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  1پیامبر اسالم، عدالت و خشونت

  . 1394مجله اندیشه اصالح، شماره پنجم، اسفندماه  :منبع

روریستی حوادث ت چه بهآن صاًاست. مشخّ دهام، حوادثی است که در سالیان اخیر در پیرامون ما رخ دادهاینکه این مبحث را انتخاب کر سرّ
انفجار برجهاي دوقلوي نیویورك که فصل جدیدي را در  و 2001سپتامبر  11 مهم اتّفاقتا  دهسر بر آور هاي پیشاز دهه و موسوم است

ساز راق، زمینهعدو کشور افغانستان و  بههاي امریکا لشکرکشیامریکا رقم زد.  ژهویبهمیان جهان اسالم و غرب  يطهالمللی و رابروابط بین
ر آنچه روزانه درسد. روت، خون و انفجار به مشام میاي مواجهیم که از هر سوي آن بوي بانهامروز با خاورمیا نهفامتأس حوادث بعدي شد.

   است. این کشورهادهد، گویاي عمق فاجعه در روي میسوریه، یمن، افغانستان و عراق 
نام  ،یک سال و نیم اخیر سالی که عرض کردم، دو سه سال خصوصاً 15 -14بنا ندارم که در اینجا بحث سیاسی بکنم. ذیل این  ،باري

غدادي است که نام ابوبکر ب عراق و شام خالفت اسالمیبه گروه موسوم  یا »داعش«آفرین شده است و آن گروه انداز و وحشتدیگري طنین
 2015ل ي ساهارین چهرههمتشده که به عنوان یکی از م اکاندیدهم ي تایم هاز سوي مجلّ و ،هاستبر سر زبان هم به عنوان رییس این گروه

، به یهدر عراق و سور این گروه يددمنشانه توضیح ندارد. چرا که اخبار کارهاي آفرینی آن نیازي بهي داعش و وحشتهد. قصفی گردمعرّ
   انداز شده است.در سراسر جهان طنین ،هاي مدرنمدد تکنولوژی

ا به ، اینکه غیر مسلمانان رگیرندجنسی می يهبردآنان هاي داعش عبارت است از اجراي احکام موسوم به خشن: اینکه یکی از ویژگی
 ،گروه آن و ابوبکر بغدادي، رییس انگارندکنند و خود را مسلمان میمی تأسینبوي  سنّتبه  ءدعااالکشند. و علیترین شکلی میسبعانه

 کند. از گردن زدن گرفتهمی و تطبیق اسالم را اجراشریعت کند که احکام می ادعاخواند و ي خود میي دولت خودخواندهخود را خلیفه
ی که در اقصی هایکنند، تا ایجاد اختالل در زندگی انسانکه در عراق و سوریه زندگی می دیگري هايگیري جنسی و تجاوز به انسانتا برده

آنرا به عهده  مسئولیت ،هدر پاریس روي داد که این گرو تروریستی ايحادثهچندي پیش، کنند. چنانکه مستحضرید نقاط عالم زندگی می
ي صفحهدر  اقعه،و شود که همان روزمی هزوج جوانی که در کالیفرنیا پس از کشتن چندین انسان، کشته شدند، گفت، پیشتی یا مدگرفت. 

اعالم  داد،این رخدر واکنش به داعش . اندهمدلی داشتهو  بیعت دادهپیوسته و به آنها  داعش فیسبوك خود اعالم نموده بودند که به گروه
یا  روه بودهاین گ مورد تأیید ،زوجآن عملیات تروریستی که  تأکید کرد ولی اند،بودهناز طرف ما  مستقیماًعامالن این رویداد، که کرد 
  . آنان را تأیید کردآمیز کردار خشونتو  اندپیمان بودههم آنانبا  عامالن این جنایت،م دستک

این است که چه نسبتی میان آنچه در میان دولت اسالمی  ،در دو سال اخیر امثال من با آن مواجه بوده است ی کههاي مهمیکی از پرسش
روایات  اي ازپارهنیز، ؟ مگر ما ، وجود داردق شده استکنند و آنچه محقّمی (ص)پیامبر سنّتبه  ءدعااالي که آنان علیاتأسیبا  گذردمی

 .دارند وراي از امدر پاره را شبیه این رأي ،در کشور مای سنّت نهایاز فقاي هعدنداریم؟ مگر غیر از این است که  دستاز این یا احکام فقهی
پاسخ مثبت است. فرق فارقی که در این میان وجود دارد این اند؟ هیاوردهاي خود نبه چنین احکامی باور ندارند و در رساله آنان نیز مگر
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 هاییپلشتی کژیها وبسا  اي وکند اي عمل میاندیشی و مالحظهبدون هیچ مصلحت، ی که ریشه در فقه دارنداحکامدر تطبیق  داعشاست که 
 ،حکم خدا و به عنوان دین ترین خوانش از دین راخشنآنان  گناه!نف گرفته تا کشتن مردمان بیاز تجاوز به ع ؛است این گروه در کار که
   اند.ذاشتهگمنظر و مرئاي عموم جهانیان به 

