
| آینۀ پژوهش  186
 |  سال سی ویکم، شمارۀ ششم،
|  بهمن واسفنــــد 1399

نویسنده در نوشتار پیش رو می کوشد مروری بر  چکیده: 
کتاب مدینه فاضله اسالم از سید حسین قزوینی حائری 
را  نوشتار  نخست،  هدف،  این  راستای  در  وی  باشد.  داشته 
با شرح حالی از نویسنده و آثار وی، آغاز می کند. سپس به 
منظور معرفی کتاب مذکور، مبانی فکری حسین قزوینی 

حائری در کتاب و محتوای آن را تشریح می نماید.
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از مدینه فاضله اسالم 
تا تولید مرغ فلزی و 

شمندوفر

کتاب،  داخل  در  نویسنده  که  کنم  عرض  باید  نام  این  برای 

سخن  تجربی  نگرش های  داشتن  در  قرآن  اهمیت  درباره 

مرغ  فرستادن  از  غرب  در  آنچه  که  است  آن  بر  و  گفته 

یعنی  شمندوفر،  حرکت  یا  بخار  قوه  راه  از  هوا  به  فلزی 

بر  قرآن  کید  تأ توجه  با  می توانسته  افتاده،  اتفاق  قطار، 

آید. دست  به  آن،  در  تعمق  و  شناسی  طبیعت  نگره های 



From the utopia of Islam to the production of 
metal chickens and candlesticks
A Review of the Book of the Utopia of Islam 
by Seyyed Hossein Qazvini Haeri
Rasul Jafarian

Abstract: In the following article, the author 
tries to have an overview of the book of the 
utopia of Islam by Seyyed Hossein Qazvini 
Haeri. In line with this goal, he first begins 
the article with a biography of the author and 
his works. Then, in order to introduce the 
mentioned book, he explains Hossein Qazvini 
Haeri’s intellectual principles in the book and 
its content.
Keyword: The book of the utopia of Islam, 
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من املدينة الفاضلة اإلسالمّية إىل إنتاج الدجاج املعدين والقطار
حسين  للسيّيد  اإلسيالمّية  الفاضلية  املدينية  كتياب  عيى  لية  إطال

ويين احلائري القز
يان رسول جعفر

يعة  اخلالصـة: يسـعى الكاتـب يف املقـال احلـايل إىل تقدمي ملحة سـر
يـي  كتـاب املدينـة الفاضلـة يف اإلسـالم للسـّيد حسـن القزو عـن 

احلائري.
فه 

ّ
ف وما خل

ّ
ويف سـياق هذا اهلدف يبدأ الكاتب مقاله بسـيرٍة للمؤل

ّيـة  سـس الفكر
ُ
يـف الكتـاب عبـر شـرح األ مـن اآلثـار. مّث ينتقـل لتعر

يـي احلائـري يف كتابـه هـذا، ومهنيـا املقال باسـتعراض  حلسـن القزو
يات الكتاب. حمتو

الفاضلـة اإلسـالمّية، حسـن  كتـاب املدينـة  املفـردات األساسـّية: 
يف الكتاب. يي احلائري، تعر القزو
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درباره نویسنده
ینی مقیم کربال هستند  ینی حائری، نویسنده کتابچه مدینه فاضله اسالم، از خاندان قزو سیدحسین قزو
ینـی مشـهور بـه  کـه وارد نجـف شـد، سـید باقـر قزو کـه از ایـران بـه عـراق رفتنـد. نخسـتین فـرد ایـن خانـدان 
کرمانشـاه بـه نجـف و پـس از مدتـی تحصیـل در سـال 1198 بـه  کـه سـال 1185ق از  معلـم السـلطان بـود 
ینی معروف به صاحب ضوابط االصول متوفای  ی، سید ابراهیم قزو کربال رفت و آنجا مقیم شد. فرزند و
کربـال، درگیـر در تحـوالت ایـن شـهر در سـال های 1258 و 1259 و  کـه از علمـای برجسـته  1262 اسـت 
ی، محمدباقر مشـهور به آقابزرگ پدر سـید حسـین، نویسـنده  دارای کتابخانه ارزشـمندی می بود. فرزند و
کربال، ص 176 - 177  ماسـت. آقای سـلمان آل طعمه شـماری از برجسـتگان این خاندان را در عشـایر 
ینـی فرزنـد محمدباقـر، متولـد 1288 و متوفـای 1367 )1947 م( اسـت. او  آورده اسـت. سـید حسـین قزو
کتابخانه ای پدر را داشـته، عالم و مدرس بوده و یکی از رهبران انقالب عراق در سـال 1920 بوده  میراث 

کربالء، 177/1، بیروت، 1998 دار المحجة البیضاء(. است. )عشائر 

کتابخانه و نویسنده و از دوستان شیخ آقابزرگ تهرانی بوده و ایشان با احترام  کتاب و  سید حسین اهل 
یعه: 181/3( می نویسد: عالم بارع معاصر،  کرده است. ازجمله ذیل مدخل بیان السعادة )ذر ی یاد  از و
کـه انتحالـی در ایـن تفسـیر صـورت گرفتـه اسـت. همچنیـن ذیل قبسـات  کـرد  مـن را بـه ایـن نکتـه واقـف 

یعه: 34/17(. ینی دیده است. )ذر االحزان حائری، می گوید نسخه اصل آن را نزد سید حسین قزو

ینـي   ی را بـه ایـن صـورت نوشـته اسـت: السـید حسـین  القزو شـیخ آقابـزرگ، در نقبـاء البشـر، شـرح حـال و
الحائـري ... - 1367. او سـید حسـین بـن سـید محمدباقـر معـروف بـه آغابزرگ بن سـید ابراهیم صاحب 
گردان مـال محمدکاظـم خراسـانی  ینـی موسـوی حائـری، عالـم جلیـل اسـت. در نجـف، از شـا ضوابـط قزو
کنـون در آنجـا موقعیتـی دارد و زعیـم طایفـه خـودش اسـت. موقوفـات  کربـال برگشـت. ا و دیگـران بـود. بـه 
که سـال 1348 ق منتشـر  کتاب هایی هم دارد. ازجمله مدینه فاضله اسـالم  جدش هم دسـت اوسـت. 
کربال و  کردیم. او از علمای  یعه از آن یاد  که در مستدرک ذر شد و االجوبة الحائریه عن االسئلة البغدادیه 
که نزد فرزندش سید ]ابراهیم[  بزرگان آن بود تا آنکه در اواخر سال 1367 درگذشت. آثار دیگری هم دارد 

شمس الدین است )طبقات اعالم الشیعه: 537/14(

ینی حائری بن سید محمدباقر، متولد  ی آمده است: سید حسین قزو در مستدرک اعیان الشیعه درباره و
ینی هایـی  ینـی، جـز خانـدان مشـهور قزو کربـال و متوفـی در همان جـا در سـال 1367 ق. آل قزو 1277 در 
هسـتند که در نجف و حله و طویریج و دیگر شـهرهای فرات میانی هسـتند. جد دوم این سـید حسـین، 
کـه در اصـل از قزوین به کرمانشـاه آمـده بود، بـرای تحصیل، به نجف  ]پـدر صاحـب ضوابـط[ محمدباقـر 
کن شـد. سـید  رفـت و ایـن بـه سـال 1185 بـود. سـپس بـا فرزنـدش ابراهیـم و مهدی به کربال آمد و آنجا سـا
حسـین نـزد پـدرش و دیگـران درس را آغـاز کرد، آنگاه برای تحصیل بـه نجف رفته، در درس محمدکاظم 
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ینـی، سـید ابوالحسـن اصفهانـی، شـیخ حسـین نائینـی و  خراسـانی، آقـا ضیـاء عراقـی، سـید احمـد قزو
شـیخ محمدتقـی شـیرازی در خوانـد. او در انقـالب عـراق فعـال و از مجلـس علمی مشـرف بـر انقالب بود 
و خانـه اش محـل رفت وآمـد رهبـران انقـالب می بـود. بعـد از سـرکوب انقـالب، بـا شـمار دیگـری دسـتگیر 
که برای برخی حکم اعدام و برای عده ای هم زندان های طویل المدت داده شـد. سـپس همگی  شـدند 
بـه حلـه و طویریـج منتقـل شـده و بیـش از شـش مـاه در زنـدان بودنـد. در 22 رمضـان سـال 1339 نماینده 
دولـت انگلیـس، پـس از بازگشـت از کنفرانـس قاهـره، بسـیاری از مشـارکین در انقـالب را عفـو کرد و سـید 
کربال بازگشت. ازجمله نوشته های او: مدینه فاضله در اسالم دو مجلد، االجوبة الحائریه  حسین هم به 
یخ اسالم و جز اینها. )مستدرك أعیان الشیعة، ج 1، ص: 29(. این  علی االسئلة البغدادیه، کتاب در تار

کرد. که اشاره خواهیم  کتاب شخصیات ادرکتها است  مطالب، ظاهرا برگرفته از 

کـرده اسـت. یکـی ذیـل شـرح حـال شـیخ  ینـی یـاد  صاحـب معـارف الرجـال، دو مـورد از سـید حسـین قزو
کاشف الغطاء، سید  که به شیخ آقابزرگ، شیخ محمدحسین آل  محمدعلی یعقوبی )متولد 1313 ق( 
ینی  عبدالحسـین شـرف الدین، سـید صدرالدین عاملی، سید هبة الدین شهرستانی و سید حسین قزو
حائـری حفیـد صاحـب الضوابـط، اجـازه داده اسـت )معـارف: 320/2(. مورد دوم در معـارف )246/3( 
کاشـف الغطاء )م 1361( بوده اسـت.  ینی از مشـایخ اجازه شـیخ هادی آل  که می گوید سـید حسـین قزو
یخ سامراء، 18/2( مطلبی از یکی از مکتوبات او به نقل از شیخ احمد نواده  نویسنده مآثر الکبراء في تار
کرده،  یدادی از زمان ناصرالدین شـاه در سـامرا نقل  شـیخ عبدالحسـین طهرانی شـیخ العراقین درباره رو

گزارش نکرده است. اما منبع آن مکتوب را 

گذشـت، نـام پـدرش محمدباقـر، امـا مشـهور بـه آقابـزرگ بـوده اسـت بـه همیـن دلیـل در منابـع،  چنان کـه 
گاه سـید حسـین بـن آقابـزرگ از او یـاد شـده اسـت. در منـار الهـدی او  گاه سـید حسـین بـن محمدباقـر و 
کـرده و می افزاید: و ابنه  را »السـید آقابـزرگ )السـید محمدباقـر( بـن صاحـب الضوابط السـید ابراهیـم« یاد 

السید حسین احد الفضالء«. )منار الهدی، ص 22(

کتاب منار الهدی درباره سـید حسـین نوشـته اسـت: »السـید حسـین بن آقابزرگ بن صاحب  در همین 
ی را که همان  الضوابـط عالـم فاضـل جلیـل«. همان جـا در پاورقـی مصحح »احمد حائری« شـرح حـال و
سـید حسـین ماسـت، آورده اسـت: متولد کربال که نزد پدرش و نیز میرزا محمدتقی شـیرازی، سید هاشـم 
کشـمیری، مالعلـی  ینـی، سـید محمدباقـر حجـت، شـیخ محمدباقـر اصفهانـی، سـید محمدحسـن  قزو
سـیبویه، میـرزا جعفـر طباطبائـی و جـز آنهـا درس خوانـده و بـه مراتـب عالـی اجتهـاد رسـیده اسـت. او در 
یـس هـم داشـت کـه افاضـل در آن شـرکت می کردند. در  شـمار شـخصیت های علمی مبـّرز و در حـوزه تدر
کرد تا آنکه در دوم ذی حجه  کنار اسـتادش شـیرازی بود و مصایبی را هم تحمل  انقالب عشـرین هم در 
سال 1367 درگذشت و بعد از تشییع بزرگی، دفن شد. ازجمله تألیفات او اینهاست: االرشاد، المدینة 
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یخ االسـالم، رسـالة في الرضاع،  الفاضلة، االجوبة الحائریة عن االسـئلة البغدادیة، رسـالة في االمامة، تار
تحریـم المسـکرات، اصـول عقائـد االمامیـة و فروعهـا، تفسـیر سـورة العصـر، تحقیـق االصـول، دیـوان شـعر 
کـه آل طعمـه  ی  کـه بـه دست نوشـته های و کسـی نوشـته  و غیرهـا«. منـار الهـدی: ص 70(. ایـن متـن را 
فهرسـت کرده و ذیاًل خواهد آمد، دسترسـی داشـته اسـت.  در آنجا البته از دیوان شـعر او خبری نیسـت و 

شاید این دیوان، مربوط به شخص هم نام او باشد.

ی یاد شـده اسـت.  در کتـاب اعـالم مـن کربـالء )از شـیخ احمـد حائـری اسـدی، بیروت، بالغ، 2013( از و
که مصحح آن هم احمد حائری اسـت، آمده اسـت  که در پاورقی منار الهدی  مطالب آن، همان اسـت 

کربالء، ص 79 - 80(. )اعالم من 

گنجینه دانشمندان )327/6( هم با عبارت: »آیت اهّلل آقا سید حسین بن سید محمد باقر بن سید  در 
ابراهیم ضوابط( حایرى عالمی جلیل بود و در سال 1367 وفات نمود« از او یاد شده است.

گاهی های سید صالح شهرستانی از سید حسین قزوینی آ
کتـاب  در  )م 1975(  نـام سـید صالـح شهرسـتانی  بـا  ی  از دوسـتان و یکـی  کـه  خوش شـانس هسـتیم 
ی با تعبیر شخصیتی با افق های فکری وسیع،  ی را نوشته است. او از و شخصیات ادرکتها شرح حال و
یکـردی اسـالمی، فرهنـگ دینـی عالـی و نگاه سیاسـی عمیق و شـهامت علوی عریـق از او یاد می کند.  رو
ینـی نجـل عالمـه سـید محمدباقـر مشـهور بـه آقابـزرگ فرزنـد عالـم سـید  سـپس می گویـد: سـید حسـین قزو
ینـی مشـهور بـه صاحـب ضوابـط - بـه خاطـر تألیـف ضوابـط االصـول - متوفـای 1262 فرزنـد  ابراهیـم قزو
سـید باقـر مشـهور بـه معلـم السـلطان - بـه خاطـر اینکـه معلـم امیرمحمـد علـی میـرزا فرزنـد فتحعلـی شـاه 
ینـی حائری که نسبشـان به  کـم کرمانشـاه از طـرف پـدرش - فرزنـد سـید عبدالکریـم موسـوی قزو قاجـار حا
موسـی بـن جعفـر علیه السـالم می رسـد. سـید باقـر فرزنـد عبدالکریـم در سـال 1185 از کرمانشـاه بـه نجف 
کربال آمدند.  آمد، در آنجا درس خواند و مدتی سـکونت داشـت، سـپس با فرزندانش ابراهیم و مهدی به 
کـه در شـهرهای نجـف و حلـه و طویریـج  ینـی  بـا خانـدان مشـهور قزو خانـواده سـید حسـین، ارتباطـی 
ینی در سال  هسـتند و شـماری چهره های مشـهور و صاحب منصب داشـته اند، ندارند. سید حسین قزو
کـرد؛ سـپس بـه  گردان پـدرش تحصیـل  کربـال بـه دنیـا آمـد، همان جـا نـزد پـدر و برخـی از شـا 1288 ق در 
نجـف آمـد و نـزد بزرگانـی چـون شـیخ محمدکاظـم خراسـانی، آقا ضیـاء عراقی )م 1361 ق(، عالمه شـاعر 
ینـی و متوفـای 1324 ق( و سـید ابوالحسـن اصفهانـی )م  ینـی )از خانـدان قزو سـید احمـد بـن صالـح قزو
1365 ق( و میـرزا حسـین نائینـی )م 1355 ق( و عالمـه شـیخ محمدتقـی شـیرازی رهبـر انقـالب عـراق 
ی اجـازات اجتهـادی از اینـان بـه دسـت آورده و سـپس به کربال بازگشـت.  کـرد. و )م 1338 ق( تحصیـل 
ینـی از بزرگ تریـن یـاران و مشـاور عالمـه میرزا محمدتقی شـیرازی رهبر انقـالب 1338/1920 عراق بود  قزو
کـه بـه آراء او  ی از اسـتوانه های انقـالب بـود  کـه زمینه سـاز تشـکیل دولـت ملـی عـراق در دوره بعـد بـود. و
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کنـار باب صحن  کـه انقـالب را اداره می کـرد. خانه اش  توجـه می شـد و عضـو فعـال مجمـع علمـی ای بـود 
کوچـک در بـازار بـزرگ، واقع بیـن دو صحـن امـام حسـین و برادرش عباس - علیهماالسـالم - و چسـبیده 
که محل حضور رهبران انقالب و شیوخ قبایل و بزرگان از علمای  به دیوار صحن حسینی بود، خانه ای 
دیـن بـود. در آنجـا اجتماعـات سـّری و علنـی آنـان بـرای اداره انقـالب و گرفتـن تصمیمـات مهـم تشـکیل 
کـه بـر رهبرشـان آیـت اهّلل شـیرازی عرضـه شـد و پـس از موافقـت اعـالم می گردیـد. در  می شـد، تصمیماتـی 
یـادی در آن رفت وآمـد می کردنـد. پـس از  کـه کسـان ز واقـع، خانـه او نوعـی دار النـدوه سیاسـی و ادبـی بـود 
ینی با شـماری از دوسـتانش دستگیر  تسـلط انگلیسـی ها بر کربال، محل اصلی انقالب، سـید حسـین قزو
کسـانی چـون سـید هبـت الدیـن شهرسـتانی، )م 26 شـوال 1386(، سـید عبدالوهـاب آل طعمـه،  شـد، 
کشـمیری، شـیخ حسـون و بسـیاری از  شـیخ عبدالجلیـل و بـرادرش عبدالحسـین آل عـواد، سـید احمـد 
روسای قبایل و عشایر... آنها را در مجلس عرفی انگلیس به زندان محکوم شده برای شش ماه در حله 
و طویریج نگاه داشته شدند تا آنکه در 22 رمضان 1339 دستور عفو آنان صادر شد. 26 رمضان آنها به 
ی در برخورد با  که از مهم ترین آن ها، قاطعیت و کربال بازگشتند. سید حسین، ویژگی های عالی داشت 
کفار، دشـمنی با دشـمنان دین و شـجاعت در جهت مصالح عامه، تعصب نسـبت به میراث اسـالمی و 
ی از هوش سرشاری هم برخوردار بود و کارها را باتدبیر اداره می کرد.  زدودن استعمار از بالد اسالمی بود. و
یـس هـم  کـه اغلـب شـوخی و جـدی را بـا هـم می آمیخـت. حتـی در تدر ی فـردی اجتماعـی و شـاد بـود  و
یـس و مسـائل انقـالب و امـور  همیـن ویژگـی را داشـت. سـید حسـین، بااینکـه بیشـتر اوقـات خـود را در تدر
یادی در درس او شـرکت می کردند. آثاری  اجتماعی می گذارند، از تألیف فارغ نبود. عالمان و فقیهان ز
کـه یک جلد آن چاپ شـده اما مجلـد دوم هنوز از  هـم از خـود برجـای گذاشـت. مدینـه فاضلـه در اسـالم 
یخ اسـالم »خطی«، رسـاله در اصول دین  کتاب در تار چاپ درنیامده اسـت. االجوبة الحائریه »خطی«، 
کـه نسـخ عربـی و  کتابخانـه ای هـم برجای مانـده  »خطـی«، تقریـرات برخـی از اسـتادانش »خطـی«. از او 

