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 شناختی در اسالمرويكردی تاريخی و جامعه

  
عانی مرتبط با مدست شدن است و در ادبیات فارسی بهی چرخش و دستو به معنا« ل-و-د»ای پیچیده است و از منظر لغوی از ريشه دولت واژه

خورد. ذهنیت تاريخی وجود ومنال و بخت و اقبال. ادبیات بازتابی از شئون اجتماعی است و با ذهنیت هر قومی پیوند میشده مثل مالآن نیز ذکر 

کنند و تصرفاتی در مال و ناموس مردم داشتند به همین دلیل در ادبیات ما اين معانی را برای دولت ومنال فراوانی کسب میدارد که دولتمردان، مال

 اند هرچند معنای دقیقی برای لفظ دولت نیست.یز در نظر گرفتهن

دين معنی است که اين ايام در زبان عربی نیز به معنای حكومت کردن آمده است ولی ذاتاً به معنای چرخش است. تلک األيام نداولها بین الناس ب

 چرخد.شود و میدست میبهدست

يک مقوله انتزاعی و  Stateشود. وجود دارد بسیار متفاوت است و ثبات و مفروضی برای آن قائل می برداشتی که در معنای امروزی از واژه دولت

کنیم به قلمرو و حكومت که ملموس هستند توان ما به ازای عینی برای آن قائل شد ولی دولت را ريزتر میکلی است. دولت ملموس نیست و نمی

 نیست. Concreteولی حاکمیت انتزاعی است و 

شود و عمومًا به خاطر آثار هومی نسبتاً ثابت تلقی میفترين جزء آن است. دولت در حقوق مدانیم و ملموسامروزه، حكومت را جزئی از دولت می

ها بوده است. سامانیان، قاجار، پهلوی دولت است. دولت ايران يكی پديده تاريخی است و آنچه دستخوش تغییر تاريخی شده است، حكومت

جمهوری اشد، رئیسنباشد، حكومت معنی ندارد. تا زمانی که رياست جمهوری در دولتی نب Stateنمايندگی از دولت کردند. تا دولت همگی، 

ها به مناصب گیرد. محدود کردن مدت و قدرت دولتمردان برای اين بود که متوجه باشند که آنمعنايی ندارد يعنی هويت خود را از اين جايگاه می

 بخشد.دهند بلكه اين مناصب است که به دولتمردان، هويت میهويت نمی

 شده است جهت دهد.حاکمیت يک قدرت قاهره است و قدرت سیالی که تجمیع شده و به سويی که جامعه برای آن تشكیل

 گويد: يد قاهرة لیس فوقها يد.ابن خلدون در تعريف حاکمیت می

 توانند اطاعت کنند و قطعاً بايد جمعیتی باشد.ريتی وجود ندارد و معنی ندارد. سنگ و کلوخ که نمیتا زمانی که ما نباشیم يعنی جمعیتی نباشد آم

کند بنابراين استاندار امضا می هرگونه تغییری در درون ساختار اتفاق بیفتد، دولت مسئولیت دارد نه حكومت. مثال: استاندار از جانب دولت قرارداد

شود اما تغییرات بنیادين غییر استاندار، قرارداد فسخ نمید را به فرد بدهد بلكه اين اعتبار از دولت است بنابراين با تتواند اعتبار قراردابعدی نمی

 تواند باعث فسخ قرارداد شود.المللی میبین
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 کند. ست در اثر ادغام يا تجزيه دولت، دولت جديدی به وجود بیايد و تغییرفرض بر اين است که دولت ثابت است ولی ممكن ا

شود زيرا حكومت قبلی نماينده دولت هايی که حكومت قبل بر عهده دارد، به حكومت بعدی منتقل میاگر دولتی، حكومتش تغییر کرد، مسئولیت

 د.های آن متوجه دولت است نه صرف حكومت و فراست و بنابراين مسئولیت

 دهد.جنگ و کودتا و انقالب در درون دولت رخ می

تنهايی آثار اند و اعتبار فرد از دولت و جايگاه وی است. اگر منصبی نباشد، مقامی وجود ندارد. فرد بهفاصله انداخته State Manو  state بین 

 حقوقی ندارد بلكه بايد در جايگاهی قرار داشته باشد تا آثار حقوقی پیدا کند.

 رود.ها، تعهدات از بین نمیمرد بنابراين با تغییر حكومتدولت تعهد دارد نه دولت

  
های مسلمانان و از جنبه مدرن دولت ثبات دارد و تغییر شود تاريخ تحوالت دولتدرس ما يعنی تاريخ تحول دولت در اسالم از حیث لغوی می

 کند.چندانی نمی

ذيرای حكومت پیامبر بود سرزمینی به شكل امروزی نداشتیم. ما حتماً چیزی به نام حكومت داشتیم. مدينه پحدودوثغور دينی داريم ولی مرزهای 

 صرار کنیم.و امرونهی و پیمان اخوتی و قضاوتی وجود داشت ولی دولتی به معنای مدرن آن نبوده و دلیلی ندارد که بر وجود آن ا

. در تاريخ ددانعیان، خالفت را حق امام و الهی میه عهده مردم گذاشته شده است ولی شیگويند که خالقت الهی نیست و بفرقه اهل سنت می

گرايانه و پراگماتیک نگاه گرفته است. برخی کامالً واقع های متفاوتی شكلهای متفاوتی از اسالم وجود داشته، حكومتمسلمانان چون برداشت

