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1 

 

 :سخنی با خوانندگان

بخش الهی مورد تدقّق قرار را در پرتو کالم روحگاه که در هدف خالق از آفرینش انس و جن می نگریم و آنآن

ه تعالی به وجود نیاوردمی دهیم در می یابیم که آفریدگار هستی، این دو موجود را جز برای عبادت ذات باری

قات مختارش را برای انجام آن خلق کرده و برجای آوردنش را ، مخلواهللاست، اما این عبادت چیست که 

روز می تواند حامل مصداق شان عنوان نموده است؟ آیا صِرف انجام حرکاتی خاص در طول شبانههدف خلقت

ی عظیم گردد؟ آیا عبادت صرفاً در انحصار نماز و روزه و زکات و حج و جهاد می باشد؛ همان اعمالی این واژه

وم ی این مفهقرار می دهند، یا آنکه در پس زمینه خود لحظاتی محدود از زندگانی ما را تحت پوشش که تنها 

 آن به شمار می آیند؟  یواال، دنیایی گسترده نهفته است که انجام شعائر تعبدی فوق، دریچه و مقدمه

بوده و چراغی منور جهت شکی نیست که مفاهیمی چون نماز و روزه و زکات و حج و جهاد، از برترین عبادات 

روان طریق الهی به حساب می آیند اما نباید از این مهم غافل گشت که عبادت، معنایی به روشن ساختن مسیر ره

قدر جامع است که تمامی اعمال و پهناوری جهان هستی دارد و صرفاً در این موارد منحصر نمی گردد و آن

ها راضی باشد در بر می گیرد و تنها با شان بدارد و بداندوست اهللگفتارهای ظاهری و باطنی را به شرط آنکه 

ی م محققی عبادت معنا می یابد و هدف خلقتش این تعریف است که سرتاسر حیات و ممات آدمی در سایه

گاه که خالق هستی، یگانه معبود انسان باشد و تمامی زندگانی بشر، رنگ و بوی الهی به خود آن !گردد، آری

جوشان الهی سیراب  یوحی روان گردد و از چشمه یاز سرچشمه های حیاتشی نشست و برخواستو همهگیرد 

نها در د، تنها و تنگر انسان باش، هدایتربانیهای شیطانی به کنار روند و فرامین و دستورات شود و هوی و هوس

 می رسد.ی ظهور این شرایط است که عبادت در معنای جامع و شایسته خود به منصه

 ند و صاحب عرش و کرسی می فرماید:از سویی دیگر تمامی آدمیان مسیری واحد را نمی پیمای

   [ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُْكْم َكافٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمنٌ ]

 (2ن : التغاب) «.گردیدگروهی از شما کافر و گروهی از شما مؤمن میپس او کسی است که شما را آفریده است »

شان به امر به معروف و نهی از منکر قیام کیشاندر میان هم از یک طرف،ی جماعت مسلمین می داند که وظیفه و

فراخوانند و  اهللمسلمین را به سوی عبادت غیر از طرفی دیگر،کنند و ایمان را در وجودشان ترسیخ بخشند و 

دیگر، بی  سوییخود را به ثبوت رسانند و از  ایمان، سودر مسیر الهی، از یک  استقامتبدین ترتیب، با صبر و 

ی این دعوت چگونه است و در این فراخوان، باوران را به سوی هدایت الهی رهنمون سازند، اما به راستی طریقه

 چه اسلوب و روشی باید به کار گرفته شود؟

م به جایی نمی رسیم و تغییری در حال و های غرّا در جامعه ارائه می دهیها و سخنرانیچرا با آنکه این همه خطابه

ام نمی توانیم احک هماما باز در اختیار می گیریمهای پارلمان را روزمان مشاهده نمی نماییم؟ چرا با آنکه کرسی

 یرا در میان مخلوقاتش جاری سازیم؟ چرا با آنکه این همه به مطالعه شالهی را در جامعه تحکیم بخشیم و شریعت
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می گماریم و به کسب سواد و معلومات می پردازیم ره به جایی نمی بریم؟ چرا با آنکه موفق  کتب مختلف همت

ه ها ثبات بخشیم و همیشنمی توانیم بدان اما می گردیم هیجان و احساسات درونی افراد را به جوشش در آوریم

شگرفی در زندگی مسلمین به های روحی و معنوی باز هم تغییرات شان نگه داریم؟ چرا با وجود ممارستدر اوج

وقوع نمی پیوندد؟ چرا با این همه جهاد و فداکاری و این همه جنگ و قتال، دستاورد ملموسی اکتساب نمی 

رایی، گکیشان خود نیز به عنوان سردمداران تروریسم و خشونتنماییم و نه تنها در میان غیر مسلمین بلکه در بین هم

افتاده  و یا فرایندی از قلم ،و یا عنصری مفقود گشته ،در این میان اتفاقی رخ داده ؟ آیایمریگمیمورد اشاره قرار 

ن زمینه چه ها در ایسوال عالمتراستی چراها و هکه دائماً درجا می زنیم و پیشرفتی حقیقی در کار نمی بینیم؟ و ب

 بسیارند!!

ی دست های آسمان تفکر اسالمستارهبزرگ، از یکی از "کیف ندعوا الناس "ها پیش، به کتابی تحت عنوان سال

م ساخت و در چینش افکارم طرحی نو در انداخت؛ کتابی که با قلم توانای شیخ محمد متأثریافتم که به شدت 

ی آن به مانند طبیبی حاذق و توانا، به آسیب شناسی دعوت اسالمی ی تحریر در آمده و نویسندهبه رشته قطب

بود و از  ی مطلوبی ارائه دادهها و مشکالت مسیر، برای آن طرح و برنامهساختن بیماریپرداخته بود و با برجسته 

ای واضح و شفاف پاسخ گفته سخن به میان آورده و به سواالت فوق به گونه منهج نبوی در تربیت اصحاب

الهی و احادیث و مسیری منظم و استوار را برای دعوت و حرکت ترسیم نموده و سخنان خود را با آیات  ،بود

 به خوبی بهره برده بود. و اصحاب حضرت رسول ینبوی مزین ساخته و از سیره

ه قلم های اسالمی به این نوشتار، برآن شدم تا دست بی وافرم به این کتاب، و نیز نیاز مبرم حرکتبا توجه به عالقه

اه گنمودم تا از یک سو، متنی روان به پیشبرم و این اثر ارزشمند را ترجمه نمایم و در این راه، بسیار تالش 

تاب را ی اصلی کمخاطب تقدیم نمایم و از سوی دیگر، از فضای نوشتاری نویسنده نیز دور نگردم و درون مایه

ی آیات از تفسیر نور استفاده نمودم و از محضر مترجمین خوش تغییر ننمایم، ناگفته نماند که در ترجمهدست

ها بردم و برایشان سعادت دنیا و آخرت را از دوست بهرهیان مهدی مصطفایی و آیت حقپیشین این کتاب؛ آقا

گوارم؛ خداداد ان بزرخیری را نصیب برادرمی طلبم، و نیز امید دارم که پروردگار بلند مرتبه، عاقبت به اهللدرگاه 

 .ین اثر بر گردن ایشان بودا محتوایی و نگارشی پارسا دارابی بگرداند چرا که زحمت ویرایش پور ومطاعی

 زویتراخواهانم خطاهای احتمالی را بر عبد خویش ببخشاید و این ترجمه را سبب سنگینی  اهللدر پایان از 

از  به کار آیدحسنات خود و نزدیکانم گرداند و در روزی که اموال و اوالد سودی نمی رساند و تنها قلبی سالم 

 مان ندارد.این نعمت ارزنده محروم

                                    و السالم علی من اتبع اهلدی                                                                                                         

 هجری شمسی 4991تریماه  9                                                                                                                  

 سعید یوسفی                                                                                           
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 :لفؤم یمقدمه

اهللدعوت به سوی 
 :به شمار می آید دائمی امّت اسالمی یو وظیفه یفتکلبه عنوان  ،1

رْیِ َوَيْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْْلُنَْكِر َوُأوَلئَِك ﴿ ٌة َيْدُعوَن إََِل اْْلَ    [اْْلُْفلُِحونَ ُهُم َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

و باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی نمایند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنان خود »

 (401)آل عمران:   «رستگارند.

، بوده و پس از حضرت رسول خاتم االنبیاء امّتاسالمی،  امّتعلت دایمی بودن تکلیف دعوت این است که 

نیز، رسالتی جهانی بوده و تمامی انسان ها را از لحظه بعثت  اهللدوش می کشد، رسالت رسولوی را بر رسالت 

 در بر می گیرد. قیامتتا روز  پیامبر

 نار بر می گیرد و به دنبال دعوت آنمسلمین را داین رسالت، دارای دو جنبه و دو بعد می باشد؛ از یک طرف، غیر

ه بضمن یادآوری و تذکر به آنان،یگر، مومنین را مخاطب قرار می دهد تا به سوی ایمان می باشد و از طرفی د

 شان بیفزاید.ببخشد و نفوذ آن را بر دل و جانعمق  شانایمان

ْكَرى َتنَْفُع اْْلُْؤِمنِيَ ﴿ ْر َفإِنَّ الذِّ    [َوَذكِّ

 (55 )الذاريات:  «و پند و اندرز بده، چرا که پند و اندرز به مومنان سود می رساند.»