کنون تحت تصرف فرزند اوست. فارسی عالی دارد و ا

کـه  سـید حسـین در روز دوم ذی حجـه سـال 1367 ق دعـوت حـق را لبیـک گفـت و در مقبـره خانوادگـی 
در صحـن صغیـر و چسـبیده بـه صحـن امـام حسـین بـود، دفـن شـد. در تشـییع او بسـیاری علمـا و رجـال 
و شـخصیت ها شـرکت کردنـد. بسـیاری از شـعرا هـم ماننـد خطیـب معـروف شـیخ محسـن آبـی محب و 
ی فرزندی عالم و  کاظمیه برایش مرثیه سرودند. از و کاظم آل نوح خطیب مشهور  همین طور شاعر شیخ 
کربالء« برجای مانده  کتاب »البیوتات العلویه فی  فاضل بانام سـید ابراهیم شـمس الدین حائری مؤلف 
کـه مجلـد اول آن مدتـی قبـل منتشـر شـد. در حـال حاضـر، از چهره هـای علـم و بحـث و تحقیـق در شـهر 
امام حسـین ع اسـت. ]شـخصیات ادرکتها، ص 56 - 60 قاهره، 1978 م(. تصویری هم از نویسـنده در 

که البته چندان واضح نیست. ابتدای این بحث آمده 
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کتابخانه خانوادگی و آثار سید حسین قزوینی  
آقای سلمان آل طعمه که در چندین مجلد فهرست نسخه های خطی 
سـید  کتابخانـه  از  سـابقًا  مـن  می گویـد:  نوشـته،  را  کربـال  خانواده هـای 
ینی )متولد 1204( مشـهور به صاحب ضوابط متوفای 1262  ابراهیم قزو
کتابخانـه  ایـن  کـه  گفتـم  ازمیان رفتـه نوشـتم و  کتابخانه هـای  بـاب  در 
کتابخانـه، نـزد  گرفتـه اسـت. شـماری از نسـخ آن  سـال 1330 ق آتـش  
ینـی )1288 - 1367 ق( باقـی مانده  حفیـد او »عالمـه سـید حسـین قزو
کتاب هـای دیگـری هـم بـر آن افـزوده اسـت. بعـد از درگذشـت سـید  کـه 
ینـی  کتاب هـا بـه نجـل او سـید ابراهیـم شـمس الدین قزو حسـین، ایـن 
کرده است.  که ایشـان آن را فهرسـت  رسـیده اسـت. همان کتاب هایی 

کربالء، ج 1، ص 87 - 133(. )مخطوطات 

ینـی  تألیفـات سـید حسـین قزو از  ایـن نسـخه،  از  تعـداد قابـل توجهـی 
کـه آثـار متعـدد دیگـر او به صـورت  مؤلـف ماسـت و ایـن اطالعـات بـاارزش نشـان می دهـد 
کار  کنـون هـم بایـد باشـد. از میـان آنهـا، به تناسـب  کربـال بـوده و علی القاعـده ا مخطـوط در 

ی در این نسـخ - و البته دو مورد هم از  مـا، مهـم مجلـد دوم مدینـه فاضلـه اسـت. در اینجـا، به تألیفات و
فرزندش - یاد می کنیم:

یخ پایان  ینی و رد بابیه و به فارسی است. تار  اولین کتاب االرشاد است که از خود همین سید حسین قزو
کتاب دیگری با عنوان اصول عقاید االمامیه و فروعها باز از  جلد اول آن، 15 رجب سال 1345 ق است. 
یخ اتمام آن روز یکشنبه 25 صفر 1331 ق  که 39 صفحه بوده و تار ینی است  خود این سید حسین قزو
ینی  کتاب دیگر اصول علم جغرافی و هیئت از سـید ابراهیم شـمس الدین پسـر سـید حسـین قزو اسـت. 
ینی اسـت. اولی در 112 صفحه درباره فتوحات و  اسـت. عنوان دیگر »تاریخ االسلام« از سـید حسـین قزو
یخ خاتمه آن سـوم جمادی الثانیه 1333 ق اسـت. رسـاله تحریم المسلکرات از  که تار تحلیل آنهاسـت 
یخ خاتمه آن 1336 ق است. تفسیر سوره العصر باز از  که در 25 صفحه و تار ینی است  سید حسین قزو
یخ ایران  یخ 1325 ق نوشته شده است. تقریرات تار که در تار ینی در 38 صفحه است  سید حسین قزو
کو تا اوائل سلسـله قاجاری اسـت. کتاب  یـخ ایـران از عهـد هوال ینـی تار از سـید ابراهیـم شـمس الدین قزو
»رسلالة فی االمام علی بن ابی طالب« از عالمه مجاهد سـید حسـین بن سـید محمدباقر بن سـید ابراهیم 
کربال 1288 و متوفای در آن در 2 ذی حجه سال 1367  ینی موسوی حائری مولود در  صاحب ضوابط قزو
کربالیـی احمـد حامـد  کربـالء: 105/1(. ایـن رسـاله در پاسـخ بـه پنـج سـؤال ادیـب  اسـت. )مخطوطـات 
کـه سـال 1936 میـالدی بـرای او فرسـتاده اسـت. کتـاب 144 صفحه و به خـط مؤلف و در  صـواف اسـت 

ینی حائری سید حسین قزو
کامل سلمان  )با سپاس از آقای 
الجبوری برای ارسال این عکس(
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که آن را در وقتی  ینی اسـت  سـال 1360 ق نوشـته شـده اسـت. رسلاله در رضاع، اثر دیگر سـید حسـین قزو
گرد آخوند خراسانی بوده، در سال 1325 ق نوشته است. )همان، 111(. اثر دیگری که نسخه آن در  که شا
یخ اتمام آن پنجم ذی قعده  کتاب اسـت. تار که »الجزء الثانی«  این مجموعه بوده، مدینه فاضله اسـت 

1340 و دارای 67 صفحه است. )همان، ص 124 - 125(.

ینی است که نشان می دهد او همچنان  این فهرست، دقیق ترین فهرست از کتاب های سید حسین قزو
یده  یخ اسـالم و ایران هم عشـق می ورز ی، به تار یخی بوده و عالوه بر دروس حوزو عالقه مند به مسـائل تار
اسـت. خـدا کنـد ایـن آثـار یافـت شـود تا ایـن لحظه، پیگیری هـای بنده نتیجـه ای نداد. بـه همین دلیل، 

که خطی و در آن مجموعه بوده، به دست نیامد. مجلد دوم مدینه فاضله اسالم هم 

سید حسین قزوینی در انقاب عشرین عراق )1920 میادی(
ینی از رهبران درجه دوم انقالب عشـرین عراق،  چنان که به اشـاره در متن های باال آمد، سـید حسـین قزو
انقـالب شـیعیان علیـه سـلطه انگلیـس بـا رهبری میرزا محمدتقی شـیرازی بود. جـدای از افراد درجه اول 
کربـال،  در ایـن قیـام، شـماری از عالمـان میان سـال از میـان زبـدگان حوزه هـای علمی شـیعه در نجـف و 
ینـی اسـت. ایـن افـراد، پـس  کـه یکـی از آنهـا همیـن سـید حسـین قزو در جریـان ایـن قیـام حضـور داشـتند 
از شکسـت انقـالب، دسـتگیر شـده و ماه هـا در زنـدان بودنـد. اسـناد ایـن انقـالب را دوسـت عزیـز مـا آقای 
کامـل سـلمان الجبـوری در »وثائـق الثـورة العراقیـة الکبـری و مقدماتها و نتایجها »1914 - 1919( در شـش 
ینـی در ایـن کتـاب آمده اسـت. ازجمله آمده  مجلـد آورده اسـت. در چندیـن مـورد، نـام سـید حسـین قزو
که پس از انتشار اخباری درباره تهنیت شماری از علما نجف و  است 
کربال عازم نجف  کربال به پادشاه انگلیس، عده ای به عنوان اعتراض از 
شـده و اسـتفتائی از مرحـوم آیـت اهّلل سـید محمدکاظـم یـزدی کردند. در 
ینـی، سـید محمدعلـی طباطبائی،  میـان اینهـا نـام السـید حسـین القزو
آمـده  اسـتفتاء  ایـن  در  اسـت.  آمـده  ابوالمحاسـن  محمدحسـن  حـاج 
کـه: آیـا مسـلمانی می توانـد  بـه فـردی مسـیحی که عتبات را اشـغال  بـود 
کرده، تهنیت و تبریک بگوید؟ مرحوم محمدکاظم طباطبائی نوشـت: 
الرجـل الـذی ارتکـب هـذا الفعـل الشـنیع فاسـق قاجـر الیدفـن فـی مقابـر 

المسلمین«. )وثائق الثورة، 285/2(.

کربـال را محاصره کردند و شـروط  در مـوردی دیگـری، وقتـی انگلیسـی ها 
کـه بایـد هفـده نفـر از افـراد متهـم را بـه آنـان  گفتنـد  صلـح مطـرح شـد، 
کنـار  ینـی در  تحویـل دهنـد، در میـان ایـن افـراد نـام السـید حسـین القزو
کاشـانی، میـرزا احمـد  ابوالقاسـم  الدیـن شهرسـتانی، سـید  سـید هبـة 

سید ابراهیم فرزند سید 
ینی حسین قزو
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خراسانی، شیخ محمد خالصی و شماری دیگر دیده می شود. )وثائق الثوره، 301/3، 243/6 - 244(. 
گویا - در جزیره هنگام بودند و در میان اسـناد، سـندی اسـت برای تسـلیت درگذشـت یکی  زندانی ها - 
ینی اسـت. )وثائق، 393/3(. در سند  از عالمان و ازجمله امضاء کنندگان این سـند، سـید حسـین قزو
ی در میـان انبوهـی از شـخصیت ها و علمـای زندانی شـده توسـط انگلیـس در زنـدان حلـه  دیگـری، نـام و

دیده می شود )وثائق: 97/6، 251(.

کتاب مدینه فاضله اسام درباره 
ینی، بر اساس گزارش آقای سلمان آل طعمه، دو مجلد بوده است.  کتاب مدینه فاضله سید حسین قزو
کـه متـن  کـرده و ایـن نشـان می دهـد  کتـاب هـم اشـاره بـه اینکـه مجلـد دومی هسـت،  نویسـنده در داخـل 

چاپی حاضر تنها مجلد اول است.

ی جلد، از کتاب با این اطالعات یاد شده است: »مدینه فاضله اسالم، بقلم، یگانه حکیم و فیلسوف  رو
یخ آمده  ینـی حائـری نجـل صاحـب ضوابـط«. درباره چـاپ آن نیـز دو تار اجتماعـی، آقـا سـّید حسـین قزو
یکی بهمن 1308 و دیگری اردیبهشت 1309 که نشان می دهد حروفزنی کتاب به طول انجامیده است: 
»بـه نفقـه جمعـی از اهـل علـم و فضـل قزویـن اردیبهشـت ماه 1309 در مطبعه روشـنایی در طهران به طبع 
کتابخانه طهران، حّق طبع و ترجمه محفوظ اسـت« و در صفحه ای دیگر: »به نفقه  رسـید، محل فروش 
جمعی از اهل علم و فضل در بهمن ماه 1308 در مطبعه روشـنایی در طهران به طبع رسـید«. ناشـر آنکه 

ینی در میان روسای عشائر در جریان انقالب عشرین سید حسین قزو
کامل سلمان جبوری برای این عکس( )با سپاس از آقای 
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که شاید برخی هم برای فروش بوده - در ابتدای  کتابخانه تهران است، فهرستی از آثار منتشره خود را - 
یخ و تشیع است. که عناوین نشان از عالقه به مباحث تمدن، تار کتاب آورده 

کـه خـود در بطـن مسـائل سیاسـی، به ویـژه در جـدال بـا  ئـق اجتماعـی ایـن شـخصیت را  کتـاب عال ایـن 
مـردم عـراق  انقـالب  از رهبـران  او  کـه  باشـیم  توجـه داشـته  بـوده نشـان می دهـد.  و غـرب هـم  انگلیـس 
کـه توجـه بـه تغییـرات جدیـد و بسـا  کنـار آثـار دیگـرش، نشـان می دهـد  علیـه انگلیـس بـوده و به ویـژه در 

لزومی بازنگری یا تبیین جدید مسائل دینی را در ارتباط با سیاست و اجتماع داشته است.

از مدینه فاضله فارابی تا مدینه فاضله سید حسین قزوینی
سـابقه بحث هـای مربـوط بـه عقب ماندگـی در ایران، بـه نیمه عصر قاجاری بازمی گـردد. در آنجا چندین 
پرسـش وجود داشـت: ما عقب مانده هسـتیم یا نه؟ چگونه؟ به چه دلیل، چه راهی برای خالصی از آن 
وجود دارد و اینکه جامعه آرمانی ما چیست؟ و مانند اینها، بحث هایی بود که به تناوب در آثار قاجاری 
گفته ها، نوشته های تحلیلی چندی انتشار یافته است. در  مطرح شده و در سال های اخیر بر مبنای آن 
که خود به دو دوره  گرفت. آثار پیش از مشـروطه، آثار پسـا مشـروطه  این زمینه، سـه دوره را می توان در نظر 
یادی تفاوت دارند. دوره پهلوی  تقسیم می شود. دوره پهلوی اول و دوره پهلوی دوم که نگره ها به مقدار ز
که در این دوره ازنظر تجدد رخ  که افکار تمدنی پیشین با توجه به واقعیت تغییراتی  اول، دوره ای است 
که در دوره پهلوی اول و به  کنون مدنظر اسـت، این اسـت  کرده اسـت. آنچه ا داد، سـامان جدیدی پیدا 
یج بحث های تمدنی شـکل منظم تری به خود  عبارت دقیق تر از حوالی 1295 خورشـیدی به بعد، به تدر
می گیـرد. هـدف حکومـت تـا مشـروطه، اداره کشـور بـر پایـه حفـظ سـلطنت بود که کشـور باید زیر سـایه آن 
اداره می شـد. امـا پـس از مشـروطه، هـدف دولت هـا، فـارغ از سـلطنت، اداره کشـور بر اسـاس نجـات آن از 
کـه در نوشـته های آن دوره و در مقایسـه بـا غـرب، می بایـد از منجـالب درمی آمـد و  بی سروسـامانی اسـت 

متمدن می شد.

گـروه در ایـن زمینـه فعـال  یسـین ها جامعه هـای آرمانـی خـود را شـرح می دادنـد. دو  در ایـن دوره بایـد تئور
کـه سـاختار جامعـه در اختیـار آنهـا بـود و می کوشـیدند بـا ادبیـات و مـدل خودشـان،  بودنـد. متدینیـن 
گـروه دوم منتقدیـن و غالبـًا تحصیل کرده های مـدارس جدیده و  بحـث از تمـدن اسـالمی را مطـرح کننـد. 
کنایه، آموزه های دینی و نفوذ روحانیت  که بسـیاری صریح یا با  سـپس دانشـگاه ها و دبیرسـتان ها بودند 
گروه هـای میانـه هـم بودنـد. در ایـن شـرایط،  و آموزش هـای مذهبـی را مقصـر در ایـن اوضـاع می دانسـتند. 
یکی از اصلی ترین وظایف متدینین، اّول پاسـخ گویی به اشـکاالت آنها و ثانیًا بازتفسـیر احکام شـریعت 
یاد بود.  و تفسـیرهای دینـی در همراهـی بـا یـک جامعـه خـوب، آرمانـی و متمـدن بود. البتـه اختالف نظـر ز
کـه دیگـران تمـدن می دانسـتند، ازنظـر متدینیـن موردانتقـاد بـود. طبعـًا متقابـاًل اوضـاع  خیلـی از مسـائلی 
که بسـیاری از متدینین واقعیت تمدن جدید را به عنوان تغییری مهم  همین طور بود. شـاید مهم این بود 
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که در دنیای جدید رخ داده درک می کردند، اما همچنان در عمق جان، 
که به دین داشتند، آن ها را وادار می کرد  یا باور به آن نداشتند یا ایمانی 
تا توجیهاتی را برای تفوق شریعت بر آن در موارد اختالف، مطرح کنند.