 دهند.کنند و حكومتی با اين ديد تشكیل میمی

های مختلف به معنای اختالف در اسالم نیست بلكه حرف اسالم يكی گرفته است. حكومت هايی است که در جهان اسالم شكلور حكومتمنظ

گیرد که برخی مبتنی بر ها، در طول تاريخ مبنای تئوری سازی ها قرار میهای متفاوتی از آن دارند. عملكرد حكومتاست و مسلمانان، برداشت

 .اسالم نبودند

های بیرونی تئوريزه شده است. انديشه اهل سنت که در ساختار اجتماعی جهان اسالم داری ذهنیتی بود که به شكلی استمرار پیداکرده، واقعیت

 گرايانه و انقالبی است. ما حكومت شیعیان داشتیم مثلکارانه است ولی انديشه شیعیان که در قدرت نبودند، آرمانمسند قدرت بودند، محافظه

 بويه ولی ما داعیه حكومت شیعی داريم.صفويه و آل

 را هم داريم. )علیه اسالم(در تاريخ اسالم هم حكومت مروان بن حكم و اولی را داريم از طرفی حكومت امیرالمؤمنین

قدری که شمشیر در هگويد: باز سقیفه شروع شد و اولی گفت که پیامبر فرمود که االئمه من قريش و حكومت را تصاحب کرد. شهرستانی می

 کدام از احكام الهی کشیده نشده است.بحث حكومت کشیده شده درباره هیچ

شكل  گويد که حكومت با زور هماند. خنجی اصفهانی میدر نگاه اهل سنت، عمل مقدم بر تئوری است يعنی آنچه رخ داده است را تئوريزه کرده

گونه است ولی در دوره معاصر، ابوالعالی مودودی ها ايناً نظريهشوکت تأسیس کند. عمومگیرد و مشروعیت دارد اگر بتواند حكومتی با می

 اند.پاکستانی و رشید رضا از نگاه گذشته اندکی فاصله گرفته

ای دولت از جبه که میگويیم تاريخ تحول دولت در اسالم بايد مشخص کنیم که نگاه شیعی يا سنی زيرا تفاوت فقهی وجود دارد. بهتر استهنگامی

 واژه حكومت استفاده کنیم. بیشتر تاريخ تحوالت حكومت بوده است.
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تر از آن يمن قرار داشت که به لحاظ تاريخی همواره جزيره عرب است که نجد و حجاز بود و پايیندانیم شبهخاستگاه آنچه ما دولت اسالمی می

. بسیاری از مبادالت دريايی از همین قوم بوده است و جايی بسیار متفاوت از واجد يک نوع مدنیت و ساختار حكومت و آثار تمدنی بوده است

های تمدن ساز بوده است ای مورد توجه ايران و روم و محل مناقشه اين دو امپراتوری بوده است. يمن داری برخی مؤلفهعربستان است و منطقه

 جزيره عرب اين ويژگی را نداشت.که شبه

های هوشمندی بودند هرچند رئیس دزدان بودند. شود نه پیشینه تمدنی نداشته آنان. امويان انسانگیری حكومت میه شكلدين در عربستان دستماي

ین بپردازد بنابراين بايد از اين عنصر استفاده ابزاری کنند. در جنگ تبوک که دين يک همگرايی اجتماعی به وجود آورده بود و به مبارزه با روم می

 یم شدند.لمانان با روم شكل گرفت، روم نتوانست حريف آنان بشود بنابراين قبايل سرکش عرب در برابر اسالم تسلتعدادی از مس

فت. مزدک، سلطه در ايران دوره ساسانی با موجی از نفرت اجتماعی علیه حكومت شكل گرفت با قیام مزدک، نوعی کمونیسم ايرانی شكل گر

زمین بايد اشتراکی باشد و  وبرد و توانست اصول خود را در ايران حاکم کند. يكی از اصول اين بود که زن  روحانیون زرتشتی را در ايران از بین

 ر عربی زنديق شد.خواند آن را زنديک گفتند که دکتابی به نام زند داشت که هرکه می

ز انفر از ايرانیان  700و انوشیروان بر مسند قدرت نشست. رفته را بازيابد وقمع کند و قدرت ازدستساسانی توانست بعد از مدتی، مزدکیان را قلع

دهند. در اين زمان بود که پیامبر نامه فرستاد و انوشیروان نامه را کنند و حكومت را تشكیل میوقمع میروند و در آنجا قلعطرق دريا به روم می

ماجرای دستگیری پیامبر  نوشیروان و مسلمان شدن گروه فرستاده شدهپاره کرد و بعد گروهی را برای دستگیری پیامبر فرستاد که با کشته شدن ا

 شود.ن آغاز میشوند و حرکت گسترش اسالم به ايراانیان مسلمان میشود و نسل دوم ايرمختومه می

بودند و به  )علیه اسالم(رالمؤمنینها پیشینه دينی داشتند و به يمن نیز توجه و نفوذ زيادی داشتند که حتی بعد از رحلت پیامبر نیز همپای امیايرانی

گونه نبود به همین دلیل دولت سازی در آنجا با همین دلیل ايرانیان زيادی اعدام شدند. يمن قبل از اسالم دولت داشت ولی جزيره عرب اين

شت و کی کويری و محیطی غیرقابل خوبی شكل نگرفته و کمال نیافته است. از نگاه جغرافیايی، عربستان بسترمشكالت فراوانی همراه بوده و به

