردو طرف [ ،مالك تغيير نكرده است

 .] تأييد گشته استرابطه نامشروع
نيم كـه دسـتورات   خـوا  حي و خواننده گرامي را فرا مياكنون ما همه پدران سفيد مسي

 .ها مقايسه كنند اس�م را با اين برنامه
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 :برخورد اروپاي معاصر با برده داري

خواننـده ايــن ســطور كــه در عصــر حركـت و پيشــرفت قــرار دارد حــق دارد كــه از   
ي هـا  شـركت  در اثـر شـكار   اني را كـه و بردگ .سردمداران پيشرفت و ترقي نيز ساال كند

كه در سواحل لنگر انداختـه   ها كشتي ر مسير حركت به سمتددادند يا  مي انگليسي جان
تا پـنج درصـد    رو چها ،بودند مردند را بشمارد يك سوم اين افراد در اثر تغيير آب و هوا

مواردي است كه و اين غير از  ،مردند به هنگام بارگيري و دوازده درصد به هنگام سفر مي
 .دادند ها جان مي در مستعمره

ي انگليسي كه با اجـازه حكومـت انگلسـتان حـق     ها شركت تجارت بردگان در دست
ي انگليسـي بـراي   هـا  رعيت و پس از آن دست همه ،احتكار آنان را هم داشتند باقي ماند

 ر اختيـار دند كه مجموع بردگـاني كـه   نز و برخي از آگاهان تخمين مي ،داري باز شد برده
تـا  1680از سـال   ،هاي خود بر بردگي كشيده بودند قرار داشت و در مستعمره ها انگليسي
 از قـوانين سـياه   .هـزار نفـر بـوده اسـت     سـي   و صد و ميليون مي�دي در حدود دو 1786

اي كه بر عليه مـالكش شـورش كنـد     هر برده :داري اين است كه در زمينه برده ها انگليسي
 ،شـود  گردد و با آهن داغ مي كس فرار كند دست و پاهايش قطع مي هر بايد كشته شود و

  .شود و اگر براي بار دوم قصد فرار كند كشته مي
اين ارتباط سبب ايجاد يك فاجعه انسـاني   ،آفريقاي سياه مرتبط شد هنگاميكه اروپا با

ي هـا  دولـت  .شد و به مدت پنج قرن سياه پوستان اين قاره به ب�ئي بـزرگ دچـار شـدند   
آنان سياه پوسـتان   .اي شوم پرده برداشت اي چيدند و عقليت آنان از توطئه اروپايي برنامه

بردند تا هيزم پيشرفت آنان باشند و آنچه را كه در توان  را دزديده و به كشورهاي خود مي
اين مصيبت هنگامي رواج يافت كه آمريكا هـم كشـف    .بشر نيست بر دوش آنان گذارند

 .كردند نه فقط قاره اروپا بار بايد رنج خدمت را در دو قاره تحمل مي زيرا اين ،شد
شكار بردگـان از   :آمده است slaveryماده  779ص  2ج ،در دائره المعارف انگليسي

كـه ماننـد    هـا  جنگـل  كه اين بودپوشيده شده بود به اين شيوه  ها جنگل روستاهائي كه با
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سـياه پوسـتان از آنجـا    شـد تـا    مـي تـش زده  حصار اطراف روستاها را احاطه كرده بود آ
را شكار ها  آن ،ساخته بودند ها انگليسي آنگاه با وسايلي كه ،بگريزند و به بيابان فرار كنند

 ».كردند مي
 توانست فرار كند؟  اما يك برده پس از آن همه مجازات و قطع دست و پا چگونه مي

ر شديدتر از قطع دست و پا واقعيت اين است كه شكنجه و عذاب دوران بردگي بسيا
 .انديشي كنند  شد كه دوباره براي فرار چاره بود و همين امر باعث مي

از جمله ديگر قوانين آنان بر عليه بردگان اينست كه آموزش سياه پوستان ممنوع شـده  
 .ي سفيد پوستان را برعهده گيرندها مسئوليت توانستند بود و رنگين پوستان نمي

 ،هم چنين آمده بود كه هرگـاه هفـت نفـر از بردگـان اجتمـاع كننـد       در قوانين آمريكا
 ،مد و هر سفيد پوستي حق داشت كه هنگام عبور از كنار آنانآ خ�ف قانون به حساب مي

 .كوبدها  آن برتف بياندازد و بيست ضربه ش�ق ها  آن روي
ت و هوش نيستند و هيچ ذكاو بردگان داراي نفس و روح :متن قانوني ديگر چنين بود

طبق قوانين اروپـا و  خ�صه اينكه [ .اي ندارند و حيات فقط در بازوهاي آنان است و اراده
عاقل و مسئول و حسـابگر بـه حسـاب     ،آمريكا] بردگان از جهت وظيفه و خدمت و كار

 و فقط بـازوي  ،وجود بودند بي روح و بي موجوداتي ،اما از جهت حقوق و مزاياآمدند  مي
 وضعيت بردگان تا قرن اخير اينگونه بود. ، وحيات داشتها  آن

 موضوع زن

شود و يهوديت و مسيحيت  آنچه در موضوع بردگي گفته شد در مسئله زن نيز بيان مي
هرچه در مورد زن وجود دارد ها  آن در دينحق ندارند كه از حقوق زن سخن گويند زيرا 

و او را سرچشـمه خطاهـاي    اي كه حقوق او را نابود كـرده  به گونه .زشت و ناپسند است
در از اين رو زن اند.  ر ملكيت و مسئوليت از او گرفتهاند و حقوق او را د اهل زمين دانسته



 37 ي روز جواب شبهات در مسائل زنده

و ذلت و پستي زندگي كرده و مخلوقي نجس به شـمار رفتـه    هانتدر اوج اها  آن جوامع
 .است

زن از  ،لهجز يك معامله قراردادي چيز ديگري نيست كه در اين معامها  آن ازدواج نزد
حتـي برخـي    .ي مـرد قـرار گيـرد   هـا  دارائـي  شود تا جـزو  جايي به جاي ديگر منتقل مي

زن و  يموضوع تشكيل شـد كـه در حقيقـت وجـود    هاي غربي براي بررسي اين  ماسسه
 روح آن تحقيق كنند و دريابند كه آيا زن بشر است يا خير؟!!

نصراني كه خـود  ـ  يهودي شايد جامعه جاهلي عرب قبل از اس�م نسبت به اين بينش
 .دهند ظلم كمتري را به زن انجام دادند هاي آسماني نسبت مي را به آموزه

كنيم كه از مقام و موقعيت زن در شـريعت و   عجب مياز اينجاست كه ما از مسيحيان ت
 گيرند]. كنند [و برآن خرده مي جامعه اس�مي ساال مي

دار خـود كـه سـرگرمي     زرق و بـرق ارزش و  بـي  البته فرهنگ غربي بـا همـه اجنـاس   
 .تأثير از مسيحيت و يهوديت [وقعي است] بي ،تماشاچيان است

افتيم و به وضعيت زن معاصر  با اين وجود ما مسلمانان به دنبال هر فريادي به راه نمي
 هم راضي نيستيم.