  مفهوم عدالت و خشونت
 د؟دارانند آب، دریا، آبشار، فرقی ندو مفهوم با مفهومی م به کار بردن این رود، آیاي دو مفهوم میاگر سخن از عدالت یا خشونت به مثابه

ي اعصار وقتی در همه ؟و... داریممات این دو مفهوم مانند درکی است که ما از آبشار، درخت، کوه ها و مقومؤلّفهکه  گفتتوان میآیا 
ی ، در بخش شمالالمثل در خیابان فالن درخت، در جنگل فالن آبشاررسد و فیبه ذهن می آید، یک مصداقز درخت به میان میسخن ا

وفان زبان از سل؟ فیود دارد یا خیراینگونه مفاهیم با دو مفهوم خشونت و عدالت وجمیان تفاوتی آیا  دهیم.را نشان می کشور ما دریاي خزر
می مانند عدالت توضیح دهم که مفاهی کوشممیها و ظرایف و دقایق فلسفی آن، اند. بدون ذکر پیچیدگیتفکیکی در این باب سخن گفته

 متفاوت است. ی به کلّشان با اینگونه مفاهیم عینی جنس ،و خشونت

مفاهیمی که تحت عنوان مفاهیم  -2مانند طال، مس، آهن و...  1طبیعیانواع  -1بندي کالن دو سنخ مفهوم داریم: بنا بر یک تقسیم
این  ،نباشد درکار ي انسانیتا جامعهدر مفاهیم از سنخ دوم، بازي. به تعبیر دیگر و  شود. مانند جنگیاد میاز آنها  2ي اجتماعیبرساخته

اي گ و یا پدیدهیا جنچیزي به نام بانک  امانباشد، درمیان نسانی ي اتصور کنیم که چیزي به نام جامعهشود گیرد. نمیاهیم هم شکل نمیمف
یافته در نه و تکوبرساخت کامالً ،ین مفاهیم و مضامین آشنا هستیماي ما با پول، مدرنیته، دموکراسی که همه داشته باشیم. »بازي«تحت عنوان 

ر کرد که تصو شودیعنی می ،ي اجتماعی نیستندو آبشار مفاهیم برساختهاند. از سویی دیگر مفاهیمی مانند کوه، درخت ي انسانیدل جامعه
  د. جنگل، درخت یا کوه وجود داشته باش اما ،نباشددرمیان نسانی ااي جامعه

و جنگل خوب  درخت ،آید که کارکرد این تفکیک در مبحث کنونی ما چیست؟ اگر مفاهیم طبیعی مانند کوهالجرم پرسشی پیش می
ي م برساختهیعنی ذیل مفاهی اول؛سنخ نه  اندم است و آن اینکه مفاهیمی مانند عدالت و خشونت از جنس دومباشند، نوبت گام دو تبیین شده

تر ه تعبیر دقیقب باشند.اند، میق شدهاي که در آن محقَّوابسته به زمینه و زمانه اًاند که قویمفاهیمی به عبارت دیگرگیرند. اجتماعی قرار می
   اند.3ه به سیاقتوابس ،کند. مصادیق این مفاهیمدیگر تغییر تواند از عصري به عصري یعنی مصادیق این مفاهیم، می

 »کیمیاي سعادت«در کتاب  )ق ه 505 -450(ابوحامد غزالیم قرن پنجم عارف، فقیه و متکلّآغاز کنم و نقل قولی از  »عدالت«از  مایلم
ببینیم که چقدر این توصیف غزالی، درباب زنان با درك متعارف ما از رفتار عفیفانه و عادالنه، در روزگار کنونی متفاوت  کنم تارا یادآوري 

یا عدالت وجود ندارد و ما امروز بدان وقعی  »عفّت«اي همچون ارزش اخالقیدیگر شود که نمی آنمانع از  ،در عین حال این اما است.
  گوید: می ،بر زن شوي درباب حقّنهیم. غزالی نمی

                                                             
1 - Natural kinds 
2 - Socially constructed concept 
3 - Context-Dependent 
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بسیار  با همسایگان مخالطت و حدیثو  فرا در و بام نشود، و ،وي بیرون نشود دستوريِو بی ،مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند و حقّ«
 -تشرت و صحبدر معا -و گستاخی که میان ایشان باشد ،یش جز نیکویی نگویدو از شوهر خو ضرورتی به نزدیک ایشان نشودو بینکند. 