گرفته است. آب از عوامل مهم تشكیل تمدن  ای فراوانی در جزيره عرب به خاطر مراتع شكلهای قبیلهوعلف داشت به همین دلیل جنگآببی

ه همین دلیل قبیله گرايی شود و بگرايی افراد میها باعث درونيابد. اين محدوديتاست و اگر اين عامل نباشد چسبندگی اجتماعی کاهش می

شود و شهرنشینی مسخره خواهد بود و به نشینی با ارزش میگردی و کوچشود و شیخوخیت در آن معنادار است و زندگی بیابانبسیار مهم می

مل یابانی، ضريب تحآيد. در زندگی بعنوان پايه همگرايی سیاسی به وجود نمیگیرد و همگرايی اجتماعی بههمین دلیل قدرت متمرکز شكل نمی

ها هستند بنابراين نبود دولت قوی و پايدار، مانع از گیری تمدنها، از عوامل اصلی شكلگیرد و دولتيابد و مدنیت شكل نمیافراد کاهش می

 ماند.ن باقی نمیشد سرنوشت روشنی نداشت و شايد چیزی از آجزيره عرب خارج نمیرسد که اگر اسالم از شبهگیری تمدن شد. به نظر میشكل

تر فرامین پیامبر را پذيرفتند و دولت شكل تر و راحتتمدن و فرهنگ سیاسی در مدينه شكل گرفت و مدنیت در مدينه بیشتر از مكه بود و سريع

 گرفت.
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 دوران پیشا اسالمی اعراب وجود دارد. در تمامی حوادث بعد از اسالم رد پايی از

گیری جامعه عرب پیشا اسالمی بر اساس نسب و خون بود. شايد ويژگی های جامعه پیشا اسالمی وجود داشت؛ شكلترين ويژگیيكی از مهم

اند و خون برای آنان مناسب شده دهجزيره اين خودگرايی را در آنان به وجود آورده است و عموماً به خود و نسب خود پناه آورجغرافیايی اين شبه

 است.

ويژه در دوران پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(. وقتی خون مناسبات اجتماعی را شدت در سراسر جامعه اسالمی قابل مشاهده است بهاين ويژگی به

ای داشت و برای م و قبیله جايگاه ويژهای رئیس قوامعهجدهد و در چنین شكل دهد، معیار برتری افراد جامعه را خون و نسب افراد تشكیل می

 انتخاب رئیس قبله يا عنصر شیخوخیت اهمیت داشت .

آيد حمیت و غیرت سال به طول انجامید بر اساس همین عناصر شكل گرفته است. وقتی بحث خون پیش می 700های اسالمی که حدود خالفت

 کند.خاب خلیفه سوم بسیار پررنگ بود. خون خون را پاک میدهد که همین در ماجرای انتشدت خودش را نشان میتاريخی به

درستی تحلیل کنیم. به لحاظ مذهبی برخی از مناطق قبل از ظهور اسالم نیز مذهبی توانیم فارغ از اين مسائل، جامعه آن روز عرب را بهما نمی

ا موردتوجه قرار رخدايان مجسم بودند و خدای نامجسم  بودند و اين ذهنیت وجود داشت ولی در مرکز ذهنیت واحد وجود نداشت و به دنبال

 ان اعراب وجود داشت ولی خدای مجسم مطلوبیت داشت.عنوان خدای نامجسم در میهلل بهادادند هرچند نمی

ند وجود نداشت حدی از خداوها را در پی دارد و تلقی واآورد و مقاومت آنهای شديدی به وجود میپیام اسالم در ذهن شكاک تجار عرب تكان

جزيره عرب مقدس بوده و چندين بار حضرت ابراهیم و پیامبر اسالم خانه و ثنويت و وثنیت در میان آنان رواج داشت. در طول تاريخ ناحیه شبه

 کعبه را مرمت کردند و به قولی محل هبوط حضرت آدم بوده است.

مگرايی معطوف به عوامل ديگر های اجتماعی را متوقف کنند هرچند عدم هتوانست کششنگرش چندگانه پرستی در بعد سیاسی و اجتماعی می

کردند مثالً کشاورزی و دامداری بسیار بسیط صحرايی با محدوديت آب در نیز هست. به  لحاظ اقتصادی جامعه عربی به چند طريق امرارمعاش می

کند. در اين جامعه شتر مهم شد و محصوالت آن مهم است زيرا شود و عصبیت و قبیله گرايی را تقويت میآن منطقه باعث تجاوز قبايل می

 آبی و نبود خاک حاصلخیز(حیوانی است که توان و طاقت زيادی برای زندگی در اين شرايط محیطی را دارد.)وجود بادهای شديد و کم

کرده است. در اين مسیر کاروانسراهايی عبور می جزيره عربرفته و از شبهنوع دوم زندگی اقتصادی، تجارت است. خط تجاری از يمن به شام می

بردند. جزيره عرب میها کنیزها را از روم به شبهکرده است. اين کاروانآمده و نوع زندگی متفاوتی ايجاد میگرفته و مدنیتی به وجود میشكل می

 رفتند.يک خط تجاری ديگر  نیز  به مصر می

گفتند. روم شرقی به روم غربی حمله ها به غیر خدايانشان برده يا اسالوها میاسالوها هستند که رومی های رومی ياصغلبی و طغالبه همان برده

منش و بورژوا به وجود آمد و اين در کنار شكاکیت گرفتند. تجارت سود فراوانی برای اعراب داشت و طیف اشرافکرد و آنان را به بردگی میمی