زيرا زن در دين ما شايسته تقدير و احترام است و موقعيت زن بسيار صريح و روشـن  
شرق و غرب زمين را در تاريكي خـود گرفتـه    ،و از چهارده قرن پيش كه جاهليت است

كرد اسـ�م حقـوق    تراف نميعپرداخت يا اص�ً به آن ا بود و مخصوصاً حقوق زن را نمي
 .زن را به طور كامل ايفا نمود

شود كه الگويي كه همه مـا در آن مشـترك    در مقدمه گفتم تأكيد مي اكنون آنچه را كه
چـون   ،م كدام است؟ يهوديت و مسيحيت با همه تعاليم خود شايسته اين كار نيسـت باشي

تمدن معاصر نيز  .حتي در خود اين دو دين جوابي براي ساالت مطرح شده وجود ندارد
 .مخصوصاً در مسائل مربوط به زن داراي شرور بسياري است كه در دين ما جايي نـدارد 

يشتر از هر چيز متمايز كرده توجه به دانش و آمـوزش  را ب ها تمدن گوئيم كه آنچه اين مي
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و وسايل مختلف بـراي ايـن كـار اسـت كـه مـا بـه        ها  و دعوت به آن و استفاده از برنامه
و حتي جـزو تكـاليف    ،گوييم كه آموزش در دين ما نيز بسيار پسنديده است صراحت مي

 .شود فردي است كه هر زن يا مردي آن را انجام ندهد گناهكار مي
زن در مسئله آموزش همانند مرد است و همانگونه كه در بحث برابـري بيـان كـرديم    

 .دوجنس بشري است جزو وظايف هر
آشكار  ،ظاهر كردن زينت ،رابطه ميان آموزش با خود نمايي :اما حق ماست كه بپرسيم

 ؟ي او در چيستها ران ي فتنه انگيز زن مانند سينه وها اندام كردن
از  ؟ي تنگ و نازك و كوتاه جزو ابزارهاي آمـوزش زنـان اسـت   ها سلبا و آيا پوشيدن

چه كرامت و ارزشي براي زن است كه تصوير زنان زيبا در  نسوي ديگر بايد پرسيد كه اي
هاي ديگر وجود دارد و جز در بازار زيبايي جاي ديگـري   ها و همه زمينه تبليغات و رسانه

اي كه كـاربرد   همانند هر وسيله ،و رسيدن پيري رواج ندارد و با پايان يافتن دوران زيبايي
كـه زيبـا نيسـتند    كسـاني  در چنـين تمـدني سـهم     .شود دور انداخته مي ،شود آن تمام مي

پناهگاه او خانـه سـالمندان    ،آري؟سهم مادر پير و مادر بزرگ سالخورده چيست ؟چيست
و شايد هم حقوق شود  رود و خبري از او گرفته نمي است و ديگر كسي به ديدار وي نمي

 بايـد تيازي اندك تا دم مـرگ  او تعلق گيرد و با چنين امماعي به تگي يا تأمين اجتبازنشس
امـا زن در نگـاه    ،مهرباني و يا خويشاوندي دلسوز وجود ندارد دوست ديگر ،تحمل كند

شـود زيـرا وظيفـه     يابد و حق او بيشتر مـي  افزايش مينيز و ااحترام  ،اس�م با افزايش سن
 .ها و خانواده و جامعه است را انجام داده و اينك نوبت فرزندان و نوه خود

و پـاداش و مجـازات دنيـايي و     هـا  مسـئوليت  حقوق زن مسلمان در مال و ملكيـت و 
و اگر اخت�في ميان زن و مرد در برخي احكـام دينـي وجـود     .قيامتي همانند مردان است

مي گـردد كـه در بحـث برابـري بـه آن       دارد به اخت�ف طبيعي موجود ميان زن و مرد بر
در مسئله ميراث وصـيت   ها تفاوت برخي از ايناما اكنون به تفصيل در باره  .اشاره كرديم

 .پردازيم و.. مي
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 قضيه ارث

 :در اسإلم سهم مرد از ارث با سهم زن تفاوت دارد به چند دليل

و ي عمـومي  ها مسئوليت هاي عمومي اس�م است و تحت تأثير ميراث جزو برنامه -1
عـدم  «عده عمـومي  در احكام هم به قااخت�ف  .احكام مخصوص مرد و زن است

زيرا حقوق هر  .گردد باز مي» لزوم ايجاد برابري ميان دو كارگر در دو كار مختلف
مردان اگرچه همه يك جنسند اما در هـيچ   ،فرد بر اساس نوع كار و وظيفه اوست

و اين تفاوت بـه نـوع اعمـال     .نيستندحكومت و نظامي در حقوق و مزايا يكسان 
بستگي دارد و زندگي جز بـر ايـن اسـاس    ها  آن هاي استعدادها و توانايي ،وظايف

  .زند يابد و به اصل برابري هم لطمه نمي تداوم نمي
يي هـا  مسـئوليت  گيرند به خـاطر نـوع   اينكه مردان در سهم ارث بيشتر از زنان مي -2

بـه تنهـايي   مـرد  مـث�ً   .شـود  گذاشته مـي ها  آن است كه در نظام اس�مي بر دوش
بـراي توضـيح بيشـتر     .ازدواج است مانند مهريه و خانـه  هاي مسئول تأمين هزينه

اكنون به پسـر دو برابـر    ،گذارد دي بميرد و دختر و پسري بر جاي فرض كنيم مر
فقط پسـر اسـت    ،دواج هر دو فرزندززيرا پس از ا .گيرد دختر سهم ارث تعلق مي

هاي زندگي خويش است و خواهر او مهريه و مسكن خود  ل تأمين هزينهكه مسئو
  .گيرد را به هنگام ازدواج از شوهر خود مي

فرد قاتل اسـت تـا    يشاوندي) بر عهده مردان خوديه قتل خطا (غيرعمد ،�وه بر اينع
 اينجاسـت كـه   .اي ندارنـد  قاتل را در پرداخت ديه ياري كنند و زنان در اين زمينه وظيفـه 

  .شود گذارد نه بر عهده زنان روشن مي ي مالي كه اس�م بر عهده مردان ميها مسئوليت
ي ستمگر بشـري كـه امـروزه در    ها نظام به اين دليل بايد بدانيم كه شريعت اس�مي با

اگـر دختـر بـه سـن      هـا  نظام در اين .رانند تفاوت اساسي دارد بيشتر نقاط زمين حكم مي
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كند تا خود در جستجوي لقمـه نـاني باشـد و     وي را رها مي شپدر ،هيجده سالگي برسد
اما در اسـ�م   .شود بسياري اوقات اين كار به حساب شرافت و ارزش اخ�قي گذاشته مي

  .دختران تا وقت ازدواج تحت سرپرستي پدر يا ولي خود هستند
 خوراك به قيمتدهد تأمين  روش اس�م در احكام و اخ�ق چنان است كه اجازه نمي

زيرا نابودي شرافت انسان نابودي همه جهان است  ،از دست دادن شرف و آبرو تمام شود
نتيجه  ،پروايي بيابد بي ي زودگذر را در شهوت و عشق وها لذت و اگر پسر يا دختر جوان

 .آن نابودي و پراكندگي خانواده و قطع ارتباط فاميلي و انتشار فساد در زمين خواهد بـود 
 و پيـروان  هـا  اروپـائي  كه در ميان ها فيلم ها و ختران خودفروش در مجلهزنان خياباني و د

فقط نتيجه اين نظام ويرانگر اسـت و آنـان در واقـع نتيجـه انحرافـات       ،رواج دارندها  آن
 ند و اينا هاي است كه مردان از دوش خود انداخت هاي ويران و مسئوليت تباه شده خانواده

افتادند و فرار مردان از مسئوليت پذيري در پرورش نسل بايست  آنجا كه نمي ها مسئوليت
چه مرد به خود اختصاص يافتند  ،و افراد جامعه چه زن ،و تربيت درست را در پي داشت

و اين بود كه  ،ي عاليها همت ي گذرا شدند نهها شهوت فدايافراد نه به امت و جامعه و 
  .ن شدفساد به سرعت در جامعه رواج يافت و خانه حيات ويرا

و بر اساس نظـام زنـدگي    ،در تقسيم ارث جنبه مادي آن در نظر گرفته شده است -3
يـك جمـع و تقسـيم رياضـي بـراي      در واقـع ماننـد    .مشترك ترتيب يافته اسـت 

جنبه بـه معنـاي   يعني افزايش سهم ارث در يك  .يابي به نتيجه درست است دست
  .آن نيست بلكه فقط يك تغيير و تحول مادي استبرتري 