 راد وي طلبد، و شفقت نگه دارد، وي کارها مي کارها بر مراد و شادي وي حریص باشد، و در مال وي خیانت نکند، و در همهو در همه
تن خویش ،آشنایان شوهر يو از جمله ي در، وي را نشناسد)(کوبندهوي در بکوبد، چنان پاسخ دهد که وي را نشناسد. وهرِش چون دوست

  ) 323، ص 1ج  کیمیاي سعادت، باب نکاحغزالی، محمد؛ (» را پوشیده دارد تا وي را باز ندانند.
 »انه و عادالنهرفتار عفیف«شود فهمید که در مقام توضیح اي گفته است؟ میاگر شما از من بپرسید که غزالی این سخنان را به چه دواعی

» رفتار عفیفانه«و  »عفّت«اي از مفهوم تلقّیچنین  هکنند، البتّي خاکی زندگی میی که بر روي کرهکثیري از آدمیان ،سخن گفته است. امروزه
خود را نشان  اينهگوبه ،کوبددر می شکنند که زن باید در خانه بنشیند، با همسایگان مخالطت نکند. وقتی دوست شوهرو فکر نمی ندارند

 وجود دارد، در دولتهم ندارند. در کشور ما که دولت دینی  عفّتي اینچنین درك و دریافتی از زنان امروزندهد که مبادا وي را بشناسد. 
به عنوان  ،شور ماک عالوه بر مشاغل سیاسی و حکومتی بسیاري از زنان ،. امروزه همبرسد باالترین مقام وزارتخانه توانست بهیک زن  ،پیشین

 يتاررا رف در سپهر عمومی انزن اشتغال، هم هیچکسند و ا کارانجام اند و در حال ي عمومی آمدهاستاد دانشگاه، وکیل یا مهندس به عرصه
نظم  ود،اگر چنین نش -ي جا دنیا چنین استکه در همه-کند. البته باید مناسبات و روابط و حدودي حفظ شود نمی قلمدادغیرعفیفانه 

   خورد.دینه/جامعه به هم میم
از زمان ن است که ایی که افتاده است اتّفاقاند؛ تهنرف بین، رفتار عفیفانه و عادالنه از عفّتمایلم از آن استفاده کنم این است که  آنچه

بسیار کرده  تفاوتمصادیق رفتار عفیفانه کنیم، تا ما که در قرن پانزدهم هجري قمري زندگی میزیست میغزالی که در قرن پنجم هجري 
اند. کردهاند و در تظاهرات شرکت میال بودهفع 1357اسالمی  ام انقالبدر ای ،دارند سنّسال  60-50است. خیلی از زنانی که در کشور ما 

رم شد، چون نُشنیده می ي این مسائلروزگاردرست است داد. ، رخ نمیاتاتّفاق، خیلی از وقعی بنهدسخنان  گونهاگر قرار بود کسی به این
د، از میان بروند، انکه مفاهیمی وابسته به سیاق عفّتبدون اینکه مفاهیمی مانند عدالت و  امامصادیق رفتار عفیفانه اینچنین بود.  و زمانه

  اند. عوض شده شانمصادیق
دهد. کند که کاري خالف شرع و اخالق انجام میفرستد، هیچ فکر نمیدخترش را به دانشگاه می که ي متدینیخانواده ،امروزه در ایران

وشته ن کیمیاي سعادت ي اینها در تخالف با پیشنهادات غزالی است. وي در بخش دیگري از کتابد و همهنرودر ایران سر کار می انزن
خنان را اي این سهعد نیز،در روزگار معاصر  ،این فقط سخن غزالی نیست »کنند.ریسی نخ ،زنان را همان به که در پستوي خانه«است که: 

 شود.شود که چقدر با آنان مخالفت میورند، آن وقت مشخص میبیاآورند، و اگر هم به زبان به زبان نمی بنا به مالحظاتی لیدر دل دارند و
گفت: با صداي بلند و از سر شوق، می در سخنانی مسجد امام جماعت، 1388 در سال مکه در مراسم ترحیم مادر بزرگنیک به خاطر دارم 

 زالیسخنان غ جنسسش از این سخن جنبه گمان من، کمال زن به آن است که نه مرد نامحرمی او را ببیند، و نه او مرد نامحرمی را ببیند. 
ن فتم ایگپر از مردان نامحرم است. من در همان موقع با خودم مین، بیرواست. یعنی اینکه زن باید در خانه بماند. اگر بیرون از خانه برود، 

الیچه با قآنان قدر مسلّم اینکه اند، آمدهاند از کجا و چگونه بدانجا هایی که به مسجد آمدهاین خانم اندیشد کهنمیبه این  واعظشخص 
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جه نداشته سیاق سخن توبه  اصالً گوید،سخن میکسی که ه شگفت اینجاست کاند. به مسجد آمده بلکه سوار خودرویی شده،اند! نیامده
ت گویید که کمال زن به این اساند که سخن شما را بشنوند و شما میاند؟ آمدهاند، چگونه آمدهاز جاهاي مختلفی آمده هاباشد که این خانم

 ست.و عدالت به نحو مکانیکی و غیروابسته به سیاق ا عفّتمقوالتی چون  تلقّیاز مصادیق و  کامالًهیچ مرد نامحرمی را نبیند. اینها زن، که 
مین و عدالت این بوده، اکنون نیز باید ه عفّتگویید یک روزگاري چنین بوده است، درك مردم از یعنی وقتی شما چنین درکی دارید، می

 یگر،د تواند از عصري به عصريکه مصادیق آن، می یا عدالت است عفّتخود ارزش  ،آنچه جهانشمول است د کهباشد! و تصوري نداری
  تغییر کند. 