و  کـرد  بیشـتر  اول  پهلـوی  دوره  در  را  سـرعتش  تجـدد  قطـار  کـه  زمانـی 
نهادهـای آموزشـی جدیـد به طورجـدی تـر مطـرح شـد و فارغ التحصیالن 
گرفتنـد،  آنهـا وارد سیسـتم اداری شـده و جـای نظـام سـنتی قاجـاری را 
ذهن هـا منظم تـر شـده و بحـث از تمـدن اسـالمی که از مدت هـا قبـل در 
کشـورهای عربـی آغـاز شـده بـود، در ایـران نیـز جدی تـر دنبـال  غـرب و 
شـد. )بنگریـد بـه مقالـه ما با عنوان: نخسـتین نگارش ها در حوزه تمدن 
rasul-jafarian. اسالمی، آینه پژوهش، شماره 184 و نیز در وب سایت
کـه دربـاره  آثـاری  com( آمـده اسـت. در مقالـه یادشـده بـه شـماری از 
کردیم.  تمدن اسالمی در دوره پهلوی اول، ترجمه یا تألیف شده بود یاد 

یکرد اسـالمی و دفاعی نوشـته شـده و سراسـر آنها ضمن دفاع از دین،  که در این زمینه با رو آثار مسـتقلی 
گذاشـتن خرافـات، بازتفسـیر برخـی از مفاهیـم و پرداختـن بـه شـماری از  کنـار  از سـازگاری آن بـا تمـدن، 
کاروان تمـدن بشـری، سـخن  مشـکالت موجـود در جوامـع اسـالمی ازنقطه نظر رفتـاری بـرای دور مانـدن از 

گفته شده است.

یابـی تمـدن اسـالمی، نسـبت آن بـا تمـدن  گفتمانـی در ایـن زمینـه، یعنـی ارز بررسـی مدل هـای مختلـف 
کید بر جنبه های تمدن سـاز بودن اسـالم، در بسـیاری از نوشـته های این دوره و پس از آن دوره  غرب و تأ
گفتمانی ما در  گفتمانی را در مقاله ای با عنوان »مدل  پهلوی دوم دیده می شـود. برخی از این مدل های 
یابی تمدن اسالمی و نسبت آن با تمدن غربی )مورد بحث: نوشته های آقا سید محمدجعفر طاهری  ارز

که در وب سایت rasul-jafarian.com آمده است. شیرازی در سال 1331 ش(« 

کنـون مـا بـا یـک نمونـه دیگـر از ایـن آثـار روبرو هسـتیم که نویسـنده نامش را مدینه فاضله اسـالم گذاشـته  ا
کـه در اندیشـه های فلسـفی - سیاسـی از  اسـت. مدینـه فاضلـه یـا اتوپیـا )Utopia( یـا همـان آرمـان شـهر 
یونـان بـه این سـو، بارهـا مطـرح و محـل بحـث واقـع شـده اسـت. معنـای اصلـی کلمـه اتوپیا »هیـچ جا« یا 
گرفته  که برای آن شرایط ایده آلی - و تا حدی خیالی - در نظر  کجاآباد« است، یک مملکت فرضی  »نا
می شـود. جـدای از آنچـه افالطـون دراین بـاره گفتـه و در فرهنـگ یونانـی بـوده، در دوره جدیـد، تامس مور، 
کـه در آن هیچ گونـه عیـب و  کنـد  کتابـی بـا همیـن عنـوان نوشـت تـا جامعـه ای را توصیـف  در سـال 1517 

ایرادی وجود ندارد.

در میان مسلمانان، فارابی که شهرت به تلفیق افکار ارسطو و افالطون و همین طور انطباق آن با فرهنگ 
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کتاب  که بارها شرح و تفسیر شده است.  کتاب »آراء المدینة الفاضله« را نوشت  اسالمی شهرت دارد، 
یادشـده توسـط مرحوم سـید جعفر سـجادی به فارسـی ترجمه و همراه با حواشـی در سال 1354 در تهران 
کتـاب، ماننـد دیگـر افـکارش، همـان آراء یونانـی را لبـاس اسـالمی  منتشـر شـده اسـت. فارابـی در ایـن 
گاه عین آن  یج در متون اخالقی و سیاسـت نامه ای ما هم وارد شـد و  پوشـانده اسـت. افکار فارابی به تدر

گردید. نمونه آن اخالق ناصری است. گاه با شرح و بسط بیشتر ارائه  و 

در اینجا خیلی به اجمال اشـاره به آرای فارابی می کنیم تا زمینه بحث روشـن شـود. از نظر فارابی، مدینه 
کـه او شـرح آن را  کـه بـه دنبـال سـعادت بـا مفهومـی از ایـن تعبیـر اسـت  کاملـه، اجتماعـی اسـت  فاضلـه 
ی است و اما فارابی این را به زبان فلسفی خودش  می دهد. در آنجا سعادت، هم امری دنیوی و هم اخرو
کـه بخـش قابل توجهی از آن یونانی و عمدتًا نوافالطونی اسـت، برمی گردد: »و ذلك هو  و مبتنـی بـر مبانـی 
السـعادة. و هي أن تصیر نفس االنسـان من الکمال في  الوجود إلی حیث ال تحتاج في قوامها إلی مادة، 
و ذلك أن تصیر في جملة األشیاء البریئة عن األجسام، و في جملة الجواهر المفارقة للمواد، و أن تبقی 
علـی تلـك الحـال دائمـا أبـدا. إال أّن رتبتهـا تکـون دون رتبـة العقـل الفّعـال«. سـعادت بـرای آدمـی چنـان 
که دیگر در قوام خود، نیازی به ماده ندارد،  که نفس او از نقطه نظر کمال در وجود، به جایی برسد  است 
که مفارق  که دور از اجسام و در زمره جواهری است  که در زمره اشیائی درآید  و این بدین صورت است 
از ماده است، و چنان باشد که دائمًا در این حال بماند؛ این هم با انجام کارهایی است که به اراده خود 
ی و بی اراده اتفـاق بیفتد«. )آراء  انجـام می دهـد، برخـی فکـری و برخـی بدنـی و نـه آن اعمالی که بـه هر رو
کـه ایـن افعـال خیر، دقیقـًا به خاطر اینکه به سـعادت  المدینـة الفاضلـه، ص 101(. سـپس شـرح می دهـد 
می رساند، خیر تلقی می شود. این در حالی است که اعمالی ارادی هم مانند شرور هستند که آدمی را از 
سـعادت دور می کنند. فارابی شـرح می دهد که آنچه انسـان تغدیه می کند، برای خدمت به بدن اسـت، 
بـدن هـم بـرای خدمـت بـه قـوه ناطقـه اسـت. قـوام قـوه ناطقه به بدن اسـت، و خـود ناطقه بخشـی عملی و 
بخشـی نظـری اسـت، عملـی هـم بـرای نظری اسـت، اما نظری برای چیز دیگری نیسـت، بلکـه فقط برای 
ی بـه مدینـه فاضله، مبتنی بر تفسـیری اسـت که او از  رسـیدن بـه سـعادت اسـت. )ص 102(. ایـن نـگاه و
خدا، تا عالم، تا عقول و تا انسان و از آنجا تا حیوان و نبات و جماد دارد. سلسله مراتب اینها از نظر نگاه 

هستی شناسانه او جایگاه انسان، و اتصال او به عالم تجرد مهم است. 

در این سـوی، در تفسـیر مفهـوم سـعادت نـزد فارابـی، دیدگاه هـای متفاوتـی در شـماری مقالـه وجـود دارد. 
اینکـه او سـعادت را نزدیـک شـدن بـه عقـل فعـال از طریـق رئیـس نبـی یـا فیلسـوف می دانـد، یـا تعهـد بـه 
کتاب دیگر با عنوان  انجام اعمال خیر و افعال نیک با داشـتن ملکات خوب. فارابی خود دسـت کم دو 
»تحصیـل السـعاده« و التنبیـه علـی سـبیل السـعاده هـم دارد؛ یعنـی قسـمت فوقانـی و نظـری آن اهمیـت 

دارد یا قسمت عملی آن.
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بر اسـاس آنچه در آراء المدینة الفاضله آمده، مدینه فاضله در مسـیر این نوع از سـعادت خواهی، توسـط 
که او خصایص آن را گفته و از راه نفس و قوه متخیله خود، به نوعی با عقل فعال در ارتباط است  رئیسی 
و آنجـا تغذیـه می شـود، در مقـام یـک حکیـم و فیلسـوف جامعـه را اداره می کنـد. انسـان های این جامعه، 
که از طریق قوه متخیله و عقل خود با آن مرتبط اسـت، و واجد  پایین تر از عقل فعال هسـتند، اما رئیس 
یاست است، آنها را رهبری می کند. سعادت حقیقی در وجود اوست و آن  تمامی ویژگی های الزم برای ر
هـم عـالوه بـر جنبه هـای نظـری، از راه انجـام اعمال نیک هم حاصل می شـود، در نهایت به قوه ناطقه و از 
آنجا مع الواسـطه در ارتباط با عقل فعال به دسـت می آید. )بنگرید به مقاله: سـعادت در اندیشـه فارابی 
کوینـاس، ص 99 منـدرج در: دو فصلنامـه دانـش سیاسـی، سـال نهـم، شـماره دوم، 1392(. فارابی در  و آ
اینجـا، نیـز می کوشـد تـا توافـق ضمنـی بیـن فلسـفه یونانـی و باورهـای اسـالمی، در حـدی کـه گویـی عمـل 
بـه شـریعت، وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه سـعادتی بـا تعریـف یونانـی اسـت، پدیـد آورد. بـا ایـن حـال، باید 

کار، نه شریعت اسالمی، بلکه عقل یونانی از نوع نوافالطونی است. که صورت  دانست 

ینـی چـون مدینله جاهلله، فاسلقه، متبّدلله و  در مقابـل مدینـه فاضلـه، چندیـن مدینـه غیـر فاضلـه، بـا عناو
یـم. جاهلـه خـود اقسـام چنـدی دارد کـه خیلـی جالـب اسـت. مدینـه جاهله، جامعه ای اسـت  ضالله دار
کنیم، نمی فهمند. در واقع، این  گر برای آنان مفهوم سـعادت را بیان  که سـعادت را نمی شناسـد و حتی ا
کرده، نمی شناسد، و آن را در معنای غنای مالی، لذات،  که فارابی بیان  جامعه، سعادت را به معنایی 
کرامت به معنای خود می داند. بر این اساس،  مدینه جاهله خود چندین قسم است: مدینه  حریت، و 
ک و نکاح و مسکن است. دوم  کمترین سطح زندگی از نظر لباس و خورا که تنها دنبال  جاهله ضروریه 
که دنبال لذت  که هدفش جمع ثروت اسـت. سـوم مدینه جاهله خسیسله یا سلاقطه  مدینه جاهله بّداله 
که دنبال تسـلط بر دیگران اسـت. و پنجم مدینه جاهله  و لهو و لعب اسـت. چهارم مدینه جاهله متغلبه 
کـه اینهـا، تطبیـق بـر  کـرد  ی آنهاسـت. می شـود تصـور  جماعیله کـه دنبـال حریـت اسـت و ایـن منتهـا آرزو
کلیتی اسـت  تمدن فعلی غرب می شـود و بویژه از میان آنها مدینه جماعیه، از نظر آزادیخواهی، مشـابه 
کـه فیلسـوفان سیاسـی آزادیخـواه دنبـال می کننـد، نـه خطـی هگلـی -  کـه در غـرب البتـه در خـط سـیری 

مارکسیستی، بروز دارد.

کامـال مقابـل یکدیگـر اسـت و جاهلـه در اینجـا، یعنـی  کـه  تـا اینجـا، دو مدینـه فاضلـه و جاهلـه داشـتیم 
جامعه ای اصاًل و اساسًا به هیچ نوع، درکی از سعادت نداشته و ندارد و نخواهد داشت.

یم:  در کنـار مدینـه فاضلـه کاملـه، سـه مدینـه دیگـر ]و جمعـا چهار مدینه که نخسـتین فاضله اسـت[ دار
کـه همـه آنچـه را اهـل مدینـه فاضلـه می شناسـد، اینهـا هـم  یعنـی اول فاضلـه و دوم مدینله فاسلقه اسـت 
کـه روزگاری مدینه  می شناسـند، امـا اعمالشـان مثـل جامعـه جاهلـه اسـت. نوع سـوم مدینه مبدله اسـت 
کنـون آراء و افعالشـان مغایـر آن اسـت. چهـارم مدینله  یـج از آن حالـت درآمـده و ا فاضلـه بـوده، امـا به تدر
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کـه باورهـای فاسـده دارد و رئیـس شـان فکـر می کنـد بـه او وحی می شـود و دنبـال فریب مردم  ضالله اسـت 
ک و شـقاوت سـیر می کننـد. اینهـا گرچه  کـه بیـن هـال اسـت. ایـن سـه دسـته اخیـر، مـدن مضـاده هسـتند 
درکـی از سـعادت داشـته یـا دارنـد، امـا فعـاًل از آن بی بهره انـد. در واقـع نوعـی مدینـه فاضلـه از خـط خـارج 

شده هستند.

ک  یـج هـال کـه در شـهرهای جاهلـه زندگـی می کننـد، شـبیه بهائـم و افعی هـا هسـتند و به تدر مردمانـی 
کـه مردمـان مدینـه فاضلـه  کـه در مـدن فاسـقه زندگـی می کننـد، بهره منـد از مزایایـی  می شـوند. مردمانـی 
گرفتارش  که به خاطر افعال زشت خود  گرفتار دردها و مصائبی هستند  کرده نیستند و در عوض  کسب 
کـه مردمـان مـدن جاهلـه  ک و اضمحـالل هسـتند، آن طـور  گرفتـار هـال شـده اند. مردمـان ُمـدن ضالـه هـم 
کـه مردمـان مـدن فاسـقه چنیـن مصیـری  چنین انـد، امـا رئیـس آنهـا، نهایتـش شـقاوت اسـت همان طـور 
کار رئیـس آنـان هـم شـقاوت خواهـد بـود. ]آراء المدینـة  ک و نهایـت  دارنـد. مردمـان شـهر مبّدلـه هـم هـال

الفاضلة و مضاداتها، بیروت، مکتبة الهالل، مقدمه، ص 15 - 16(.

این شـرح مختصر را درباره فلسـفه سیاسـی فارابی و مدینه فاضله او ارائه کردم تا توجه داشـته باشـیم آنچه 
که حکمای قدیم اسالمی درباره مدینه فاضله می گفتند، متمرکز بر چه اصولی بوده است. به طور طبیعی، 
که خود  که هدفش تأمین سعادت بوده و جدای از آنچه  این مدینه فاضله، یک مدینه فلسفی - اخالقی 
سـعادت می دانسـته، اهـداف دیگـر را جاهلیـت تلقـی می کـرده اسـت. آنچنان کـه افالطـون، رئیس جامعه 
را فیلسـوف می دانسـت، فارابـی در درجـه اول رئیـس را نبـی می دانـد. به هـرروی رئیس، باید فیلسـوف یعنی 
باالترین فهم را داشته است، آن گونه که سر در بدن چنین نقشی دارد، تشبیهی که فارابی درباره آن مفصل 
گر نبی نبود،  صحبت می کند. وی شرایط دوازده گانه ای برای رئیس می آورد )آراء، ص 122 - 124(. طبعًا ا
نوبت به رئیس دوم می رسـد که او هم باید آن خصائص را کسـب کرده باشـد. در جامعه ای، ممکن اسـت 
که بتواند بسان دو رئیس شهر را اداره  یک حکیم به عنوان رئیس ا ول باشد و سپس شخصی در مقام دوم 
کت خواهـد بـود )آراء، ص 126(. فارابی  گـر عنصـر حکمـت در رئیس نباشـد، جامعه مشـرف بر هال کننـد. ا
کید بر اینکه مردم، بدون  در همین زمینه، مطالبی مشابه در السیاسة المدینه، ص 87 - 88( نیز دارد، تأ
رئیس و مرشد نمی توانند مدینه فاضله داشته باشند. این اشارات اصاًل برای شناخت آرای فارابی درباره 
که  که این تفکر هسته بنای تفکری است  کید کنم  کافی نیست، اما خواستم بر این نکته تأ مدینه فاضله 
در عالم فلسـفه و انطباق فلسـفه یونانی با اسـالم در عالم اسـالم رخ داد. این خط در سیاسـت نامه هایی با 
این گرایش و آثار اخالقی در سیاست مدن در میان کسانی که تفکر فلسفی داشتند، ادامه یافت. در مقابل 
که خط اجرای شریعت را داشتند و هیچ وقت از تعبیر مدینه فاضله استفاده نکردند. درواقع،  فقها بودند 
آنهـا نـگاه منظمـی بـه یـک جامعـه به عنـوان کلیتـی کـه بایـد با اجـرای مثاًل شـریعت، به نقطه خاصی برسـد 
نداشـتند. هـدف اجـرای شـریعت بـود و بـس. ایـن وسـیله ای بـرای فالح و نجات بـود، آن هـم در دنیایی که 
حیات واقعی آن، در اینجا نیست، بلکه در آن سوی است. تفسیری هم که غالبًا از شریعت می شد، ضمن 
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اینکه گرایش فقها با عرفا تا حدی هم متفاوت بود، عمدتًا برای انعکاس این امور و ظهور آثارش در آن عالم 
بود. یک نقطه بود که تفکر فارابی را با تفکر فقها و عرفا متصل می کرد و آن اتصال به عقل فعال در اصطالح 
فارابی و رفتن به آخر و بهشت، در نگاه متدینین بود. این نقطه اتصال، هنوز هم وجود دارد و ارتباط دین را 
که به امام داده می شـود و نیز در  با آن قبیل فلسـفه، به یکدیگر متصل می کند. در شـیعه، به دلیل اهمیتی 
اندیشه های اسماعیلی و اخوان الصفایی، این ارتباط نزدیک تر هم هست و رسمًا گفته می شود که فارابی، 
که در این تفکر وجود دارد. در واقع، نقش مفهوم والیت در اینجا،  مقصودش از رئیس، همان امامی است 

یک نقش کلیدی است.