َل َعََل َرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَّذِ ] ا الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َنزَّ َ    [ي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َيا َأُّيه

که ایی هاید! به اهلل و پیغمبرش و کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده است و به کتابای کسانی که ایمان آورده»

 (491النساء : )  «تر نازل نموده است ایمان بیاورید!!پیش

ی ااما امروزه، امت اسالمی در شرایطی خاص به سر می برد که شاید پیشتر نظیر آن را به خود ندیده باشد به گونه

سطح در طول تاریخ اسالمی رسیده و عملگرایی اسالمی در میان امت  تریناختش به نسبت اسالم به پاییننکه ش

 تر است.بسیار پایینحتی از این شناخت نیز 

نمی به کار  رپند و اندرز و تذکّ صِرف به همین خاطر، امروزه امر دعوت، اهمیتی به مراتب بیشتر از گذشته یافته و

دت سست هایش به شهمان بنایی که پایه ؛گرددگذاری نو پایهبنا و ساختمان از این  شاید الزم است کهآید بلکه 

ای را گسترده و هجوم همه جانبه یو لرزان شده و هر لحظه احتمال دارد فرو ریزد، در کنار این مسایل، حمله

                                                           
باشد  بعداً بر وزن می "معنی پرورش دادن و خداوندی کردن"در اصل مصدر است و به  "رب"در مبحث توحید خود چنین می فرماید:  استاد سبحانی -1

ی رب ( ، پس ترجمهمثل اسم فاعل (و چون صفت مشبهه برای دوام است نه حدوث ،صفت مشبهه از آن درست شده است به معنای پرورش دهنده  مصدر ،

یر یعنی مثالً قادر یعنی تواننده و قداشد، بدهنده )در معنای اسم فاعل( میی راب به معنی پرورش درست نیست زیرا کلمه ،به پرورش دهنده به معنای اسم فاعل

 .شودنمی علم است و ترجمه ،چون اهلل ی اله نیستی کلمهو البته خداوند ترجمه ،پس رب یعنی خداوند توانا

 رجم.مت استفاده نموده است، "اهلل"به همین دلیل در سرتاسر این کتاب، مترجم از همان لفظ جالله 
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رن ق  14اهللاسالمی در جریان است؛ همان هجومی که رسول امّتبه سوی  هاامّت دیگر شاهدیم که از سمت

 خبر از وقوع آن داده است:پیش 

بل  قال: قالوا: أمن قِلَّة نحن يومئذ يا رسوَل اَّلل؟ُيوشُك أن َتَداعى عليكم األُمم كام َتَداعى األَكَلُة َعََل َقْصَعتِها، »

بكم الَوْهن، يف قلوأنتم يومئذ كثری، ولكنَّكم ُغثاٌء كُغثاء الَسيل، وَلَينَْزَعنَّ اَّلل اْلَهاَبَة من ُصدور أعدائكم، وَلَيْقذفن 

 «قال: ُحبه الدنيا وكراهية اْلوتقالوا: وما الَوْهن يا رسول اَّلل؟ 

گونه که گرسنگان بر ظرف غذا یورش می برند، ها بر شما هجوم آورند همانآن زمان نزدیک است که امّت»

ه مانند شمارید اما باهلل، آیا این به خاطر تعداد اندک ماست؟ فرمود: خیر، بلکه شما آن روز بی رسولگفتند ای 

ای از خود ندارید، مترجم(، اهلل کف روی سیالب می مانید )که هر جا سیالب بخواهد شما را می برد و هیچ اراده

می کارد! گفتند: ای رسول  "وهن"شما های تان بر می دارد و در دلهای دشمنانابهت و شوکت شما را از دل

 2«چیست؟ فرمود: محبت دنیا و تنفر از مرگ. "وهن"اهلل، 

، روزی ترمیم خواهد شد و صالبت و استواری پیشین را باز اهللی ، به ارادهاین بناءما مطمئن هستیم که همه 

)جهت نقش آفرینی  برای اسالم تازه ایمرحلهخواهد یافت و حوادثی که در اطراف ما در جریان است نشان از 

های جاهلی، اسالم در زمین ها و عداوتعلیرغم تمامی دشمنی که و بیانگر آن استدارد،  در زمین، مترجم(

 تمکین خواهد یافت و دنیا را تحت تسلط خود قرار خواهد داد.

گونه از این اهللرسول در غربت دوم؛ همان غربتی کهاما برای رسیدن به این مطلوب، بایستی توجه داشت که 

 :سخن می راندآن 

 «بدأ اإلسالُم غريبًا، وسيعود غريبًا كام بدأ»

 3«.اسالم با غربت آغاز شد و به زودی به همان غربتش باز خواهد گشت»

تر بوده و نیاز به افرادی دارد که با دیدی عمیق و تالشی تر و طاقت فرساسخت اسالمی به مراتب، امّتمسولیت 

 را به حرکت درآورند. امّتهای ناپذیر، چرخ خستگی

ین اتفاوت دو غربت در آن است که در غربت اول، مردم با اصول کلی و عام اسالم آشنا بودند و می دانستند که 

، و پس از این شناخت، یا با دل و جان بدان قیامتو وحی و نبوت و ایمان به  اهللست از ایمان به ا عبارتدین 

ین، در آن زمان، تنها دلیل غربت مسلم نی و مقابله با آن بر می خواستند،آوردند و یا با تمام وجود به دشمایمان می 

                                                           
 اند.این حدیث را روایت کرده و ابو داوود امام احمد -2

 این حدیث را روایت نموده است. مسلم -3

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 مقدمه مؤلف   ( محمد قطبشیخ ) چگونگی دعوت به اسالم

6 

 

 سو ی، آنها را از هرکه آنان در موضِع ضعف کمّی قرار داشتند و دشمنان زیادکمی تعداد و قلّت نفرات بود و این

 4.احاطه نموده بودند

 خبر داد، ورقه گفت: 8"َوَرَقُة بُن َنْوَفل"را به  وحیِ نازل شده بر رسول اهلل یمسأله، آن هنگام که خدیجه

قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إال  "أو ُُمْرجيَّ ُهم؟" قال:ليتني أكون فيها َجَذعًا حي خيرجك قوُمك! »

 «!ُعودي

م تمی توانس و) به سر می بردم جوانی یندر سنتو را از شهر و دیارت آواره می کنند من  ،که مردم آن زمانکاش »

پرسید: آیا آنان مرا از خود می رانند؟ ورقه پاسخ داد: تمام کسانی که  اهللکمک حال تو باشم، مترجم(، رسول

 6«.انداند طعم دشمنی و عداوت را چشیدهقبل از تو صاحب این رسالت شده

 پرسید: اهللفردی از رسول

 «!قال: هذا أمر ال ترتكه لك العرب ،«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ لِ أْدُعوهم »قال: إَل أي يشء تدعو الناس؟ »

دیگری نداشته باشند،  7"اله"مردم را به سوی چه می خوانی؟ فرمودند: آنان را دعوت می کنم تا بجز اهلل، هیچ »

 «آن کنار نخواهند آمد! تو در مورد آن مرد گفت: این امری است که اعراب به راحتی با

هر حال، غربت، غربت است و رنگ و  درهرچند که اما در غربت دوم، شرایط تا حدود زیادی تغییر کرده است، 

 بوی یکسان دارد.

ام اسالمی نیز ناشناخته گشته است و آن هنگ امّتگاه دیگر مردمان، بلکه برای خود امروزه اسالم نه تنها در پیش

که حقایق اسالمی را بر مسلمین عرضه می داری، دچار ترس و اضطراب می گردند و از آن بیمناک می شوند! و 

  گونه نیست!ای؟ اسالمی که ما می شناسیم اصالً اینمی گویند: این سخنان را از کجا آورده

                                                           

َدكُ ﴿ -4 اُفوَن َأن َيَتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوَأيَّ ْسَتْضَعُفوَن يِف اأْلَْرِض ََتَ َقُكم َواْذُكُروا إِْذ َأنُتْم َقلِيٌل مه ََ ِه َوَر ِ ْْ ُكْم َتْشُكُرونَ م بِنَ َن الطَّيَِّباِت َلَعلَّ ی مؤمنان!( به ا)» [مِّ

ترسیدید که مردم شما را بربایند، ولی اهلل شما را )در سرزمین مدینه( پناه و یاد آورید هنگامی را که شما گروه اندک و ضعیفی در سرزمین )مکّه( بودید و می

کنید )و در گزاری بی شما کرد تا این که سپاسای بهرهبدر پیروز گرداند و( نیرو بخشید و غنائم پاکیزهمأوی داد و با معونت و یاری خود شما را )در جنگ 

 م.مترج، (26:  )انفال«  .(راه جهاد به جان و دل بکوشید

های می باشد و یکی از چهار نفری است که در جشنی که قریشیان برای یکی از بت وی، ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی، و پسر عموی خدیجه -5

 خود برپا نموده بودند به انتقاد از اعتقادات آنان پرداخت و از آنان خواست که به دنبال دین صحیح ابراهیم باشند، مترجم.

