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  مدنيت 

  غيرديني هايتمدن و اسالمي تمدن هايويژگي بر تأملي 
  

  

  

  نخستبخش 
  

 رفـع  جهـت  تـاكنون  خلقـتش  آغاز از ربش ابناء وقتي

 توالـد  معـاش،  امرار امنيت، تأمين قبيل از هايينيازمندي

 بـه  مجبـور  نـسبي  رفـاه  حصول و مسكن پوشاك، نسل،

 مناسب محل در اسكان جملهمن هاپديده بعضي پذيرش

 و زمـاني  شـرايط  تناسـب  به كه گرديده جمعي زندگي و
 از و اقــدام تاراســ ايــن در توانــايي فراخــور بــه و مكــاني

 بـا  بـزرگ  شهرهاي سوي به رو چادرنشيني و غارنشيني

 بدين و است نموده فراوان جمعيت و استحكامات و ابنيه

 ظهـور  منـصه  بـه  مختلفـي  هـاي تمـدن  و مدنيت سان

  .انددرآمده
 مـدنيت  ايـن  تداوم و هاتمدن اداره كه است واضح پر

 بـر  كـه  اسـت  مقررات و قواعد سلسله يك وجود مستلزم

ــاس ــه اس ــايي و مالحظ ــق شناس ــي و دقي ــه قطع  كلي

 رعايـت  و آينده و حال در بعد هر از انسان هاينيازمندي

 خلقـت  ماهيـت  و هـدف  اسـاس  بر جامعه و فرد مصالح

 نبايـدها  و بايد و نواهي و اوامر سري يك قالب در انسان

 و روابـط  چهـارچوب  تعريـف  با و گرديده تنظيم و تدوين
 بتوانـد  اجتمـاع  و خـانواده  و ودخـ  به نسبت افراد تكاليف

  .نمايد تأمين و تضمين را مدني جامعه اداره
 شـفاهي  توافقات طريق از ديرباز از بشر اساس اين بر

 و نقـوش  كنـدن  و الـواح  و پوسـتين  بـر  نوشتن تا گرفته
 را مهـم  ايـن  خوزسـتان  در حمورابي كتيبه همانند كتيبه

 كه گرددمي رمتباد ذهن در سؤال اين اما .است نموده دنبال

 تمـامي  تـأمين  كـه  كـاملي  قانون چنين تواندمي كسي چه

 انـسان  ...نمايد؟ تدوين باشد، داشته بر در را انسان نيازهاي

 و بوده آگاه بشر نهان و آشكار رمزهاي و راز از و بشناسد را
  .باشد مطلع نيز آينده از همه از ترمهم

  :دارد وجود راه دو اصلح گذارقانون يافتن براي
 بـه  بشري جامعه در انصاف و عدل با و يميبيا اينكه اول

 كه را كسي ديگر عبارتي به يا بگرديم شخصي چنين دنبال

 بـا  .نمـاييم  معرفـي  و شناسـايي  دارد را هاييتوانايي چنين

 هـا، نيازمنـدي  دامنـه  وسـعت  و علـم  هايشاخه گستردگي

 متولـد  تـاكنون  انتظـار  مـورد  هـاي ويژگـي  چنين با انساني

   .است رديدهنگ
 ماننـد  موجـود  هوشـمند  ابزارهـاي  از بشر اينكه دوم راه

 ابزارهـا  ايـن  اينكه به توجه با كه بگيرد كمك ...و كامپيوتر

 مراتـب  بـه  هـستند  هـا انسان دست پرداخته و ساخته تماماً

  .عاجزند بشر آينده و حال نيازهاي شناسايي از اولي
ـ          انون و  اما راه چاره چيست؟ اداره جامعه كه بدون ق

  شود؟مقررات نمي
 صـنعتكار ( :نمـاييم مي دنبال مثال يك با را پاسخ يافتن

 بـه  را نديمهوشـ  ربـاط  كـه  بگيريـد  نظر در را دانشمندي

 و ربـاط  بـراي  خواهندمي كساني حال )است ساخته تنهايي
 بـراي  برنامـه  تنظيم و قطعه ،سوخت ،آن تردد محل تعيين

 چـه  شـما  نظر به الح ؛نمايند گيريتصميم رباط پردازشگر
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 باشـد؟ می تراصلح رباط سازنده از خصوص این در کسی
  سازنده؟ یا مذکور جمع

 ابعـاد  و درون پیچیـدگی  همـه  آن بـا  را انسان بیاییم
 خلقـتش  از سـال  هـزاران  گذشت با که روحی و جسمی
 عـالج  و جسـمی  هـاي نیازمنـدي  از بسـیاري  به تاکنون
 چـه  بگیـریم  نظـر  در اسـت،  نبـرده  پی خود هايبیماري
 در و تـر نزدیـک  او بـه  انسـان  آفریننـده  و خالق از کسی
 از کسـی  آیـا  اسـت؟؟  توانـاتر  هـایش نیازمنـدي  شناخت
 چنین جرأت خود به )اولوااللباب( اندیشه و خرد صاحبان
 خـالق  از بهتـر  توانـایی  مـدعی  کـه  دهدمی را گستاخی
  باشد؟ بشر براي الزم برنامه و قانون تدوین در هستی
 بشر که است تعالی اهللا این که یابیممی در رستید به
 سـال  هـا میلیـون  را شمسـی  منظومه و زمین و آفریده را

 مخلـوق  ایـن  نیازهاي و هاخواسته رفع براي وي از قبل
 فراموش را انسان که اوست هم و نموده مزین محبوبش
ــوده ــن در و ننم ــان ای ــی جه ــرانب ــرگردانی در ک  و س