در ایـن تفسـیر، غلبـه غـرب، بـه معنای غلبه جامعه جاهلی یا احیانـًا جوامعی بود که در اصطالح فارابی 
کـه بسـیاری از مسـلمانان نقـاد غـرب، غـرب را  فاسـق و مبدلـه و ضالـه خوانـده می شـوند. ایـن بیـراه نبـود 
گذاشـته و به حریت  کنار  کنون این غرب، توانسـته بود مفهوم سـعادت فارابی را  جاهلیت می نامیدند. ا
گر این  که قابل انکار نبود. شاید ا و لذت و مادیت و فسق بپردازد. در عین حال، پیشرفت هایی داشت 
نـوع جامعـه در دنیـای قدیـم بـدون پیشـرفت علـم رخ مـی داد، چیـزی شـبیه قـوم لوط دانسـته می شـد، اما 
گفت؟ چه شـما پیرو مدینه  کنون چه باید  یادی متزلزل می کرد. ا این پیشـرفت ها، مخالفانش را تا حد ز
کنون باید با ایـن تمدن و ارزش ها و  فاضلـه فارابـی باشـید، چـه فقیهـی که دنبال اجرای شـریعت اسـت، ا

کرد؟ مفهوم »آزادی«، »رفاه« »لذت« و مانند اینها چه جایگاهی خواهند داشت؟ مظاهر چه 

ی، این تصویر از مدینه فاضله در عصر نو و مدرن، نمی توانست مقبول باشد، گرچه در مدل های  به هررو
ی مفهـوم سـعادت اسـت و  کار فارابـی، تکیـه رو هگلـی و مارکسیسـتی مشـابه آن وجـود داشـت. عمـده 
که  آشکار است که دست کم، به صورت منحصر، با یک زندگی مادی خوب، حریت - طبعًا به معنایی 
در نظـر دارد - و لـذت و رفـاه میانـه ای نـدارد. ایـن معنـای از سـعادت، در تمدن نوین غربـی، چندان مراد 

گرفته است. نیست و غرب از آن فاصله 

کربـال می خواهـد، مدینـه فاضلـه ای را  کـردن نجـف و  در عالـم دیانـت و فقاهـت، یـک روحانـی تحصیـل 
ی  کـه عناصـری از عالـم جدیـد هـم - البتـه اصالح شـده - در آن باشـد، طبعـًا همچنـان رو کنـد  ترسـیم 
کید خواهد کرد. درواقع، مـا با نوعی حالت دوگانه  اجـرای شـریعت به عنـوان ضامـن ایـن مدینه فاضله تأ
روبـرو بوده ایـم و بـرای همیـن هـم نتوانسـته ایم دربـاره تمـدن جدیـد تصمیـم بگیریم. هـر بار که خواسـته ایم 

گرفته ایم. جایی از آن را با فرهنگ خودمان وفق بودیم، در نهایت، دوباره دعوایمان شده و فاصله 

استفاده از تعبیر »مدینه فاضله« در این گونه افکار، بیشتر حالت صوری و لفظی دارد. به جز کتاب سید 
کـه در سـال 1308 ش کتابـش را بـا ایـن عنـوان نوشـته، شـیخ علـی تهرانی )متولـد 1305(  ینـی  حسـین قزو
هم کتابی با عنوان مدینه فاضله در اسـالم دارد که در سـال 1354 )مشـهد، کتابفروشـی جعفری( نوشته 
کتاب سـید حسـین، قدری مفصل تر و پس از شـرح آرای فارابی در فصل اول، به  اسـت. او در مقایسـه با 
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بیان دیدگاه های نائینی پرداخته و سـپس شـرحی از حکومت اسـالمی و ابعاد آن به دسـت داده اسـت. 
گرایش  در این میان، آنچه مربوط به وضع موجود اسـت، این جماعت، حکومت اسـالمی را در میان دو 

کتاب آمده است. که در پشت آن  کاپیتالیسم و سوسیالیسم می دانند. این پیامی است 

گفـت، مـا در اینجـا، بـا یـک  ینـی، بایـد  کتـاب مدینـه فاضلـه اسـالم سـید حسـین قزو و امـا در ارتبـاط بـا 
کـه هدفـش، آشـتی دادن میـان اسـالم و تمـدن جدیـد ضمـن اثبـات برتری اسـالم  یـم  نمونـه ای سـروکار دار
بر آن اسـت. نویسـنده تالش می کند، نشـان دهد اسـالم تمدن سـاز اسـت و می تواند در قد و قواره تمدن 
کنـد. احـکام شـریعت، می توانـد  کـه بشـر می خواهـد، طبعـًا بـدون مفاسـد آن، یـک تمـدن درسـت  نوینـی 
ی بـا مظاهر تمدن مخالفتی نـدارد مگر آنکه در  ضامـن حفـظ حقـوق اجتماعـی، باشـد. اسـالم، به هیچ رو
جایی مباینت روشـنی باشـد. او از تعریف سـعادت بر اسـاس سـنت فلسـفی چیزی نمی گوید، برای او و 
که نشـان دهد اسـالم با علم و  که شـیفتگی نسـبت به تمدن جدید هسـت، مهم این اسـت  در شـرایطی 
تمدن روز موافقت دارد و در بسیاری از موارد هماهنگ و در مواردی دقیق تر و جلوتر است. در این زمینه 
آموزه هـای قـرآن نقـش محـوری دارد و مهـم اجـرای شـریعت اسـت که به نظـر او تأمین کننـده مدینه فاضله 

است. در این بحث ها فارابی جایگاهی ندارد و یادی هم از او نمی شود.

کتاب مدینه فاضله اسام مبانی سید حسین قزوینی در 

مدینه فاضله، همان مدینه انبیاء است
فهرسـتی از عناویـن ایـن کتـاب، می توانـد مسـیر بحـث را نشـان دهد، گرچـه ما عجالتًا جلـد اول آن را که 
یـم، امـا مجلـد دوم چـاپ نشـده و تـا ایـن لحظـه در اختیار  در سـال 1308 ش منتشـر شـده، در اختیـار دار

ما نیست.

کـه نـام کتـاب مدینـه فاضلـه اسـالم اسـت، نخسـتین نکتـه تعریـف مدینـه فاضلـه اسـت و آن  از آنجایـی 
کـه حیـات افـرادش بـر پایـه و اسـاس متیـن  گوینـد  اینکـه »مدینـه فاضلـه در اصطـالح حکمـا مدینـه ای را 
گذاشـته شـود«. مؤسـس ایـن مدینـه فاضلـه، هـم »در همـه ادوار، انبیـا یعنـی مبعوثیـن  علـم و اخـالق بنـا 
که آنان، هم نیاز بشـر را خوب می شـناختند و هم قوانین مورد نیاز  آسـمانی بودند«. دلیلش هم آن اسـت 
را می آوردنـد و چیـزی عـالوه بـر ایـن هم بر آنان تحمیل نمی کردند«. در میان جوامع بشـری، آنها که توسـط 
کار بشـر و  یج در  انبیـاء موفـق بـه اجـرای قوانیـن خـود شـده اند، عنـوان مدینـه فاضلـه دارد. البته نوعـی تدر
یجی  شـکل گیری مدینـه فاضلـه هسـت، زیـرا »تکامل و تعالی بشـر از حیث احتیاج علمـی و اخالقی تدر
یـج، ایـن اسـت کـه برخـی از احـکام، ویـژه جوامع خاصی اسـت کـه قدرت درک  اسـت«. اشـاره اش به تدر
گفتنش لغو و بیهوده  گر قدرت درک ضرر آن را نداشـته باشـند،  آن را دارند، اما برخی را ندارند. بنابراین ا
کردن خمر و مسـکر و خواص  که بشـر جاهل به درسـت  اسـت. نمونه اش شـرب خمر اسـت: »در دوره ای 
ـم و مبعـوث آسـمانی آن دوره، نبایـد اسـمی 

ّ
کـردن را نمی دانسـت، البّتـه معل سـکریه آن بـود یـا آنکـه قمـار 
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از خمـر یـا قمـار بـرده آن هـا را نهـی از اسـتعمالش کنـد«. این توجیه پاسـخ این اسـت که »چـرا در بعضی از 
شرایع متقّدمه اسمی از حرمت آن برده نشده« است.

که با فکر انبیاء اداره شود، اما حکمای بزرگ، هر چه  نویسنده منحصرًا مدینه فاضله را جوامعی می داند 
یخ، در  قدر هم بزرگ باشـند، افکارشـان در این حد نیسـت، زیرا »افکار فالسـفه و حکما، به شـهادت تار
کردن بشر و سوق آن ها به علم و اخالق فاضله برآید، فقط این اقتدار،  هیچ دوره نتوانسته از عهده اداره 
کـه ثبـات در افـکار فالسـفه  مخصـوص بـه نوابـغ و برگزیـدگان الهـی بـوده« اسـت. یـک دلیلـش ایـن اسـت 
نیست، اما افکار انبیاء ثابت است: »همین تبّدل آرای حکما و فالسفه بلکه تشّتت و تضاّد افکارشان 
کرام چون به مبدأ  کردن جامعه است«، اما »انبیای  نسبت به یکدیگر یکی از موانع بزرگ پیشرفت اداره 
عالی مّتصل هسـتند، هیچ وقت تجدد آرا در مّدت عمر برای آن ها رخ نمی دهد، یعنی خطایی در فکر 

که به واسطه تجّدد افکار، اعتراف به خطای فکر سابق خود نمایند«. ندارند 

کـه پـس نسـخ احـکام چیسـت؟ آیـا ایـن بـه معنـای تبـدل رأی انبیـاء  کنـد  کسـی اعتـراض  ممکـن اسـت 
نیسـت؟ او در پاسـخ می گوید: »َنسـخ، عبارت از انتهای حکم محتاج الیه بشـر اسـت« و بعد از رفع نیاز 
کلمات انبیا« نخواهد بود. نتیجه این مسئله  حکم برداشته شده و به این ترتیب »تناقض و تهافتی بین 
که جوامع غربی و هر آنچه با غیر افکار انبیاء اداره شود، نمی تواند مدینه فاضله باشد؛ اما این  این است 
پیامبر با چه وسـیله ای شـناخته می شـود؟ به عبارت دیگر چگونه نبوت او اثبات می شـود؟ علی الرسـم، 
کـه معجـزه هـر پیامبـری، ماننـد موسـی،  نویسـنده بحـث معجـزه را مطـرح می کنـد، امـا همـان نظـر رایـج را 
عیسـی و یا محمد - علیهم السـالم - متناسـب بادانش زمان آنهاسـت: »چنان چه علمای زمان موسـی 
یه و اسـتخدام آن ها برای بروز خـواص غریبه و عجیبه و به اصطالح  کیـب ادو و دانایـان آن وقـت در فـّن ترا
کیـب شـیمیایی متخّصـص بـوده، مهارتـی بسـزا داشـتند. حضـرت موسـی بـرای الـزام  امـروزه در فنـون ترا
کنند از عصا اژدهای آدمی خوار معجزه  که خواستند از این راه بر موسی غلبه  آن ها، خصوصًا در موقعی 
کـرده و  گردیـد مـرده زنـده  کـه در زمـان علـّو منزلـت علـم طـب مبعـوث  نمـود و همچنیـن حضـرت عیسـی 
حضـرت ختمی مرتبـت بـرای معارضـه بـا فصاحـت و بالغـت اعـراب حجـاز قـرآن را معجـزه آورد«. البتـه 
خـواص امـت، بـه قوانیـن و احـکام اجتماعیـه و اخالقیه توجه دارند و از آن طریـق اطمینان به نبوت پیدا 
می کننـد، زیـرا »ایـن طایفـه از بشـر کـه اهل علم و معرفت اند، معجزات حّسـیه بـرای ایمان آوردن و دخول 

کفایت نمی کند«. آن ها در مدینه فاضله انبیا 

گرچه میان قومی مبعوث  یم، آیین اسالم است. حضرت ختمی مرتبت،  که ما با آن سروکار دار نمونه ای 
کـه »از حلیـه  آداب و اخـالق مربیـان مدینـه فاضلـه، یعنـی انبیـاء بهـره ای نداشـتند«، امـا نگاهـی بـه  شـد 
کـه تـا آن وقـت »تعلیـم و تربیـت انبیـای سـابقین تـا درجـه و انـدازه ای عالـم  تمـدن بشـری، نشـان می دهـد 
بشـرّیت را از آن همجیـت ]همـج الرعاعـی[ نجـات داده و بـه معـارف مـاّدی و ادبـی سوقشـان داده انـد«. 
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نمونه اش قوانین حمورابی اسـت. به هرحال رسـول ما موفق شـد تا زمان وفاتش، به گفته نویسـنده، هفت 
گـر فکـر کنید تحمیلـی در کار بوده، بایـد بدانید اصاًل  هشـت میلیـون نفـر جزیرة العـرب را مسـلمان کنـد. ا
که »ابدًا آن جناب و تابعینش، احدی را مجبور به دخول  کراه فی الدین«  چنین نیست، به دلیل آیه »ال ا
در دین مقّدس اسالم نکردند و همین یکی از فضایل مدینه فاضله اسالم است که تابعین و پیروان خود 
یخ السـالم خود ارجـاع می دهد و  ی بـه کتاب تار را داللـت بـه هدایـت عقـل و تفّکـر می کننـد«. در اینجـا و
کتاب  اینکه »آن سـرور همیشـه در غزوات و سـرایا مدافع بود نه مهاجم چنان چه در احوال آن جناب در 
کـه »در  کرده ایـم، بیـان نمودیـم«. اینجـا ارجاعـی هـم بـه جیپسـون انگریـزی داده  کـه تألیـف  یـخ اسـالم  تار

کرده، متعرض این معنا شده« است. که خودش تألیف  یخ اسالمی  تار

گرفت و این نبود جز بر اساس  که مدینه فاضله اسالم توسط حضرت، چگونه شکل  بدین ترتیب دیدیم 
قـرآن: »آن جنـاب، در عهـد فرخنـده مهـد خـود تشـکیل مدینه فاضله نمود و برای تشـکیل این سـلطنت، 
گفته شـده و آیت و ال  کتاب، »مایحتاج بشـر«  گویند«. در این  که در عرف و اصطالح قرآنش  کتابی آورد 

گواه این معناست. البته »سنت« هم مکمل قرآن است. رطب و ال یابس 

کـه انسـان در آن زندگـی می کنـد، اینهاسـت:  سـؤاالت اصلـی دربـاره رابطـه قـرآن و سـنت و مدینـه فاضلـه 
کـه بـرای تربیـت بشـر آورده، آیـا بشـر می توانـد در سـایه آن آسـایش  حـال بایـد مالحظـه کنیـم ایـن احـکام را 

کرده، جامعه را از هر تعریض حقوق شکنانه محافظت نمایند؟

آیا این احکام لیاقت دارد مدینه فاضله برای بشر تشکیل دهد؟

کافی است یا نه؟ که منافی با قوانین اجتماع نباشد،  آیا این احکام برای تربیت اخالقی بشر 

آیا این احکام چه قسم از سعادت بشر را تأمین می کند؟

آیا این احکام فقط و فقط راجع به تهذیب اخالق و تربیت روح است، یا سعادت مادیه بشر را نیز تأمین 
می نماید؟«.