جعه فرمایید.نگاشته شده مرا اهللدر این زمینه، به کتبی که در مورد زندگانی رسول -6

( یعنی مادر یلاله الفصاند )بکار رفته است مثالً گفته در لغت در ابتدا برای امور محسوس "اله"کلمه ی چنین می فرماید:  "اله"در مبحث  استاد سبحانی -7

ا از بیند و مضارش رمنافعش را در وجود او میزیرا ؛ کشدطرف مادرش میه اش خود را ببچه شتر به چراگاه رفته است وهنگام غروب که برمی گردد بچه

این اساس بر داشت ودهد که اگر شتر)مادر( شعور میبرد و خودش را در اختیار او قرار میبر مبنای وجود این احساس به مادرش پناه می، کندطریق او دفع می

. شدیی اَلِْه یَاْلَُه بکار برده مبرد که برای تمام این کارها کلمهه مادرش پناه میچنین در هنگام مشکالت بهم نموداش از او اطاعت میکرد بچهفرمانروایی می

وجود  ری باشد و بر اثرابعداً این لغت تکامل یافته و در مورد انسان بکار برده شده است  مبنی بر اینکه وقتی کسی به منافعی نیاز داشته باشد و خواهان دفع مض

این طریق کنترلش را در دست دارد و بر این اساس دارای رهبتی گردد  از احساس کند که صاحبش بر او تسلط دارد وو چنین  این حالت، دارای رغبتی شود

 ، مترجم.شوددهد اله گفته میو از او فرمانبرداری کند وبرای تحقق نتایج اسباب از او طلب یاری کند، به کسی که این کارها را انجام می
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 صاحب و از و بر آن دست می کشد ه بر گرداگرد ضریحی می چرخدک رودررو می گردیهنگامی که با شخصی 

برکت و شفا می طلبد، و به وی می گویی که این کار تو  ،های مدیدی است در خاک فرو خفتهقبر که سال آن

ای؟ چرا می خواهی روح و ، می گوید این سخن را از کجا آوردهو جوازی برای آن وجود ندارد شرک است

  ، مترجم(!؟مبدلش سازیو به چوبی خشک ) آن بگیریروان اسالم را 

گردن نهاده  9هللا از شریعتبه شریعتی غیر یا و  ارجاع می دهد 8«اَّللَما َأْنَزَل  َغرْیَ » امور را بهکسی را می بینی که 

 از طرز تفکر، نشان این: پاسخ می دهدشرک است،  کار تو این: ه است، به وی می گوییگشتراضی  بدان و

حالت  است، و یا در بهترینه گشت حولو ت تغییردچار دنیا و بنیادگرا بودن تو دارد،  ،گراییواپس تندروی، و

 .شرک اصغر است و موجب خروج از دین نمی گردد ،این کار: جواب می دهد که

ی قرار می دهی و م مورد خطابرا .... تاریخ و و علوم تربیتی،و روانشناسی،  و گاه که استاد جامعه شناسی،و آن

م اسالمی مخالف مفاهی دتدریس می کنی تانکه برای دانشجویانو آنچه  ایدآنچه که از علوم غربی آموخته: گویی

ها بدان اهللبجز کسانی که  -: دنبه تو پاسخ می ده... می باشدعقاید اسالمی ناقض است و حتی گاهی اوقات، 

                                                           

ی مورد نظر خویش در برد حیات دنیوی و اخروی بر اساس منهج و برنامهجهت هدایت بشر، و برای پیش اهلل، عبارت است از هر آنچه که «اَّللَما َأْنَزَل » -8

َما »ی ترجمهایم، ترجیح مترجم بر آن بود تا از توضیح داده شبه تفصیل در مورد 7است که در پاورقی  "شریعت اسالم"قالب دین اسالم نازل فرموده و همان 

 اجتناب ورزد و از همان عبارت قرآنی استفاده نماید، مترجم. «اَّللَأْنَزَل 

ط با رتبشریعت در لغت به معنای طریق و راه و سنت و مذهب و برنامه است و در اصطالح، مشتمل بر تمامی احکام علمی مانند عقاید، و احکام عملی م -9

ی مسایل عام و خاص را در بر گرفته و مالت، و حدود، و حقوق، و اخالق، و آداب، و سیاست و ... بوده و همهسلوک و رفتار انسانی از قبیل عبادات، و معا

 و رسول سرچشمه می گیرد، امام ابن تیمیه اهللموجود است و از اوامر و نواهی  و در قرآن و سنت حضرت رسول ،شامل تمامی ابعاد زندگی می باشد

از طریق پیامبرش نازل فرموده تمامی مصالح دنیا و آخرت را در بر می گیرد  اهللمی فرماید: به تاکید، شریعتی که  308صفحه  19، جلد "مجموع الفتاوی"در 

 ،اءم است، اگرچه مبحث قضاما لفظ شریعت در نزد اکثر مردم مبهم مانده و حاکمان و عوام مردم چنین می پندارند که شرع و شریعت اسمی برای حُکِم حاک

رد که شریعت بسیار فراتر از این مسایل بوده و َصالح دین و دنیا، در عمل نمودن به آن است، در حقیقت، شریعت فرعی از فروع شریعت است اما نباید از یاد بُ

 اند.و احکام و ... طی نموده همان قرآن و سنت است و همان مسیری است که سلف صالح امّت در عقاید و عبادات و اعمال و سیاسات

اند، گروهی از آنان با این گمان که شریعت از تمامی چنین ادامه می دهد: ... دو گروه از مردم در این مسأله به خطا رفته 310صفحه  19شیخ االسالم در جلد  

 اند و این کارشان یا به سبب جهلو به شریعت اسالم پشت نموده اندو رسول سر باز زده اهللشان قصور ورزیده و کوتاهی به خرج داده از اطاعت از مصالح

اند که هگونه به خطا رفتپیروی از هوای نفسانی محض می باشد، و گروهی دیگر این به علت و یا نشات می گیرد جهل و تبعیت از هوی و هوساز ، و یا است

در  دتوانبشریعت اند که هم خودشان و هم دیگر مردمان چنین می پندارند که ممکن نیست ختهآن را محدود سا ایبه اندازهاند و حد و مرز شریعت را نشناخته

 در جهل به شریعت و عدم شناخت حد و حدود آن ریشه دارد. ،و برداشت نادرست این دسته از مردم به اجرا در آیدعمل 

از حدود شرعی  اند و یا به دنبال تطبیق برخیشریعت را در حدود شرعی منحصر نمودههای شیخ االسالم بدین نکته پی خواهیم برد که آنانی که با تامل در گفته

اند، چرا که حدود شرعی تنها جزیی از شریعت می باشند و تمامی شریعت را با خود حمل نمی نمایند، این برداشت نادرست تا جایی می باشند نیز به خطا رفته

می شوند  رب خمر مربوطکه اگر حاکم، برخی از حدود شرعی را که به مبحت جرم و جنایت و سرقت و زنا و شُ پیش رفته که بسیاری از مردم گمان می کنند

ت نماید و به آنها عمل نکند، از آثار این برداشت نادرسب، شریعت را در جامعه به اجرا گذاشته است هرچند که در سایر مسایل مربوط به آن، کوتاهی نمایداجرا 

ر ساختن عوام و به وجود آوردن تصویری نامناسب از شریعت و احکام آن، و اینکه شریعت قادر نیست به نیازهای دنیای معاصر پاسخ گوید می توان به متنف

 ای از جرم و جنایت ها منحصر گشته است، مترجم.اشاره نمود زیرا این مفهوم عظیم در اذهان مردم صرفاً در برخی عقوبات و آن هم در پاره
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ها را در تمامی امور دخیل نمایید؟ این آناسالم چه ربطی به این مسایل دارد؟ چرا می خواهید  -د باشرحم نموده 

 10؟آخر دین چه ربطی به علم دارد! اسالم دین وعلم هستند 

ه بر مردم عرض در آن موارد که حقیقت اسالم را زمانیو ... صادق است دیگر یصدها نمونهی این قضیه دربارهو 

 و ،ترین حالت، احساس غربت می کنندبینانهمی گیرد و یا در خوشفرا ، ترس سرتاپای وجودشان را داریمی 

، سوای درست بوده و حقیقت اسالمناشان از اسالم به این قناعت رسند که برداشت آنها الزم است تا یتالش بسیار

 . واقعیت ذهنی آنهاست
گون دانشی و معرفتی است و ناگفته پیداست که تغییر رفتار و دگر یدر حوزه نمودیماین مشکالتی که ذکر  یتمام

 .است خستگی ناپذیری چه تالشو  عظیم هدجُچه ساختن سبک زندگی، نیازمند 

 دانش یهر چیز یورود یهر چند که دریچهو  ،کفایت نمی کند دانش و معرفتصِرف بایستی توجه داشت که  

ُه ﴿ مدتی از پس و بود 11«بخوان» [ْقَرأإِ ﴿: ای که وحی با آن آغاز گردیدو اولین کلمه است  [إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ َفاْعَلْم َأنَّ

رف ، علم فراتر از صِبر اساس فهم سلف صالحاما  گشت نازل 12«.وجود ندارد اهللپس بدان که الهی جز »

عمال و أه ب می بایستعلم معرفتی است که به عمل منتهی گردد و شناخت صحیح مفاهیم،  ؛معرفت می باشد

 .شود منجر کارکردهای مقتضی

تالش  ، امانمایدآشنا  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »تا مردم را با مفهوم دقیق  نمود بسیاری کوشش اهللرسول در غربت اول، گرچه