و به نسبت ساال مطرح شده درباره حقوق زن در ازدواج با فـرد غيـر مسـلمان بايـد     
گفت كه اين مسئله هم پيرو نظام عمومي حاكم بر شريعت اس�مي است و همانگونه كـه  

ي ديگـر  هـا  گـروه  ي اجتماعي از ازدواج بـا برخـي  ها گروه در بحث برابري گفتيم برخي
با سياستمداران و اين مسئله بـه مصـلحت عمـومي     شوند مانند ازدواج نظاميان ممنوع مي

نيـز امـر غريـب بـه حسـاب      حاكم بر دنيا  يها نظام جامعه بستگي دارد و در هيچ يك از
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تلقـي  اخت�ل در اصل برابـري  آيد و به عنوان نوعي تفاوت در حكم و يا سبب ايجاد  نمي
  .شود نمي

  :طالق
نيـاز زوجـين بـه آن در هنگـام بـروز      ثير طـ�ق و  تـأ نمانده كه در   امروزه كسي باقي

هـا   آن ي بسيار براي ايجاد توافق ميانها ت�ش اخت�ف شديد و غير قابل سازش و پس از
  .شكي داشته باشد

ي اس�م است كه ط�ق را تشريع نمود و جزئيات احكـام  ها ارزش اين از افتخارات و
دو باره به  ،گانه جدا از هم سهي ها ط�ق آن را بيان نمود و به افراد فرصت داده كه پس از

زندگي مشترك باز گردند و ميان هر ط�ق مدتي را به عنوان عده قرار داده و جزئيات آن 
اي  در واقع از توان بشر خارج است كه چنين برنامه .را در احكام شرعي بيان نموده است

بشـري و  ي آن باشـد و طبيعـت   هـا  حكمت ريزي كند به طوري كه شامل احكام و را پايه
 .روابط ميان زوجين را در زندگي خانوادگي و روابط اجتماعي در نظر گيرد

نظـر   بـر خـ�ف   .انـد  را پذيرفتـه �ق طـ  ،انين متمدن بشري در عصـر حاضـر  قوتمام 
ازدواج در آسمان پيوند يافت و جدائي هم فقط در  ،پندارند ريف شده كه ميمسيحيت تح
  .پذير است آسمان امكان

از جانب برخي كه در برخي موارد در اجراي ط�ق اشتباهاتي اين نيستيم  البته ما منكر
امـا   ،اسـت حاكم سوادي بر آن  مخصوصاً در جوامعي كه جهل و بي ،دهد زوجها روي مي

اي] اصل نظـام و قـوانين و احكـام را     اجرايي [و سليقهشايسته نيست كه برخي اشكالت 
افراد بيماري وجود دارند كه پزشـك   ،نيايي مردمبيني كه در نظام د آيا نمي .زير ساال برد

از آن دستور ها  آن اما ،كند تجويز ميها  آن مقدار معيني از دارو را در اوقاتي مشخص براي
كننـد. در چنـين حـالتي مسـئوليت      كنند و به شيوه نادرست آن را استعمال مي پيروي نمي

  .ل و رشد يافته باشدالبته اگر عاق ،باشد كامل نتيجه بر عهده خود مريض مي
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هيچ تـوجيهي از  اما اينكه در ساالت گفته شده كه در اس�م جايز است كه مرد بدون 
چنـين سـخني    ،شـود  و براي اينكـار مااخـذه نمـي   زن خود جدا شود و او را ط�ق دهد 

نادرست است و در اس�م هيچ جايگاهي ندارد و اگر زن از جانب شـوهر خـود رفتـاري    
تواند مستقيماً و با آرامش يا از هر طريق ديگـري   ميلي مشاهده كند مي بيخشونت آميز يا 

كه زندگي مشترك محفوظ بماند به حل مشكل بپردازد يا اينكه در صـورت مـاثر نبـودن    
به دادگاه مراجعه كند و اگر قاضي تشخيص دهد كه حق به جانـب   ها راه كدام از اين هيچ

نمايد هرچند كه شوهر بـه جـدايي    ميها  آن نحكم به فسخ نكاح و جدايي ميا ،زن است
  .راضي نباشد

 سرپرستي 
آنچه كه در ساالت در اين باره آمده كه پـدر حـق كفالـت يـا سرپرسـتي دائمـي بـر        

اين مسئله نادرست است و مطـابق   ،هرچند كه تحت پرورش مادر باشند ،فرزندان را دارد
  :زيرا .حكم شريعت نيست

هيچ نصي كه بر برتري يكي از والدين بـر ديگـري بـه     امبردر قرآن و سنت پي :اولً
  .وجود ندارددللت كند ها  آن طور دائمي و يا دادن اختيار دائمي به يكي از

از والدين به طور مطلـق جهـت سرپرسـتي    همه علما بر اين باورند كه هيچ يك  :دوماً
ود دارد كه مبناي ايـن  شود و بر اين اساس ميان مكاتب فقهي اخت�ف نظر وج  تعيين نمي

شايستگي پدر يا مادر براي سرپرستي و كفالت و  ،اخت�ف در نظر گرفتن مصلحت فرزند
اما همه بر اين نظر اتفاق دارند كه اگر هر كدام  .براي انجام اين مسئوليت استها  آن توان

  .اين مسئوليت نبايد به او واگذار شود ،از پدر يا مادر شايستگي كفالت را نداشت

 چند همسري 
 هاي برتري جنسي در اس�م ايـن اسـت كـه    در ساالت مطرح شده كه از جمله نشانه

توضـيح مسـئله از دو جهـت     .داند اما چند شوهري را حرام مي ،چند همسري را پذيرفته
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  :است
اما چنـين   .ستها توانائي وطبيعي ي ها تفاوت افراد بشر منشاء ي جنسيها تفاوت :اول

  .ذيري دليل برتري جنسي ميان زن و مرد نيستتفاوت انكارناپ
زيـرا   .شريعت اس�مي چند همسري را تأييد و به عنوان قانون ارائه نموده اسـت  :دوم

بـا   ،آري .هاي اس�مي و نيز با طبيعت فطـري زن و مـرد سـازگار اسـت     بامجموعه آموزه
امـا از طـرف    ،دهمث�ً زنا را به شدت حرام نمو ،هاي اس�م هماهنگ است مجموعه آموزه

همچنـين چنـد    .ازدواجكـه عبارتسـت از   ديگر راهي براي ارضاي اين نياز گشوده است 
چـون تعـداد    ،شـد با همسري را مباح نموده زيرا ممنوع نمودن آن سبب گرايش به زنا مي

 .يابـد  افزايش مي ها جنگ و اين اخت�ف عددي در زمان ظهور ،زنان از مردان بيشتر است
انـد و در هـر بـار هجـوم يـا آتـش        ي كشتار متنوع شدهها س�ح ان ما كهمخصوصاً در زم

مجبـور بـه    حال اگر مرد .شوند مي كشته ميو صدها انسان نظامي و غير نظا ها ده توپخانه
ماننـد و دسـت    تعداد زيادي از زنان بدون شـوهر بـاقي مـي    ،ازدواج فقط با يك زن باشد

 ،افسـردگي نتـايج منفـي بزرگـي ماننـد     ن حالت نيافتن زن به ازدواج و پير شدن او در اي
 .انتشار زنا و تباهي نسل را در پي خواهد داشت ،آبرويي بي

مث�ً زن  .مرد و زن در روابط جنسي داراي استعدادهاي متفاوتي هستند ،از جهت ديگر
و در طول هر ماه اوقاتي وجود دارد كه زن تـا ده   ،هميشه براي روابط جنسي آماده نيست

يا به هنگام ولدت اغلب تا چهـل روز   .دو هفته ناتوان از انجام عمل جنسي است روز يا
در حين انجام عمل جنسي نيـز   .توانايي اين كار را ندارد و از نظر شرعي هم ممنوع است