 آورانـی پیام نمودن مبعوث و است نکرده رها سرگشتگی
 جهالت و تاریکی در سقوط و گمراهی از را او ،خود نوع از

 داده نشـان  وي بـه  را نیکی و خیر و سعادت راه و نجات
 و بوده هدفمند مماتش و حیات که فهمانده او به و است
  است. نشده آفریده بیهوده
 و مـزد  هـیچ  مطالبـه  بدون هاانسان برتر معلمان این
 محولـه  وظیفـه  انجام در اشتباه و خطا از مصون ،پاداشی
 فراخور به آنان همراه و داشته گسیل دیگري از پس یکی
 تحـت  را لـزوم  مـورد  هـاي برنامه روز نیاز و فهم و درك
 خودخـواهی  دلیل به متأسفانه که نموده ارائه دین عنوان

 و لغـزش  موجبـات  هـا انسان از جمعی اتراف و استکبار و
 موجود سلوك و هابرنامه تحریف و شانای مجدد انحراف
  گردید. فراهم
 و توانـایی  از ايمرحلـه  بـه  بشر فهم و درك اینکه تا
 تعـالی  اهللا برنامـه  کامل دریافت به قادر که رسید گیرایی
 حضـرت  شپیـامبر  آخـرین  توسـط  نیـز  خداونـد  و گردد
 و موافـق  کـه  بشر براي الزم برنامه ترینجامع rمحمد

 راهنمـایی  و هدایت براي است، یشینپ آسمانی کتب جامع
    فرمود. عرضه

 از خـارج  دلسـوزي  و صبر و عظیم خلق با نیز rمحمد
 جهانیـان  بـه  را الهـی  آیـات  خـود  فعـل  و قول با بشر توان
 کـه  بـود  حـدي  به پیامبر رفتار و گفتار صدق و نمود عرضه
 اللّـهَ  طَاعَأَ فَقَدْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَّنْ( فرماید:می باره این در خداوند

 اطاعـت  پیغمبر از که هر ) حَفِیظاً عَلَیْهِمْ أَرْسَلْنَاكَ فَمَا تَوَلَّى وَمَن

  .)80نساء/( ...و است کرده اطاعت خداوند از حقیقت در کند
 توانست که داشت هاییویژگی چه اسالم این راستی به
 تبـدیل  جهـان  وقـت  تمـدن  بزرگتـرین  به زمانی اندك در

 را عصـر  آن سـاله  هـزار  چنـد  هـاي دنتم فرهنگ و شود؟!
 غنـی  فرهنـگ  و نمایـد  ذوب اسـالم  بهـار  با برف همچون
   گرداند. متولی آنان بر را اسالمی

  الهی قانون هایويژگی
اسالم آیین جهان شمول بـوده و مخـتص قـوم و     -1

 )إِنْ هُـوَ إِالَّ ذِکْـرٌ لِّلْعَـالَمِینَ    ...(باشـد،  ملت به خصوص نمی
ــد و ا  ــز پن ــرآن ج ــت.  ق ــان نیس ــه جهانی ــراي هم ــدرزي ب  ن

    )104یوسف/(
 آیـین  ایـن  در انسـان  هدف است ربانی آئین اسالم -2
 و اوسـت  بـه  رسـیدن  نزدیکـی  و تعالی اهللا رضایت به نیل
 و اسـالم  دین نشر راه در جانبازي اسالم دین داعیان هدف
 آیه به استناد با و است مستضعفان و کشیدهستم بشر نجات
 چگونـه  )...المستضـعفین  و اهللا سـبیل  فـی  اتلونتقـ  ال لکـم  ما و(

 نشـان  بشـر  سـعادت  براي خدا که راهی در کنیدنمی جانبازي

 رَبِّـکَ  إِلَـى  وَأَنَّ(   .شدگان کشیده ضعف به راه در و است داده
 تـو  پروردگـار  بـه  راه پایـان  قطعـاً  اینکه و )42نجم/( ) الْمُنتَهَى

ـ  أَیُّهَـا  یَـا  ( .شـود مـی  منتهی  کَـدْحاً  رَبِّـکَ  إِلَـى  کَـادِحٌ  إِنَّـکَ  انُالْإِنسَ
 تـالش  و رنـج  بـا  پیوسته تو انسان اي هان )6انشقاق/( )فَمُلَاقِیـهِ 

ــه فــراوان  را او ســرانجام و رهســپاري پروردگــارت ســوي ب
   است. ربانی نیز برنامه و منبع و کرد خواهی مالقات
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 اسـالمی  قـوانین  برتـري  اسالم ویژگی مهمترین لذا
 کمونیسـتی،  جدیـد،  و قدیم از اعم قوانین ردیگ به نسبت
 یعنـی  اسـت  بـودن  ربـانی  همین شرقی و غربی لیبرالی،
 آن احکـام  اسـاس  که دنیاست موجود قانون یگانه اینکه
  باشد.می )تبدیل و تحریف از مصون( خداوند پیام
 السَّمِیعُ وَوَهُ لِکَلِمَاتِهِ مُبَدِّلِ الَّ وَعَدْالً صِدْقاً رَبِّکَ کَلِمَتُ وَتَمَّتْ(
 به عادالنه و صادقانه پروردگارت فرمان )115انعام/( ) الْعَلِـیمُ 

 را وي قـوانین  و فرمـان  توانـد نمـی  هـیچکس  رسـید  انجام
  ...و کند دگرگون

 جـامع  اسالم قانون اسالم: در قانون بودن فراگیر -3
 روابـط  از اعـم  جامعـه  در فرد زندگی جوانب تمام و بوده