یک مفهوم وابسته به سیاق است. درکی که  2مانند مفهوم عدالت ،هم 1خواهم بدان بیفزایم این است که مفهوم خشونتآنچه که می
ه که آن ي بسیار دارد. نه هر آنچفاصله ،اند، با درکی که ما امروز داریمآمیز داشتهگذشتگان ما از مفهوم خشونت و مصادیق رفتار خشونت

وزه امر اما ،وزگار خشن نبودهتوان سراغ گرفت رفتاري که آن رشود. هست و میشد، امروزه خشن قلمداد نمیروزگار خشن قلمداد نمی
کنیم بسی بیش از آنچه فکر می -کنیممی داوريما امروزه به نحو دیگري چون  –خشن بوده  دورانآن در و بالعکس آنچه  خشن است

به  معطوفي این سخنان توان کرد. نه، همهخشن بوده است. این هیچ به معناي آن نیست که ارزشداوري اخالقی درباب آنچه رخ داده نمی
هایی مانند را باید خوب در نظر آوریم. به مدد اتخاذ روش 3این امر است که ما براي فهم آنچه در گذشته رخ داده، زمینه، زمانه و سیاق

و آنرا به نح قرار دهیم، ابتداءاً سیاق، تالش کنیم، حجاب زمان را به قدر طاقت بشري کنار بزنیم، خود را در آن 4پدیدارشناسی تاریخی
  بگماریم.  همتتاریخی(و نه مکانیکی) بفهمیم، در آن افق قرار بگیریم و پس از آن، به ارزیابی 

کند. اگر آن تفکیک ابتدایی که آوردم درست باشد. یکی از خطاهاي رایجی که در اینجا همین قاعده تبعیت می نیز از مفهوم خشونت
 و یختار علم در که شویممی ايمغالطه دچار ،گذشته وقایع قضاوت و بررسی و تحقیق براي گاهاست.  5پریشیخطاي زماندهد، رخ می
 از توانیم ،آن از دوري و مغالطه این به توجه با. گویندمی »تاریخی هنگامیب نا« یا »پریشی زمان« یا »آناکرونیسم« را آن شناسی،جامعه

 هاارزش و انینقو و امور بعضی که دریافت توانمی نیز و کرد خودداري جوامع يهگذشت تاریخ خصوص در منصفانه غیر و نابجا هايقضاوت
 زمان هايارزش شخص، آن، در که است ايمغالطه، پریشیزمان يهمغالط. کرد جاري حال زمان در نباید و تواننمی را گذشته شرایط و

 و معناها یرِتغی و تحول مغالطه، این در. کندمی تحلیل حاضر زمان هايارزش با را وقایع و گفتارها رفتارها، و دهدمی تسرّي تاریخ به را خود
هاي کنونی پرم و با معیار و مالكبه عبارت دیگر من با یک پرش به چندین قرن گذشته می .شودمی انگاشته نادیده ،تاریخ طول در مفاهیم

آن زمان اسی رایج شنی اخالقی و انسانمبانو  انسانی پیچیدهمناسبات نخست این است که  گامپردازم. در صورتی که به قضاوت گذشته می
اري پریشی، خطایی که ممکن است رخ دهد و در بسیبراي فهم بهتر زمان یم.هاي اقلیمی، سیاسی و فرهنگی را در کار آورمؤلّفهو  بفهمیمرا 

                                                             
1 - violence 

2 - justice  

3- context 

4 - Historical Phenomenology 

5 - Anachronism 
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انشگاه در د مانندوگو و مناظرهي گفتک جلسهپیش در یدو سال کنم. به ذکر مثالی رویدادي بسنده میدهد، از موارد در داوریها روي می
مطرح شد که آیا اهانت به مقدسات این پرسش در آن نشست، و شرکت کردم  جرج واشینگتن درباب آزادي بیان و حدود و ثغور آن

که  دیح دهی، توضدکوشییی مهایشما که با قید و بند خطاب به من گفت: قومی، متضمن نقض آزادي بیان است یا نه؟ یکی از حاضران 
آمیز و غیر اخالقی انجام داده است. گفتم رفتار خشونتپیامبر اسالم(ص) هم غافل از اینکه خود  اما، 6توهین به مقدسات دیگران جایز نیست