اه شناسیم. مكه عالوه بر يک مرکز مذهبی يک مرکز تجاری نیز بوده است و بازار عكاز يک مرکیب جامعه را میگذاريم و تو وثنیتی که داشتند می

های ا قومیتبصرفه بود و هرچند بهآمد. توسعه تجارت برای بورژواها مقروندهد و کاالها به نمايش در میاز يک سال را به خود اختصاص می

اند. مأل و مترف در قرآن بسیار مذموم است که به يكی از خطوط اصلی زندگی اعراب در خود را حفظ کردهديگر درگیرتر بودند ولی عصبیت 

المال را شود. مثالً عثمان بیتمنشی در اين دوران بازتولید میهايی در دوران خلفاء و روحیه اشرافشود. بذل و بخششدوران بعد از پیامبر می

شود و اين اخالف اشرافی گیری قبل از اسالم در دوران خلفاء بازتولید جو میدين لذتبخشیدند. تجار بییدانستند و از آن مبرای خود می

 رد.ناحق توزيع شده است را از افراد بازپس بگیالمالی که بهکند بیتشود که امیرالمؤمنین تالش میمی
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شده و خواهی در آنان نهادينهرو بودند ويژگی آزادیچون با بیابان عريان روبهفرهنگ باشند. گونه نبود که بیجامعه عرب واجد فرهنگ بودند و اين

ربی در با زبان بسیار درگیر بودند و شعر برای آنان بسیار مهم بود و يكی از مسابقات معروف عكاز همان مسابقه شعرخوانی بود و برترين اشعار ع

ای که مدعی داشتن برترين سخنوران قرآن کريم همین است که با زبانی فاخر در جامعهشد و يكی از معجزات شد و خريداری میآنجا انتخاب می

 طلبد.کند و هماورد میاست، تحدی می

 گونه است:کلیت وضعیت جامعه عرب اين

گیرد و نیاز به عنصر گرا در به جزيره عربستان وجود داشت که باعث شد يک دولت سرزمینی واحدی در آنجا شكل نای کامالً واگرا و درونجامعه

هايی تأکید احد سرزمینی بر ويژگیبرای تشكیل دولت و Nation-Stateديگری بود که اين دولت سرزمینی شكل بگیرد. در نظريات جديد 

ا دولت واحد شكل بگیرد اما در تآن را کنار گذاشتند  دانستند به همین دلیلشت در اروپا دين را عامل نزاع میکند که در عربستان وجود دامی

ايی در عربستان وجود عربستان عنصر دين بود که توانست دولت واحد را شكل بدهد. در عربستان پیشا اسالم  عامل دونی و بیرونی برای همگر

ها به آن یابانی بود و مطلوبیتی نداشت که ديگر تمدنسرزمین ب ها داشتند چون عربستان يکنداشت. اقوام عربستان ارتباط محدودی با ديگر تمدن

 توجه کنند و بجنگند.

  
 معانی

 يوگ: جنوب

 اسالو: برده
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 1394اسفند  9جلسه چهارم 

 1394اسفند  9يكشنبه, 

 ب.ظ 04:08

عنصر خون، عامل اصلی  می کردند و جامعه آن روز عرب به سادگی حاضر به قبول اين پیام الهی نبودند. در آن روز که دختران را زنده به گور

ابله و .. بود به مقجامعه بود. يک جهان بینی و مجموعه همگون آن روز جامعه عرب که شامل بورژوازی، بت پرستی، شكاکی، ادبیات، شعر و.

بعد از اتفاقاتی که بعد از رحلت  پیامبرمبارزه با پیام الهی فراخوانده شدند. ايده انقالبی پیامبر به شدت طرد شد و به نظر می رسد انقالب فرهنگی 

 حضرت رخ داد، عقیم ماند و پیگیری نشد.

ينه مثل مكه نبودند و مدنیتی دوره نخست، دوره تبلیغ است و به همین دلیل پیامبر برای تبلیغ بهتر از مكه گريخت و به مدينه هجرت کرد. مردم مد

ود. مردم يثرب تحمل يكديگر مكه بود و به همین دلیل مدنیت بیشتری در آنجا فرهم آورده ب را تجربه کرده بودند. کشاورزی مدينه پیشرفته تر از

به همین دلیل يكی از  را داشتند ولی در اين اواخر بود که اختالف اوس و خزرج باال گرفته بود. دولت سازی نیازمند همگون سازی نسبی بود

ودند( و مسلمانان و ها و قحطانی ها)مكی ها و مدنی ها که شمال و جنوب شبه جزيره بمشكالت پیامبر، هماهنگی بین اوس و خزرج و عدنانی 

یام اسالم را رسانده بودند ولی يهوديان بود. مبنای هجرت پیامبر، پیمان عقبه اولی بود هرچند تعدادی از مسلمانان پیش از پیامبر رفته بودند و پ

كانی برای امرار معاش و ماهش دهد و دولت سازی کند. برای مسلمانانی که مهاجرت کردند بايد نیازمند دست باالتری بود که اين اختالفات را ک

می را شكل میدهد محل سكونت داشته باشند که اين يكی از مشكالت بعد از هجرت بود. پیمان اخوت، پیمانی است که هسته اولیه دولت اسال

اهش يافت و وحدت جامعه اسالمی است که با پیامبر پیمان می بندد.( شكاف ها با اين پیمان ک )تنها کسی که با انصار پیمان نمی بندد امیرالمؤمنین

 بر اساس عنصر مذهبی شكل گرفت.