 عبـادي،  پـرورش،  و آموزش زناشویی، اجتماع خانوادگی،
ــات، و حــدود -تجــاري ــرات و جــرائم دی  وظــایف تعزی
 و حکومـت  بـه  نسـبت  مـردم  و مردم به نسبت حکومت
 فـرد  لـذا  اسـت  گرفته نظر در را خویشاوندي روابط حتی

 نبوده مواجه جامعه در زندگی در مبهمی نقطه با مسلمان
   داشت. خواهد مناسب العملعکس عملی، هر براي
 أُمَّـۀً  جَعَلْنَـاکُمْ  وَکَـذَلِکَ ( :اسـالمی  نظام روي میانه -4
 )شَـهِیداً  عَلَیْکُمْ الرَّسُولُ وَیَکُونَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَاء لِّتَکُونُواْ وَسَطاً

 تـا  دادیـم  قـرار  میانـه  ملتـی  را شـما  مـا  گمانبی )143بقره/(
  باشد. گواه شما بر نیز پیامبر و باشید مردم بر گواهانی
 )سـطاً  و امـۀً ( خداونـد  فرمـوده  ایـن  باره در کثیرنبا

 تـرین شایسـته  و بهتـرین  معنـی  بـه  اینجا در« گوید:می
 بـه  را مردم فعلی مسیحیت مانند نه اسالم دین و »است

 و رافسـ ا اجـازه  نـه  و نموده دعوت دنیا ترك و رهبانیت
 اواشـربو  اکلـو ( است داده آنان به تفریط و افراط و تبذیر

 )بالباطــــل بیــــنکم امــــوالکم تــــأکلو ال( و )...فوارســــت ال و
 سـقوط  بـام  لبه از تا ساخته رها را انسان نه )...اعـدلو إِ(

  افتد. فرو روي پس از تا رانده عقب را او آنقدر نه و نماید

روي قانون اسالم برخالف تمامی قـوانین  در این میانه
اقوام و احزاب که کسی غیر از خود را قبول ندارند انسـان  

نمایـد و بـه وي   ا دعوت به استماع اظهارات سایرین مـی ر
الَّـذِینَ یَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَیَتَّبِعُـونَ أَحْسَـنَهُ      (دهد حق انتخاب می

آن  )18زمـر/ ( )أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُـوا الْأَلْبَـابِ  
د و از نیکوترین دهنسخنان گوش فرا می کسانی که به همه

  ...کنندها پیروي میآن
 را افـرادي  چنین و تحسین را اقدام نوع این اینکه ضمن
 بـا  را ویژگـی  ایـن  کنیـد  مقایسه حال نامدمی شده هدایت
 خـود  بیرون از غیر تحیا حتی ايلحظه که اقوامی و احزاب

  تابند.نمی بر را
 بـه  نظر :تجدد و سنت میان اسالم هماهنگی قدرت -5
 کتـاب  صـاحبان  خصوصـاً  گذشته ادیان به مبتال ریفاتتح

 کتب دستکاري و مسیحیت اصل از لغزش و )نصارا و یهود(
 سـبب  بـه  نیـز  آنـان  عقایـد  تاریخ طول در انجیل و تورات
 ناپـذیري انعطـاف  و جزمیـت  و جهـود  بـه  انحرافات همین
 پـاپ  مقابله از مملو تاریخ که طوري به گردید مبتال افراطی

 و علمـی  نظریـات  و علـم  بـا  کلیسـا  اربابـان  و کشیشـان  و
 و علمـا  بـا  کلیسا برخورد مثال بابمن باشدمی آزاداندیشی
 هرجـا  در کـه  وسـطی  قرون در عقاید تفتیش و دانشمندان

 بـوده  آنـان  الینفـک  صفات از ستیزي تجدد اند،بوده حاکم
ــت. ــا اس ــقف تنه ــروز اس ــر ت ــز پت ــد بین  PETER فیل

BINSFILD و بـود  کـرده  صادر را نفر 6500 مرگ فرمان 
 سـاله  18 دوره در مـیالدي  1499 الی 1481 هايسال طی
 و کـرده  شـقه  را نفر 6860 عقاید تفتیش محکمه دستور به

  شدند. نابود که کردند شکنجه قدري به را نفر 97023
 از شـدند  کشته کلیسا دستور به نیز زیادي دانشمندان و
 گالیلـه،  کپلـر،  کوپرنیـک،  پیردوالرامـه،  -بیکن راجر جمله
 سـال  7 از پـس  کوپرنیک نظریه دارانطرف از برونو جوانو
ــدان ــه 7 در زن ــهر در م 1600 فوری ــده رم ش ــش در زن  آت
 قــوانین داراي هــايحکومــت و هــاشــریعت شــد ســوزانده
 انحرافـی  عقایـد  و افکـار  به توجه با نیز بشر دست پرداخته
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 و زر صـاحبان  و فاسـد  و ستمگر حکمرانان منافع حسب
 برخـوردار  بنـدي  و قیـد بی و مطلق پذیريانعطاف از زور
 در مردان ازدواج شناختن رسمیت به حکم همانند اندبوده

-1729( روسـیه  يملکـه  کـاترین  فرمـان  یـا  و انگلیس
 در دهقانـان  فروش و خرید شدن رسمی بر مبنی )1796
   )5 جلد ماله آلبر تاریخ 391 ص غرب کارنامه منبع( روسیه
 نعمـت  از اسـالمی  جامعـه  و اسـالم  انهخوشـبخت  اما
ــوازن ــوردار ت ــذَلِکَ( اســت برخ ــاکُمْ وَکَ ــۀً جَعَلْنَ ــطاً أُمَّ  )وَسَ