چنان کـه اشـاره شـد، قـرآن نقـش محـوری در مدینـه فاضلـه را دارد و بـه تعبیـر نویسـنده »به منزلـه قانـون 
کـه نبّوت حضرت رسـول برای همـه ابناء  اساسـی سـلطنت مدینـه فاضلـه اسـالم اسـت«. از آنجایـی هـم 
ی زمین وجـود خواهد  کـه رو بشـر اسـت، بنابرایـن، قـرآن یگانـه منبـع بـرای هـر نـوع مدینـه فاضلـه ای اسـت 
ی گردان شـده و به سـمت اسـالم  ی، دنیای جدید به دلیل مادیگری، از وضع خود رو گفته و داشـت. به 

کرده است. و قرآن توجه 

پـا و امریـکا به دسـت می آمد و گاهی  ایـن زمـان، گزارش هایـی دربـاره اسـالم آوردن شـماری از مـردم در ارو
کـه  گذشـته در آمریـکای جنوبـی در مملکـت برازیـل  از زبـدگان آنهـا مطالبـی هـم منتشـر می شـد: »سـال 
کـه در مّدت سـه سـال، متجاوز از پنجاه و سـه  به توسـط جرایـد عربـی اعـالن شـده بـود، چنیـن می نویسـد 
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ی »عالـم  گفتـه و گشـتند«. بـه  هـزار نفـر از اهالـی برازیـل و بـزرگان آن مملکـت داخـل دیـن مقـّدس اسـالم 
بشـریت از ایـن وضعیـت مادّیـه کنونـی به سـتوه آمده اند«. برخی بلشـویک شـده اند و بقیـه »مجمع اتفاق 
ملـل« درسـت کرده انـد تـا مشـکالت را از آن طریـق حـل کننـد. در اینجا آثار مخرب جنـگ جهانی اّول در 
نظـر مؤلـف اسـت و تالشـی کـه غـرب بـرای بازگشـت شـرایط جنگـی ماننـد آن انجـام مـی داد. مشـکل این 
کـه آنهـا مـادی فکـر می کننـد و منشـأ این مشـکالت »این اسـت که ایـن آقایان می خواهنـد با حفظ  اسـت 
منافـع ماّدیـه، نایـل بـه مقصـود گردند، و این معنی قریـب به محال بلکه نفس محال به نظر می آید«. تنها 

که می تواند متفاوت با این وضع باشد. مدینه فاضله انبیاء است 

همه علوم در قرآن هست
کـه مدینـه فاضلـه نیازهـای  وقتـی قـرآن، محـور مدینـه فاضلـه می شـود، ایـن سـؤال می توانـد مطـرح شـود 
کـه از نظـر علمـی، مربـوط بـه حوزه هـای متفاوتـی اسـت. قـرآن چگونـه می توانـد  مختلفـی دارد، نیازهایـی 
کـه تمـام نیازهـای جامعـه، در قـرآن وجـود دارد و از آن  تأمین کننـده ایـن نیازهـا باشـد؟ پاسـخ ایـن اسـت 
بـه دسـت می آیـد. ایـن را بایـد بـا مثـال روشـن کنـد. اسـالم دعـوت بـه سـیر و سـیاحت در ارض می کنـد، و 
کرده انـد: »امـروز  درحالی کـه مسـلمانان از ایـن سـیاحت بهـره نبرده انـد، غربی هـا به خوبـی از آن اسـتفاده 
یخّیه، سـّیما آثار گذشـتگان  پـا به واسـطه وسـعت معـارف و ترّقـی علـوم اّطـالع بـر امـور تار چـون علمـای ارو
خیلـی قدیـم مـورد احتیاجـات فّنـی و علمـی خـود دانسـته بـرای وصول به ایـن مقصود مصـارف هنگفت 
می نمایند و مقّدمات آن را از قبیل دانستن موقعّیت جغرافیایی آن مملکت و خواندن خطوط آنان برای 
که آنان را به مقصودشان نائل می سازد مهّیا  مّطلع شدن بر چگونگی زندگانی آن ها و تهّیه سایر وسایلی 
می کنند«. اما مسلمانان از این امر بی بهره اند و ما »محتاجیم به علم جغرافی و دانستن السنه اجنبی تا 
بتوانیـم از آن اّطالعـات بهره منـد شـده، و در ضمـن اسـتفاده های دیگـری نیـز بنماییم؛ چنـان چه دیگران 

که فقط دنبال »استفاده مادیه« هستند. استفاده می کنند«. البته مشکل غربی ها این است 

کـه ایـن علـوم در قرآن آمده اسـت.  کـرده و بـر ایـن بـاور اسـت  نویسـنده مـا، در اینجـا، از برخـی از علـوم یـاد 
یکـی از آنهـا علـم اجتمـاع اسـت، چنـان آیاتـی در قـرآن دربـاره »امـت« و نیـز اینکـه تغییر امت ها در دسـت 
خودشان است، آمده است. در اینجا، ارجاعی هم به گوستاولوبون داده است. همچنین در قرآن اصول 
یاد و یا بخل،  که از دست و دلبازی ز کرده  علم اقتصاد آمده است. در اینجا اشاره به آیه 29 سوره اسراء 
کـرده و راه میانـه ای را توصیـه کرده اسـت. بخشـی از اقتصاد هم که بـه حفظ الصحه بازمی گردد،  مذمـت 

کلوا و اشربوا و ال تسرفوا است. آیه 

کـه دربـاره آسـمان ها و زمیـن اسـت  همچنیـن علـم هیئـت هـم در قـرآن هسـت و در ایـن زمینـه آیاتـی را 
ی، قـرآن تصریـح بـه حرکـت زمیـن دارد: »در آیـات عدیـده اشـاره بـه حرکـت زمیـن  آورده اسـت. بـه گفتـه و
ِکِبهـا«؛ یعنـی خداونـد، زمیـن را بـرای شـما  ـواًل َفاْمُشـوا فـي  َمنا

ُ
ْرَض َذل

َ ْ
ُکـُم األ

َ
ـذي َجَعـَل ل

َّ
می فرمایـد: »ُهـَو ال
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َ

ِجبال
ْ
مانند یک شتر سریع الّسیری که سوارش در کمال راحت است قرار داد«. همین طور آیت »َو َتَرى ال

حاِب«. در ضمن، دعوت به تدبر در صنایع الهیه دارد. این همان وقتی  َتْحَسُبها جاِمَدًة َو ِهَي َتُمّرُ َمّرَ الّسَ
که هم رزم او در انقالب عشـرین عراق بود، کتاب الهیئة و  که دوسـت او سـید هبة الدین شهرسـتانی  بود 
ی، نه فقط علم هیئت، بلکه اصول  گفته و االسـالم را نوشـت و سـال 1315 ش به فارسـی ترجمه شـد. به 
»علم معدن شناسی« هم در قرآن آمده است. البته نه به تفصیل بلکه »از میان تمام معادن شریفه و غیر 
شریفه دنیا، فقط در قرآن متعّرض معدن آهن و منافع آن شده، و ابدًا اسمی از سایر معادن و منافع آن ها 
کـه اتفاقـًا »آهـن در زمین معدن  ـاِس« می گویـد  ٌس َشـدیٌد َو َمناِفـُع  ِللّنَ

ْ
َحدیـَد فیـِه َبـأ

ْ
َنـا ال

ْ
ْنَزل

َ
نمی بـرد. آیـه »َو أ

کرات دیگران ریزش می کند، چنان چه در  ندارد، و مانند فلزات دیگر در زمین تکوین نمی شود، بلکه از 
که اسلحه و بسیاری از چیزهای  علم معدن شناسی امروز این مطلب محّقق شده« است. از آهن است 
کـه تمـام امور و حوایج بشـر از برکت این فلز سـریع الحرکه  دیگـر سـاخته می شـود: »در ایـن عصـر می بینیـم 

که می توان به طور تحقیق این عصر را عصر مشعشع حدیدی نام نهاد نه ذهبی«. اداره می شود 

مطالـب بـاال زیـر عنـوان قـرآن و اصـول علـم معـدن آمـده اسـت. آیـا مقصـود از ایـن تیتـر، یعنـی علـم معدن 
ی زمین ندارد!  در قـرآن آمـده؟ اینکـه فقـط از آهـن یـاد شـده و آن هـم اینکه از آسـمان آمـده و معدنـی در رو
یخ  یـخ هـم دارد، و از قضـا ایـن بخـش بسـیار هم وسـیع و گسـترده اسـت. »اهمیت تار و امـا، قـرآن علـم تار
یخ نباشـد، انسـان نمی تواند بـه مراتب عالیه  گر تار و علـم آن امـروز محتـاج بـه بایـن و اسـتدالل نیسـت و ا
علم و معرفت و تجربه برسـد«. به نظر نویسـنده قرآن سـه بخش اسـت: »نخسـت پرسـتش خدا به توحید 
یـه قوانیـن زندگانـی مـاّدی و معنـوی، سـوم 

ّ
کل و یگانگـی خالـص، دوم تحدیـد اعمـال بشـر یعنـی بیـان 

بیـان خلـود نفـس و احـوال بعـد از مـرگ از سـعادات و شـقاوات و تفاصیل آن«. در هر سـه قسـمت »عمده 
یخی است، حّتی شقاوت و سعادت پس از مرگ«. استدالل قرآن به امور تار

که اسـالم صرفًا یک دین اخالقی نیسـت، بلکه به  کامل بودن قرآن یک مسـئله مهم همین اسـت  درباره 
»تعلیمـات اجتماعـی« هـم توجـه دارد. اینجا اشـاره اش به مقایسـه اسـالم و مسـیحیت هم هسـت. رابطه 
کـه در انجیـل شـاهد  اخـالق و قانـون و اجتماعیـات مـورد توجـه اوسـت و اینکـه صـرف اخالقـی، آن طـور 
کـه قوانیـن و  آن هسـتیم، کارسـاز نیسـت: »دسـتور اخالقـی وقتـی و زمانـی می توانـد خدمـت اخالقـی کنـد 
که بشـر از شـرور و لطمات اجتماعیه به برکت آن قوانین و دسـتورات  دسـتور اجتماعی نیز داشـته باشـد 
اجتماعی مصون و در سایه آن قوانین آسایش زندگانی ماّدی را دارا باشد« و »خوشبختانه شریعت قرآن 

و تعلیماتش جامع و دارای هر دو جنبه است«.

گذشته برای دوران طفولیت بشر، اما اسام برای دوره بلوغ فکری ادیان 
امـا اینکـه چـرا در انجیـل، فقـط جنبه هـای اخالقی مطـرح بوده، پاسـخ آن، نگاه تکاملی نویسـنده در این 
گر  کودکی بشر بوده و سپس بالغ شده و دین اسالم آمده: »ا که دین در ادوار قدیم، مربوط به دوران  است 
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کـه مردانـه در میـدان و معرکـه زندگانـی علمـی و اخالقـی اّول مبـارز  در قـرون سـابقه لیاقـت آن را نداشـتی 
کـرده ای  کـه لیاقـت و شایسـتگی را احـراز  کنـون قریـب چهـارده قـرن اسـت  زبردسـت برازنـده وارد شـوی، ا
... تـو در آن موقـع بالـغ و رشـید نشـده بـودی آن دوره طفولیـت تـو بـود و مـن می خواسـتم بـه آن تعلیمـات 
کـه ادوار ابتدایی و متوّسـطه عمر خود را  کنون  کـه بـه منزلـه یـک مدرسـه ابتدایـی اسـت تـو را تربیت کنم. ا
ـم مدرسـه عالـی را بـا تعلیمـات 

ّ
کـرده ای مـن آن معل بـه سـرآوردی، لیاقـت دخـول در مدرسـه عالـی را پیـدا 

عالیه اش که محمد )ص( و قرآن باشد برای تربیت تو فرستادم« او دقیقًا از اصطالحات آموزش و پرورش 
کنون که بالغ و رشید شدی و قدر و قیمت زندگانی را دانستی،  استفاده می کند، خطاب به انسان که: »ا
کابر و کسانیست که دوره ابتدایی و متوّسطه را طی نموده،  باید در آخرین دوره تعلیمات که مخصوص ا
که بزرگ ترین  در مدارس عالی داخل شـده و تعلیمات مقتضی سـّن رشـد و بلوغ را یاد بگیری، محمد را 
میـن اسـت بـرای تـو فرسـتاده« اسـت. در اینجـا مقایسـه میـان آموزه هـای راهبانـه انجیـل بـا دسـتورات 

ّ
معل

ینت هـای دنیـوی می کند. انسـان قدیـم باید آن طور زندگی می کرد، اما انسـان جدید  قـرآن بـه اسـتفاده از ز
این طور.

مـا می دانیـم در این طـور، در ایـران، تبلیغـات تبشـیری مسـیحیان بـود، و نویسـنده مـا به احتمـال ضمـن 
ی  بحث، درگیر این مسـئله هم شـده اسـت تا نشـان دهد، آموزه های اسـالمی بر مسـیحیت برتری دارد. و
کردن از آثار تربیتی آن می گوید: »این  کرده و با یاد  از اهمیت وعد و وعید قرآن درباره بهشت و جهنم یاد 
طـرز تعلیـم و تربیـت در هیـچ یـک از کتـب قدمـای انبیـا وجـود نـدارد«. او تفـاوت دو کتـاب آسـمانی را در 
این موارد، با نسبت دادن تحریف به انجیل حل نکرده آن آموزه ها را مربوط به زمانی و این ها را مربوط به 
ی دوران رشـد و بلـوغ آدمی اسـت، مربوط می داند. در اینجا، به مقایسـه میان  کـه بـه گفتـه و دوره دیگـری 
احکام قرآن و تورات بر اساس همین ایده می پردازد. جهت گیری این مقایسه این است که اسالم در امور 
کـه از آن جملـه  اجتماعـی و اقتصـادی، سـختگیری بیشـتری نسـبت بـه آنچـه در کتـب پیشـین بـود دارد 
مسـئله کنـز امـوال و مسـئله ربـا اسـت: »اّمـا قرآن عـالوه بر اینکه برای بسـیاری از گناهـان، مجازات دنیوی 
معّیـن نمـوده، از عـذاب روز جـزا و قیامـت چنـان می ترسـاند و احـوال گناهـکاران را در آن روز بـه نحـوی از 
کـه انسـان از شـنیدنش اقـدام بـه آن عمـل زشـت نمی کنـد،  کـی بیـان می نمایـد  شـّدت و وحشـت و هولنا
و هم چنیـن بـرای کارهـای نیـک نتایـج خـوب و زندگانـی ابـدی لذیـذی را بیـان می فرماید که انسـان به آن 
اعمـال تشـویق می شـود«. بـه همیـن ترتیب، مقایسـه ای هم میان برخی از احکام قرآن بـا عهد جدید دارد 
که از آن جمله در مسئله جهاد است. پشت سر این مطالب، توجه قرآن را به جنبه های مادی و تمدنی 
که دین را بی توجه به امور دنیوی می دانند.  که پاسـخی اسـت برای کسـانی  کید قرار می دهد  بشـر مورد تأ
ی، قـرآن نـه فقـط بـا اسـتفاده از وصـف بهشـت، »فلـک زدگان و بدبختـان« را تشـویق بـه »سـعی  بـه گفتـه و
کـرده تـا در زندگـی اینجهانـی نیـز آنـان را بـه تـالش وارد. توجه همزمان اسـالم  و عمـل« نمـوده، بلکـه تـالش 
بـه اخـالق و قیامـت و فعالیت هـای دنیـوی باعـث می شـود تـا مسـلمانان، مشـکالت غربی هـا را نداشـته 
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باشـند و »از برکـت سـعی و عمـل تدارکـی بـرای بدبختـی و تبـه روزگاری خـود بنماینـد که یکـی از فواید آن 
کنون عالم متمّدن نتوانسته برای آن چاره ای بیندیشد، بلکه  که تا جلوگیری از انتحار و خودکشی است 
کـت و عـدم وجـود تسـلیت، همـه روزه بـر عـّده انتحارکننـدگان  کثـرت فقـر و فال از شـآمت مدنیـه ماّدیـه و 
افزوده می شود«. ما از دوره پهلوی اول به این طرف، به طور مداوم با استناد به برخی اخبار درباره مسائلی 
مانند همین خودکشی ها و موارد مشابه، تمدن غربی را به خاطر مادیگری صرف، مورد انتقاد قرار دهیم.