با  اخالقی نیستاست و  7قانونی ه یا ده ساله و این ازدواج، ازدواج زیر سنّي نُبچهدختر ،منین عائشهؤالمازدواج با ام :؟ گفته رفتاريچ
برسیم. در  ا عائشهپیامبر ب ي ازدواجهها شروع کنم تا به قصهي تنبیه بچه ساله ازدواج نمود! من در پاسخ گفتم که بگذارید تا از نحوهدختر نُ

ان ي تنبیه بدنی کودکارس هم اجازهمان در مدزنند. معلّزنند یا دستکم در شهرهاي بزرگ، کمتر میها را کتک نمیهکشور ما امروزه بچ
س ومحتواي درد، خورم نمیها تا کسی چوب معلّعیبی نبود. در مکتبخانههیچ ها هزدن و تنبیه بدنی بچرا ندارند. در پنجاه سال پیش، کتک

شغلش را ی حتّ شود و ممکن استیها را تنبیه بدنی بکند، با پیگرد قانونی روبرو مهگرفت. درحالیکه اکنون اگر آموزگاري بچنمیرا یاد 
 خشن يامروزه امر اما، شی در نظام آموزش و پرورش ما بودهاي تربیتی و آموزوزگاران گذشته یکی از روشاز دست بدهد. این امر براي ر

یک مفهوم وابسته به سیاق است، به همان منوال، مفهوم خشونت هم مفهومی است که مصادیقش  عفّتمفهوم در ادامه گفتم: شود. می تلقّی
  در گذر زمان تغییر کرده است.
 یامبر با عائشه،اند، به سراغ ازدواج پوابسته به سیاق تا چه میزانایم، که ما تجربه کرده و خشونت عفّتمانند  با این توضیحات که مفاهیمی

 بیایید. معاصر دورانبه  و ید؟ من به آن فرد گفتم: شما از پیامبر بگذرخیررفتاري به این معنا خشن بوده یا  پرسیم آیارفته و از خود می
تب شما ک :با خواهر ناصرالدین شاه ازدواج کرده بود. گفتم کهداماد آن خانواده بود  نیز ناصرالدین شاه که از شاهان قاجار بوده و امیرکبیر

امري در آن زمان، ساله،  12ازدواج دختر شاه، در زمان ازدواج با امیرکبیر، دوازده سال بوده است. خواهر ناصرالدین سنّ ،تاریخی را ببینید
سخن من  .تآمیزي شده اسبوده و هیچکس هم نگفته که امیرکبیر با ازدواج با خواهر شاه، مرتکب رفتار نااخالقی و خشونت بسیار معمول

هاي پریشانه است که شما با معیار و محکده ساله بوده، این یک خطاي زمانیا ه در زمان ازدواج با پیامبر نُعائشه  ،به فرضکه  استن ای
جاه سال پنیش از ب که است کامالً نوین یمفهوم ،قانونی ازدواج زیر سنّ مفهومِ« :زنی کنید و بعد به سائل گفتمگمانهآنرا بخواهید  ،امروزین

راجع به ن امر ایکند تفاوتی نمیحال ه خطاست. گرفتن و مطابق با آن گذشته را فهمیدن، بالمرّبررا جدید مفهوم  . اینگذرداز عمر آن نمی
   »رخ داده است. ،پیامبر اسالم باشد یا به جنگهایی که در اقصی نقاط جهان

تربیت  ، ازوجود دارددر آن دیگري نیز ماتی ها و مقومؤلّفه است. امفهومی مانند خشونت، مفهومی وابسته به سیاق و شهودهاي اخالقی م
که امروزه داریم  9ملت -دولت یا 8ده و نیز از خشونت، مثال زدم. مفهومی مانند مرزرري که این مفهوم پیدا کو تنبیه کردن و عدالت و تطو

داشتیم. در ن »تفکیک قوا«و  »دولت مرکزي« ،»مرز«ما چیزي تحت عنوان  اند وقدمتی چند صد ساله دارد. اینها در روزگار گذشته نبوده که

                                                             
  هاي راجع به آزادي بیان را به زبان انگلیسی نوشته بود، خواندم و توضیح دادم که آزادي در آن متن نیز، مقید به قیودي است.من در آنجا متن یکی از کنوانسیون - 6

7 - under age marriage 

8 -border  

9 - Nation- State 
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ي قبیلهبه  ت داده،ت بیشتري بدان دسقو اي که احساسگرفته است، هر قبیلهکه وقتی جنگ میان قبائل مختلف در می مکنیتاریخ مشاهده می
 شودمین هر دو طرف جنگ، یکسان بوده است وسهم ظلمی روي نداده است و  سخن بر سر این نیست که هیچکرده است. میحمله رقیب 