و بدان  تهپذیرفرا حق که گشت سازی مومنینی تربیت و آماده صَرف، -خصوصاً در مکه -ایشان حقیقی و اصلی

، گام به گام در این ، پیامبرانجام گرفت «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »و این مهم بر مبنای مقتضیات و الزامات  بودندایمان آورده 

دواند و جا خوش نمود، و در بر مسیر، در دل و جان مومنین ریشه  استقامت آنکه و پیش رفت تا قدم نهاد طریق

                                                           
 چنین به تببین این معضل می پردازد:های دیگر خود، ایندر نوشته حمد قطبشیخ م -10

نی را نه به علت اینکه به مشکالت و مسائل انسانی می پردازد علوم انسا و... شناختی و علم جامعه شناسیعلوم روانو تمامی علوم انسانی از قبیل علوم تربیتی، 

! و در هللامرجع و منبع انسان است و نه  ،گذاری این است که در آن، بلکه منظور از این نام-گونه می پندارندافراد اینبسیاری از چنان که هم-نام نهاده اند؛ 

آنجا حاکم  در ینبدبینی و دشمنی نسبت به د ینوع ،که به علت وقوع رنسانس ندتبیین این مسأله باید عنوان کنم که این علوم زمانی در اروپا نشر و نمو گرفت

و  را با روحی مخالف و معاند با دین در مدارسمان منتقل کردیم و آنبود و ما نیز خواسته یا ناخواسته این علوم را دقیقاً با این ماهیت )عناد با دین( به ممالک

 رها را خود نموده، مسخ و کرده خیرتس را ما روان و روح کهآن فرا رسیده است که از این تهاجم فرهنگی  یدانشگاهایمان تدریس نمودیم و اکنون هنگامه

و  ،گونه تضادی میان این علوم و دینروحی که در آن هیچ ؛بدمیم هاروح اسالم را در آن و نهیم بنیان خود دینی و اسالمی مبانی یپایه بر را علوم این و سازیم

 ناییزیرب مشکالت -اشاروپایی شکل در -که در این علوم گرددگاه که این کار را به انجام رساندیم برای ما مشخص می زندگی و دین وجود ندارد و آن

اعد حقایقی را هم در خود داشته باشد اما حقایقی هستند که قو یقات به سبک غربی،قتحرچند شاید ه گشته است، و نادرستی نتایج به منتج که دارد وجود

 و ساسا اصالح حقایق، این از استفاده راه تنها و( مترجم. کج دیوار رود می ثریا تا  فاسدشان آنها را به فساد کشانده است ) خشت اول چون نهد معمار کج

 .که توسط شیخ مجذوب نگاشته شده اقتباس گردیده است، مترجم( نامه محمد قطبآنهاست )این متن، از زندگی یپایه

 1سوره علق، آیه  -11

 19سوره محمد، آیه  -12
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در دستور کار قرار عمومی و همگانی  مورد خطاب واقع شد و سپس تربیتدعوت  13ی اصلی و اساسیهستهابتدا، 

 . گرفت

 دهزمان بایستی دو جنبه را تحت پوشش قرار دکه همدعوت با وضعیتی روبروست ، غربت دوم اسالمو امروزه در 

 : تعریف و تربیت.)و آن دو جنبه عبارتند از، مترجم(

نین می چ درست مفاهیم، با مردمی مواجهیم که اسالم را به صورتی ناقص شناخته و در عین حال در بحث تعریفِ 

 و د و در نتیجه، توجیه نمودن آنان در این راستا بسیار مشکل استناسالم اشراف دار یکه بر کل برنامه پندارند

به مراتب  - اصلی و بنیانی یحداقل در پرورش هسته - یتربیت یاما مشکالت حوزه، نیازمند تالشی بسیار است

د دارد متعددی وجوتربیتی  هایاز یک طرف، حوزهبیشتر است و نیازمند جهد و تالشی مضاعف می باشد زیرا 

راد را به سختی می توان اف مترجم( و از طرفی دیگر،ها مورد پرورش واقع شوند، در آن زمینه نفرات)که بایستی 

ه آنچه ک ،ای است که، مترجم(، و )اوضاع به گونهجدا نمود و خالی ساخت اندها خو گرفتهبدانمواردی که از 

ر در بار تکالیف تعیین شده نمی روند... و به سهولت زی را به سرعت برآورده نمی سازند از آنان خواسته می شود

ل و با سطح ای مومن نیستیم بلکه می خواهیم افرادی ایدهیهاپرورش انسان درصددشته باشید که ما صرفاً نظر دا

اسالمی  یت سنگین دعوتمسئول که از صالحیت الزم جهت بر دوش کشیدنبلوغ تربیتی مطلوب پرورش دهیم 

 برخوردار باشند.

اسالمی در  امّتفرا خوانیم، چون امروزه،  اهللدر این میان، بسیار مهم است که بدانیم چگونه مردم را به سوی 

دشمنان  وکه شاید پیشتر نظیر آن را به خود ندیده است...  بسیار شدید عیتی بحرانی به سر می برد؛ وضعیتیوض

 مشاهده می نماییماند، در کنار این موارد، م قرار دادهرا مورد هجوای آناسالم، به صورت بی سابقه و همه جانبه

 نیست. جهانیان به آیین روح بخش اسالم، کمتر از زمان حضرت رسولامروز  که نیاز

نیک پیداست که اگر مسیری مشخص و روشن، و در عین حال دست یافتنی برای امر دعوت طراحی ننماییم، 

ها در مسیرها و کارهای نادرست، در تحقق هدف نهایی نیز ناکام ضمن هدر دادن و اتالف بسیاری از انرژی

 خواهیم ماند.

ام را به خود مشغول ساخته و در نتیجه، سوال شیرینی را برایم های مدیدی است که امر دعوت، فضای ذهنیمدت

وت و اسلوب و روش صحیح دع چگونه مردمان را به سوی اسالم فراخوانیم"که برجسته نموده است، این

نشان از آن دارد  در مسیر دعوت مسائلی را مشاهده می نمایم که - ای از اوقاتپاره - خصوصاً اینکه ،"؟چیست

یی به هاو یا انحراف داده شدههایی به خرج و یا شتابگرفته است در برخی جوانب، کوتاهی هایی صورت که 

                                                           

می باشند ر افرادی اند و مشتمل ببه کار رفته "القاعدة الصلبة"اند که در ترجمه ی استوار، عباراتیی اصلی و شالودهی مستحکم، پایهی اساسی، هستههسته -13

پختگی زیاد در مراحل مختلف دعوت، نقش مربی را برای افراد  سبب بههای آن را بر دوش می کشند و ابتدای کار به دعوت پیوسته و سختیکه در همان 

نوان عی اسالمی به های دعوت را بر جان خریدند و در جامعهکه مشقت کردو از مصادیق آن می توان به بزرگان مهاجر و انصار اشاره  نماینددیگر ایفا می 

 الگو و سرمشق عمل نمودند، مترجم.
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 ی خود اندازیمساله 50با خود می گویم: شایسته است که نگاهی کامل و جامع به مسیر دعوت  ...آمده استوجود 

ای آینده، هو به آسیب شناسی آن بپردازیم تا ضمن رفع نقایص و ضمن تابانیدن چراغ تجارب گذشته بر فعالیت

،  یممان را محکم و استوار گردانهایگام ی پیش رو،به خاطر آینده اشتباهات خود را در این مسیر تکرار ننماییم و

ها را در نگریگری، در هر مرحله از مراحل دعوت، این نوع گذشتهبه همین جهت، الزم می دانم که هر دعوت

 برنامه خود بگنجاند.

اه گی دعوت، به پیشمن نیز تالش خواهم نمود تا در صفحات پیش رو، تجارب و افکار خویش را در زمینه

 ضه دارم؛ مطالبی که اول و آخر آنها اجتهاد بوده و امکان دارد که درست و یا غلط باشد، و ازخوانندگان عر

 حال من باشد:صحیح و مناسب آنها، کمک  یخواهانم که در ارائه اهلل

ْلُت ﴿  [َوإَِليِْه ُأنِيُب إِْن ُأِريُد إاِلَّ اأْلِْصالَح َما اْستََطْعُت َوَما َتْوفِيِقي إاِلَّ بِاَّللَِّ َعَليِْه َتَوكَّ

خواهم، و توفیق من هم )در رسیدن به حق و نیکی و توانم جز اصالح )خویشتن و شما را( نمیمن تا آنجا که می»

و )کار و بارم  مایمن)انجام پذیرفتنی( نیست. تنها بر او توکّل می اهلل و بدی( جز با )یاری و پشتیبانی( زدودن ناحق

 (88هود: ) « .گردمسازم و با توبه و انابت( فقط به سوی او برمیرا بدو واگذار می

 «محمد قطب»                                                                                                                        
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 «گیری نسل اول امّت اسالمیتامالتی بر چگونگی شکل»

ی داشته اسالم امّتگیری نسل اول شکل یهای عمیق و دقیقی در مورد نحوهها و تحلیلما نیازمند آنیم که بررسی

ر دبرای افرادی که در مسیر دعوت گام بر می دارند و یا می خواهند ، هااندیشیژرفو  فکرهاباشیم و نتایج این ت

این نسل، به مانند حضرت در بر دارد،  ای کاملین دین حرکت نمایند، توشه و ذخیرهدنیای واقعی بر اساس ا

تحت نظارت و که تا این» [َولُِتْصنََع َعََل َعْينِي﴿ پرورش یافت: اهلل، تحت نظارت و مراقبت کامل موسی

 ترین مربیگیری و تکوین آن، توسط بزرگ، و فرایند شکل(39طـه: ) «.رعایت من چنان که باید پرورش یابی

ول فرد شکل گرفت که در طه هدایت و رهبری شد، در نتیجه، نسلی بی نظیر و منحصر ب تاریخ، حضرت رسول

با وحی و آیات روح بخش خود، مخاطبش قرار  اهلل، سونظیر و مانند نداشت؛ نسلی که از یک  ،بشری حیات

را به مسیر درست و صحیح رهنمون می ساخت ، با تربیت و توجیه مناسب، آناهللدیگر، رسول سوییمی داد و از 

ل طالیی ی مطلوب نسگیردهی و شکلو اینجا بود که تمامی وسایل الزم در باالترین سطح کیفی، برای شکل

ای هاین نسل تبدیل به الگو و سرمشقی شد که هر معلمی می تواند برای آموختن شیوهر نتیجه، فراهم آمد و د

 تدریس به شاگردانش، مورد استفاده قرار دهد.