 .دهد اما مرد در طول ماه و سال آماده اين كار است گاهي زن آمادگي خود را از دست مي
بيش از يك زن انگيزه انجام زنـا را در بسـياري اوقـات پديـد      پس منع مرد از دستيابي به

  .آورد مي
در شريعت اس�مي به هر غريزه فرصت مناسب آن مطـابق شـرايط داده    سبر اين اسا

اوقـات ممنوعيـت زن و كـاهش آمـادگي و      ،تعداد زياد زنان ،و كمبود مردان ،شده است
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  .پاسخگويي به نياز مرد در نظر گرفته شده است
ي از اهداف ازدواج حفظ نـوع انسـاني و تـداوم نسـل بشـري و تشـكيل خـانواده        يك

و نتوانست زن ديگري هـم بگيـرد در   ازدواج كرد نازا  حال اگر مردي با زني .پابرجاست
و در اين صورت اگر زن نـازا نـزد شـوهر خـود      ،نشده است هواقع هدف ازدواج برآورد

گري داده شود از ط�ق دادن او و ازدواج با زني باقي بماند و به او اجازه ازدواج با زن دي
 .بسيار بيشتر از توانايي زن است سلتوانايي مرد در ايجاد ن ،ع�وه بر اين .ديگر بهتر است

مرد تا بيش از شصت سالگي چنين توانايي دارد اما زن در حدود چهل سالگي از اين كار 
ثـل از نيمـه زنـدگي بـه بعـد تعطيـل       شود پس با اكتفا به يك زن وظيفه توليد م ناتوان مي

  .شود مي
 ،ديدگاه شريعت اس�مي در جواز چندهمسري بر اين اساس است كه ضررها را دفـع 

نيازها را برآورده و برابري را ميان زنان ايجاد كند و سطح اخ�ق فردي و اجتماعي را بال 
به اين مسئله اعتراف  دانيم كه قوانين وصف شده در اروپا ما كه اهل اس�م هستيم مي .برد

 .نكرده است بلكه آن را وسيله استهزا و انكار اس�م و ايراد گرفتن بر آن قـرار داده اسـت  
كه آثار پذيرش قوانين اس�م در ميان برخي متفكران و اص�ح طلبـان    كنيم مي اما مشاهده

و بيـوه  ي ويرانگر ها جنگ خصوص به انتشارو اين مسئله بطور  ،آنان پديدار گشته است
  .شدن تعدادي از زنان و افزايش آنان نسبت به زنان بستگي دارد

بسيار زياد  ،مردان عاشقِ زنانِ درغرب دليل محكم براي ما و بر ضد آنان همين بس كه
و اطراف هر مردي تعدادي زن و دختر وجود دارند كه به همراه زن اصـلي او از  اند  گشته

و گاهي سهم برخي از آنان در اين مـوارد   برند مي هرهبستري و ثروت او ب هم او، مردانگيِ
 ،زنا در ميان آنان شايع گشته و امراض گوناگون ،ع�وه بر اين .از زن اصلي او بيشتر است

آنان روابـط جنسـي را    .فرزندان نامشروع و قتل جنين در اين جوامع گسترش يافته است
 هـاي  داد فرزندان نامشروع و بچـه اند به طوريكه تع هرج و مرجي ترسناك ايجاد كرده در
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فرزنـدان مشـروع برابـري     دفجيع زياد شده و در برخي منـاطق بـا تعـدا   سرراهي به طور 
  .كند مي

كنند كه گشت و گذار  اروپائيان در حالي صداي خود را بر عليه چند همسري بلند مي
ديشه فاسد آنان اي از زنان امري مفهوم و قابل قبول در ان مردان اروپايي در ميان مجموعه

زن كندي رئيس جمهور اسبق آمريكا گفته است كه شوهرش دويسـت تـا سيصـد     .است
توانند بر صدها زن تجاوز كنند تـا چـه    و طبقه گدايان آنان مي .دوست دختر داشته است

نعي رابطـه  امـ  بدون هـيچ ها  لشكري از معشوقه با آنانهر مرد .ي آنانها دست رسد به بال
مين كار با تعداد كمي از زنان و در چهارچوب اخ�ق و شـريعت خـدايي   اما اگر ه ،دارد

  .شود آيد و شخص در قفس اتهام قرار داده مي انجام گيرد كاري حرام به حساب مي
كسي كه جزو -م  1939تا  1841ي ها سال پلنگ سياست در فرانسه در ،جرج كلمنسو

بسـيار  به مقام  -شمنان داشتمردان كمياب سياست بود و حركت قوي و غالب بر عليه د
او به حد نهايي خود رسـيده بـود و    ثتكه خباوالي حكومتي در فرانسه رسيد در حالي 

امـا هيچكـدام از ايـن فسـادهاي اخ�قـي از عظمـت او نـزد         .زنا بـازي او مشـهور بـود   
 .ها نكاست فرانسوي

شـود   يگفتـه مـ   .او هشتصد دخترك عاشق داشت و چهل فرزند نامشروع به بار آورد
نصف شب بيدار شده و او را در خيابان رها  ،هنگامي كه از زن امريكايي خود خيانت ديد

 .واره كردآكرده و در شب تاريك 
ايز مـي دانـد بـراي    يا تعجب نمي كنيد كه چگونه اين مرد چيزي را كه براي خود جآ

مـي   انـد،  برخي از افراد كه درباره ي داستان جـورج سـخن گفتـه    ؟داند ديگران حرام مي
زن را بسيار بي ارزش مـي دانسـت و كسـي     ،گويند كه او همانند همه ي گرگان بشريت

مانند او نسبت به زن بدگويي و ناسزا نگفته است چه در بستر هوس بازي و چه در بستر 
13Fبيماري

1. 
                                                           

 : انيس منصور.  نويسنده –مي�دي  1979/  9/  13روزنامه ي الهرام مصر،  ـ8
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�مي چنـد همسـري را جـايز    اگر شريعت اس :اين نكته باقي است كه بگوييم ،خرآدر 
همه ي  وط به وجوب رعايت عدالت ميان همسران در مسكن و نفقه ون را مشرآ ،شمرده

و اگر مردي چنين تواني نداشت حق نـدارد بـه    ،نشانه هاي محبت و دوستي نموده است
و نيز جايز نيست كه يك مرد با بـيش از چهـار زن ازدواج كنـد     ،ازدواج دوم اقدام نمايد

 .عصر جاهليت است درواين ممنوعيت براي جلوگيري از هرج و مرج موجود 
خ�صه آنكه چند همسري براي كسي كه توانايي رعايت عدالت ميان همسران خود را 

 .دارد جايز است ويك واجب حتمي نيست

 اجراي شريعت

از اجراي شريعت اس�مي در مورد غير مسلمانان درسرزمينهاي اس�مي ي  بحث درباره
 دو جهت است:

بايد گفت كه هر ملتـي   ،شخصي و خانواده است اول: در مواردي كه مربوط به احوال
مربوط است. در طول تاريخ اس�م يهوديـان  ها  آن روشي در اين باره دارد كه به اعتقادات

هم در حالـت  اند.  حكومت اس�مي زيسته يان و غيره بدون هيچ مشكلي زير چترو مسيح
كشورشان توسط  ضعف دولت اس�مي و هم در حالت قوت آن، و هر ملتي به هنگام فتح

مسلمانان از آنان به نيكوترين شيوه استقبال نموده اند.دليل ما براي اين استقبال نيكو ايـن  
هـيچ فـردي از    ي اس�مي در اوج ضعف خود به سر مي برندها دولتاست كه اكنون كه 

د و نسـبت بـه   آن تمسك جسته و از آن دفاع مي كنپيوسته به  اس�م خود خارج نشده و
بـر   مغربي يا عرب و يا هر نـژاد ديگـر.   . حال چه هندي باشد، چه ترك يااست آن غيور