در چند  مثلالبسیار متفاوت است. فی ،شناسیمبا آنچه ما اکنون می ها و رخدادهابلکه مختصات جنگداوري اخالقی کرد،  ها،درباب جنگ
، در روزگار قدیمشده است.  آن کشوررد حریم هوایی وا مدعی است کهو  کندسرنگون میترکیه هواپیماي روسی را ارتش  ماه پیش،

یک شبکه از مفاهیم نوین وجود دارد که ما توان آنرا نداریم که بفهمیم چند اینک، است.  داشتهنوجود  به معناي کنونی مرز و... ،حریم
 سیاقید در یک ي دوم را بادر زمان خلیفه ایرانالمثل فتوحات اسالمی و فتح اند. فیصد سال پیش اینگونه نبوده و این مفاهیم وجود نداشته

دیگري  سیاقو در یک خارج نموده خودشان  ي اجتماعی را از سیاقبرساخته داوري کرد. اگر مفاهیم وابسته به سیاق وفهمید و دیگري، 
    کند.دچار خطا می ،ما را در فهم آن مفاهیم و داوري آنها به کار ببندیم، این امر،

 نقدي«اب کت در توانمی را امر این از ایشان تلقّی اند،يأهمرآن  با نیز شبستري مجتهد جناب در این نوشتار این است که ي اصلیمدعا
ي نبوي در روزگار کنونی، نباید مواجهه سنّتدرست و روشمند از  تأسیاین است که براي  مدعااین  بلُ .دید »از دین رسمی قرائت بر

مفهومی  »عدالت«. بدین معنا که اگر نمودي نبوي آمده است، و سیره سنّت، اهللاللفظی و مکانیکی با میراث ایشان، یعنی آنچه در کتابتحت
 لأتَمم مکارِم إنّی بعثْت«: کند، اگر از پیامبر گرامی اسالم نقل شده است کهمی تغییرمصادیقش از عصري به عصري  ولی ،جهانشمول است

ار کنونی بازتولید اخالق در روزگ و روح حاکم بر آن، نبوي سنّتبه  تأسیام تا مکارم اخالق را تکمیل نمایم؛ من برانگیخته شده ،»األخْالقِ
واقع  بمخاط«و  »راستین مخاطبِ«ام. اگر اینگونه باشد، اند که من براي تکمیل و تتمیم مکارم اخالقی آمدهاست. ایشان گفته

ي ظهور برسد و ما همین روح را برگیریم. هاست، به منص ق شدهعبارت است از اینکه روح حاکم بر این احکام و آنچه در متن محقَّ »شدن
ست و بستر عقالیی خود را از دست داده ا ) فقه موجود،فقه سیاسیسیاسات(باب شبستري در کتاب پیشگفته آورده است که: مجتهد

ي مؤلّفه جاندرا«که  استاور بر این بنگارنده را فراهم آورده است.  فراوانی س، مشکالتفظی و غیر تاریخی با متن مقداللّي تحتمواجهه
نبوي  نّتسو عین تأسی به  کندبار ما را بار می »نبوي سنّتو تفسیر و خوانش اخالقی از  تاریخیت و احکام فقهی را در ترازوي اخالق نهادن

پیامبر آن  سنّتن تأسی به هما ،»از پی آنها روان شدنو هاي اخالقی مندرج در میراث ارزشبازتولید « است. به عبارتی دیگر،
   است.مي ، در زمینه و زمانهأن(ص)الشّعظیم

، از 1دنی یوسمات اند و مصداقهایشان از عصري به عصري دیگر قابل تغییر است. فریدریکعدالت و خشونت مفاهیمی وابسته به سیاق
 :گویدمی 3قریظهجنگ خندق و کشتن یهودیان بنی ، درباباموي را تدریس کرده 2»اي بر اسالممهمقد«شناسانی که من یک ترم کتاب اسالم

رخ  آن روزگار بوده است. چیزي بیشتر از آن »رفیقواعد ع«مطابق با  است، ی که افتادهاتّفاقاگر این داستان درست هم باشد،  :گویدمی

                                                             
1 - Frederick Mathewson Denny 

2 - An Introduction to Islam 

  به فرض صحت آن قصه و کشتاري که مورد اختالف است. - 3
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طابق با رساند، مکرد و به دشمن مدد مینقض پیمان می ،و اگر کسی در حین جنگ نقض پیمان کرده بود قریظهبنیکه نداده است؛ چرا 
   (نقل به مضمون)قواعد عرفی آن روزگار، مجازات سختی در انتظارش بود.