ند تا سیر حیات ک -ونه ماورایی -بر آن بود که دین اسالم بر مبنای اصول و قوانین دنیایی اهللو خواست  اراده

با نیروهای غیبی و تجهیزات فراطبیعی یاری داده شده  اهللاین بهانه که اصحاب رسول، به امّتهای نسلی از نسل

اند، دست روی دست نگذاشته و راه تفریط و کم کاری را در به اتمام رسیده  اهللو این منابع با وفات رسول

 پیش نگیرد.

حفاظت از آن را تا  ی، وعدهاهللل است که نزَای که در دین وجود داشته، همانا وحی مُتنها عامل خارق العاده

 :داده است قیامتقیام 

افُِظونَ ] ا َلُه ََلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  [إِنَّ

 (9)اَلجر:   «ایم و خود ما هم پاسدار آن می باشیم.ما خود، قرآن را فرستاده»

آن، تمامی ابناء بشر را مورد خطاب قرار داده است،  یبه وسیله اهللها، ثابت و ال یتغیر بوده و و برای تمامی نسل

بر انسان مقدر فرموده  اهللای که ربانی می باشد؛ همان برنامه یگر حقیقت دین و منهج و برنامهاین وحی، بیان

حی، و و استوار سازد و بدیهی است که دفکر خود را بر اساس آن بنا نهتو ساختمان اندیشه و  ،تا حیات خود

 را در بر می گیرد.  اهللتمامی آیات قرآن و سنت قولی و عملی رسول

ُرونَ ﴿ ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِليِْهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكـَر لُِتبَيِّ  [َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ
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ا آنان فرستاده شده است و ت که چیزی را برای مردم روشن سازی که برایایم تا اینو قرآن را بر تو نازل کرده»

 (11)النحل:   «که آنان بیندیشند.این

َوى، إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴿  [َوَما َينْطُِق َعِن اهْلَ

 (1 – 9النجم: )  «و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید، آن جز وحی و پیامی نیست که وحی می گردد.»

می نکه این امر ذاتاً چیزی فراطبیعی  عنوان دارمدر جنگ بدر بایستی  اما در مورد مشارکت فرشتگان با مومنین

 :باشد

َكِة َأِّنِّ َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمنُوا َسُأْلِقي يِف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُرو﴿
ُبواإِْذ ُيوِحي َربهَك إََِل اْلَْالئِ ْعَب َفاْْضِ َفْوَق اأْلَْعنَاِق  ا الره

ُبوا   [ِمنُْهْم ُكلَّ َبنَان  َواْْضِ

تان اریمایم )و کمک و یای مؤمنان! به یاد آورید( زمانی را که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با ش)»

وف های کافران خقدم بدارید، )و من هم( به دلشما با الهام پیروزی و بهروزی( مؤمنان را تقویت و ثابت ،نمایممی

 (41األنفال: )  «.های ایشان را ببریدسرهای آنان را بزنید و دست ،و هراس خواهم انداخت

که فرود آمدن فرشتگان و فراهم آمدن موجبات ثبات بشر توسط  در می یابیم)با دقت در آیات قرآنی، مترجم( 

 :رخ دهد، در هر موقعیتی می تواند اهللدید منحصر به جنگ بدر نبوده و بنا به دستور و صالح نآنا

زَ ﴿ اُفوا َوال ََتْ َكُة َأالَّ ََتَ
ُل َعَلْيِهُم اْلَْالئِ نَا اَّللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ نَِّة الَّتِـي كُ إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربه وا بِاْْلَ نُْتْم ُتوَعُدوَن، ُنوا َوَأْبِِشُ

ْنيَا َويِف اْْلِخَرةِ  َياِة الده  [...َنْحُن َأْولَِياُؤُكْم يِف اَْلَ

آیند ایشان می مانند فرشتگان به پیشگویند: پروردگار ما تنها اهلل است، و سپس پابرجا و ماندگار میکسانی که می»

 .شدکه نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که )توسّط پیغمبران( به شما )مؤمنان( وعده داده می
 «.و یاوران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم دهند که( ما یارانو فرشتگان بدیشان خبر می)
 (94– 90فصلت: )

 ،می جنگیدند که در کنارشانرا  یتنها مورد غیرطبیعی که در جنگ بدر اتفاق افتاد این بود که مومنین، فرشتگان

 نمودند:می مشاهده 

كِيمِ َوَما َجَعَلُه اَّللَُّ إاِلَّ ُبْشـَرى لَُكْم َولَِتْطَمئِنَّ ُقُلوُبُكْم ﴿ ُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اَّللَِّ اْلَعِزيِز اَْلَ ْْ  [بِِه َوَما النَّ

دان های شما بای برای )پیروزی( شما نساخت، و برای آن کرد که دلو اهلل آن )یاری با فرشتگان( را جز مژده» 

 (411آل عمران: )  «.آرام گیرد، و پیروزی جز از جانب اهلل توانای دانا نیست
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تاریخ به فرد بود که ه و منحصر ب 14این مورد را خاص اهل بدر قرار داد زیرا این نبرد، نبردی سرنوست ساز اهلل

 : تکرار شود زپیوسته و قرار نیست که هر رو

ْمَعانِ ﴿  [َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْْلَ

 (14)األنفال:   «.روزی که دو گروه )مؤمنان و کافران( رویاروی شدندروز جدا کننده، »

رقم نمی خورد بلکه بدیهی است که تاریخ هر روز  وجدید را رقم زد  ایمرحلهای تاریخ ساز بود و بدر، حادثه

 !سطری به سطرهای زیرین آن اضافه می گردد

که  نماییممشاهده میداشتند نادیده بگیریم  اهللکه اختصاص به اهل بدر و یا شخص رسولرا اگر موارد نادری 

 اند: ضعف و کم رمقی در ابتدایسیر سلوک کردهو به ترتیب ذیل، امور، بر جریان سنن عادی دنیایی  سایر

 درتاین ق که همراه با خوف ) دست آوردن قدرت نسبیهن، بگشتو خالص  شدن دعوت، آزمایش و صبر و پاک

، قدرتمند شدن و استقرار کامل، محقق نشده و ترس از دست رفتنش وجود دارد، مترجم(هنوز به صورت کامل 

 .اهللمنتشر شدن در زمین و 

دست آوریم، تجاربی همیشگی و دائمی است و هن خاطر، تجارب و دروسی که می توانیم از نسل اول بیبه هم

قابلیت  از ،کامل طورکه ظروف و شرایط آن فراهم آید به و چنان می باشدو خاص آن ننبوده منحصر به این نسل 

های عادی دنیایی به حساب می ها و روالچرا که جزء سنت برخوردار استتطبیق و اجرایی شدن در دنیای واقعی 

 فرد و تکرار ناپذیر نمی باشد.ه ای منحصر بآید و حادثه

ین ربانی، در قوان نمودن صو تفحّکردن ق که ضمن تدقُّ فرمایداکید می  یدر کتاب مُنزَل خود به ما توصیه اهلل

 پس ،بپردازیم - ها در عالم واقعی از مجرای آن جاری می گردندکه در حقیقت، سنت - به مرور و بررسی تاریخ

کار  یبه صورت همیشگی در برنامهرا  امّتگیری نسل طالیی شکل مستمر چگونگیمرور  بر ما الزم است که

، راهنمای عمل و دعوتدر تمامی مراحل و  اییمنمبب استکاهای الزم را از آن و درس اربتج تابگنجانیم خود 

انحرافات صورت گرفته از مسیر  حجم برآوردبه عنوان شاخصی مناسب جهت  قرار دهیم و شراه هدایتِ چراغِ

 استفاده نماییم. از آن بر مسیر،خود  استقامت میزان و یا سنجش ،اصلی

و وادارم می سازد تا  مجذوب خود نموده شدت،رخ داده مرا به  امّت نسل اولبرخی از مسایلی که در تکوین 

مان، لیو در مسیر فع مواردبرخی مشاهده می کنم در  که ، خصوصاًنمایمتفکر  کرده و بیشتر در مورد آن تدبر

                                                           