در ميـان  ها  آن در برابر استعمار اروپايي كه از زمان ورود ها ملت خ�ف موضع گيري اين
 اند، و رهايي از دست آن را آزادي و استق�ل ناميدهاند  هر ملتي تا خروج آن با آن جنگيده

ي مسلمان هرگـز در برابـر اسـ�م صـورت نگرفتـه      ها ملت نباما چنين برخوردي از جا
 است.
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 ...دوم: در مسايلي كه مربوط به احوال شخصي نيست مانند معام�ت و جنايات و
در قـوانين ديگـر   ها  آن ديدگاه منصفانه لزم مي دارد كه به اين موارد نيز همانند نقش

وني بـراي ممنـوع كـردن و جـايز     آيا غير از اين است كه تمامي موارد قـان  .نگريسته شود
له روشن مي سازد كه تاكيد اس�م بـر اجـراي شـريعت را    ئاين مس .نمودن وضع مي شود

 ديكتاتوري دانستن نشانه ي سطحي نگري است.
اين درحالي است كه همه ي قوانين دنيا به هنگـام اجـرا نيـاز بـه قـدرت دارنـد و در       

پس آيا اگـر دولـت و    .رام به قانون) استاصط�ح خود اروپائيان قدرت براي قانون (احت
 ديكتاتوري به حساب مي آيد؟ ،حكومت، نظام خود را استحكام بخشد

از نحوه ي اجراي شريعت در مصر يا سودان سوال مي كنم كـه در   ،من به عنوان مثال
نكـه دولـت ايـن دو كشـور احكـام      آميان ملت خود افراد مسيحي نيز دارند، آيـا پـس از   

دگي را مطابق روش عقيدتي خود آنان برايشان ضمانت نمـوده و همـان   شخصي و خانوا
امتياز مسلمانان را براي آنان نيز در نظر گرفته است، بيش از ايـن چـه مـي خواهنـد. آيـا      
خارج از احوال شخصي اجراي كامل قوانين فرانسوي يا آلماني يا ايتاليايي يا انگليسـي را  

دوستانه ومعقول وبي تعصب حكم مي كنـد   ميهن مي خواهند؟ در اينجا نگرش عادلنه و
[وبايـد   هر وطني چه مصري باشد يا سوداني به قانون آنجا گرايش داشته باشـد.  كه افراد
يرد ويـا يـك   وي را بپـذ مطابق چه انگيزه اي يك شـخص مصـري قـانون فرانسـ     پرسيد]

ال حتي مسيحي قانون انگليسـي را. در مـواردي كـه مربـوط بـه احـو      يا شخص سوداني 
قوانين حكومتي و مدني و تجاري و جزا در هر جايي بـا   ،شخصيه و مسائل عبادي نيست

يي دارند و شايد در برخي موارد نقاط مشترك و هماهنگي هـم داشـته   ها تفاوت همديگر
و  باشد. با در نظر گرفتن اين مسائل مي توان به سطح تعصب و نـژاد پرسـتي ايـن افـراد    

 زيـرا تفـاوت در قـوانين هـر كشـور امـري       .�مي پي بـرد بر عليه شريعت اس ت�ش آنان
معروف و پسنديده است، پس اصرار براي دور كردن شريعت خدايي از حكومت و قانون 

 :دو دليل بيشتر ندارد
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يا به اين خاطر است كه شريعت اسـ�مي بـه پيـروان خـود اسـتق�ل كامـل و آزادي       
 .لحت افراد ميدهدمطلوب را به همراه كمال و گستردگي و اص�ح و مص

ويا به اين خاطر است كـه بـا طـرح چنـين پيشـنهادي در صـدد بـرانگيختن غوغـا و         
در هـا   آن نابساماني در منطقه هستند تا [ازآب گل آلود مـاهي بگيرنـد] و صـيد و شـكار    

 .فضاي آلوده و پريشان آسانتر گردد
ه همه مي دانند چگونه مي توان اجراي شريعت را به ديكتاتوري تعبير كرد در حالي ك

 سـفيد پوسـت  امـا فقـط    اسـت.  احكام الهيكه هر استثنايي براي اجراي شريعت مبني بر 
 اما ميتوان پرسيد .، خواهان اجراي شريعت نيستها اقليت است كه با بهانه رعايت حقوق
را در بسـياري از   هـا  اكثريـت  حقـوق  هسـتيد]  هـا  اقليـت  [شما كه به فكر رعايت حقوق

 يي به كجا برديـد، درحاليكـه اقليتـي مسـيحي قدرتمـدار مسـلط بـر آن       ي افريقاها دولت
 گردند.  ي خارجي حمايت ميها قدرت حكم مي رانند و از جانب ها اكثريت

  در اسإلم ي بدنيها مجازات حدود شرعي و

 ي بدني و غير بدني فقط احكامي هستند كه شـريعت اسـ�مي بـه   ها مجازات حدود و
آن در نظـر  هـدف  ماند كه مصالح اجراي قانون و  اين باقي مي و فقط ،پرداخته استها  آن

گرفته شود مانند اينكه در جهت حفظ امنيت و براي آرامش مـردم در زنـدگي و رفـت و    
  .آمد و اخ�ق آنان باشد

و متعلقات ها  اين عادلنه نيست كه يكي از مواد قانوني يا احكام شريعت از تمام زمينه
اي نمايش داده شود كه گويا نقـص و عيـب قـانون و شـريعت      خود جدا شود و به گونه

و اجراي آن  ممث�ً شروط جر .نظر عادلنه اين است كه به كليت نظام نگريسته شود .است
  .و يا شروط مجازات و اسباب آن نيز در نظر گرفته شود

 تـوان در  ي مذكور در ساال مانند قطع دست يا رجم نميها مجازات در ،به عنوان مثال
البته نه بـه خـاطر اجرايـي     .كل تاريخ اس�م مواردي بيشتر از انگشتان يك دست را يافت



 49 ي روز جواب شبهات در مسائل زنده

نبودن اين قوانين بلكه به خاطر اينكه شريعت اس�مي قبل از اجراي حكـم امنيتـي ايجـاد    
كاهد و براي ايـن احكـام شـرايطي خـاص و      ي سخت و خشن ميها مجازات كرده كه از

را در صـورت وجـود شـك و شـبهه تعطيـل       ها مجازات وو حدود  ،ويژه قرار داده است
  .كند مي

اكنون براي اينكه واقعيت مسئله بيشتر آشكار گردد به وضعيت قوانين و احكام معاصر 
  :ميپردازيم

دسـتگاههاي   ،ي ويرانگـر ها س�ح ي غربي دارايها دولت كشورهاي معاصر مخصوصاً
انگيز مخصوصـاً   قيق و اختراعات شگفتوسايل بسيار د ،ابزراهاي دفاعي پيشرفته ،نفوذي

در زمينه پيگيـري  اي  پيشرفته هاي قيقات و بررسيدر زمينه جرايم و تخلفات هستند و تح
رسـاني و   آنان ع�وه بر اين داراي توانايي بسيار در اط�ع .اند و رديابي مجرمين انجام داده

 ل فرهنگـي و ايجـاد روشـنفكري بـه وسـيله مسـائ      ،آگاه سـازي مـردم در سـطح وسـيع    
اما با وجود  .باشند ي مختلف ميها گروه وي علمي و توانايي در شناسايي افراد ها پيشرفت

سركش تر و  ،شود و مجرمان تر مي سطح جرايم و تخلفات روز به روز گستردهها  اين همه
تمركز آنان بر اص�ح مجـرمين و   ،از جهت ديگر .اين از يك جهت .شوند گر تر مي طغيان