بـه دور از  ( روو بدین ترتیب شما را امتی میانـه  )143بقره/(
  قرار دادیم.) افراط و تفریط

تـوان  حد وسط دو نگرش مـذکور را در اسـالم مـی   
گرایـی  تگیري و سنبدین صورت بیان نمود که: سخت

 هااهداف و آرمان و هاي دینیارزش در اصول و کلیات
گیري در فروع  پذیري و آسانانعطاف ؛)ان الحکم اال اهللا(

و جزئیات و موارد علمی و ساماندهی به شکل صـحیح  
  و متعادل.
 منـابع  بـه  مربـوط  اسـالمی  گراییسنت که بینیممی
  است. سنت و قرآن در الهی احکام و نصوص و اصلی

  مقدي و جديد غيراسالمی هایتمدن رنامهکا
 اسـتفاده  سـوء  و اسـالم  بـا  شرق و غرب عناد ادامه در
 جلـوه  غنـی  راسـتاي  در آن تحریف و تاریخ از غرب جهان
 قوت نقاط نمودن ماسبق به عطف و کهن هايتمدن دادن

 در کـه  خالءهایی جبران و واقعیت قلب با هم آن فرهنگی
 پیشرفت نمودن معطوف و رددا وجود آنان فرهنگی پیشینه
 سـود  بـا  قـومی  و مـوروثی  برتـري  بـه  تکنولوژي در فعلی
 اعمال توجیه براي و تاریخی صحیح منابع فقدان از جستن
 عنـوان  بـه  را باستان روم و یونان اندکرده سعی خود شنیع
 قـوانین  مـدعی  وسـیله  بـدین  و نمـوده  معرفی تمدن مهد

 سوابق شناخت ذال باشند. جهان بر غرب تفکرات و رهبري
  بود. نخواهد لطف از خالی هاتمدن این عملکرد واقعی
 سراسـر  باسـتان  روم و یونان ساله چندهزار تاریخ -1
 و داريبرده و غارت و قتل و بشریت علیه جنایت از مملو

 اقـوام  شـدن  همسـو  و همگرایـی  و است ملل سایر چپاول
 نـام  بـه  خود امیال تحمیل در کلیسا اربابان و مسیح و یهود
 بنیـاد  و دینیبی و الحاد سوي به مردم گرایش موجب دین

 مجمـع  در اینکـه  از قبـل  گردیـد  نیـز  ستیزيدین تفکرات
 شـغل  شـود  شروع شهرسازي مصریها توسط یونان الجزایر
 نظر از شرافتمندانه کارهاي و بود دریایی دزدي هاآن اصلی
 نویسـد: مـی  بـاره  ایـن  در ارسطو شدمی شمرده پست آنان

 حسـاب  به شهروند نباید را برزگران و بازرگانان صنعتگران،
  است. فضیلت مخالف و پست کارشان زیرا آورد

-مـی  جهـان  بـزرگ  تاریخ کتاب در گیمبرگ کارل -2
 فرزنـد  و داشتندمی نگه را خود ذکور فرزند یونانیان نویسد:
 و وحشـی  حیوانـات  طعمـه  تـا  کردنـد می رها را خود مؤنث

  شود. درندگان
د نیز کودکـان  نگفته ویل دورانت حتی مردان ثروتم به

گذاشتند فیلسوفان کشتن نـوزادان  دختر خود را سر راه می
گرفتند و فرزند بردگان بـه نـدرت زنـده    را به اغماض می

  ماندند.می
  شوند. نابود باید ناتوان کودکان همه وید:گمی افالطون

 نپسـرا  بـه  مردان دلبستگی اخالقی انحرافات لحاظ به
 داشته بر در را آسمانی عشق مظاهر جمیع باستان یونان در

 سـخن  عشـق  از )فـدروس ( رساله در افالطون وقتی است
 این و بوده همجنس به همجنس عشق منظورش گویدمی
 منبع( است کرده سرایت مناطق سایر به یونان از شنیع عمل
   )دورانت ویل تمدن تاریخ
 در است بوده نژادپرستی یونان تمدن اصلی مشخصه از
 ارسـطو  دانست، امر این بنیانگذار را آنان توانمی که حدي
 )غیریونـانی ( بربر بر دارد حق یونانی« گوید:می باره این در

 یکـی  برده و بربر طبع به بنا که است چنین و کند حکومت
 سـولن  سیاسـی  رفـورم  و )ارسـطو  سیاسـت  کتـاب ( »است
  ست.ا بوده روز آن جهان در داريبرده سرآغاز
 و حماقـت  و گمراهـی  و ضـاللت  مظهـر  که پرستیبت
 دادهمـی  تشـکیل  را آنـان  اصـلی  آیین است عقیدتی رذالت
 زیـاد  هـاي بت داراي غرب تمدن مهد این یونان قوم است.
 آپولـون  زئـوس،  بلوتـوس،  موموس، ونوس، یونو، جمله:من

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


58585858        
        

 

 

 

 

  89    13 

 داشــته آنــان فكــري انحطــاط از نــشان كــه بودنــد ...و

 پيـدايش  در« :نويـسد مي خود وانينق كتاب در افالطون

 كـار  بـه  آن در هنـري  نـه  و بوده دخالتي را فرد نه جهان

 و »اسـت  داشته دست هاآن آفرينش در خدايي نه و رفته
 منبـع  نظـر صـاحب  و مـشهور  فالسفه از احدي نظر اين