. با مسلمانان میتوان پیامبر می دانست يهود مشكل زاست ولی توان مقابله با آن را نداشتند هرچند اصل بر دعوت و زندگی مسالمت آمیز است

اشتند که جان و مال شما لی با يهوديان نمیتوان اينگونه برخورد کرد بنابراين بر اساس قوانین برخورد می کنند. قانون گذپیمان اخوت بست و

از ما حمايت کنید. پیامبر تا  محترم است و شما نیز بايد به جان و مال مسلمانان احترام بگذاريد و اگر به جامعه اسالمی حمله شد، شما نیز بايد

بعد به مقابله با تهديدهای  وهود ستون پنجم دولت نشده بود با آنان مدارا می کرد. پیامبر بايد در داخل دولت، وحدتی ايجاد می کرد زمانی که ي

ديد را بپذيرند و خارجی می پرداخت. يكی از کارهای مهم پیامبر، ايجاد يک فضای همگن بود. يهودی ها بايد ساختار سیاسی و اقتصادی ج

 ه حمالت قريش متحد شوند.بتوانند علی

 ود را بازپس بگیرند.خون و اموال مشرکین هدر است و عالوه بر اين بنا بر اصل انقاض میتوانستند مالی که از آنان در مكه مصادره شده ب

  
 حاکی چند پیام است:

 ما دارای نیروی نظامی هستیم و قريش نمیتواند هروقت خواست به ما حمله کند. .1

 قريش قطع شده بود.شاهرگهای تجاری  .2

 ی زندگی کسب کنند.مهاجران تا حدی می توانستند از انصار کمک بگیرند ولی از طريق انقاظ اموال خودشان توانستند سرمايه ای برا .3

  
يعنی  هول آمده است(حكم جهاد با تأمل نازل شده است. اصل بر ايجاد امنیت است. استراتژی گسترش اسالم اول دعوت است و بأنهم ظلموا)مج

 ابتدا به شما ظلم شده است و بعد از آن بنا به تقاضا های بسیاری که از پیامبر داشتند، اين آيه نازل شد.

دند حتی از فرصت جنگ جنگ های پیامبر عموما دفاعی بوده است. استراتژی چون بر دعوت بوده پیامبر نامه های به سران ديگر دولت ها فرستا

 الم استفاده می کردند.نیز برای دعوت ديگران به اس
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توح، سال بعد پیامبر به گونه توانستند مكه را فتح کنند که توانی برای مقابله قريش باقی نماند و همان سال تا يمن گسترش پیدا کرد. بعد از فتح الف

برابر اسالم رام شدند ولی انتظار  تعداد بسیاری از قبايل که تحت حكمرانی هیچ دولتی نمی رفتند ديدند چاره ای نیست و سرکش ترين قبايل در

هجری تعدادی که مسلمان شدند بسیار  10تا  8داشتند که همانطور که به آسانی اسالم آوردند، بتوانند به آسانی نیز اسالم را رها کنند. از سال 

 فراوان بود.

مبر اختالفات خود را کنار ف اوس و خزرج تحت هیمنه پیابه همان اندازه ای که تهديد بیرونی بود، دولت اسالمی از درون نیز تهديد می شد. شكا

 گذاشتند.

و حاکمیتی به وجود آورد  عرب ها که دين نداشتند، قدرت آن را نديده بودند. حال که اين ابزار توانسته است وحدت سرزمینی ايجاد کند و دولت

 چرا نبايد از اين ابزار استفاده کنند؟

  
 ضمائم:

  
 إما يعذبهم وإما يتوب علیهم واهلل علیم حكیم هللا ألمر مرجون وآخرون

 لَرَادَُّکَ إِلَىَ مَعَادٍ فاهلل خیر حافظاوهو أرحم إِنََّ الََّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآن
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 1394اسفند  16يكشنبه, 
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ديدند که شهر نیازمند همگرايی اجتماعی است. همبستگی سیاسی و اجتماعی نیازمند پیامبر اکرم بسیار واقع بینانه برخورد کردند و در مدينه 

با هم کاهش تنش ها و شكاف ها بود. پیامبر بسیار واقع بینانه حوادث را رصد کردند و سعی کردند که يهودی ها و مهاجرين و مسلمانان مدينه را 

 همراه کنند و يک مجموعه نسبتا همگنی شكل گرفت.

رت به نوعی خود را خزرج و يهوديها و مسلمانان تنش هايی داشتند که با تالش پیامبر تنش ها کاهش پیدا کرد ولی بعد از رحلت حضاوس و 

دولت کارويژه خود را  نشان داد. در دوران حیات پیامبر، شخصیت و منش حضرت بسیار تأثیرگذار بود و مجموعه تقريبا همگنی به وجود آورد و

 لت سرزمینی اسالم شكل گرفت.پیدا کرد و دو

 پیامبر دو استراتژی را پی گرفت:

 استراتژی دعوت: .1

 دعوت حبشی ها و رومی ها و ايرانی ها و...

 استراتژی جنگ: .1

 خروج از مرزها در زمان خود پیامبر مطرح شد.

  
دولت بسیار مهم بود.  شد ولی بعد از تشكیل وضعیت موجود می توانست شكننده باشد. در دوران قبل از دولت اسالمی اختالفات داخلی تلقی می

 تمكین قبايل در برابر دولت پیامبر به علت قدرتی بود که آن دولت داشت.