را بـه امـاكني بـراي تهـذيب و      هـا  زندان باشد و در ت�شند كه دروني اشرار مي پاكسازي
نامنـد كـه قبـل از     آنان مجرمان را افرادي مريض مـي  .براي اص�ح تبديل كنندهايي  خانه

محيطي و فساد اجتماعي را  ،مجازات شايسته معالجه هستند و بجاي مجرم عوامل وراثتي
 ،شود اما مسئله به اينجا ختم نمي ،يقت انكار ناپذير استكنند البته اين يك حق سرزنش مي

قطع شود تا مرض آن به ساير  كند كه عضو مريض زيرا گاهي اوقات مصلحت ايجاب مي
  .لحاظ عقلي و واقعي امري پذيرفتني است اعضاي جسم سرايت نكند و اين مسئله از
از  قلب بسياريها  آن كه درنيز چنانند  ها زندان .فساد اجتماعي نتيجه فساد افراد است

شـقاوت بيشـتري از آنجـا خـارج     تـر گشـته و در حالـت وحشـيگري و      ن سختميمجر
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ي مناسب براي ها زمين و بسيار آسان است كه دزدان و قات�ن از زندان به عنوان ،اند گشته
  .نمايند اقدام طرح و نقشه و تقسيم وظايف با همكاري برادران گمراه خود 

حـدود نصـف    رام درآكنيد كه فكر اص�ح مجرمان و شيوه معالجـه   ظه ميشما م�ح
 ،ت به شدت رو به افزايش اسـت ياجنمي شود اما با اين وجود جرم و  قرن است كه اجرا

 .يي آن] هدفي خيالي و گماني استپس هدف اص�ح مجرمان [البته به شيوه اروپا
 ،خـونريزي  ،ديـوانگي درحقيقت جامعه انساني معاصر با جهان متمـدن خـود بـه اوج    

ي قـانوني را  هـا  مجازات ،ثار اين انحرافآو نتايج و  ،غارت اموال و ناموسها رسيده است
  .مجرمان سركش ضعيف و ناتوان كرده استدر برابر رفتار زشت اين 

آيا خود آنان بـه   ؟قاتل و خونريزي چه جاي رحمت و تهذيب دارند يها انسان چنين
 ؟انـد  آيا بر هيچ يك از افراد جامعه ترحم نموده ؟اند رحم نمودهگناه خود  قربانيان پاك بي

دهند و بـه امكانـات و وسـايلي     ي تشكيل مييها گروه يا اينكه كارشان به جايي رسيده كه
مي دانم چه نمن  .اند نيز به آن حد نرسيده ها دولتيابند كه برخي  چنان پيشرفته دست مي

كساني كه با مجـازات اسـ�مي موافـق نيسـتند]     مجازاتي از طرف دلسوزان و نرمخويان [
شـوند و بـدون هـيچ ترسـي در      تر و قـويتر مـي   تاجران مواد مخدر را كه هر روز گسترده

از كار خود باز پردازند  ميشوند و آشكارا به مخالفت و جنگ با حكومتها  جامعه ظاهر مي
 !! ؟دارد مي

را  ها انسان ز دفع خطراتي كهعلم و فرهنگ و تمدن در شكل فعلي آن ا ،سبر اين اسا
عاجز و نـاتوان   ،كند از زمين و هوا و دريا و خانه و مدرسه و كارخانه و خيابان تهديد مي

  .است
انـد و همگـام بـا پيشـرفت      امروزه مجرمان به دانش و تكنولوژي روز هم مجهز شـده 

مـردان   و هماننـد كـرده  آنان نيز پيشرفت  ،پليس و نوآوري در وسايل پيگيري و جستجو
درگير ايـن مسـئله هسـتند و    پليس و مجرمين ريزي مي كنند و هر دو گروه  امنيتي برنامه
  .كنند آيا درك نمي .گيرد به وسيله مجازات زجر دهنده عادلنه صورت نميجز چاره كار 
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ي بدني تأييـد  ها مجازات در پايان ذكر اين نكته لزم است كه در برخي قوانين معاصر
امـا   .ين آن مجازات اعدام است كه در بعضي قوانين پس از مدتي لغو شدگشته كه بارزتر

در كتاب ما مسلمانان عبارت فراگيـر و قـاطعي در ايـن بـاره      .دوباره به آن مراجعه كردند

ۡكمٗإ﴿ :وجود دارد نإ�  َّ إَ إمنن  ن  ۡ�س 
 
ۡنإأ م  ۡو�ٖإو  نق  إإاإّر  َ ند و آيـا چـه كسـي    « ]٥٠املائدة: [ ﴾٥ي وَ

 .»كند بهتر از خدا حكم مي امنبراي افراد م

 جهاد در راه خدا 

 ،بحث از قدرت و ضرورت آن براي فرد و جامعه و امت اسـت  ،لزمه سخن از جهاد
و لزم است كه تفاوت مفهوم  ،و نياز به بيان طبيعت اس�م و تفاوت آن با ساير اديان دارد

يـج اسـت بيـان شـود و     واقعي امت اس�مي با آنچه نزد نويسندگان و تـاريخ نويسـان را  
و رمـز   ،حقيقت جهاد در اس�م و تفاوت آن با لفظ جنگ يا كشتار مجـرد روشـن گـردد   

  .شود بيان گردد وصف مي» في سبيل اهللا«اينكه لفظ جهاد هميشه با جمله 

  :قدرت
و آن را  ،و نفس بشري به آن وابسـته اسـت   ،پسنديده و امر مطلوبي استقدرت چيز 

دهد و كارها و شئونات زندگي  گاه امور خود را با احتياط انجام ميانسان هر .دوست دارد
فكري و علمـي   ،رسد خواه اين قدرت دهد به نتيجه مي خود را بر اساس قدرت انجام مي

واضـح   .انديشه قوي و شخصيت قوي صفاتي پسنديده اسـت  ،جسم قوي .مادي باشد يا
ر خير و منفعت عمـومي بـراي   است كه پسنديده بودن اين صفات زماني است كه در مسي

ظ خواهـد  وتا زماني كه دولت هم قوي باشد اقتدار و هيبت آن محف .خود و ديگران باشد
و  ،ي خدايي است كه زندگي دنيا بـر آن بنـا شـده اسـت    ها سنت اين مسئله يكي از .ماند
حمايـت و حفاظـت    ،خيري ندارد و تا زماني كه به وسيله قـدرت  ،قيقت ناتوان از اجراح
هـاي مختلـف و وسـايل     امروزه تمام كشورهاي دنيـا بـه شـيوه    .خواهد شدنود حاكم نش
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ي هـا  انسـان  گوناگون بر حسب زمان و مكان در صدد گردآوري زور و قدرت هسـتند و 
اند به حدي كـه   ذهن گشوده ،آمادگيي ها روش و ايجاد انواع نيروها ودوره ما به اختراع 

اي براي بيان اهميت قـدرت   لب گذشته مقدمهمطا .هر تصوري را پشت سر گذاشته است
اسـ�م غيـر مسـلمانان و     .گـردد  اما مقدمه ديگر به طبيعت اس�م و مسلمانان باز مـي  .بود

داننـد   داند در اينكه آنان اس�م را آييني مي مخصوصاً مسيحيان و غربيها را دچار اشتباه مي
و اسـ�م در نظـر آنـان     ،استاي از باورهاي غيبي و آداب تعبدي  كه فقط شامل مجموعه

تواند براي عبادت خداي خود  و هر كس بخواهد مي ،خارج از يك مسئله شخصي نيست
ـ   ،اما هدف و غايت اس�م چيزي غيـر آن اسـت   .روشي برگزيند ارت اسـت از  اسـ�م عب

ايمان به خداي واحدي كه جز او كسي شايسته عبادت نيست  -اعتقادي صحيح در قلب 
و قوانيني حـاكم و گسـترده    -ت كمال و منزه از هر عيب و نقصي استو آراسته به صفا