ش اگر یک کن اماکنیم، ممکن است درك ما از این مقوالت تغییر کرده باشد، امروزه چون ما در یک مختصات دیگري زندگی می
اهللا لّیص–که پیامبردر زمانی که دهدتوضیح می ،خیلی با هم متفاوتند. دنیاین دو باشد،  2نامعقول يرفتار با اینکه کنش وباشد  1هغیرموج

 .همکاري کردندتان پرسبت آن پیمان را شکستند و بالی و ،بسته بودند ریظه با پیامبر عهدقدر مدینه حاکم بود، یهودیان بنی –علیه وسلّم
هر کندند، و البتّه خندقی گرد ش با رایزنی با صحابه، پیامبر .آمدند و شکست مسلمانان براي نابودي مدینه فراوانی يعده و عدهپرستان با بت

ه اسالم پس از این جنگ در مدین ،اندآورده ،در این جنگ شکست خورد و نتوانست مدینه را به تصرّف درآورد. چنانکه مورخان مکّهسپاه 
یکی از مروزه ادانید این قول قائالنی دارد و اگر این نقل قول تاریخی درست باشد و چنانکه می-ثبیت شد. و در شبه جزیره، مستحکم و ت

ذکر آن رفت  هککتابی  در ،است غیرمسلمانپژوه دانشدنی که یک  -قریظه استي بنیهمین قصه علیه مسلمانان، هاي یهودیانمستمسک
، کردمیناگر پیامبر نیز چنین کاري با یهودیان  قابل فهم است. ،ن رخداد به فرض صحتآورده است که ای شود،ها تدریس میدر دانشگاه و

با  پیامبر(ص) رفتار دیگري شدکه میهم بر این باور است  مکّهدرباب فتح  ،داد. دنیرقیب و دشمن وي، همین کار را درحق وي انجام می
و  پیامبرن با پیش از آ مکّهمطابق با عرف آن روزگار و با عنایت به رفتاري که مشرکان  ،مکّهدر هنگام فتح  مکّهپرستان مشرکان و بت

  داشته باشد. ، انجام داده بودند پیروانش
سفر از آن  پس: نویسدمی مکّهدرباب فتح  4»اسالم پیامبر نامهزندگی): ص(دمحم«که کتاب ایشان تحت عنوان  3خانم کارن آرمسترانگ

ن مراسم احرام را همانجا انجام وگوهایی شد و پیامبر با مسلماناگفت حدیبیهي محدودي به مسلمانان دادند. در ی که رخ داد و اجازهحج
، ال بعددو س اما گالیه کردند. از پیامبر ،ازجمله شیخین از اصحاب ر منابع آمده است که خیلیهمانجا به مدینه برگشتند. و د ازو  دادند

   5.سفیان اعالم کرد که من مسلمان هستمه برگشت و ابوو ورق بالمرّ را فتح کردند مکّهانه سرفراز
مواجهه در  وجاي تمجید دارد، رفتاري که از موضع قدرت  کامالً نسبت به عرف آن روزگار ،مکّهدر فتح رفتار پیامبر با مغلوبین باري، 

جاي مانده بهنقوش ي همهان مسلمان .پاك کنیدلوث آنها کنید و کعبه را از بش ندکعبه هستکه در را  ییهاپرستان بود. پیامبر گفتند بتبت با
 بابه أَغْلَقَ منْ«ود: بنا به دستور پیامبر که فرم، ماندند مکّهدر که  نیاآن رفتند. مکّهاز  نیز کفّارپرستان و بتاي از پارهند. زدودرا پرستی از بت

ونٌ، فَهنْ آممأَلْقَى و هلَاحس ونٌ، فَهنْ آممخَلَ ود ارانَ أَبِی دفْیس ونٌ فَهر اش را باش را ببندد در امان است، هرکس اسلحههرکس در خانه» آم
 فَأَنْتُم اذْهبوإ«پیامبر خطاب به مکیان فرمود: ي ابوسفیان باشد، در امان است. آنجا بود که زمین بگذارد در امان است و هرکس در خانه

ود متناسب با نوعی برفتاري  ،مکّهرفتار پیامبر در فتح  . اینشبه جزیره مسلمان شد ، کلّآن فتح مبین از و پسبروید شما آزادید! » الطُّلَقَاء

                                                             
1 - unjustified 

2 - unreasonable 

3 - Karen Armstrong )14 است کرده تألیف تطبیقی شناسیدین يدرباره کتاب دوازده کنون تا که ستا انگلیسی پژوهشگر و نویسنده ) - 1944 نوامبر.  
4 - Muhammad: A Biography of the Prophet این کتاب را به فارسی برگردانده است. 1382کیانوش حشمتی در سال ؛   
  بود که مردم آن مسلمان شدند. پیامبر(ص) ابوسفیان را براي رتق و فتق امور بدانجا گسیل داشت. ي آخرین شهرهاییو چنانکه در منابع تاریخی آمده است، شهر طائف که ازجمله - 5
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ه کرد. پیامبر افتاد. یعنی پیامبر اسالم دیده را نادید اتّفاقمصداقی داشته باشد، آنجا این  »بخشش«یا  »مرَکَ«یعنی اگر بود  »عادالنه فوقِ رفتار«
  اش با مغلوبان از سر مخاصمت و عداوت بر نیامد و کریمانه و جوادانه با آنان برخورد نمود. در بازگشت ظفرمندانه

فهمیم مگر م رحمت را بتوانیسخن بگوییم و در روزگار کنونی آنرا بهتر بفهمیم، نمی(ص) اگر بخواهیم راجع به پیامبر رحمت ،باري
  اینکه نسبت آنرا با مقوالتی همچون عدالت و خشونت بفهمیم. 