. شخصیت پیامبر به گونه مرزبندی اعتقادی مشكل است و مثل مرز نژادی و قبیله ای عینی نیست. شیوع نفاق در جامعه اسالمی قابل مشاهده نبود

حضور پیامبر به صورت  ه سمت مرجعیت واحد رفت ولی بعد از رحلت پیامبر فضای جامعه اينگونه نبود. منافقان در زمانای بود که جامعه را ب

نظر داشته باشند چگونه  مخفیبانه وجود داشتند. پیامبر نسبت به آينده دولت اسالمی حساس بود و شرعا و عقال واجب بود که در مورد جانشینی

 سوی پیامبر را انكار می کنند؟ برخی انتخاب جانشینی از

 و اهلل يعصمک من الناس

 ناس چه کسانی ممكن است باشند؟

 خارجی ها عقب نشینی کرده بودند و توان دخالت نداشتند

 ايرانی ها درگیر مسائل داخلی بودند

 مشرکین که سرکوب شده بودند

 مسیحیان در نجران بودند و بعد از مباهله پذيرفتند و خراج می دادند.

 يهوديان نیز با اقتدار دولت اسالمی، توان تحرکی نداشتند و مشكلشان اصل دين بود نه جانشینی پیامبر

ين اختالف می توانست در امسلمانان با توجه به حصر عقلی، تنها گروهی هستند که مورد نظر پیامبر بودند که امكان داشت قبول نداشته باشند. 

اشت اينكه جامعه دی در طول تاريخ و در جوامع مسلمان نسبت به حوادث بعد از رحلت پیامبر وجود دمعرض فروپاشی قرار دهد. ذهنیت واح

سالم مورد ترديد قرار نیاز به رهبری دارد و اسالم دينی سیاسی است هرچند اين ذهنیت بعدها به افراط و تفريط کشیده شد و ماهیت سیاسی ا

 گرفت. )مرجئه بی دولتی را تبلیغ می کردند.(
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را به رحلت پیامبر باعث بروز شكاف های پیشین شد. در واقعه سقیفه نكاتی قابل فهم است  مثل اينكه سلطنت پیامبر گفته می شود جايگاه پیامبر 

رج دنیايی شدن تقلیل می دهد. چرا انصار بايد در سقیفه جمع شوند؟ انصاری که بین خودشان اختالف داشتند وسعد بن عباده به عنوان بزرگ خز

 جلو انداختند. مهاجرين می گويند سلطنت عرب و پیامبر از ماست و قريشی است.

 لشكر کشی به روم شويد ولی  اولین کسی که لفظ خلیفه را استفاده کرد اسامه بود. پیامبر به اسامه دستور می دهد که به لشگرگاه برويد و آماده

 روم يا برگردم؟پیكی فرستادند که به خلیفه رسول اهلل بگويد چه کار کنم ب اسامه می بیند که پیامبر دستوری ندادند به همین دلیل

 در آيه  واهلل يعصمک من النار پیامبر می داند نگران هايی است.

نند ولی رادرانه با هم زندگی کقراردادهايی امضا شد که روابط اقتصادی با مسیحیان و يهوديان انجام شود و تفاهم در بین مسلمان ها امضا شد تا ب

ا را تصرف کرديم. استدالل سقیفه نقطه آغاز جدايی مسلمانان است و سخن های آنان کامال واقعی بود مثال ما قالن جنگ را آغاز کرديم و فالن ج

 مهاجران ، اين است که سلطنت پیامبر مكی و قريشی است.

 در سقیفه از اين دو ابزار استفاده کردند:

 األئمة من قريش .1

 بین اوس و خزرجاختالف ما  .2

 دايی شیعه و سنی است. جبعدا پیشنهاد دو رهبری را کردند که پذيرفته نشد و حاکمیت ابوبكر بعدها به تئوری خالفت تبديل شد و اينجا آغاز 

 فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَیْسَ لِی مُعِینٌ إِالَّ أَهْلُ بَیْتِی، فَضَنِنْتُ بِهمْ عَنِ المَوْتِ...

 ردن و  نگريستنو نظرتُ ای تأمَّل ک

 چگونه با قلت ياران اقدام کنند؟

ولی مجبور شده  حضرت صبر کردند و سكوت کردند تا کیان نظام اسالمی حفظ شود. بعضی از قبايل عرب که پیش از اسالم سرکشی می کردند

 قبايل، اسالم را رها کردند. قوط کرده و برخیبودند اسالم بیاورند بعد از رحلت پیامبر از اسالم برگشتند. در شرايط بعد از رحلت پیامبر مكه س

  کی از شرايط سخت دوران حضرت(فَرَاَيتُ اَنََّ الصََّبْرَ عَلی هاتا اَحْجی، فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَینِ قَذًی، وَ فِی اْلحَلْقِ شَجاً! )حا

 امیرالمؤمنین)ع(: 

  عاقِلَ مَن يَعرِفُ خَیرَ الشَّرَّينِلَیسَ العاقِلُ مَن يَعرِفُ الخَیرَ مِنَ الشَّرِّ وَ لكِنَّ ال

 . عاقل، آن نيست که خوب را از بد تشخيص دهد. عاقل، کسى است که از ميان دو بد، آن را که ضررش کمتر است، بشناسد

  250مطالب السئول، ص 
  

هی برای خود ساختند و د و در دمشق پايگاقريشی ها که نفوذ اقتصادی پیدا کرده بودنپیامبر برای کاهش فشار بر مسلمین مجبور شد صلح کند.