اللُهمَّ َأْنِجْز ِِل َما َوَعْدَتنِي، اللُهمَّ » دعا می کند: چنیندر شروع جنگ  حضرت رسول ،ایت مسلمروبنا به  اى است کهاهمیت جنگ بدر به اندازه -14

لِْك َهِذِه اْلِعَصاَبَة ِمْن  ْساَلِم اَل ُتْعَبْد يِف اأْلَْرضآِت َما َوَعْدَتنِي، اللُهمَّ إِْن ُُتْ ه ، ای پروردگارم، آنچه بساز، آنچه که به من وعده دادی برایم محقق بار الها» «َأْهِل اإْلِ

های دستقدر و ایشان آن «.نخواهی شد.، بار الها، اگر این گروه از اهل اسالم امروز از بین روند دیگر در روی زمین عبادت ارزانی دارمن وعده دادی به من 

 .مترجم، افتاد، فداک بابی و امی یا رسول اهللفرو شان کرده بودند که عبا از دوش مبارک بلندشان را جهت دعا  به سمت آسمان مبارک
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یق افتادن وایم و این مخالفت، سبب به تعحرکت نموده شایم و در جهت مخالفهمگام با مقتضیات آن پیش نرفته

 دهمرار ق برخی از این مسایل را در معرض دید خوانندگان کهسبب، مایل بودم ، به همین نتایج مسیر گشته است

 .مان سازدرهنمونها باز دارد و به راه راست می خواهم که ما را از کجی اهللو از 

*** 

تربیت  یدر مرحله اهللکه  بوداین  نمودگیری این نسل، توجه مرا عمیقاً به خود جلب امری که در فرایند شکل

رکین یت و آزار مشقتال نداده و به آنان دستور می دهد تا دست نگاه داشته و در مقابل اذ یمکی، به مومنین اجازه

 :در این آیه بدان اشاره نموده است اهللکه  و این همان چیزی است صبر پیشه کنند

َكاةَ َأََلْ َتَر إََِل الَِّذيَن قِيَل ﴿ الَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ
وا َأْيِدَيُكْم َوَأقِ ْم ُكفه  [هَلُ

 «که بدیشان گفته می شد: دست از جنگ بدارید و نماز برپا دارید و زکات مال بدر کنید.را آیا نمی بینی کسانی »

 (77النساء: )

سوال  از حضرت رسول بر مومنین شدت گرفتکه شکنجه و آزار و اذیت  هنگامی، و برخی از اصحاب

دستور جنگ با آنان به ما داده »: «ما ُأمرنا بقتاهلم»فرمود:  اهللیا با این قوم مشرک نجنگیم؟ رسول: آنمودند

 15«.نشده است

 یه و کشف زوایای پنهان آن برعهدهگشتدر خصوص حکمت این دستور الهی، در قرآن و سنت چیزی وارد ن

ومنین در م تصور آن باشد که اگرترین طریق برای شناخت این حکمت، مومنین گذاشته شده است، و شاید آسان

ه چ اندنمودهورود ناین جنگ به ؟ و حال که رخ می دادبا مشرکین وارد جنگ می شدند چه اتفاقی  هنگامآن 

 در پی داشته است؟ فوایدی برای آنان

ی این است که قریش موفق می شد مسلمین کندخطور میترین چیزی که در مورد این جنگ نابرابر به ذهن ملحتَمُ

وت دع و در این صورت،را که هیچ قوت و سَنَدیتی نداشته و در اوج ضعف و بی قدرتی بودند از پای درآورد، 

حقیقت  اینکه مردم به یو ب شود قمحقآنکه هدفی  نبرد پیاپی رو به زوال می نهاد بیجدید در عرض یک یا چند 

 دعوت اشراف یابند و این دعوت در اطراف و اکناف منتشر گردد.

تفاق بسیار ا، در این حالت گشتمسلمین منجر نمی  کامل نابرابر به نابودی که این جنگِ را برآن بگذاریدفرض 

ما بسیار مرتبط بوده و بدین جهت، نیاز است به شدت مورد توجه و تدبر  فعلیقضایای  مهمی رخ می داد که به

 قرار گیرد...

د؟ بود و قانون از چه کسی حمایت می نمو کهبا خود بیندیشید و ببینید که در آن برهه از زمان، مشروعیت از آن 

 بی تردید بسیاری از مردم می پنداشتند که از آن قریش و قریشیان است!
                                                           

 به کتاب های سیره مراجعه فرمایید. -15
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که بر  نداآنان افرادی ، مترجم(گونه تصور گردد کهطبیعی است این)آن زمان چه وضعیتی داشتند؟ مومنین در 

 اند!مشروع خروج نموده و از تبعیت از قانون موجود سر باز زده علیه قانون و حکومتِ

رده و تنبیه ک دیبأاست که به حکومت وقت این حق داده شود که متمردین و نافرمانان را ت تر آنو بسیار طبیعی

 نماید!!

مسلمین  برخی از مردمان را به نسبت قلبدیب و تنبیه، خشونتی بسیار به خرج داد و أدرست است که قریش در ت

د اما دردی کننمی شدند ابراز هم شکنجهبی سرپناهی که به شدت  ومنینبه درد آورد و آنان را واداشت تا با م

که قریش، حاکم مشروع و قانونی جامعه بوده و مومنین بر این حکومت چنان، گمان اکثریت مردم برآن بود هم

 دیب نماید.أاند و حق طبیعی این حکومت است که متمردین را تخروج کرده ،مشروع

، آیا به مصلحت دعوت جدید بود که در آن مقطع زمانی خاص، در میان مردم حال و با وجود این تصور غالب

 وارد جنگ با قریش گردد؟

 پاسخ منفی است! قطعاً

و عدم درگیری مسلحانه با مشرکین چه نتایجی برای آنان  اهللاکنون بنگریم و ببینیم که تبعیت مومنان از دستور 

 در پی داشت؟

 به همراه داشت... فراوانیکار، پیامدها و دستاوردهای راستی که اینهب

به خاطر مسایل پیش پا افتاده که امروزه  ،بود شُهره 16"ظلم ناپذیری و ستم ستیزی"در اجتماع عربی آن زمان که به 

رفت که افکنی در می گهای فیلندارد جنگ نیز ای خونو حتی ارزش ریختن قطره آیدبسیار حقیرانه به نظر می 

های بسیار زیادی به فنا انسان 17"داحس و الغبراء"که در نبردهایی چون طوریهسالیان سال به طول می انجامید ب

ی از ترین اهانتو غیرت، با کوچک ای که مردانِ سرشار از حماسهرفتند و از دم تیغ گذشتند... در چنین جامعه

 چنین می سراید: "عنتره"کوره در رفته و غوغا به پا می کردند ... آری! در چنین جامعه ای، شاعری چون 

 ولقد خشيُت بأن أموت وَل تدر     للحرب دائرة عَل ابني ضمضم

 !والناذرين إذا َل ألقـهام دميالشامتي عريض وَل أشتمهام      

 .اماز آن است که بمیرم در حالیکه هنوز از پسران ضمضم انتقام نگرفتهو ترسم 

 18اند که خونم را بریزند!ام، و در غیاب من نذر نمودهاند درحالیکه من آنان را دشنام ندادهآنها مرا دشنام داده

                                                           

  إباء الضيم -16

ای داحس هی مسابقه اسب دوانی میان دو اسب به ناماین بود که بر سر برندهاین جنگ در اواخر عصر جاهلی و میان دو قبیله عبس و ذبیان رخ داد و علت  -17

پیمانان این دو  قبیله به آنها پیوسته و تا مدت زمان مدیدی این جنگ به درازا کشید و بسیاری و الغبراء اختالف رای پیش آمد و جنگ در گرفت و تمامی هم

 میانی برخی از افراد، جنگ فروکش کرد. از خلق اهلل در آن کشته شدند تا اینکه با پادر

ند را به قتل رسانده بود و پسران ضمضم که عبارت بود "بنی مرة بن عوف بن سعد بن دبيان"ی از طایفه "ضمضم اْلری الذبيانی"، "عنرتة بن شداد" -18

 را دشنام داده و وعده کردند که خون وی را بریزند، هنگامی که این خبر به عنتره رسید در جواب آنان، اشعار باال را سرود. "عنرته"، "حصي و هرم"از 
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 گوید:و دیگری چنین می 

 أال ال جيـهَلْن أحـد عليـنا     فنجهَل فوق جهـل اْلـاهلينا!

خ می پاس بیشتریچرا که ما این عمل وی را با نادانی . ..روا نداردهمگان آگاه باشند که کسی در حق ما نادانی 

 !!دهیم

اذیت قرار می در چنین مجتمعی، افرادی صاحب حَسب و نسب )که ایمان آورده بودند، مترجم( مورد آزار و 

 ند!! هاما هیچ واکنشی نشان نمی د باشندمیو حتی گاهی این آسیب دیدگان، از اشراف قریش  یرندگ

ای ی آن زمان، هیچ همخوانیامری که بی شک، توجهات را به سوی خود جلب می نماید چرا که با عرف جامعه

 ...ردندا

مه ... پس البد از جایی دیگر سرچشبه شمار نمی آمد رفتار جدید، چیزی بود که محصول جامعهبه عبارت دیگر، 

 گرفته است!