  .است آنان فكري
  :از عبارتند افالطون نظر از مشهور قانون هفت

 فرمـان  بـه  جوانـان  و ندكن حكومت سالخوردگان -1

  .نهند گردن آنان
  .برانند فرمان مردم توده بر بايد اشراف -2
  .دهند فرمان خواجگان كنند اطاعت بردگان -3
  .ببرند فرمان ضعفا و كنند حكومت اقويا -4
 و برانـد  فرمـان  بايـد  افتـاد  نامش به قرعه هركه -5

  .برگردند خود خانه به ديگران
ــ -6 ــت را بدس ــان حكوم ــان  داناي ــد و نادان ت گيرن

  .زيردستان آنان باشند
 نادانــان و گيرنــد دســت بــه را حكمــت دانايــان -7

   .باشند آنان زيردستان
 وثوق مورد و مشهور فيلسوف تفكر و نظريه اين آري

 روح از نقـل  بـه  .نـدارد  تحليـل  بـه  نيـاز  كه است ايشان

-مي پدران« :رومولوس قوانين قسمت منتسكيو القوانين

 فرزندان ساير يا و برسانند قتل به را صغير اندختر توانند

  .»برسانند فروش به را خود
 حتـي  كـه  بـود  پـستي  افكـار  چنـان  داراي افالطون

 اشتراك نظريه است تاخته وي افكار به ارسطو شاگردش

  .است بوده افالطون نظريات جمله از فرزند و زن
 اطـراف  اقوام و هاملت تمام خونريزي و جنگ لحاظ به

 هـدف  بـا  كـه  وحـشيانه  هـاي لشكركشي و هاملهح آماج

 و انـد گرفتـه  قـرار  پذيرفتـه،  صـورت  چپـاول  و غارتگري
 هـا آن باقيمانده و شده كشته فجيعي طرز به نفر هاميليون

 تاريخي كشتار جمله از اند؛شده كشيده بردگي و اسارت به

 جنـگ  سال ده طي يونانيان توسط تروا شهر اهالي تمامي

 شورشـي  گانبرده كشتار هاآتني و هارتاسپا هايجنگ و

-برده حكومت امپراطوران توسط آمده عمل به كشتارهاي و

 از بعـد  هـا قـرن  تـا  ميالد از قبل هشتم قرن از كه روم داري

 از .اسـت  غربيـان  خـود  نـزد  انكارناپذير واقعيتي مسيح ميالد

 .كردنـد  فـتح  كامل طور به را ايتاليا ميالد از قبل هشتم سال
 شد تصرف ايشان توسط فرانسه نيز ميالد از بلق 53 لسا در

 اولـين  سزار ژوليوس فرماندهي تحت لشكركشي اين حين و

 بـراي  بـود  همراه آنان از نفر ميليون يك كشتن با روم قيصر

 قـانون  با كه وقت هايحكومت سفاكي و جنايت عمق درك

 بـه  شـدگان كـشته  نـسبت  بايـست مي شدندمي اداره بشري

  .داد قرار مدنظر را مانز آن جمعيت
 اسـكندريه،  معـروف  كتابخانـه  و مصر كشيدن آتش به

 .اسـت  بـوده  آنان اقدامات ديگر از مقدونيه و اسپانيا تصرف
 از خـداياني  و بودنـد  پرسـت بـت  يونانيـان  مانند نيز روميان

  .بود آنان ترينبزرگ ژوپيتر كه داشتند طبيعت مظاهر
 بـر  كـشاورزي  امور رد رعيتي و ارباب نظام و فئوداليسم

 گـذاري پايه روم حكومت زمان از مردم كشت تحت اراضي

 اصـطالح  بـه  هـاي حكومـت  در ميالدي 19 قرن تا و شده

 بردگـي  بـه  بـا  اروپا و آمريكا مانند غرب پيشرفته و متمدن

  .داشت ادامه سياهان كشيدن
 دانـان حقوق بردگان تهيه چگونگي و منابع خصوص در

 بودند نموده لحاظ نوع دو را داريردهب اصلي منابع كه رومي

 ارزش اينهـا  كـه  آمدندمي دنيا به برده سري يك اينكه اول

-مـي  را كـردن  اطاعـت  كودكي همان از و داشتند بيشتري

 سـقوط  بردگي شرايط به آزاد شرايط از دوم گروه و آموختند

 و ماليـات  موقـع  بـه  پرداخـت  توان عدم با مثالً بودند كرده
 يـا  و نبردها در شدن اسير يا و ثروت دادن ستد از يا و خراج

 طـور  بـه  روم قوانين مجموعه در .ملتشان و قوم رفتن بين از

 و مـشاورين  و »نيست انسان يك برده« :كه شده قيد صريح
 اوپلن و كايوس همچون روم در قانون مشاوره نظرانصاحب

  .بردندمي كار به اشياء و حيوانات با رديفهم را بردگان اسم
-نمي مالكيتي حق هيچگونه بردگان براي روم قانون و

 بـرده  اندازهاي پس تمام توانستمي هميشه ارباب شناخت

  .نمايد تصرف را
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 از انـسانيت  مقام و حقوق سلب اينكه توجه قابل نكته

 رأي در آشـكار  سـتم  اين و درآمده قانون صورت به افراد

  .است داشته قرار تمدن اين مدنيت هرم
 حـصري  و حـد  روم حكـام  توسـط  يخـونريز  و جنگ

 هـا جنـگ  ايـن  اتفـاق  بـه  قريـب  اكثريت انگيزه و نداشت

 تعيين ها،ملت ثروت چپاول و غارت بردگان، شمار افزايش

  .است بوده متصرفات در سنگين هايخراج و هاماليات
 از هـزار  500 كـشتار  آنـان  بزرگ ايكشتاره جمله از