ين و رومی ها اسالم را اسالم اموی در آنجا شكل گرفت. خلیفه اول چخ از سوی مهاجرين و چه از سوی انصار پايگاه مهمی نداشتند و خطر مرتد

ف پیروز اختال تند حاکم شوند.تهديد می کرد. اگر کسی از درون قیام می کرد شكاف جدی در اسالم ايجاد می کرد و اموی ها می توانس

 پر از نیروی نظامی می کنم. امیرالمؤمنین و ابوبكر، اموی ها بودند. ابوسفیان به همین دلیل به امیرالمؤمنین می گفت که اگر بخواهی مدينه را

سال سن  33بود. حضرت  یرالمؤمنینچه ضرورتی دارد که پیامبر بگويد سپاه اسامه را تجهیز کنید و برويد به نظر می رسد برای تثبیت حضرت ام

بايد شاخصه  داشت و اگر خلیفه می شدند شاخصه شیخوخیت عرب از هم می پاشید. اگر جامعه بخواهد بر اساس شاخصه ايمان شكل بگیرد

پیامبر پیگیری نمی ست های ديگری که مشكل و اختالف ايجاد می کند بايد کمرنگ شود مثل رنگ و نژاد و سن و قبیله. در دولت بعد اين مانیف

 داد.  شود و با گسترش سرزمین های اسالمی مشكالت بیشتری افزوده شد و فخر فروشی اعراب، تاريخ اسالم را تحت تأثیر قرار

 مطالعه بیشتر: 

 ابن قتیبه دينوری/اإلمامة و السیاسة/ سنی مذهب در مورد سقیفه
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 1395فروردين  15جلسه ششم  

 1395فروردين  15يكشنبه, 

 ب.ظ 04:10

..... 

ه وجود شرايط اجتماعی به گونه ای است که انگار دوران پس از پیامبر، متفاوت از دوران پیامبر خواهد بود زيرا علقه و همبستگی محكمی با دين ب

 نیامده بود.  بزرگان قبايل بعد از زمان پیامبر، سبک و سنگین کردند.

اشند و نظريات را آمد، چند محور و مفهوم خاص دارد. اينگونه نیست که صرفا چند فیلسوف نشسته بمبنايی که در حكومت اسالمی به وجود 

مروز نیز مطرح است طراحی کنند بلكه روندهای تاريخی به صورت نظريه در آمده است. بحث های خالفت در صدر اسالم تقريبا دست نخورده، ا

 سیاسی اهل سنت طرح می کند. هرچند مفهوم دموکراسی مباحث جديدی را در انديشه

 چیزی به نام خالفت از همان ابتدا مورد پذيرش بود و مدافع سرسختی دارد.

 یعه اختالفی ندارند.شاهل سنت در توضیح خالفت همان استدالل های شیعه برای امامت را با قرائتی جديد مطرح می کنند و از نظر مبانی با 

بانی اسالمی در مداشت. بیعت به عنوان يک عامل مشروعیت بخش در خالفت مطرح می شود. بیعت با خالفت هم صبغه دينی و هم صبغه مردمی 

 تعارض نبود و پیمان های عقبه اولی و ثانیه شكل گرفت که پیامبر به پیمان پايبند بود.

ی نشان می دهد گزارش های تاريخ اگر بیعت مشروعیت بخش حاکمیت می شود چه میزان از مردم بايد باشند تا بیعت، مشروعیت بخش باشد؟

دان دخیل نبوده ماه درگیری بر سر خالفت وجود داشته است و تاريخ نشان می دهد که شیخوخیت حاکم شده است و مشروعیت مردمی چن 6که 

ريه مشروعیت مردمی ظاست. عده ای در همان زمان از بیعت سرباز زدند و بیعت نكردند و برخی به زور بیعت کردند به همین دلیل استدالل ن

 )بیعت( اهل سنت محل خدشه است.

  
ند، متفاوت از امروز بوده شورای حل و عقد و بیعت با امیرالمومنین از نظريات بعدی در اهل سنت است. در آن زمان درکی که از زمانه خود داشت

 به عنوان امام معصوم. خلیفه مسلمین شناخته میشدند نهاست و حفظ وضعیت موجود اهمیت فراوانی داشته است و امیرالمومنین بیشتر به عنوان 

 ی را شكل داد.نفوذ معنوی باعث ماندگاری اسالم شد نه نفوذ و سلطه نظامی زيرا نفوذ معنوی اسالم بود که جغرافیای فكری و فرهنگ

... 

 در آنچه بعد از پیامبر شكل گرفت، المان های پیشااسالمی بسیار دخیل و تعیین کننده بود.

 اشرافیت بسیار 

ق است و بايد و نبايدها جامعه اسالمی، مبتنی بر عدالت است و يكی از نشانه های عدالت، نبود فقر در جامعه است. ماهیت سیاست اسالم، اخال

و تجسس در  ق، فريبرکنی است. عیار ما اخالقیت در حوزه سیاست است يعنی سیاست بايد به دور از عهدشكنی، فقر اجتماعی و اقتصادی، نفا

 زندگی مردم باشد. اگر می خواهیم به سعادت برسیم نبايد از فريب استفاده کنیم.