 کنند!چنان صبر پیشه میو مومنین هم گرددها شدید و شدیدتر میآزار و اذیت

 ،ای )با آن اوصاف فوق الذکر، مترجم( نمی باشدی چنان جامعهی ظهور رسیده که ساختهمعنایی جدید به منصه

 نداچنان بر مسیری که در آن گام نهادهو هم همه آزار می بیننده خاطر چه چیزی این به راستی این افراد چرا و ب

 می ورزند؟ استقامت اصرار دارند و برآن

ندی از شهوتی مدنیاست؟ آیا جهت بهره ائمآیا به خاطر شرف و آبروی قبیله است؟ آیا برای اکتساب غنیمتی از غن

 است؟ زمینیهای از شهوت

 ای است که بدان معتقدند.کدام از موارد مذکور نیست بلکه صرفاً به خاطر عقیدههیچخیر، به خاطر 

 نگ می زدندچفضای فکری و ذهنی جاهلیت عرب، تنها با عقایدی تقلیدی و عرفی آشنا بود که چشم بسته، بدان 

مقابله به  و ببینندآزار و اذیت به خاطر عقیده )ای اکتسابی، مترجم(  افرادی اما اینکه ندمی جنگید شو به خاطر

 ی عرف و عادات بود کامالً غریب و نا آشنا به نظر می رسید!ی آن زمان که جامعهننمایند برای جامعه مثل

 داریم تا حقایق بیشتری را ادراک نماییم....گامی دیگر به جلو بر می

صادی و اجتماعی گردیده و مسلمین به شدت های اقتها روز به روز شدیدتر شده و وارد وادی تحریمآزار و اذیت

 !بر نمی دارندخود دست  یاما از عقیده جان می سپارندگرسنگی داده می شوند و حتی برخی از آنها هم 

ر مردمی به خاط نیستممکن  چراکه ، بسیار غریب استدر عرف عام انسانیعرب و  یاین رفتار در عرف جامعه

رند که حقی در ذهن و روان دا یها صبر پیشه کنند... البد این افراد، عقیدهسختی برابرگونه در هدفی باطل، این

منیت شان حتی از احق یها، اندیشهبرای این انسان البدجان می سپارند،  مسیرشآن سختی می کشند و در  در راه
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شان هم از جان و زندگی حتی و بلکه باشدمیتر شان واالتر و مهمامتو راحتی و موقعیت اجتماعی و کر

 .استارزشمندتر 

وا َأْيِدَيُكمْ ﴿اگرچه تمامی نتایجی که از خالل  به دست آمد در اوضاع و احوال  «از جنگ بدارید دست» :[ُكفه

 جذب انصار مدینه گردید!!  سببمکه تغییرات چندانی ایجاد ننمود اما 

افروختند و اما این مردمان مدینه بودند که از دور، از نور در یک کالم می توان گفت که: اهل مکه آتش را بر 

 .رهسپار گشتندبرایشان مقدر فرموده بود  اهللهدایتی که سوی و به  بهره جستند نآ

*** 

وا َأْيِدَيُكمْ ﴿البته این تنها چیزی نبود که از البالی  ، بلکه شتگبرای انصار روشن  «از جنگ بدارید دست» :[ُكفه

 .بود "قانونی بودن و مشروعیت " یتر در خط سیر دعوت آشکار گردید که همانا قضیهبسیار پر اهمیتای مسأله

ُل اْْلياِت َولَِتْسَتبَِي َسبِيُل اْلُْْجِرِميَ ﴿انعام که در مکه نازل شده، می فرماید:  یدر سوره اهلل این » [َوَكَذلَِك ُنَفصِّ

و معنا و مفهوم آیه این است  (55األنعام: ) «.کاران پیدا و نمودار شودگناهدهیم، تا راه چنین آیات را توضیح می

  .نماییمکاران را آشکار که به تفصیل و توضیح آیات ادامه می دهیم تا راه و طریق مجرمین و تبه

راه و ین تب - واضح و آشکار باشدشایسته است که  یا و - ای مکی، دلیلی آشکار داردورود این مفهوم در سوره

: [َولَِتْسَتبِيَ ﴿که می فرماید:  اهللدر سخن  19"الم تعليل"روش مجرمین، هدفی غایی است و این را می توان از 

به نیکی دریافت نمود، نزول این آیه در مکه بدین معناست که روشن ساختن مَنِش  «تا پیدا و نمودار شودو »

گیری بلکه در بدو امر که جماعت مسلمین در حال شکل محسوب می شودمجرمین، نه تنها از اهداف دعوت 

 .به شمار می آیداست از الزامات دعوت 

 ای برای دعوت در پی دارد؟راستی تبیین راه و طریق مجرمین چه ثمرههب

 اندسانیکه مجرمین چه کاست  اینبیان تبیین و توضیح منش و سیرت مجرمین، دو موضوع را در بر می گیرد: اول 

ی مجرمین وارد اند و به خاطر آن، در جرگهنشان دادن و بیان نمودن مسیری است که آنان در بر گرفتهو دوم 

  اند.گشته

 چه ارتباطی با تشریح خط سیر و مجرمین چه کسانی هستند؟ خط مشی و مرام آنان چیست؟ و تفصیل آیات

 سلوک مجرمین دارد؟

اند پرداختهیت مبحث الوهای تفصیلی و تشریحی به آیات به گونه مترجم(، با دقت در آیات قرآن در می یابیم که)

  باشد.های مکی میو این مبحث، اولین و بزرگترین قضیه در تمامی قرآن و خصوصاً در سوره

                                                           

 همان الم ناصبه است که بعد از آن )أن( مقدر است و علت وقوع فعل را می رساند، مترجم. ،الم تعليل -19
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ه ک ممکن نیستو  یی نداردهمتایگانه است که هیچ  ، الهیاهللکه  اندپرداخته مسألههای الهی به تشریح این پیام

و به  تندشدر خلق و تدبیر امور، و در تمامی موارد دیگر، شریکی و انبازی داشته باشد، آیات پیوسته نازل می گ

 تا آنکه این مساله، حالتی نمودندنفی می  و وجود هرگونه شریکی را برای وی اختندمی پرد اهللتبیین صفات 

یقت پی به این حق ای واضحو به گونه و تمامی مومنین و کافرین به یک نسبت خود گرفتواضح و شفاف به 

 اهللولها و مطالبات رسار، از خواستهملگی کفکه ج رفتند و این آشنایی با حق و حقیقت، تا جایی پیش دبر

 :روایت می فرماید چنین گفتند  اهللآنچنان که یافتند و کمال آگاهی به صورت تمام و 

ٌء ُعَجاٌب ﴿ َة إهَِلًا َواِحدًا إِنَّ َهَذا َلََشْ  [َأَجَعَل اْْلهِلَ

 (5)ص:  «.آیا او به جای این همه خدایان، به الهی واحد معتقد است؟ واقعاً که این، چیزی شگفت است»

 وی ای انحصاری به عبادتکه به گونه شد، الهی بی همتاست، از مردم خواسته اهللکه  مسألهپس از تبیین این 

ند و نازل فرموده تبعیت نمایدروغین را کنار زنند و از آنچه که پروردگار  پرداخته و تمامی معبودهای پوشالی و

 پرستش و عبادت است: یکه شایسته اوستسر باز زنند زیرا تنها  ویاز اطاعت غیر 

ُكْم َوال َتتَّبُِعوا ِمْن ﴿ بُِعوا َما ُأْنِزَل إَِليُْكْم ِمْن َربِّ ُرونَ اتَّ  [ُدونِِه َأْولَِياَء َقلِياًل َما َتَذكَّ

از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز اهلل، از اولیاء و سرپرستان دیگری »

   (9األعراف: )  «پیروی نکنید، کمتر متوجه هستید

 ، معبودی یگانهاهللبر این اساس، مردم به دو دسته تقسیم شدند: در یک طرف مومنین بودند و ایمان داشتند که 

است پس به عبادت انحصاری وی پرداختند و از دستوراتش تبعیت نمودند و در طرف دیگر،  همتاستو بی

و سر  رزیدهو خودداریعیت از فرامینش، و عبادت اختصاصی وی و تب خالقمجرمین ایستاده بودند که از ایمان به 

 باز زده بودند.