 وستيتــ توســط م 66-70 يهوديــه جنــگ در هوديــاني

 54-68 هايسال در مسيحيان كشتار روم، وقت ورتامپرا

ـ امپرا نرون زمان در .م  گـرفتن  آتـش  بهانـه  بـه  روم ورت

 را جمعي و مصلوب را مسيحيان عمده كه روم از قسمتي

 گروهـي  و گردانيد سگان و درندگان خوراك تفريح براي

 كـشتاري  و .سـوزاند  آتش در زنده خود هايباغ در نيز را

 اسـت  مـشهور  بـزرگ  تعقيـب  به مسيحيان يختار در كه

 248-305( هـاي سال در روم ورتامپرا ديوكلسين توسط

 خـداي  ژوپيتـر  رسـتي بـت  آيين نمودن زنده براي كه )م

 پرداختـه  خـودش  بـراي  الوهيـت  مقـام  اخـذ  و رشـيد وخ

 معاون به كه را ماندگان زنده و كشيد آتش به را كليساها

 و درآورد را چشمشان يك تا بود داده دستور بردندمي كار
  .انداختمي كار از را هاآن زانوهاي پي

 ايبـرده  دسـت  بـه  ايزاده نجيـب  كـه  مورد يك در

 تمـام  اوگتوس دوره مصوب قانون مطابق بود شده كشته

 مـرگ  بـه  بودند نفر 400 كه زادهنجيب آن شهر بردگان

 كـه  بـود  حدي به مذهبي تقانخا .شدند اعدام و محكوم

 و شـكنجه  مورد محاكمه به نياز بدون اديان ساير پيروان
  .گرفتندمي قرار كشتار

  ايران و هندو هايآيين و هاتمدن
 اسـالم  ظهور زمان در سابقه با و مطرح عقايد از يكي

 مـيالد  از پـيش  قـرن  سـه  كه بوده برهمايي باور هند در

  .است شده پذيرفته قانون عنوان به مسيح

 و قانون اساس بر :يدگومي باره اين در ندوي حسن سيد
 جداگانـه  طبقـه  چهـار  بـه  )هنـد  سـكنه ( هاآن ديني اصول

  :شدندمي تقسيم
  ديني رهبران و روحانيون :براهمه -1
  جنگي مردان و لشكريان :َشترا -2
  بازرگانان يا ورانپيله و كشاورزان -3
  خدمتگذاران و كارگران :شودر -4

 راهمـه ب« :نويـسد مـي  چنـين  قانون اين گردآورنده منو

 عـالم  در هرچـه  و مردمنـد  سـالطين  و خداوند برگزيدگان

 طبقـه  امـوال  از دارنـد  حق و هاستآن به متعلق دارد وجود

 كنند تصرف و دارند بر خواهندمي هرچه )بردگانشان( شودر

 ديگر كند حفظ را »ودا ريگ« مقدس كتاب كه روحاني هر

 كه رتيصو در و سفيد كارنامه داراي و آمرزيده است، فردي

 باشـد  اعـدام  مستحق كه باشد شده مرتكب جرمي روحاني

 امـا  بـس  و تراشـد مي را سرش فقط حاكم )كشيآدم مانند(

 حيوانـات  از مدني قانون اين نص به )كارگران( شودر طبقه

 بـا  كـسي  كارگران اين از هرگاه اندشده شمرده ترپست هم

 را دسـتش  نمـود مـي  جسارت روحاني يك به عصا يا دست

  .»نمودندمي عقط
 پادشـاه  نشـست مـي  روحاني نفر يك كنار كارگري اگر

 از و نمـوده  داغ را وي نـشيمنگاه  و احـضار  را او بود مؤظف

  .كند تبعيدش كشور
 داده آمـوزش  را روحـاني  يـك  وي كـه  كردمي ادعا اگر

 خونبهـاي  شـد مـي  ريخته وي حلق در جوشان روغن است

  .بود برابر سگ مانند حيوانات از بسياري با كارگران
 در كارگران سعادت :كه كردمي تصريح هند وقت قانون

 آنـان  مـورد  ايـن  در جز و است بوده روحانيون خدمتگذاري

 و ثـروت  گردآوري حق نيز و داشت نخواهند شياپاد و مزد
  .ندارد سرمايه ذخيره

 قمـار  در كه كرده سقوط ايدرجه به جامعه اين در زنان

 عنـوان  بـه  شوهر مرگ از پس شدندمي باخته شوهرانشان

 ازدواج حـق  و كردندمي كار خانه همان در خدمتكار و كنيز
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ـ  از فـرار  براي گاهي و نداشتند را مجدد  شـده  دچـار  جرن

  .كردندمي خودسوزي به اقدام
 اختالف و تبعيض اسالم ،زمان همان در كه حالي در

 و برتـري  معيار و منسوخ را اقوام و هارنگ و نژادها ميان
  .داد قرار تقوي را هدرج

-مي ادعا ايران حكام و خسروان پارسيان سرزمين در

 جاري آنان رگهاي در فرمانروايي و الهي خون كه كردند

 عـادي  افراد و اندشده ساخته كار اين براي قبل از و است

 ندارنـد  را حكمراني سمت اتخاذ حق فطري طور به و ذاتاً

 مـافوق  و انتقـاد  بلغيرقا و فراقانون حكام آنان ديدگاه از

 را آنـان  مجلـس  در نشـستن  حـق  عادي فرد بودند بشر

 ومـال  برجـان  مطلـق  حـاكم  كـه  بودند معتقد و نداشت

  .ندارد آنان بر حقي كسي و مردمند
ــسور ــين پروف ــاب در آرتورس ــران« كت  يدوره در اي