 پیامبر فضايل اخالقی را در او تكمیل کرد و سپس او را به پیامبری مبعوث کرد. )حديثی در اصول کافی(

 است.پیامبر بسیار بر عدالت اجتماعی تأکید می کند زيرا نبود عدالت اجتماعی، فساد آور 

انی که قبال واجد موضوعی که هم اسالم و هم پیامبر را رد کرده است شكافی است که موضوع محوری آن دوران می شود. به بردگی کشیدن کس

 تمدن بودند، طبیعی است که واکنش نشان دهند.

  
 د.عثمان جزء اموی ها بود و بیشترين فعالیت را در جهت منافع قبیلگی)آريستوکراسی( انجام میدا
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 سیاست هنگامی که به اخالق جهت داد اين سیاست اسالمی نیست. عثمان از خدم و هشم بسیاری بهره می برد و امكانات فراوانی داشت. استبداد

 حكومتی که از زمان خلیفه دوم آغاز شد، در دوران عثمان پیگیری شد و  مخالفت ها را سرکوب کرد.

میدهد. خلیفه دوم  و بدون اخالق نمی توان حكومت کرد. اينكه اخالق چه باشد را جامعه تشخیصاخالق چسبندگی اجتماعی به وجود می آورد 

 که تندمزاج بود و خشونت به خرج میداد،همبستگی اجتماعی کاهش پیدا کرد.

اف های اجتماعی ايجاد شده اشرافیت عرب در زمان خلیفه سوم  بازتولید شد. اعتراض اجتماعی در زمان عثمان، يک انقالب به تمام معنا بود. شك

 در زمان عثمان باعث به وجود آمدن چنین انقالبی شد.

د. يكی از شکوفه که شهری مهاجرپذيری بود، در زمان حضرت به عنوان مرکز حكومت برگزيده شد و يک موقعیت سوق الجیشی محسوب می 

ردم به زور سعی کردند که متا زمین ها را آباد و وقف می کرد. هرچند کار ويژه های حاکم اسالمی آباد کردن است که امیرالمومنین در همین راس

ديد و هرکسی  حكومت را به حضرت بقبوالنند و با حضرت بیعت کردند اما حضرت برای مردم شرط گذاشتند. حضرت ساختار اجتماعی را می

ود به همین دلیل جامعه و بازسازی آن بسیار سخت ب به دنبال کار خودش بود. به همريختگی جامعه برای حضرت مشهود بود و به هم ريختن

 حضرت فرمودند که اگر من وزير باشم و مشاوره بدهم بهتر است از اينكه حاکم باشم.
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 1395فروردين  22جلسه هفتم 

 1395فروردين  22يكشنبه, 

 ب.ظ 04:08

 در جلسه پیش مروری بر دوران خلفای سه گانه داشتیم.

جامعه زمان اموی روز برخورد با ديگر فرهنگ ها و تمدن هاست. حكمت در زمان پیامبر بسیط بوده است دلیلش هم می تواند بزرگترين مشكل 

رو اين باشد که اسالم چندان گسترش پیدا نكرده بود و تأکید بر گسترش اسالم در درون جامعه عرب بوده است و با مشكالتی از اين دست رو به 

عرب بعد از دوران پیامبر و به وجود آمدن شكاف شديد نژادی و تفاوت فرهنگ ها به پیچیده تر شدن ساختارها بسیار کمک نشده بودند. جاهلیت 

د می کند. پیامبر بر اساس معارف الهی جامعه را اداره می کرد و اخالق مقدم بر سیاست بود ولی هنگامی که سیاست را بر اخالق توفق می دهی

 که اين ساختار را گسترش دهید. نیازمند ساختاری هستید
 «هَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَللَّإِنَّ ا وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ رْ لَهُمْالَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ فَبِمَا رَحْمَةٍ»

چارچوب دينی و  گفتمان مهربانی و عطوفت و مدارا کردن با مردم، ابزار قوی تری است که موجب کنترل قدرت می شود. مناسبات قدرت در

 در جامعه می شود. اخالقی قرار می گیرد و معنا می شود. مشورت با مردم در مورد امور اجتماعی مردم نه در امور الهی به نفوذ پیامبر

يد ساختارها را گسترش هرچه از دوران پیامبر فاصله می گیريم از اخالق هم فاصله می گیريم و نیازمند تقويت بنیان های سیاست هستیم و با

 دهیم.

 عناصر بیرونی مانند: 

ی وحیانی پیامبر در میان و عدم تعمیق آموزه هاهای مختلف در میان مسلمانان و بازتولید ارزش های جاهلی و پیشا اسالمی ورود اقوام و وگروه

 مسلمانان فضايی را ايجاد می کند که عناصر قدرت بر اخالقیات مقدم می شود.

 چارچوب نظری نسبت اخالق و سیاست:

 آن مقدم است.(ت بر تقدم سیاست بر اخالق شبیه نگاه مارکس)قدرت، اخالق را می سازد( و ماکیاولی)اخالق جايگاه ويژه ای دارد ولی سیاس

 اخالق مقدم بر سیاست

 در نگاه اسالمی، نفس قدرت و حفظ آن مهم نیست.

باب بايد و نبايد ارزشی  سیاست دينی با تقوا آغاز می شود. در اوج قدرت با مهربانی برخورد می شود و به آن امر می کنند. اخالق يک بار از

  است يک بار از باب حكم است.

 شده در:بازنشر 

 
 و تنظیم:ه تهی

 مهدویانعلیرضا 

 ا ارسال کنید تا به نام خودتان منتشر کنیم.توانید جزوات خود را برای م*شما نیز می