کنون می پرسد، در این روزگار،  که روزگار نو، روزگار ترقی علوم و فنون است و ا نویسنده ما پذیرفته است 
چگونـه می تـوان از تعالیـم قـرآن بهـره بـرد؟ بـه نظـر می رسـد، بـرای اثبـات عظمـت قـرآن سـخن می گویـد، و 
کـه آنچـه قـرآن  کنیـم  کـه توجـه  لـذا راه اول را توجـه بـه اعجـاز لفظـی قـرآن می دانـد، و راه دوم، ایـن اسـت 
که اسـالم آنچه را ما  کرد. مهم این اسـت  می گوید، جنبه فطری دارد و این را با تأمل در آن می شـود درک 
یم، در خود دارد: »احکام اجتماعی اش مملّو از فلسفه و علم، تعلیمات اخالقیه اش ترّقی دهنده  نیاز دار
روح انسـانی و مکّمـل اخـالق و بـرای ترّقـی عالـم انسـانّیت موافـق با هر دوره و عصر اسـت«.  اینجا، دوباره 
دربـاره جهان شناسـی قـرآن و توجهـش بـه علـوم می پـردازد. اینکـه خداشناسـی را از راه توجـه بـه شـناخت 
یاهـا،  کشـتی رانی در در طبیعـت دنبـال می کنـد. قصـه خلقـت آسـمان و زمیـن، اختـالف شـب و روز، 
ـق 

ّ
احـواالت جویـه، نبـات و گیاه شناسـی، علـم انسان شناسـی و حیوان شناسـی، بادهـای مختلـف، معل

کـه فهرسـت وار اشـاره می شـوند »ایـن آیـه بـه مـا می گوید که  شـدن ابرهـا در فضـا، هشـت نکتـه ای هسـتند 
کار را بکنیـم، بـه علـوم و  گـر ایـن  معرفـت خداشناسـی متوّقـف بـه دانسـتن آن علـوم هشـتگانه اسـت«. ا
فنـون دسـت می یابیـم. در واقـع، هـدف قـرآن بـرای تعییـن ایـن مسـیر بـرای خداشناسـی، تفکـر در »ظواهـر 
طبیعیـه و حـوادث کونیـه« اسـت: »عمـده غـرض و روح ایـن حوالـه بعـد از معرفت خدا برای آن اسـت که 
کونیه است«.  جامعه بشریت در ترّقی و تعالی محتاج به استخدام و استفاده از امور طبیعیه و حوادث 
به این ترتیب، اهمیت علم طبیعی در قرآن روشـن می شـود. »عالم بشـریت باید تا ابد ممنون احسـان این 
گرفته شده است به طوری  گویی تمام این علوم و فنون عالم از توصیه های هشتگانه قرآن  حواله باشد«. 
که به قّوه بخار حرکت می کند گشتند«. به عالوه همین  که »از تأّمل در احوال بخار موّفق به کشتی سازی 
تأمل در بخار، توانسـت شلمندوفر یا قطار را به راه بیندازد و باالتر آنکه »مرغ فلزی« به قوه بخار، به آسـمان 
بـرود: »و همچنیـن بـه شـمندوفر تـا آنکـه از برکـت تکمیـل آن علـم اخیـرًا بـه توّسـط ملرغ فللزی بـه قـّوه بخـار 
که عقال و علما از امور طبیعیه و  گر ما بخواهیم یکان یکان این اسـتفاده هایی  که ا آسـمان نورد سـاختند 
یم، از مطلب دور شده و از غرض  کرده به شمار آر کردند تعداد  یه خود  کونیه برای حوایج ضرور حوادث 

کرده است. گردید«. او می گوید این چند قسمت را برای یادآوری بیان  وضع این رساله خارج خواهیم 

در اینجـا، صفحاتـی طوالنـی را بـه ترجمـه متنـی از یـک نویسـنده انگلیسـی که مقاله درباره اسـالم نوشـته 
بـوده، اختصـاص داده اسـت. محمـد عبداهّلل بن قسـطنطنین، از علمای اسـالم در لیورپـول، مقاله ای به 
انگلیسـی نوشـته، سـپس بـه عربـی ترجمـه شـده و ایشـان آن را از عربـی بـه فارسـی ترجمه کرده تـا »برادران 
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گزارشـی از مزایای اسـالم و اندیشه های اسالمی بیان  فارسـی زبان« نیز از آن اسـتفاده کنند. در این مقاله، 
شـده اسـت. در ضمـن در ایـن مقالـه، همـان نـگاه تکاملـی دربـاره اسـالم و خاتمیـت مطرح شـده اسـت. 
کـه اغلـب از طریق ترجمه عربی این آثـار بود، امری رایج  اسـتفاده از نوشـته های غربی هـا در تأییـد اسـالم 
در ایـن دوره و تـا ایـن اواخـر اسـت. نویسـنده دربـاره مقالـه مزبـور می گویـد: »جنـاب فاضل صاحـب مقاله 
کـه تـا همیـن سـال تحریـر ایـن رسـاله در قیـد حیات اسـت، این طرز اسـتدالل را در اثبـات صانع و توحید 
و نبـّوت مطلقـه و نبـّوت خاّصـه از برکـت مطالعـه قـرآن یافتـه« اسـت. او می افزایـد: »مـا از درج آن مقالـه در 
ف بلکه دّقت و 

ّ
که طریق اسـتدالل قرآن بدون تکل گوشـزد نماییم  این رسـاله خواسـتیم به قارئین محترم 

کـه انسـان بهـره ای از علوم و فنون طبیعّیه داشـته باشـد به مراتب عدیـده بهتر و باالتر  تعّمقـش در صورتـی 
از افکار غیر ناضحه متعارفه است«.

دوگانـه حکمـا و انبیـاء در اینجـا مسـئله نویسـنده مـا می شـود. اینکـه اسـتدالل های فالسـفه بهتر اسـت یا 
که قرآن برای تربیت دارد؟ نویسنده روش فلسفی را در مقابل روش انبیاء قرار داده و معتقد است  روشی 
که فلسـفه، بسـیار پیچ درپیچ و پر از اسـتدالل های تودرتو اسـت، درحالی که روش قرآن خیلی آسـان فهم 
ـه راجعـه بـه اثبـات صانع و توحید و علم ازلـی به اندازه ای مورد 

ّ
و بهتـر اسـت: »در فـّن حکمـت و کالم، ادل

یـای بیکـران می افتـد، بـه ایـن زودی  کـه وقتـی انسـان در آن در مناقشـه و مداقـه و نـزاع و جـدال واقـع شـده 
کـم  کثـرت اقـوال و ترا کـه  نمی توانـد خـود را از انـواع شـبهات و احتمـاالت وارده بـر فکـر نجـات دهـد، زیـرا 
ه فکـر و خاطر خود را راحت 

ّ
ـه نافیـه و مثبتـه بـه انسـان فرصـت نمی دهـد که از تناقـض و تهافت آن ادل

ّ
ادل

نمـوده، عقیـده و ایمـان قلبـی بـه حقیقـت پیـدا نمایـد«، امـا روش قـرآن بـرای ارجـاع بـه شـناخت طبیعت 
کـه »قبل از هجده سـال در  بـرای شـناخت خداونـد، بهتـر و آسـان تر اسـت. همچنیـن بـه مقالـه ای از خـود 
مجلـه االسـالم منطبعـه در دارالخالفـه طهـران در تحـت عنـوان »معـاد انسـان یـا قیامت ابد آن« منتشـر« را 
عینًا در اینجا می آورد. مضمون این مقاله، بحث درباره معاد از طریق تأمل در طبیعت و مرگ ومیرهای 

روزانه در آن و احیای مجدد است.

ی »دوره ترقـی علـم و عصـر تمـدن« شـده  کـه دنیـای جدیـد عـوض شـده و بـه قـول و فـرض اّول ایـن اسـت 
کنون باز  که قبل از اسالم دوره طفولیت بشر بوده و بعد از آن دوره بلوغ است. ا گفت  است. پیش از هم 
گویی فرض بر این  سـؤال می کند در این دوره ترقی علم، اثبات حقانیت اسـالم از چه راهی بهتر اسـت. 
گر می آیـد باید تبییـن تازه ای بشـود. باز  کـه در کالم بـوده، چنـدان بـکار نمی آیـد یـا ا کـه ادلـه سـابقی  اسـت 
که راجع به سـعادت ماّدی و ادبی اسـت بیان نموده«  که »قرآن تمام مایحتاج بشـر را  کید بر این اسـت  تأ
کـرده اسـت. تأمـل در همیـن احـکام و تبییـن آنهـا، حقانیـت اسـالم را بـرای  موانـع ترقـی بشـر را هـم بیـان 
بشـر امـروز روشـن می کنـد، اینکـه بامالحظـه اینهـا »قطـع و یقیـن انسـان می توانـد بفهمد که این دسـتورات 
و تعلیمـات لیاقـت دارنـد مدینـه فاضلـه ای بـرای جامعه تشـکیل دهند، و جامعه را به سـرمنزل سـعادت 
حقیقی خود برسانند«. یک راه دیگر، تأمل در فلسفه احکام اسالمی یعنی »فلسفه و اسرار قوانین مدنّیه 
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این شریعت است«. این تأمل می تواند نشان دهد احکام اجتماعیه اسالم تا چه اندازه برای انسان امروز 
سودمند است. 

کـه از اتفاق مورد اعتراض تمدن جدید هم بود، قطع دسـت دزدان اسـت.  در اینجـا، یکـی از اولیـن مـوارد 
او دراین بـاره، طـی صفحـات طوالنـی سـخن گفتـه و هـر آنچـه توانسـته از اهمیـت ایـن حکم بـرای اصالح 
کرده است. او افکار تمدن جدید  جامعه، به ویژه امور اقتصادی آن با جلوگیری از سرقت و دزدی بحث 
کـه  را دراین بـاره نپذیرفتـه و آن را منافـی بـا توجـه ایـن تمـدن بـه اقتصـاد و تکیـه بـر رشـد آن می دانـد، امـری 
ی شـدنی نیسـت. به عالوه، آن همه جنگ طلبی غربی ها و سـاختن سـالح های  با وجود دزدان، به نظر و
گذاشـتن ایـن حکـم  کنـار  کشـتار را هـم مخالـف ایـن روحیـه مسـالمت جویانـه آنهـا در ترحـم بـه دزدان و 
یادی را به خود اختصاص داده است. می داند. این مطلب خیلی مفصل در این کتابچه آمده و حجم ز

کـه از راه شـناخت فلسـفه احـکام می تـوان حقانیـت اسـالم را در  در حقیقـت قـرار بـود نویسـنده مـا بگویـد 
ی، قطـع دسـت دزد، ترحـم بـه کارگـران زحمت کشـی اسـت کـه دزدان  عصـر تمـدن شـناخت. بـه گفتـه و
کـه ایـن امـوال یـا نقـود را بـه سـرقت می بـرد، چقدر  در یـک لحظـه زندگـی آنهـا را بـر فنـا می دهنـد »آیـا دزدی 
یـخ شـهادت می دهـد و  خسـارات و جنایـات بـر طبقـات موجـوده و اشـخاص آینـده وارد می سـازد«. »تار
گـردد، البّته به  کـه قطع ید بد سـارق اسـت مجـری و معمول  گـر قانـون مجـازات سـرقت  تجربـه نیـز شـده، ا
کـم و  کـه محا کـرد، و ایـن همـه دزدهـا  انتظـام جامعـه بشـریت خدمـات قابـل سـتایش و تحسـین خواهـد 
گذاشـت«. »تمّدن حقیقی فقط به  محابس دول عالم را اشـغال و مملو سـاخته اند، رو به تقلیل خواهند 
ک نیسـت بلکه تمّدن حقیقی بازداشـتن نفس اسـت از شـرارت  ک و یا احتراز از چیزهای ناپا ک پا پوشـا
گـر واقعـًا ما اشـتباه می کنیم، آنها در ایـن زمینه با مکاتبه یا »طبع رسـاله  هجـوم بـر امـوال«. البتـه می گویـد ا
یم،  گشته دیگر این نغمه را ننواز کرده باشیم متنّبه  گر اشتباه  کنند »شاید ا گوشزد  مستقلی« اشتباه ما را 

و از فکر خود برگردیم«.

بعـد از بحـث از فلسـفه قطـع دسـت دزد، بـه سـراغ مضـّرات شـراب خواری مـی رود، چیـزی که بـه گفته او، 
دنیای جدید هم پذیرفته است. اما یک سؤال دارد، چرا ما نتوانسته بودیم، همین نکته را که حاال تمدن 
کـرده، بـه دیگـران بقبوالنیـم؟ او می گوید بـرای اینکـه از آن جایگاه الزم برخـوردار نبودیم.  جدیـد هـم قبـول 
یم، نه علمای حقوق و مجمع علم  کادمی رسـمی دار کـه او انتخاب می کند، نه آ »هویـت ادبـی« عنوانـی 
تمان هم از علم تهی بود، جریانات ادبی عصری را هم نمی شناختیم، تشعشع 

ّ
و پروفسورهای عالی. مل

تـی هیـچ گاه نمی توانـد در مقابـل آن همـه از علمـا و قـوای مـاّدِی 
ّ
اقتصـادی هـم نداشـتیم »البّتـه چنیـن مل

کند، حرف چه منطقی و چه غیرمنطقی باشـد،  کرده، خود را در عداد آن ها به عالم معرّفی  عرض اندام 
کـه قـوای ماّدیـه در اثـر آن بـوده باشـد تا  تحمیلـش بـه دیگـران ممکـن نیسـت مگـر بـه قـّوه ادبـی، بـه شـرطی 
ه 

ّ
بتواند از عهده اجرایش برآید«. شـاهدش آنکه »ما مسـلمانان به واسـطه ضعف قوای ماّدیه با آن همه ادل
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کـه داشـتیم، نتوانسـتیم بـه عالم متمّدن ماّدی مضار شـرب مشـروبات الکلـی را تحمیل نماییم تا  متقنـه 
کثرت انتحار مبرهن شد  کتشافات و تجارب و احصاییه جرایم مخصوصًا  که از برکت ترّقی علوم و ا آن 
کـه آشـامیدن خمـر از هـر جهـت مضـّر بـه صّحـت جامعـه و احـوال عاّمه اسـت، و نباید نوشـید«. در اینجا 
یم و در اصل  یافت. او می گوید ما از هژمونی الزم برای القای آنچه دار می توان گیرهای ذهن نویسنده را در
درسـت هـم هسـت، برخـوردار نیسـتیم و به این ترتیـب، گوشـه ای دیگـر از عوامـل عقب ماندگـی را این طـور 
بیـان می کنـد. گویـی می خواهـد بگویـد ماجـرای قطـع دسـت دزد هـم همین طور اسـت. حرف ما درسـت 

کنند. که دیگران استدالل ما را قبول  است، اما از جایگاه الزم برخوردار نیستیم 

گفتـه شـد، مـورد سـوم طـرح مسـئله زکات،  به جـز آنچـه دربـاره قطـع دسـت دزد و مضـرات شـراب خواری 
بـرای رفـع فقـر در »قانـون مدنیـه اسـالم« اسـت. نویسـنده مـا از مبارزاتی که بـرای دفاع از کارگـران در جهان 
کـه سـرمایه داری در حـق آنـان مرتکـب می شـود و حـق آنـان را  گاه اسـت، جنایاتـی  مطـرح شـده بـوده، آ
کـه عالـم بشـریت از طبقه کارگر و رنجبر تشـکیل می شـود، طبقات راقیه و  پایمـال می کنـد »بدیهـی اسـت 
متوّسـطه نسـبت به آن ها اقّل قلیل محسـوب می شـوند. این طبقه هستند که همیشه گرفتار عذاب های 
ت 

ّ
کـه دائمـًا اسـباب و وسـایل راحتـی و لـذ گـون فقـر و بی چیـزی می باشـند. ایـن دسـته از مردم انـد  گونا

زندگانی جامعه را آماده می سـازند، و در عوض به قدر قّوت ضروری از ما بهره مند نمی شـوند. این طایفه 
مـدار سیاسـیات و اقتصادیـات جامعـه بشـریه را بـه دوش کشـیده، مـا را بـه اوج عـّزت و ثروت می رسـانند 
گـروه قّوت ما را از نتیجه زحمات و مشـّقات  یافـت نمی کننـد. این  و در عـوض جـز تحقیـر از مـا انعامـی در
که بتوانند جانشان را برای دفعه دیگری فدای راحتی ما  کرده و خود به قدری  جان فرسای خودشان تهّیه 
تی از آن ها 

ّ
که افراد قشون یک دولت و مل کنند، نتیجه به دست نمی آورند. این ها همان مردمی هستند 

کـه امثـال روکفلرهـا باید ممنون احسـانات آن ها باشـند.  تشـکیل می شـود. این هـا همـان کسـانی هسـتند 
گـر در معـادن مشـغول نباشـند، در زراعـت اندکـی سسـتی نماینـد و  کـه ا این هـا همـان اشـخاصی هسـتند 
کارگـر نباشـند، در افـراد قشـون  کارخانه هـا  کشـتی ها عملـه نباشـند، در  کار نکننـد در  در خطـوط راه آهـن 
مشمول نگردند، در نظمیه و امنیه استخدام نکنند، در اداره پست و تلگراف پادو نگردند، و باالخره در 
تمام مؤسسـات دنیا نباشـند، رشـته انتظامات جامعه ازهم گسـیخته خواهد شد، و بشر مانند قرون اولیه 

در مغازه ها و جنگل ها و صحراها لخت و برهنه و مثل حیوانات باید زندگی نماید«. 

کـه در آن وقت در ایـن زمینه بوده،  عبـارت بـاال را مفصـل آوردم تـا روشـن شـود نویسـنده از اسـتدالل هایی 
کـه ایـن فکـر، دمـاغ جمعی از علمـای اجتماع و سـایر حکما  گاهـی داشـته اسـت »زایـد از دو قـرن اسـت  آ
کـرده، درصـدد تحسـین احـوال ایـن بدبختـان سـیه روزگار اندیشـه ها به کاربرده انـد«. او  را بـه خـود اشـغال 
کرده انـد »در مدینـه ماّدیـه ال  می گویـد، چـه راه حلـی بـرای حـل ایـن مشـکل وجـود دارد؟ غربی هـا سـعی 
عائلیـه« ایـن مشـکل را حـل کننـد. اما روشـن نمی کند این دقیقـًا چه راه حلی اسـت و بالفاصله از راه حل 
کـه »با دوراندیشـی« به مسـلمانان گفته اسـت زکات بدهند تـا جلوی فقر  قانـون مدینـه اسـالم یـاد می کنـد 
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را بگیرنـد. توصیه هـای دیگـر هـم بـرای کمـک بـه فقـرا دارد، چنان کـه شـرع در بیـان کفـارات نیـز بـاز بـه رفع 
کین  کـرده در وصیت نامه، ُثلـث اموال را برای فقرا و مسـا کـرده اسـت. بـه ثروتمنـدان هـم توصیه  فقـر توجـه 
بگذارنـد. »ایـن اسـت چـاره ابـدی بـرای ایـن دسـته کـه عمـده بشـر از آن ها تشـکیل می شـود«. در اینجا باز 
کارگران زحمتکش داد سخن داده و از زندگی بسیار بد آنان یاد می کند. هیچ راه حل دیگری  برای فقرا و 
که نزد جامعه بی درمان مانده،  بکار نمی آید جز اجرای قانون زکات: »بهترین و باالترین دوای این دردی 
کـه قبـل از چهـارده قـرن شـریعت اسـالم آورده« اسـت. پرداخـت  همانـا عملـی نمـودن قانـون زکات اسـت 
که سبب  که یکی »تعاون اجتماعی« است، امری  زکات نه فقط ازنظر مالی، بلکه فواید اخالقی هم دارد 
ی آن را دارنـد. از دیگـر فوایـد اخالقـی آن اینکـه  کـه در ایـن عصـر، همـه آرزو »وحـدت ملیـت« هـم می شـود 
کرد که هر یک نسبت به  یع و تقسیم خواهد  ت توز

ّ
»عاطفه محّبت و رحم و شفقت را در میان افراد آن مل

گر به این مسئله  گرفت«. تقویت روحیه بخشش و عطا، از دیگر فواید آن است. ا خود حّصه ای خواهند 
توجه می شد، »در اندک زمانی« مسلمانان را »در صف ملل راقیه عالم معّرفی« می کرد اما »ضعف نفس 

و خودخواهی و تقلید جاهالنه ما را منع از جرای این مقصد مقّدس می نماید«.