 حرفـه  و نـسب  مبنـاي  بـر  جامعه :نويسدمي »ساسانايان

 وجود ايگسترده شكاف اجتماعي طبقات ميان بود استوار

 فرمانـدهان  و )اشراف( بزرگان امالك خريد حكومت داشت

 غيـر  نداشت حق كسي بود كرده ممنوع عادي مردم براي را

 بـراي  را وي خداونـد  )آنان نظر به( كه پدري شغل همان از

 تفـاوت  ايـن  گيـرد  پيش در را ديگر ايحرفه بود آفريده آن

 زعمـاي  و مانـدهان فر مجـالس  در كه بود حدي به طبقاتي

 در چـوب  همچـون  ميخكوب و خبردار بايستمي مردم قوم

 هماننـد  نشـستن  هنگـام  بـه  و ايـستادند مـي  آنـان  خدمت

 بـرخالف  .خزيدنـد مـي  ايگوشـه  به خورده كتك حيوانات

 بـدوي  عرب تنها اسالم ظهور زمان در معمول هايقضاوت

 ...و دختـران  كردن گور به زنده قبيل از شنيعي اعمال داراي

 واقعيـت  ايـن  از حـاكي  تاريخي مدارك بلكه اسناد اندنبوده

 قـانون  يـا  بـشري  قـوانين  بـا  كه وقت هايتمدن كه است

 از مملـو  شـود مـي  يا شدهمي اداره سابق اديان شده تحريف

 ...و اسـتثمار  و داريبرده طبقاتي، اختالفات و جنايت و جرم

 بـه  انـسان  رديف در را زن هاحكومت اين اكثر در است بوده

-نكبـت  و تـرين شـوم  تـاريخ  شـهادت  به و اندنياورده شمار

  .اندكرده تجربه اسالم از قبل را خود حيات دوران بارترين

 امـروز  بـه  تا اسالم ظهور از بعد هايتمدن و هاحكومت

 تعيـين  از نـاتوان  بـشر  كه باور اين با و اصل به بازگشت در

 ســاير تاســ بـوده  خــويش بــراي شـامل  و جــامع قـوانين، 

 ليبرال و سوسياليسم از اعم قديم و جديد از اعم هاحكومت

 حاكم قوانين تنها نه روز هر ...و داريسرمايه و فئوداليسم و

 باشـد  مـردم  بـين  عـدالت  برقراري موجب نتوانسته آنان بر

 رو اسـتعماري  هايسياست و ظالمانه تصميمات اتخاذ بلكه

 موازات به و هاتقاليپر بعد به ميالدي 1460 سال از و آورده

 بـه  اقـدام  ايتاليا و آلمان هلند، فرانسه، اسپانيا، انگليس، آن

 تـر ضـعيف  كـشورهاي  ثـروت  و ملي منابع غارت و چپاول

 :پرتقـال  توسـط  شـده  اشـغال  كـشورهاي  جملـه  از مودندن
 بنـدر  هرمـز،  منطقـه  عـدن،  ربنـد  آنگـوال،  سواحل برزيل،

   موزامبيك، و م1577 در ماكائوجين
 هـاي قـسمت  فيليپين، استوائي، گينه از قسمتي :نيااسپا

  .مراكش از بخشي آمريكا، از وسيعي
 جنـوبي،  آفريقاي عمان، -عربي متحده امارات :انگليس

 برمـه  ،برونئي مالزي، هند، اوگاندا، تانزانيا، زيمبابوه، ناميبيا،

  .برد نام توانمي را ...و
 نيجــر، مــراكش، از بخــشي الجزايــر، :فرانــسه توســط

  ...و كامرون عاج، ساحل موريتاني،
  اندونزي :ميالدي 1609 هلند توسط
-رشـوه  از عجيبـي  روابط از مملو هلند استعماري تاريخ

 هـا آن .باشدمي فرومايگي و پستي و كشتار خيانت، ،خواري

 جزيـره  در بودنـد  آورده وجود به منظم دزدي بچه نوع يك

 بـه  جـاوه  در را هاآن تا دزيدندمي را كودكان اندونزي سلب

  .دهند قرار استفاده مورد كنيز و غالم صوت
 زنـان  مـشت  شـورش  سركوبي در چيني ميليون 20كشتار

 قـدرت  سـه  توسـط  )عادالنـه  همـاهنگي  هايگروه( هوچوان

ــسه و انگلــيس آلمــان، اســتعمارگر ــا كــه )م 1901( در فران  ب

 ننگـين  قـرارداد  تحميـل  و گرفت صورت شكل ترينوحشيانه

 را پرسـتان وطـن  سـران  بايـد  چين دولت آن قطب كه پكنيگ

-قـدرت ( طرفين از يك هر بر اگر كه كرد؛مي اعدام و دستگير
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 بـود  حاكم اسالم حكومت )چين كشور يا و استعماري هاي

  .گرفتنمي شكل قراردادي چنين هيچگاه
 سـال  در و كـرد  حملـه  مصر به م 1798 سال در ناپلئون

 در كـرد  عام قتل را نآ اهالي يهمه و تصرف را حيفا 1799

 و هايدشت در تاژ، و الكوير قواد سواحل و آفريقا هايبيابان
 ده عـرض  در نفـر  ميليـون  سه روسيه هايبرف در و يستول

 و حملـه  الجزاير به فرانسه 1830 سال در .شدند كشته سال
 و مقامـات  مـستقيم  تحريـك  و دخالت با .كرد اشتغال را آن