خارج ، دچار خطاي ناهمزمانی شدن و دهندانجام می امروزه که از داعش و داعشیان سخن به میان آمده است، کاري که باورمندان آنان
به  مقوالتی مانند عدالت و خشونت را وابستهاینکه اللفظی بدون در نظر گرفتن زمینه و زمانه و اي تحتآنان مواجهه .اندشده ،1بودن از سیاق

 بدان باور دارند، اًنبوي که نواندیشان دینی قوی سنّتگشا با ي روشمند و رهاز مواجهه تواناین نوع مواجهه می درمقابل دارند. سیاق ندیدن،
م بر در حین حفظ روح حاک ،یمهستبر آن اللفظی با آنچه که میراثي تاریخی و غیر تحتعبارت است از مواجهه سخن به میان آورد که

د بر آن این رویکر .داندنبوي می سنّتگمارد و این را عین تأسی به می همت، به بازخوانی این احکام و توزین آنها در ترازوي اخالق سنّت
ر زدن به نحو تاریخی، با کنا تتحوالهایی مانند پدیدارشناسی تاریخی و زمانمند و مکانمند دیدن وهشیا وام کردن مفاهیم و ب است که

ی اینچنین خوانش و تفسیري از دیانت و قرائت کرد.بازتولید ر به اقدار طبیعی، اخالقی و انسانی مقدتوان نبوي را می سنّت حجاب زمان،
  کوبند، فاصله دارد. ها با آنچه داعشیان بر طبل آن میگشاید که فرسنگانسانی از دین است که راهی به رهایی می

مکن با رودربایستی و الپوشانی م کهبه نحویی  باید آن مبانی را درست تقریر کرد که و اساسی دارد سیک اُاین نگرش ، اماو هزار  اما
شبستري  مجتهدم. ذاریگپاي باین مسیر  در توانیمنمیتا مصادیقی مانند عدالت و خشونت را وابسته به سیاق ندانیم، به عبارتی دیگر نیست. 

را  سنّت يیان کرد که اینها کجاباید ب 2خطاب به فقیهان ما آوردند که داعش را باید نقد کرد، نه اینکه محکوم نمود. ،در نوشتاري به نیکی
یر؟ تا شود با زنان چنین رفتار نمود یا خي جنسی مجاز است یا خیر؟ آیا میبرند؟ آیا بردهاند. آیا احکام را درست به کار میاشتباه فهمیده

د، مشکالت همچنان وجود نبوي در این روزگار وجود نداشته باشد و آب از سرچشمه زالل نشو سنّتي درست با درك درستی از مواجهه
     .دارد

 

          
 

                                                             
1 - Out of context 

 بگوید شناسیندی لحاظ به تواندنمی کسی. وحشتناك و خشن بسیار تفسیر یک منتهی کند،می تفسیر اسالم از دارد هم او. است] اسالم از[ جدید تفسیرهاي...  از هم »داعش« کارهاي امروز - 2
 که نیست فیکا. داشت ارتباط اسالم به هم القاعده. بینیدمی که کنند پیاده اینطوري را اسالم خواهندمی که هستند هاییآدم عده یک هم اینها شناسیدین لحاظ از. ندارد اسالم به ربطی داعش

 سالما از هم آنها خورد،نمی را هاحرف این گول دیگر کسی. ندارد خریدار و نیست علمی هاحرف این. است دیگري چیز مسلمانی و نبوده مسلمان القاعده یا نیست مسلمان داعش بگوییم
 چکار دارند هک بینیدمی و هستند آنها از بخشی خشن هايگروه آن که هم جدید هايسلفی ها،تکفیري این. است این من اسالم گویندمی هم آنها. خوانندمی نماز گیرند،می روزه آنها گویند،می
 محمود اهللا آیت سالگرد شبستري، مجتهد محمد سخنرانی( .دارد اقسام و انواع آمده بازار به گذشته دهه 6در  که تفسیرهایی باالخره و کنندمی تفسیر دارند را دینی متون هم هااین کنند،می

  در وبسایت مجتهد شبستري »بپرسد فقیهان از داعش اگر«نوشتار  نگا: به نقل از وبسایت ایشان) 1393شهریور20 توحید، کانون طالقانی،