كه در برگيرنده تمام نيازهاي فردي و اجتماعي بشر براي مواقـع صـلح و جنـگ و بـراي     
قـوانيني   ،چگونگي ارتباط فرد با خويشاوندان دور و نزديك و دوستان و دشمنان ميباشـد 

اقتصادي و ساير شئون زندگي  ،اخ�قي ،اجتماعي ،كه شامل آداب و احكام مسائل سياسي
مسلمانان گروهي  :گويند كنند نيست كه مي اهل اس�م نيز آن امتي كه آنان تعبير مي .است

انـد و بـه برخـي رفتارهـاي مشـخص       هستند كه در ميان خود به توافق رسيده ها انسان از
ـ     ،اند عادت گرفته ه اسـت در بـر   بلكه امت اس�مي هر كسي را كـه ديـن اسـ�م را پذيرفت

  .اي از زمين باشد حال از هر نژاد و رنگ و ناحيه .گيرد مي

 :حقيقت جهاد
شود كه اس�م آن عقيده تنگ و اهل  پس از بيان مفهوم اس�م و امت اس�مي روشن مي

پـس جهـاد امـري شـرعي بـراي نشـر        .اس�م آن فرقه محدود و در خود فرورفته نيست
اشاره به اين نكته لزم است كه براي ايـن قضـيه    .است به اس�م ها انسان حقيقت و ورود

زيرا لفـظ جنـگ    .نه جنگ يا قتال ،»جهاد«يعني  ،همان اصط�ح اس�مي آن شايسته است
هاي آن زبانه كشيده و آتش آن ميان افراد و احزاب  شود كه شعله غالباً به كشتاري گفته مي
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امـا قتـال    .مقاصد شخصي و مـادي آن هم براي اهداف و  ،ور گشته است شعله ها ملت و
  .را اهداف را دارد و نه آن مقاصد اين نه ،مشروع در اس�م از اين دسته نيست

اي رشـد يابنـد و    گيـرد كـه عـده    را در نظر نمي ها انسان اس�م فقط مصالح گروهي از
و  ر فكـر دسـتيابي بـه زمـين    و د ،دهـد  ديگران ساكن بمانند و به كميت هم اهميت نمـي 

بلكـه هـدف    .ي بيشتر نيست كه ف�ن رهبر و حاكم را در آنجا بـه قـدرت نشـاند   سرزمين
نهايي اس�م سعادت بشر و رستگاري آنان است و هرگونه جهتگيري و هدفي غير از اين 

و بايد با آن مبارزه شود تا دين حاكم فقط دين خدا و كل زمـين   ،اعتبار است بي در اس�م
هدف نهايي جهاد اس�مي نيز همين  .آن را به ارث برند براي خدا باشد و بندگان صالح او

را به ملتـي   ها ثروت بخواهد و همهخود ها را براي امت  نه اينكه همه خير و نيكي ،است
بلكه جنس بشري با تمام اخت�فات آن منظور نظر اس�م است تا زيـر   ،خاص وابسته كند

اي  باب و امكانـات را بـه شـيوه   و براي اين هدف تمـام اسـ   .چتر اس�م به سعادت برسند
 .گيـرد  حكيمانه و با پند نيكو و جدل شايسته و جهاد فراگير با معني عميق آن به كار مـي 

پس از توضيح معني جهاد و رمز گزينش اين لفظ براي اين كـار و تـرجيح آن بـر سـاير     
نيز كه  بايد به جمله همراه آن ،الفاظ مترادف آن كه به معني صرف نهايت توان و نيروست

  .»اهللا بيلِ سَ  يف«در اصط�ح اس�مي رايج است توجه نمود يعني جمله 

له شرطي است اين جم ،كند اين جمله به وضوح هدف از قدرت اس�مي را روشن مي
د و هدف شو شود و اگر جدا شود كل اصط�ح جهاد ضايع مي نمي كه هرگز از جهاد جدا
 . گردد آن فاسد و نابود مي

دهـد بايـد بـراي     اين است كه هر كاري كه فرد مسلمان انجام مي »ل اهللايف سـبي«معني 

مث�ً بخشيدن مال در راه خير و نيكي  ،مصلحت عمومي و سعادت امت باشد ،رضاي خدا
ي مسكين و نيازمنـد هـم   ها انسان حتي اگر به ،يا مدح مردم باشداگر براي اهداف دنيايي 

 .در راه خدا نخواهد بود ،داده شود
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طورخاصـي بـراي    رود كه به اصط�حي است كه براي اعمالي به كار مي »سـبيل اهللايف «

 اين لفظ جهاد به .آلوده نشده باشد ها هوس هاي اميال و خداوند متعال باشد و با ناخالصي
پس جهـاد اسـ�مي حقيقـي بايـد از هـر       .اصط�ح مقيد گشته تا بر اين معني دللت كند

دروني پاك باشـد و هـدف از آن   منحرف هاي  و انگيزهاميال شخصي  ،غرضي غير خدايي
حق را گسترش دهد و به  ،كه مردم در آن عدالت ورزندتأسيس يك نظام عادل باشد فقط 

  .عدل ياري رساند

إ﴿ :در قرآن آمده است إ�ن  َ نل و ٰت إي �  ْ وا ر  ف   ۡ إ نين  ّّ إو َ ۖن َّ إَ نيلن ي  ۡ إ إ�ن  َ نل و ٰت إي �  ْ د وا إء ام  نين  ّّ َ
نإ ي وتنإۡ  ٰق  َّ إَر جنگند و گروه  گروه ايمان داران در راه خداوند مي« .]٧٦النساء: [ ﴾يلن

  .»جنگند مي كافران در راه طاغوت
در راه  ،هر كس براي برتري نـام خداونـد بجنگـد   « :نيز آمده استو در حديث نبوي 

(..».خدا جنگيده است
14F

1(.  
عني و ضرورت پايبنـدي بـه آن   قرآن و سنت در روايات بسياري به بيان و تأكيد اين م

  .اند پرداخته

 :با قدرتها  آن ي روي زمين و روابطها ملت
امت اس�مي و جهاد در راه خدا اين است بايد دانست كه قدرت نيز  ،اگر مفهوم اس�م

امري لزم براي مجموعه امت و افراد آن است تا در امور دينـي و دنيـايي حيـاتي پايـدار     
در طـول تـاريخ قـدرت را     هـا  ملت و ها امت عجب نيست كه همهو جاي ت .دنداشته باش

دوست داشته و به وسيله آن خود را براي حفظ جايگـاه و گـذران زنـدگي در كرامـت و     
  .اند امنيت آماده نموده

ي شرور اشاره كنم كه استعمار در طـول  ها قدرت دوست دارم كه در پايان بحث به آن
ي ها ملت يي كه استعمارگران به وسيله آن برها درتق ،تاريخ خود از آن بهره جسته است

                                                           
 به روايت بخاري و مسلم و ابو داوود و نسائي و ابن ماجه و احمد -١
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اند و تمام نقاط زمين را بـراي دسـتيابي بـه بازارهـايي      مستضعف در شرق و غرب تاخته
ي ها ثروت يي براي چنگ زدن بر آن و غارت منابع وها زمين براي فروش كالهاي خود و

زمـين   هـاي  معادن و داراييها و  اند و در ت�ش براي يافتن كاني طبيعي آن جستجو نموده
باشد بدون اينكه هـيچ  ها  آن اند تا غذاي شكم و پشتوانه صنايع و تجارت وسيع خدا بوده

  .سودي از آن به مالكان اصلي برسد
پردازند كه قلوبشـان لبريـز    يي زمين مها ثروت اكنون نيز] در حالي به جستجويآنان [
نـان و  زرهـي پيشـاپيش آ  ي هـا  تانـك  و نفـوس آنـان سـيري ناپـذير اسـت و      از حرص