 در برونـدي  و رواندا كوچك كشور دو در فرانسوي كشيشان

 گنـاه بـي  انسان ميليون دو 1995 -1994 سالهاي در آفريقا

 يتـيم  در را يتـيم  كودكان فرانسوي كشيشان .شدند قصابي

 قتـل  بـه  را هـا آن تـا  كردنـد مـي  تكارانيجنا تسليم هاخانه

 اسـت  مطرح ملل سازمان در هنوز كشتار اين پرونده برسانند

  .است نرسيده جايي به سهفران هايدخالت علت به كه
 و اعتقـاد  نبود خالء در طلبي توسعه و جنايت به ميل

 در و رفتـه  فراتـر  هم اين از رباني و اسالمي و ديني باور

 نفــر ميليــون 10 )م 1914 -1918( جهــاني اول جنــگ

 ميليـون  9 و شـده  كـشته  غيرنظامي ميليون 13 نظامي،

  .گذاشت برجاي خود از يتيم كودك
-كـشته  تعـداد  )م 1939-1945( نيز دوم جنگ در و

 12 غيرنظـامي  هـاي كشته و نفر ميليون 25 نظامي هاي

 هيروشـيما  و ناكازاكي اتمي بمباران اضافه به نفر ميليون

   .نفر هزار صدها معلوليت و نفر هزار هفتاد و صد كشتار و
 در آمريكا متحده ايالت در يونيسف گزارش موجب به

 6 هـر  و شـود مـي  واقـع  اهانت مورد زن يك ثانيه 8 هر
 كانادا در گيردمي قرار عنف به تجاوز مورد زن يك دقيقه

 تجـارت  و گيرنـد مـي  قرار تجاوز مورد زنان از درصد 51

 عنـاوين  تحـت  آنـان  فـروش  و خريـد  و دختران و زنان

 و تـصور  از خـارج  يكـم  و بيست قرن در غيره و كاريابي
 زن هـزار  300 از بيش اخير هايسال در است انسان باور

 فروخته يا و اندشده فرستاده هندوستان بازارهاي به نپالي

 جبر به شرقي اروپايي زنان از نفر هزار 500 از بيش .اندشده

 در شـده  چـاپ  يونيسف گزارش( .اندگرديده جنسي تجارت وارد

 متـرجم  17/12/76 – 1500 شـماره  شـشم  سال همشهري روزنامه

  .)تجدد و سنت شكشاك در زن حقوق( )پيروبخت معصومه
 مالكيـت،  ارث، حـق  پـيش  سال 1400 اسالم كه حالي در

 گرديـد  قائـل  زنـان  بـراي  اظهـارنظر  حق شوهر، انتخاب حق

 دوم خليفـه  بـه  پيرزنـي  اعتراض مشهور روايت مثال بابنم(

 كــه ايخليفــه طــرف از آن قبــول و عــام درمــالء مــسلمانان

 زنان ركتش و ).كردمي اداره را جهان وقت حكومت بزرگترين

 هرگونـه  جـاي  جماعـت  و جمعـه  هايمراسم و اجتماعات در

 خردمنـد  انسان هر براي اسالم در زنان آزادي در ترديد و شك

 م 1882 سـال  در كه حالي در .گذاشت نخواهد باقي منصفي و
 داشـتن  حـق  يعني »تملك اهليت« انگلستان عوام مجلس در

 هـم  آن و گيرديم قرار تأكيد مورد بار اولين براي ثروت و مال

 هـا كارخانه صاحبان نظر تأمين و انساني نيروي كمبود دليل به

-تـن  بـر  مالكيت حق حتي انگليس در زنان تاريخ آن از قبل تا

 ايـن  و )غـرب  تمدن سيماي منبع( .نداشتند را خود هايپوش

    ِفـي ِفـي ِفـي ِفـي     َسـعَى َسـعَى َسـعَى َسـعَى     َتـوَلَّى َتـوَلَّى َتـوَلَّى َتـوَلَّى     وَإِذَاوَإِذَاوَإِذَاوَإِذَا� :كـه  اسـت  تعـالي  اهللا فرمـوده  آن اثبات

 �الَفـسَادَ الَفـسَادَ الَفـسَادَ الَفـسَادَ     يُِحـبُّ يُِحـبُّ يُِحـبُّ يُِحـبُّ     الَالَالَالَ    وَاللّهُوَاللّهُوَاللّهُوَاللّهُ    وَالنَّسْلَوَالنَّسْلَوَالنَّسْلَوَالنَّسْلَ    الْحَرْثَالْحَرْثَالْحَرْثَالْحَرْثَ    وَيُهْلِكَوَيُهْلِكَوَيُهْلِكَوَيُهْلِكَ    فِيِهَافِيِهَافِيِهَافِيِهَا    سِدَسِدَسِدَسِدَلِيُْفلِيُْفلِيُْفلِيُْف    األَرْضِاألَرْضِاألَرْضِاألَرْضِ

 رياسـت  به يا و( رودمي و كندمي پشت كه هنگامي و )205/بقره(

 و فـساد  آن در تـا  افتدمي تالش به زمين در )رسدمي حكومتي و
 و كنـد  نـابود  را )حيوانات و هاانسان( نسل و زرع و ورزد تباهي
  .داردنمي دوست را تباهي و فساد ندخداو

 دو ايـن  واقعي ارزش منصفانه قضاوت و ارزيابي با پس

    أولـي أولـي أولـي أولـي     يـا يـا يـا يـا     فـاعتبروا فـاعتبروا فـاعتبروا فـاعتبروا � كه اين بر نهيم دل و بسنجانيم را منهج
  .�األبصاراألبصاراألبصاراألبصار
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