اسام و بردگی
یه فواید مدنیه آن مورد بحث قرار گرفته اسـت. طی  نمونـه دیگـر حکایـت خریـد و فـروش بندگان هم از زاو
صدسـال گذشـته، ایـن مسـئله محـل بحـث در میـان اصالحگـران دینـی بـوده و این پس از آنی اسـت که 
کشورهای مختلف آسیایی این مسئله برافتاد؛ اما وجود بحث از آن در  در قرن نوزدهم به طورجدی و در 
کتاب در فارسی با عنوان هایی شبیه بردگی در اسالم  کنون ادامه دارد و چندین عنوان  مباحث دینی تا

نوشته شده است.

 نویسنده ما می گوید: »اصل وضع و جعل و فلسفه این قانون در شریعت اسالم برای آن است که متمّولین 
پایـان بلکه ماننـد حیوانات  کـه ماننـد بهایـم و چار از پیـروان ایـن دیانـت انسـان های وحشـی پسـت دیـو را 
درنده زندگانی می کنند، برای تربیت کردن آن ها خریدوفروش نمایند تا متدّرجًا لیاقت دخول در جامعه 
کیـد  یـت« و آزادی آنهـا در »قوانیـن مدینـه« تأ ی »اسـباب حّر انسـانیت را حایـز شـوند«. طبعـًا بالفاصلـه رو
کـه »حّصه ای از  کـه در فقـه، توصیه به آزاد کردن آنها شـده اسـت. چنان  کـه اشـاره بـه مـواردی اسـت  دارد 
مجـازات و مکافـات اجتماعیـه سیاسـیه دینیـه شـریعت خـود را در آزادی آن هـا مقـّرر داشـت؛ حّتی آنکه 
قسمتی از بیت المال را برای خریدن و آزاد ساختن بندگان معّین نمود تا از نعمت آزادی متمّتع گردند«. 
کـردن آن هـا  بعـد هـم بـه نمونه هایـی در آزادسـازی بـردگان توسـط بـزرگان و امامـان یـاد شـده و اینکـه »آزاد 
یخ اسـالم هم نشـان می دهد: »هزارها از این  یکی از وسـایل بزرگ تبلیغ و بسـط تمّدن اسـت« چنان که تار
بنـدگان و غالمـان آزاده شـده، از برکـت تعلیـم و تربیـت آقایـان خـود خدمـات شـایان بـه عالم اسـالمیت و 
انسـانیت کرده انـد. در امـورات سیاسـیه و دینیـه مداخلـه نمـوده، بـه رتبـه وزارت بلکه احیانًا به سـلطنت 



186  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
از مدینه فاضله اسالم تا تولید مرا فلزی و شمندوفر 31

کردن آنهاست  هم نایل شده اند«. به هرحال،  تمدن دوستی، یکی از راه هایش هم تربیت این افراد و آزاد 
اینکه »مردمان وحشی جاهل را در تحت لوای مدنیت درآورد«.

یعنـی  قانـون«  ایـن  نسـخ  »اعـالن  خـود  اسـتعماری«  »سـلطه  جریـان  در  »غربیـان«  کـه  می دانـد  ینـی  قزو
کار »نه برای ترّحم و شـفقت درباره آن وحشـیان  که این  خریدوفروش بندگان را دادند، اما یادآور می شـود 
بود، بلکه برای اعمال نفوذ و اثبات اسـتعمار منع آن را رسـمًا اعالم نمودند، و فی الحقیقه آن ها را عبید 
کر اسـتعمار و آالت االراده خود  خـود کردنـد، و از تربیـت اخالقـی و ادبـی محرومشـان سـاختند، و بـر عسـا

افزودند«.

مسئله قصاص
گرفتن دیه را  ی اسالم هم قصاص را پذیرفته و هم عفو و  گفته و که به  مورد دیگر مسئله »قصاص« است 
کرده و هر کدام هم فلسفه خود را دارد. درواقع، هرکدام برای جامعه منافعی دارد  گزینه قبول  به عنوان دو 
که خودسـران  گرفته اسـت: »ثمره و نتیجه مجازات بالمثل، یعنی قصاص، آن اسـت  که مورد توجه قرار 
ی ایـن کار باعـث کاهـش قتل ها می شـود، چنان که  و گردن کشـان را پیـش پـای خـود بنشـاند«. بـه گفتـه و
»در بیسـت سـال قبل در ممالک مّتحده آمریکا احصاییات سـالیانه، مقتولین به دوازده هزار نفر رسـید، 
برای آنکه قانون قصاص را مجری نمی داشتند« چنان که عفو و گذشت نیز آثار خود را دارد »این گذشت 
و اغمـاض به منزلـه یـک تعلیـم و تربیتـی بـرای تهذیـب اخـالق جامعـه خواهـد شـد ]و[ ... یکـی از وسـایل 
تهذیـب اخـالق اهـل مدینـه فاضلـه اسـت«. چنان کـه گرفتـن »خون بها« - حکـم جایگزین قصـاص - نیز 
که »فقیر و بی بضاعت« هسـتند، از این ناحیه، منتفع شـوند. یک نکته  سـبب می شـود تا اولیای مقتول 
کارسـازی ایـن  در ایـن تحلیل هـا، توجـه بـه مسـائل مربـوط بـه هیئـت اجتماعیـه و جنبه هـای تمدنـی و 
که به تقویت مدینه فاضله  یه تحلیل، جنبه هایی از این احکام است  احکام در این امر است، یعنی زاو
کـرده و می گوید:  ی بـاز نکاتـی دربـاره »نظـر دوربین اسـالم در مسـئله عفـو از قاتل مطرح  مربـوط می شـود. و
گر عملی شـود، یعنی اسـاس ترّقی و تعالی بشـر بر ترّقی و تعالی اخالقی و تهذیب نفس  »تعلیمات قرآن ا
گـذارده شـود نـه ترّقـی مـاّدی صـرف، در یـک موقـع عفـو چنـان عالم بشـریت را تـکان داده و به لـرزه خواهد 
ی توجه مخاطب  کـه از نقطـه نظـر اخالقی هیچ یـک از آن ها پیرامون قتل بی گناهان نگردند«. و انداخـت 
را به »آتش عالم سوز جنگ عمومی« جلب می کند که مربوط به »همین چند سال قبل« است که سبب 
یا و پرندگان هوا« شـوند، مصائبی  شـد »چندیـن میلیـون نفـوس بی گنـاه را طعمـه آتش و آهـن و ماهیان در
کـه زایـد از مـّدت ده سـال اسـت از ایـن واقعـه دلخـراش می گـذرد، هنـوز عالـم متمـّدن گرفتار  کنـون  کـه »تا
کـه  یـالت و شـقاوات آن طوفـان آتشـین اسـت و هنـوز بـه حـال خـود نیامـده« اسـت. نویسـنده  تبعـات و و
کید فراوان و توضیحات  ی آثار عفو و گذشت، تأ کید داشت، اینجا، رو آن قدر بر آثار بریدن دست دزد تأ
که از تعّدی بزرگ از لحاظ رحم و شفقت بر نوع  مختلف دارد و همچنان بحث را ادامه می دهد: »کسی 
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خـود بگـذرد، از تعـّدی کوچـک بـه طریـق اولـی صرف نظـر خواهـد نمـود، نه اینکـه مرتکب قتل نمی شـود، 
بلکـه از هرگونـه تعـّدی اجتنـاب مـی ورزد. این تربیت و تعلیم عملی که نمونه ای از تهذیب اخالق مدینه 
ی »قـرآن نظریـات  گفتـه و کـه »بـرای جامعـه اصلـح و انفـع خواهـد شـد«. بـه  فاضلـه اسـالم اسـت« امـری 
کرده، زیرا احکام مدنیه فاضله ابدیه، هیچ گاه با علم  صحیحه علما و اهل تحقیق را در هر مورد تأمین 

و نظریات فلسفیه صحیحه تنافی ندارد، بلکه مؤّید و محّقق آن است«.

بنابراین از یک جهت قوانین مدنیه اسـالم با علم و نظرات فلسـفه صحیحه تنافی ندارد و از سـوی دیگر 
تی را  ی »مادیـات« تمرکز دارنـد و همین امر مشـکال کـه آنهـا صرفـًا رو گـر هـم تنافـی[ دارد بـرای ایـن اسـت  ]ا
ئمات  کـرده اسـت. البتـه اسـالم هـم چنـان نیسـت که آدمـی را از »لـذات طبیعیـه و مال بـرای آنهـا درسـت 

کرده است. کید  ینة اهّلل آن را تأ کرده باشد چنان که آیه قل من حّرم ز نفسانیه« محروم 

حفظ الّصحه اسامی
کتـاب و تـا امـروز در ایـن حـوزه مـورد بحـث بـود حفـظ الصحـه و  کـه در وقـت تألیـف ایـن  مسـئله دیگـری 
بهداشـت و رابطـه دیـن و علـم در ایـن حـوزه بـود. داسـتان آن را در مقدمـه کتاب »از شـیطان تـا میکروب« 
که در دوره پهلوی اول و در ادامه، چه اندازه و با چه تحوالتی در این زمینه بحث شـد.  آورده و نوشـته ام 
کنفوسـیوس و بودایی و شـریعت تورات و  که اقدم دیانات دنیاسـت و  »هیچ دیانتی در دنیا از برهمایی 
ی، اسـالم که »شـریعتش  انجیل نیسـت مگر آنکه اجتناب دسـته ای از اشـیا را الزم شـمرده« اما به گفته و
کمل از سـایر شـرایع اسـت« و این هم بر اسـاس »قانون تکامل« اسـت، در این زمینه، جدی تر وارد شـده  ا
ت 

ّ
اسـت. آنچه اسـالم حرام و اجتناب از آنها را الزم شـمرده »در این قرن مشعشـع ترّقی علوم طبیعّیه عل

اجتنـاب و یـا فلسـفه حرمـت خوردنـش تـا درجـه واضح گشـته« اسـت. »امـروز از برکت ترّقـی علم و حفظ 
کـه خوردن گوشـت سـگ ماهی که در لسـان عرب ِجرّی می نامنـد، مضر به صّحت  الصّحـه معلـوم شـده 
است، زیرا بعد از چند دقیقه از اخراج آن از آب به فاصله خیلی کمی یک نوع میکروب مضر به صّحت 
در بـدن او تولیـد می شـود، و خـوردن گوشـت ایـن حیـواِن آبـی در شـریعت اسـالم حـرام و ممنـوع اسـت، و 
کـه موجب مـرض برص و  ی یـک نـوع از میکروبـی اسـت  کـه حـاو هم چنیـن اسـت خـوردن گوشـت خـوک 
سایر امراض جلدیه و غیر جلدیه می گردد«. فلسفه حلیت یا حرمت خوردنی ها و آشامیدنی ها »منافرت 
ت همـه آن حرمت ها و 

ّ
و یـا مالیمـت مـذاق و عـادت بشـر بـه اسـتعمال آن مقّرر نگشـته، بلکه سـبب و عل

حلیت هـا فقـط از نقطـه نظـر حفـظ الصّحـه عمومی اسـت«. ایـن روال در تحلیـل، در بسـیاری از آثـار ایـن 
دوره آمـده و نمونه هایـی هـم ماننـد آنچـه دربـاره گوشـت خوک یا مانند آن گفته شـده، تکرار شـده اسـت. 
کـه مثاًل تفاوت آب دهان سـگ و گربه  در ایـن زمینـه، اسـتفاده بـرای اعجـاز هم شـده و گفته شـده اسـت 
یشـه در همیـن امـر حفظ الصحـه دارد و اسـالم ایـن مطالـب را در چهـارده قـرن  گذاشـته ر کـه اسـالم فـرق 
که علوم طبیعیه به این پایه از ترّقی نرسـیده بود. نه علم میکروب شناسـی بود و نه  گفته »در زمانی  پیش 
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که در لعاب  ک این فرق ها عاجز بود«، اما »امروز معلوم شده  میکروسکوپ اختراع بلکه عقول بشر از ادرا
که موجب مرض سـل و مراق و یا امراض دیگر می گردد، و موی این حیوان  دهان سـگ، میکروبی اسـت 
کل  حامـل میکـروب طاعـون اسـت«. خالصـه اینکه »تمام احکام راجعه به نجاسـات و قذارات، چه در ا

و شرب، و چه در مالمسه و مصاحبه باشد در شرع اسالم همانا راجع به اصالح شئون جامعه است«.

گیـرد،  کتـاب قـرار  کـه بایـد در اینجـای از  کـه نویسـنده در آخـر ایـن بحـث آورده و نوشـته اسـت  مطلبـی 
دراین باره است که دو مکتب طبی وجود دارد: »یکی از این دو دسته چنین می گوید که بدن انسان در اثر 
یه و عقاقیر می گردد، ولی با مراعات استخدام  عوارض خارجیه یا داخلیه گاهی محتاج به استعمال ادو
یـه برای مرض  گرچه اسـتعمال ادو تدابیـر صّحیـه«. »جماعـت دیگـر از ایـن اطّبـا را عقیـده ایـن اسـت که ا
که بسا می شود در  گاهی فایده مند است، لکن در عین حال موجب بروز و ظهور مرض دیگری می گردد 
گروهی دیگر مخالف  گروهی مدافع داروها و  ک شود«.  اثر آن یکسره سرمایه زندگانی را از دست داده هال
کار نخواهد بود. مهم  گیرد، اساسـًا بیماری در  گر رعایت بهداشـت صورت  که ا دارو هسـتند و معتقدند 
»قّوه حیاتیه طبیعیه موجوده در بدن انسان است«. نویسنده ما، در توضیحات بعدی، نظرش به دسته 
کـه معتقـد  دوم بـوده و مخالـف دارو اسـت. اسـتنادش هـم مثـاًل بـه یـک اسـتاد دارالفنـون نیویـورک اسـت 
اسـت، نظـام دارویـی جدیـد کاری بـرای بشـر نکرده و با وجود اینها ما »مشـاهده می کنیـم که مریض ها در 
بسـتر امـراض ماننـد چهـل سـال قبـل هنوز نالـه و فریاد و شـکایت دارنـد. پس ازاین اختراعـات جدیده ای 
کتشـاف آن هـا برآمده و عالـم متمّدن آن را  کـه مخترعیـن آن بـه خیـال سـرعت شـفای امراض در زحمت ا
کـرده و کدام نتیجه  بـا هـزاران تسـبیح و تهلیـل و تقدیـس اسـتقبال و تلّقی به قبول نموده اند چه اسـتفاده 

مقصوده را برده ایم«؟

یـه و عقاقیـر« یعنـی داروهاسـت، و می گویـد، اسـتعمال آنهـا  نویسـنده مـا هـم مخالـف اسـتفاده از »ادو
کـت نـدارد. بنابرایـن بهتـر اسـت بـه همـان استشـفاء بـه آب و هـوای آزاد و ماننـد اینهـا  نتیجـه ای جـز هال
گفته است »عن قریٍب علم طب یکسره از میان رفته و مضمحل  باشد. یک طبیب آلمانی هم به نام بلز 
یه موجود یا کمال  که نسبت به تأثیر ادو گردد، و تمام معالجاتی  شود، و قانون حفظ الصّحه جانشین آن 

ی می دهند سپری« خواهد شد. یاده رو مبالغه و ز

در اینجا، قلم نویسنده علیه پزشکی نوین و نظام دارویی، تند شده و از ثروت بیکرانی که بی دلیل هزینه 
شـده و هیـچ خاصیتـی نـدارد، سـخن بـه میـان می آیـد. آبـادی قبرسـتان ها نیـز از دیگـر آثـار ایـن وضعیـت 
یه و عقاقیر جدید در این قرون اخیره، به مراتب  است: »عّده  قبرستان های انسان از شئامت استعمال ادو
ی در اینجا تند  عدیده بیشـتر از قبرسـتان های قرون قبل از تمّدن و ترّقی خیالی فّن طلب اسـت«. قلم و
گفته  یان های مالی ناشـی از این پزشـکی بر عالم سـخن  شـده، از حق المعاینه ها، فراوان و خسـارات و ز
ی هـم قـرار می گرفت، از برج ایفل و اهرام مصر هم بلندتر و ضخیم تر می شـد:  گـر رو و اینکـه این همـه پـول ا
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»بیچاره انسـان هنوز مبتالی موهومات یا حیله گری برای ارتزاق، از تشـّبث به هیچ گونه وسـیله و دسیسـه 
کیـد دارد »شـارع اسـالم بـرای خالصـی  ی همـان حفـظ الصحـه تأ خـودداری نمی کنـد« و امـا اسـالم، رو
کـه در ایـن دوره تمـّدن و تجـّدد بـا آن خسـارت های هنگفـت  کامـکاری بشـر ایـن نظریـه و عقیـده ای را  و 
کـرده و عمـاًل نـوع تعلیمـات خـود را بـر اسـاس و پایـه آهنین  علمـای طـب اظهـار می دارنـد قبـاًل پیش بینـی 
حفظ الصّحه نهاده است. آیا چنین شریعت و این قوانین نمی تواند مدینه فاضله برای بشر برپا نماید«؟

کـه شـیفته پزشـکی نویـن هسـتند، ایـن مطالب را تمسـخر کننـد، اما  نویسـنده مـا حـدس می زنـد کسـانی 
ی حـرف خـود ایسـتاده اسـت. او غربـزدگان را فرقـه مقلـده می نامـد: »شـاید  کیـد می کنـد کـه قاطعانـه رو تأ
کـه بـدون منطـق خـود را تسـلیم هـر مظهـری از مظاهـر حدیثـه می نماینـد، ایـن  ـده 

ّ
بسـیاری از فرقـه مقل

کـرده، بـر عقـل نگارنـده اش بخندنـد، و از بی خردی نویسـنده اش  نگارشـات را بـه تمسـخر و اسـتهزا تلّقـی 
انگشـت حیـرت بـه دنـدان بگزنـد، ولـی مـا بـا یـک عـّز تـاّم و یـک قـدم راسـخ در مقابـل تمـام آن ابوالهول ها 
کـرده، بـر عقیـده خـود اصـرار می نماییـم، زیـرا هیـچ گاه اعمـال و افعـال جامعه را میـزان صّحت و  مقامـت 

سقم مطالب نمی دانیم. میزان در نزد ما علم و منطق است«.