كننـد و اطرافشـان را هـزاران     هواپيماهاي آنان از بال و در فضاي آسـمان حمايتشـان مـي   
اند و در صدد قطع روزي مردمي هستند كـه آرام و سـربراه    نظامي دوره ديده احاطه كرده
 هيي نـه در راه خـدا بلكـه در را   هـا  جنگ چنين ،آري .گذرانند زندگي كريمانه خود را مي

يي است كـه  ها ملت غارت و چپاول ها جنگ اين .و آرزوهاي خودپرستانه است ها شهوت
معادن و گنجهاي زمين را سردرگريبان كار خود دارند و گناهي جز اين ندارند كه خداوند 

هدف  .و داراي ثروت دروني و سبزي و خرمي بيروني هستند ،به آنان ارزاني داشته است
يي براي ها سرسبزي و ها باغ به بازارهايي براي فروش كالها و دستيابيها  جنگ اينديگر 

امـا تعجـب انگيزتـر و     .پذيرايشـان نيسـت  هـا   آن فرزندانشان اسـت كـه سـرزمين خـود    
نيـز كـه در مسـير اهدافشـان قـرار دارد هجـوم       هـايي   سـرزمين  به بارتر اينكه آنان تأسف

  .آورند فقط به خاطر اينكه سر راهشان قرار دارد مي
ي بـين  هـا  پيمـان  وهـا   داري به عهـد نامـه  ما در اين اواخر در نمايش تمدني و قانونام

ي غارت شـده  ها سرزمين پاي خود را در آناند البته پس از اينكه جاي  المللي مقيد گشته
ها و اهداف  و اگر كمترين اخت�لي در خاسته !محكم نمودند و خود را به مقصد رسانيدند

آنـان در تفسـير و توجيـه     .قانون بين المللي پايبند نخواهند مانـد آنان ايجاد شود به هيچ 
قوانين و عبارات چنان توانا هستند كه هزاران مخرج و هزاران تعبير براي خود دست و پا 

ور طـ ي ويرانگر كه به ذهـن شـيطان هـم خ   ها س�ح كنند تا چه رسد به فنون جنگي و مي
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افـرادي   ،با اين وجود .ميكروبي و شيميايي ،هيدروژني ،اي هسته هاي مبمانند ب ،كند نمي
برد و در اشكالي بدسرشت و زشـت و   كه قضيه جهاد اس�مي را زير ساال ميبيني  را مي

ترين كشور  در حالي كه پيشرفته ،دنده خونريزانه آن را تحويل بشريت ميوحشيگرايانه و 
د سـخني راسـت و   كـاش ايـن افـرا    .اي را در هيروشيما انـداخت  دنيا بود كه بمب هسته

خداوند توفيق رسان و هدايتگر  .راندند درست را براي رضاي خدا و در راه او بر زبان مي
  .به سوي حق و راه راست است

 صالح بن عبداهللا بن حميد
 .مكه مكرمه



 
 
 

 و برابراي برخي سؤاالت در زمينه آزادي

 برخي سؤاالت در زمينه آزادي
o  خدادادي فكر و انديشه معتقد بـود و  چگونه ممكن است از يك طرف به آزادي

در  ،از طرف ديگر وي را با به كار گيري مجازات قتـل از تغييـر ديـن منـه كـرد     
حاصل  ،حاليكه تغيير در اثر يك تصميم شخصي و تفكري عميق و دليلي جديد

  ؟شده باشد
o دانند كه مسيحيان عقيـده اسـ�مي را بـه عنـوان حـق       مسلمانان بسيار طبيعي مي

.. اما آيا براي آن دسـته از مسـلماناني كـه بـه مسـيحيت      .عقيدتي بپذيرندبرادري 
تا آن آزادي خـدادادي هـم رعايـت شـده      ،چنين حقي وجود ندارد ،مندند ع�قه
  ؟باشد

o ي اس�مي به غير مسلمانان همـان  ها سرزمين آيا اس�م اين آمادگي را دارد كه در
مسـيحي دارنـد تـا بتواننـد بـه       يهـا  سرزمين آزاديهايي را بدهد كه مسلمانان در

مساجد مسلمانان وارد شده و آزادانه دين خود را براي مسـلمانان تبيـين كننـد و    
  ؟وت نمايندعبه پذيرش مسيحيت دتوده مردم را 

o امـا زن   ،توان منطقي دانست كه خداوند به مرد و زن آزادي برابـر داده  چگونه مي
منع  -اين دليل كه مسلمان نيستفقط به -مسلمان از انتخاب شوهر دلخواه خود 

  ؟شود مي
o شـ�ق زدن و يـا رجـم     ،ي بدني مانند قطع دست دزدها مجازات توان چگونه مي

  ؟گناهكار را كه در برخي آيات قرآن نيز به آن اشاره شده توجيه كرد
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 برخي سؤاالت در زمينه برابري
o ون اينكـه بردگـي   دهد كه در اس�م انسان آزاده از برده برتر است بد چه معني مي

  ؟محكوم شود يا به كلي ممنوع گردد
o شود كه خداوند افراد بشر را در حقوق و وظايف برابر آفريده است چرا گفته مي، 

مـث�ً اعـ�م    ؟شـود  نابرابري پذيرفته مـي  ،در حاليكه به خاطر برخي مسائل ديني
ـ   مي اب يـا  شود مسلمان بر غير مسلمان برتري دارد هر چند غير مسلمان اهـل كت

  ؟پيرو يكي از اديان ديگر يا جزو غير مامنين باشد
هـاي حقـوقي و اجتمـاعي     ما اين نابرابري را كه مبتني بر عقايد ديني اسـت در زمينـه  

همزيستي ميان مسلمانان و مسـيحيان و   ،آيا بر اساس حقوق مشترك :پرسيم بينيم و مي مي
عقيـده اسـ�مي تعارضـي وجـود      يهوديان و ساير مردم چه مامن باشند چه غير مامن با

 دارد؟ 
توان ميان مسلمانان و  مخصوصاً با در نظر گرفتن قضيه اجراي شريعت اس�مي آيا نمي

  ؟و چرا برتري جنسي ميان مرد و زن پذيرفته شده است ؟غير مسلمانان برتري قائل نشد
  :يابيم ما اين برتري را در موارد زير مي

تواند بيش از يك شوهر داشـته   اما يك زن نميچند همسري در اس�م جايز است  -1
  .باشد

تواند از همسر خود و بدون اينكه نسبت به نتايج اين كار بازخواست شود  مرد مي -2
راه اي نـدارد و بـه سـختي و فقـط از      در حاليكه زن جز پذيرش چـاره  جدا شود
 تواند ط�ق گيرد. قانوني مي

هـا   هرچنـد كـه بچـه    ،ن خود داردپدر حق كفالت و سرپرستي دائمي را بر فرزندا -3
  .تحت سرپرستي مادر باشند

بينيم كه سهم زن در بيشتر اوقات نصف سهم مـرد   در مورد ارث و ميراث هم مي -4
  .است
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توان ميان اين مسئله كه خداوند خالق بشر است و  شويم چگونه مي در پايان متذكر مي
امر نموده و آيات قـرآن بـه ايـن    همه را دوست دارد با اين مسئله كه او به كشتن كافران 

  ؟رابطه منطقي برقرار كرد ،مسئله اشاره نموده
پردازند آيا گوناگوني و تنوع  و در كشورهاي اس�مي كه به اجراي شريعت اس�مي مي

يـك رحمـت الهـي كـه      -سياسي و خانوادگي ،اجتماعي ،فرهنگي ،در تمام اشكال ديني-
رود يا اينكه شريعت اس�مي به شكل ديكتاتوري است به شمار ميـ يضامن آزادي و برابر

چنانچه هم اكنون در بسـياري از كشـورهاي اسـ�مي     ،كند همه اشكال اين تنوع را رد مي
 ؟بينيم مي
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