کامل از آن بدست آید. نکته  که باید یک حفظ الصحه   ادامه بحث درباره »النظافة من االیمان« است 
که ایمان در اینجا فقط امر ذهنی باور به خدا و معاد نیست، بلکه عالوه بر آن »عمل  لطیفش این است 
که از جانب خدا به توّسـط رسـوالن برای هدایت و رهنمایی بشـر فرسـتاده شـده،  کردن به قوانینی اسـت 
که دارای ایمان باشند، عالم بشریت را از تهاجم شرارت کارانه محفوظ و در سایه علم و  البّته جامعه ای 
که معنی مدنیه فاضله اسـت، امرار زندگانی خواهند نمود«. اینجا می شـود مفهوم رعایت نظافت  عمل 
که موقع نظافت  یخ اسـالم در این خبر شـریف چنین می فرماید  کرد: »تار که از ایمان اسـت، بهتر درک  را 
کمتر از موقع ایمان نیست... پس در حقیقت، حقیقت ایمان بدون رعایت حفظ الصّحه  برای جامعه 
ی »حفـظ الصحـه« »اسـاس تعلیمـات  گفتـه و گرفـت«. بـه  در جامعـه صـورت خارجـی بـه خـود نخواهـد 

شریعت اسالم« است.

کیـد بـر اینکـه غسـل یـا وضـو یـا تمهیـدات دیگـر، صرفـًا برای  نویسـنده ایـن بحـث را بـاز ادامـه می دهـد و تأ
مهیـا شـدن بـرای انجـام عبـادات نیسـت، بلکـه »چـون نظافـت فـی حـّد ذاتـه یکـی از وسـایل مهّمه حفظ 
کـه اتبـاع و پیروانـش دائمـًا صحیـح المـزاج والُبنیـه باشـند تـا بتواننـد  الصّحـه اسـت، و اسـالم می خواهـد 
قیـام بـه وظایـف اجتماعـی و اخالقـی نماینـد، و هیچ گاه کسـالت به خـود راه ندهند، بـه نظافت اهّمیت 
که زاییده افکار فلسـفی  می دهند«. این نگاه اجتماعی امری بدیع در فلسـفه دین در روزگار اخیر اسـت 
گـو اینکـه می شـود نمونه هایـی از آن را در متون  کـرده اسـت،  کـه غـرب در دوره مـدرن تولیـد  تـازه ای اسـت 
قدیم دید، اما روشن است که طرح آن به عنوان یک اندیشه جامع در نگاه به مسائل انسان و جامعه، تازه 
که این فقط در تفسیر احکام شریعت نیست، بلکه فواید اجتماعی خود ایمان هم  است. جالب است 



186  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
از مدینه فاضله اسالم تا تولید مرا فلزی و شمندوفر 35

از نظر نویسنده ما، در همین زمینه است: »چنان چه ایمان همیشه در ترقیه و تهذیب اخالق سعی های 
بلیغ به کار می برد، همچنین نظافت در همه احوال در تعمیر و نگاهداری عمارت بدن از تهاجم امراض 

گونه تقدیر می نماید«. و سرایت میکروب های ضاّره خدمات شایان همه 

کننـدگان«  کنـار »توبـه  کیـزگان را در  کـه پا ریـن «  ُمَتَطّهِ
ْ
ابیـَن َو ُیِحـُب  ال ّوَ  اهّلَل ُیِحـّبُ الّتَ

َ
برداشـت او از آیـه »ِإّن

گرفتار هرج و مرج  که نباید »هجوم بر نقص قوانین و نوامیس آلهیه« داشت و جامعه بشریه را  این است 
که در مقابل این نقض قوانین مدینه و  گروه، به خاطر تالشـی اسـت  کرد. مسـئله دوسـت داشـتن این دو 
ی اهمیت دادن به مسائل  ی، نویسنده تالش می کند به هر بهانه ای، رو نوامیس اجتماعیه دارند. به هررو
کسی توبه می کند و سدی را از راه ترقی انسان برمی دارد، همان نقش  کند. وقتی  کید  مدینت و تمدن تأ

کیزگان دارند و خداوند آنها را با هم دوست دارد. را پا

کـه ارتبـاط بـا امـر حفـظ الصحـه مانند وضو و غسـل و ده ها  نویسـنده در اینجـا، فهرسـتی از احـکام فقهـی 
کـرده تـا اهمیـت ایـن مسـئله را در اسـالم نشـان دهـد، نه فقـط در برخـی از احـکام  مـورد دیگـر دارد، بیـان 
طهـارت، بلکـه نمونـه ای از روایـت مثـل اینکـه »دیـوار عمارت  خانـه را به قدری بلند نسـازند که بلندی آن 
که برخی  کثافات در خانه نگذارند« و موارد دیگر  کروبه و تار عنکبوت و  مانع از نور آفتاب باشـد« یا »خا
گاهی شـگفت »از قرائت الواح قبور  کشـف شـده« اسـت. موارد او فهرسـت بلندی اسـت و  از آنها »اخیرًا 
کرده، دماغ را ضرر رساند«. در برخی از موارد باز به  منع نمود، شاید از خلل و فرج زمین عفونت تصاعد 
که راجع به حفظ  کالم »شریعت اسالم، تمامی اموری را  کشف های اخیر علم توجه داده است. در یک 

الصّحه است داخل دین و شریعت خود نمود«.

گـر ایـن طـور اسـت، چـرا »در  کـه ا کـرده  تفسـیر اجتماعـی از ایـن احـکام، نویسـنده را بـا ایـن اشـکال روبـرو 
کـه بـدون آن، عمـل صحیـح نشـود«. در پاسـخ بـاز  بسـیاری از آن اعمـال محتـاج بـه قصـد قربـت اسـت 
کـردن« مـردم در عمـل بـه  کـرده و آن اینکـه قصـد قربـت، بـرای »ملتـزم  کیـد  ی یـک جنبـه اجتماعـی تأ رو
کـه مـردم عمومـًا در خوردن داروهـا دارند و رفتـار الابالـی و بی اهمیتی دارند.  ایـن احـکام اسـت. مشـکلی 
بـه تعبیـر دیگـر اسـالم خواسـته از مسـلمانان از درون خـود هـم عاملـی بـرای تحریـک آنهـا بـه رعایـت ایـن 
گـر انگیزه  کـه او هسـت، امـا ا قوانیـن داشـته باشـد. وجـود یـک پاسـبان بـرای رعایـت احـکام، وقتـی اسـت 
درونـی باشـد، حتـی بـدون پاسـبان هـم آنهـا را مراعـات خواهد کرد. این تفسـیر او از قصد قربـت و تأثیر آن 
کـه چگونـه مبانـی مدرنیتـه، جـای تفسـیرهای دینـی سـابق را از ایـن قبیـل  اسـت. بدیـن ترتیـب شـاهدیم 
که در یک دوره، خود ما به عنوان التقاط از ناحیه دیگران در تفسـیر دین،  گرفته اسـت، مسـائلی  احکام 
کـه در  مطـرح می کردیـم »از ایـن بیـان، فلسـفه قصـد قربـت به خوبـی ظاهـر و آشـکار می شـود، زیـرا انسـانی 
کـه هرگـز خطـا و اشـتباهی نـدارد و  کسـی اسـت  کـه ایـن تعلیـم از جانـب  ابتـدای عمـل متوّجـه می گـردد 
عالوه ترکش مجازات سـخت دارد، پس باید به آن تعلیم ملتزم شـود. همین تصّور و تخّیل، او را وادار به 
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کـه قصـد قربـت در برخـی از اعمال که هیچ جنبـه اجتماعی  ادامـه آن عمـل می نمایـد«. البتـه قبـول دارد 
ندارد، مانند غسل جنابت، آنجا صرفًا برای توجه معنوی، رعایت امور روحی و اخالقی و دوری از توغل 
کـرده بود که اسـالم به مادیـت و معنویت به طور همزمـان توجه دارد. در  کیـد  مادیـات اسـت. سـابقًا هـم تأ
کیـد را دارد کـه »مدینـه فاضلـه بایـد تعلیمـات و طـرز تشـکیالت قوانینـش بـه نحـوی برقرار  اینجـا بـا ایـن تأ
کامل  ات ابدی برساند، و 

ّ
که آن جامعه را همیشه و دائمًا به یک سائق نفسانی و توّجه روحی به لذ شود 

گـردد. ایـن اسـت تعلیمـات مدینـه فاضلـه«. او تمـدن جدید را یک  سـعادات ماّدیـه و معنویـه آن جامعـه 
گرفتار  یای شـقاوت و بدبختی  گرفتار عواقب وخیمه آن شـده، و در در که »الزال  »مدینه مادیه« می داند 
کل آن ها افزوده می شود، و به هیچ حیله و وسیله ای نمی توانند  امواج مهّوله ماّدیت گشته، روزافزون مشا

گرفتاری های ماّدیت برهانند«. گریبان خود را از این 

گیـردار  کـه مسـئله بیماری هـای وا کـه بحـث از حفـظ الّصحـه اسـالمی  بـود و از آنجـا  در تمـام دوره هایـی 
یکـی از بغرنج تریـن مشـکالت پزشـکی بشـر بـود، مدافعـان بهداشـت اسـالمی مجبـور بودنـد حدیـث »ال 
که اسـالم، مسـری بودن بیماری ها را قبول  ی فی االسـالم« را پاسـخ بدهند. ظاهر این روایت این بود  عدو
که اساسـًا مسـری بودن از اصل درسـت نیسـت. در واقع، این  ندارد. معنای حدیث در اینجا این اسـت 
گر به آن دسـتورات«  ی فی اسـالم به این معناسـت که »ا بحث در پاسـخ به این مسـئله این بود که ال عدو
بهداشـت اسـالمی »عمل شـود، جامعـه بشـریت از شـرور امـراض و سـرایت میکروب هـا مصـون و محفوظ 
خواهـد مانـد«. دلیلـش هـم واضـح اسـت، زیـرا بـدن قـوی خواهـد بـود و بنیـه قـوی آدمـی  خـودش »یکـی از 
وسـایل قّتالـه هـر میکـروب مضـّری اسـت«؛ امـا اینکه کسـی فکر کند ایـن حدیث به طورکلی مسـری بودن 
ی فـی الطبایـع َاو ال  گـر این طـور بـود بایـد می فرمـود: »ال عـدو بیماری هـا را قبـول نـدارد، درسـت نیسـت و ا
ی فی االسالم« معنایش این است که کسی نباید اعتراض  ی فی الکون«، اما وقتی می گوید »ال عدو عدو
کـه بـه معنـی سـرایت اسـت، بالحّس والعیان مشـهود و وجـود میکروب و سـرایت آن به  کنـد کـه »عدویـی 
ی، کسـانی این اعتراض را می کنند  سـر حّد ثبوت رسـیده، و کسـی را قدرت انکار آن نیسـت«. به گفته و
گاه نیسـتند. به عالوه، مسـلمانان به دلیل عدم رعایت مسـائل بهداشـتی، زندگی  از تعلیمات اسـالمی آ
کثافت و امراض دیده چنین  کت و  گونه فال بسیار بدی دارند: »متأسفانه مسلمانان امروزه را دچار همه 
که اسـالم آن ها را به این درکه سـفالت و پسـتی رسـانیده، غافل از اینکه چون مسـلمانان  خیال می کنند 
کـرده، و به قوانین آن پشـت پا زده اند، تمام انـواع بدبختی های  امـروزه یکسـره ِاعـراض از تعلیمـات اسـالم 
کنونـی، آن هـا را از حلیـه  آداب  کـه ایـن وضعیـت  گشـته و نزدیـک شـده  مـاّدی و معنـوی متوّجـه آن هـا 

کرده، از جامعه بشریت تبعیدشان نماید«. انسانیت عاری و بری 

که به آسانی می تواند  در واقع، اشکال در اسالم نیست، اشکال در مسلمانی ماست. این پاسخی است 
بسـیاری از مشـکالت را از ذهـن مسـلمانان محـو نمایـد، امـا ممکن اسـت دیگران به سـادگی قانع نشـوند. 
کوتاهی توانست یک مدینه فاضله  که وقتی اسالم آمد، در مدت  طبعًا پاسخ این قانع نشدن این است 
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گونه خدمت به عالم انسانیت نماید،  که می تواند همه  بزرگ تشکیل دهد »بهترین و باالترین مدینه ای 
یجـی آن قبـل از  مدینـه فاضلـه حضـرت ختمی مرتبـت اسـت، زیـرا نامـوس ترّقـی و تعالـی و تکامـل تدر
که بهتر از آن تصّور ندارد، برای انسان ها از طرف مبدأ اعلی  چهارده قرن تقاضا نمود، آخرین قانون ابدی 
یخ اسـالمی نماییم، خواهیـم دید که در  گـر رجـوع بـه تار بـه توّسـط حضـرت خاتم االنبیـاء آورده شـود، لـذا ا
کمتـر از یـک قـرن، پیـروان آن شـریعت بـه درجـات عالیـه ای از علـم و فضـل و اخـالق نائل شـدند و در قرن 
گردیدند«. نویسنده ما هم مثل نویسندگان  کره ارض در علم و دانش و اختراع  سوم و چهارم مرجع تمام 
کاری به اموی و عباسـی و سـتم های آنان ندارد بلکه همه  که درباره تمدن اسـالمی  می نویسـند،  دیگری 
آن دوره هـا را از برکـت اسـالم، عصـر شـکوهمند تمـدن اسـالمی  می دانـد: »مدینـة السـالم بغـداد در عـراق 
و دارالعلـم قرطبـه در اندلـس بزرگ تریـن مهـد علمـی  تمـام دنیـا بـود. ایـن ترّقـی سـریع الّسـیر محّیرالعقول از 
کـه بهتریـن و باالتریـن پیغمبـران و فرستاده شـدگان خـدا بـود برای  برکـت تعلیمـات آخریـن نبـی آسـمانی 
ی داد. آن چـه از حکـم و اسـرار و فلسـفه قوانیـن مدنیـه و غیـر مدنیـه اش ذکـر شـد، یکـی از  مسـلمانان رو
هـزار نبـود«. ایـن تجربـه می توانـد امیـدوار بـود و آرزو کرد که »در آینده ای بسـیار نزدیـک از برکت ترّقی علوم 
کـه بهتـر و نیکوتـر فضایـل و مناقب ایـن مدینه فاضلـه را به عالم  اسـرار و حکـم چنـدی دیگـر کشـف شـود 
گر جامعه بشـریت از این سـکر خمـر ماّدیت به هوش  بشـریت بقبوالنـد، و چنیـن پیش بینـی می کنیـم که ا
کـه از مدینـه ماّدیـت بـه او هجـوم آور شـده بنمایـد  آیـد، و تفّکـر و تدّبـر در احـوال گذشـته و بدبختی هایـی 
و بخواهـد بـرای خوشـی و خوشـبختی و سـعادت ابـدی خـود در آینـده فکـری نمایـد، و اندکـی در احـکام 
و قوانیـن شـریعت اسـالم اعمـال نظـر کنـد، بالقطـع والیقیـن در مدینـه فاضله اسـالم داخل شـده، از شـرور 
کت هـای مدینـه ماّدیـت، خـود و نسـل آینـده را خـالص خواهـد نمـود. یـک چنیـن قـرن و دوره را فـی  و فال

الحقیقه می توان دوره مشعشع و خوشبختی انسان ها و قرن طالیی نامید«.

نویسنده وعده کرده است که مسائلی را هم در مجلد دوم این کتاب بنویسد، اما مع االسف نسخه ای از 
آن در دسترس ما نیست، بااینکه تا چهار دهه قبل، نزد فرزند او بوده و دوست ما آقای سلمان آل طعمه 
کربـالء مجلـد اول منتشـر شـده  کتـاب مخطوطـات  کـرده و در  کتـاب را به ضمیمـه آثـار دیگـر فهرسـت  آن 
گر موّفق شـدیم  کنون ما طومار سـخن را درهم پیچیده مابقی مطالب خودمان را به وقت دیگر و ا اسـت: »ا

به جلد دوم این رساله حواله می دهیم«.