 کجای این دسته بندی قرار می گیرد؟! در قریش یبا این اوصاف، طایفه

پیش از تفصیل آیات، قریش، دارای مشروعیت بود و مردم و قریشیان گمان داشتند که مومنین، بر حکومت مشروع 

اند، اما پس از تشریح آیات چه اتفاقی رخ داد؟؛ پس از آنکه قریش به خروج کرده و از اطاعت آن سر باز زده

اد گردن ننه «َما َأْنَزَل اَّلل»به و  ورزیدهمتا خودداری و از پذیرش وی به عنوان معبودی بینمود پشت  اهللشرع 

افرادی متمرد و فاقد چنان به عنوان آیا باز هم مشروعیت را تمام و کمال برای خود حفظ نمود؟ آیا مومنان هم

رمین مج ردیفای از مردم، قریش و امثال قریش در وجاهت قانونی شناخته می شدند؟ یا آنکه حداقل در دید پاره

 وارد شده و این مومنین بودند که اکنون پرچم مشروعیت را باال گرفته بودند؟!
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برای مخاطبین  زیرا طی آن به حساب می آیددی بس خطیر و مهم در مسیر حرکت دعوت خدا، رخداداین ر

رادی اف برای آنان مشخص می شودکه که مجرم کیست و منش مجرم چیست و در مقابل گرددمیدعوت آشکار 

 ؟هایی داردطریق و مسیر حق چه ویژگیکه بر مسیر حق گام بر می دارند چه کسانی هستند و 

 د کار آسانی نبود زیرا آنان هم صاحبکنقریش در خط مجرمین سیر سلوک می یکه طایفه مسألهتببین این 

ای که مورد احترام سایر مردمان بود دار کعبه محسوب می شدند؛ همان کعبهثروت و جاه و مقام بودند و هم پرده

بودند  منسوب به ابراهیم و اسماعیل یچنین مدعی تبعیت از دین تحریف شدهو تکریمش می نمودند، آنان هم

و در نتیجه، توانسته بودند تمامی معیارهایی را که در جاهلیت برای داشتن مشروعیت الزم بود یک جا برای خود 

... عالوه بر این، پیروان دین نوظهور، هیچ قوت و قدرتی نداشته و فاقد امکانات مادی و ثروت دنیایی جمع نمایند

 ود. نمی نمای قریشیان به هیچ وجه کاری آسان بودند، در نتیجه، خارج کردن عبای مشروعیت از قب

صحیح است که می تواند مشروعیت مورد ادعای قریش را از آنان بزداید و ماهیت  یآری، و این تنها عقیده

سر باز  اهللکه آنان مجرمینی هستند که هیچ گونه وجاهتی ندارند زیرا از ایمان به ؛ ایننمایدشان را افشا وجودی

 اند.پشت نموده «َما َأْنَزَل اَّلل»اند و برای وی شریک قایل شده و به زده

جرمین به یر و ماهیت مجاست که می پرسیم: اگر مومنین در مکه با قریش وارد جنگ می شدند آیا تبیین مسو این

نان آ؟ آن هنگام که مردم گمان داشتند که قریش صاحب مشروعیت است و مومنین از فرامین انجام می رسید

 - گونه که به ذهن انصار متبادر گشتهمان - سرپیچی نموده اند آیا امکان داشت که به ذهن احدی خطور کند

 یداری کعبه و مال و مقام و کثرت نفرات و پس زمینهکه برای داشتن مشروعیت، مالک و معیاری غیر از پرده

و مقتضیات  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »عرفی و تاریخی می تواند وجود داشته باشد؟ آیا کسی می دانست که این معیار، اعتقاد به 

و ضرورت پیروی از دستورات و شریعت الهی می باشد؟ آیا احدی می  اهللآن، و ایمان به الوهیت انحصاری 

رین تباطل و گمراهی؟! آیا می دانست که این قضیه، بزرگدانست که تنها این موارد، حق هستند و سوای آنها 

 ای است که هر چیزی با آن سنجیده می شود و پایه و اساس تمامی مسایل است؟قضیه

که حقی که با خود حمل می نمودند به قلوب گروهی  ممکن بودمی شدند آیا  جنگ اگر مومنان با قریش درگیر

ر اصل جنگ و گریز، ب ظلمت و تاریکییا آنکه های انصار نفوذ کرد؟ قلبگونه که در از مردم رسوخ کند، همان

تبدیل می  20"غالب و مغلوب"و  "ضارب و مرضوب"سایه انداخته و پس از اندک زمانی آن را به قضیه  مسأله

 رانده می شد؟! ی متنبه حاشیه ماند،البته اگر در ذهن مردم اثری از آن باقی می ،«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »نمود و 

                                                           

اند ن است که پس از مدتی که از برخوردها می گذرد، مردمی که در اطراف درگیری نشستهای "غالب و مغلوب"و  "ضارب و مرضوب"منظور از  -20

ای که مدعی مشروعیت است و می خواهد برجای جاهلیت بنشیند منحرف می گردد و چنین گمان شان صرفًا بر افراد درگیر متمرکز شده و از برنامهدیدگان

که دیگری را زیر مشت و لگد گیرد و بر وی مسلط  که هر کدام از آنان به دنبال آن استمی کنند که جنگ و جدال صرفاً میان دو گروه از آدمیان است 

 گردد، مترجم.
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 ...واضح و مبرهن است مسألهگمان دارم که 

وا َأْيِدَيُكمْ ﴿و   هاست! رمز تمامی این موفقیت «از جنگ بدارید دست» :[ُكفه

اجازه داد تا به  - است اصلی تمامی پیامبران از آدم تا خاتم یمسألهکه  - «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »و همین بود که به 

 یهبه دریچ درهم تنیده شودکه با چیزی دیگر روشن، خود را به نمایش بگذارد و بدون اینای واضح و گونه

برای آنها هدایتی پاک و عاری از هرگونه غل و غش، اراده فرموده نفوذ کند و ضمن استقرار،  اهللهایی که قلب

هدایت را برایشان نمی خواست  اهللهایی که که به صورتی واضح برای قلبچنانهم، در درون آنها ریشه دواند

و رسولش خبردار  اهللکه کامالً از مطالبات ها کافر شدند در حالیخود را نمایان ساخت و صاحب این قلب

شده و بدان آگاهی یافته بودند، به عبارت دیگر، عامل کفر آنان، مسایلی از قبیل دفاع از جان و مال و امنیت نبود 

زمینه ساز  و مساله به عنوان مقدمه این  دلیل اصلی آن بود و «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یاز شبههخالی  آشکار و بلکه پس زدن

 های جاری وی می باشد، به حساب می آید:که سنتی از سنت اهللوقوع قدری از قدرهای 

 َوََيَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنَة  ﴿
 [لَِيْهلَِك َمْن َهَلَك َعْن َبيِّنَة 

وسیله، آنانی که گمراه شدند با اتمام حجت بوده و آنان که راه حق را می پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار و بدین »

 (11األنفال: )«  .باشد

وا َأْيِدَيُكمْ ﴿این وضوح و آشکاری که از خالل   الزامات از جملهحاصل گشت  «از جنگ بدارید دست» :[ُكفه

، ممکن «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »بدون تبیینِ منشِ مجرمین و تشریح راه و طریق مومنین بر اساس و  آیدمیدعوت به حساب 

راف و در اط و دعوت اسالمی گسترش یابدکافی  یاندازهزمانی مناسب به  یدعوت، در بازه ینیست که هسته

ی ش هستهتبیین، برای گسترو نشود ) شکست، دعوت دچار ف به حرکت درآید، البته اگر به دلیل دیگریاکنا

اولیه و انتشار دعوت،شرط الزم است نه کافی، چرا که ممکن است دعوت به سبب کوتاهی اصحابش در برخی 

 های دیگر، گرفتار انحطاط گردد، مترجم(.  جنبه

وا َأْيِدَيُكمْ ﴿گاه که در جریان و آن دید، مناسب ارایه گرای قضیه مورد نظر به گونه «از جنگ بدارید دست» :[ُكفه

 جماعت انصار در صحنه پدیدار شدند!

 گسترش یافت و آن تحول تاریخی و شگرف به دعوت اسالمی ظهور یافتند هسته یانصار در عرصه گاه کهو آن

 !وقوع پیوست

*** 

 گردیم...میچند در ایستگاه این قضیه متوقف در این نقطه، اندکی 

 راستی انصار چه کسانی بودند؟هب
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و حس  بود، احساسات آنان را برانگیخته اهللشخصیت رسولهای جذابیتی حماسی بودند که یاهآیا آنان، توده

د، استقامت پیشه کرده بودنها و مصایب، صبر و که بر انواع آزمایش آدمیانجماعت بی نظیر از این دردی با هم

 را به جوشش و غلیان در آورده بود؟ شان هیجانات

و در  ه دارندعرضبر رهبر و پیشوایشان را از جان گذشتگی خود  آمده بودند تایا آنکه آنان سربازانی بودند که 

 ؟ردندصف مجاهدین وارد گ

     !!تفاوتی بسیار است میان هیجان و احساس، و ایثار و از خود گذشتگیدر مسیر حرکت دعوت، و 

 رسول حضرت یهای نیک و کریمانهمورد صفات و خصلت های بسیاری درها و شنیدنیشکی نیست که دیدنی

وی  چیزی از وجود داشت و ایشان، شخصیتی بی نظیر در طول اعصار بودند که هر فردی که در خالل تاریخ،

در  هللاو همین مسایل موجب به وجود آمدن محبت نسبت به رسول شنیده و یا دیده قادر به انکار آن نمی باشد

ان در را در بر گرفته بود و صبر آن مومنین های طاقت فرسا کهچنین، کثرت انواع شکنجهبود، همدل انصار شده 

دردی نسبت به مسلمین تحت شکنجه در دل انصار شده بود اما این مصائب، سبب ایجاد نوعی حس هم برابر

ته نان را به حرکت وا داشکدام از این دو مورد، علت اصلی حضور انصار در مکه نبود بلکه عامل اصلی که آهیچ

ٌد َرُسوُل َو  إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »بود همان ایمان به  را به عنوان  را به عنوان پروردگار، و محمد اهللبود... آنان،  «اَّللُُمَمَّ

بیعت  اهللآور، و اسالم را به عنوان دین و برنامه زندگانی خویش انتخاب کرده و آمده بودند تا با رسولپیام

برداری بی چون و چرای خود را نسبت به ایشان به اثبات رسانیده و حیات و مرگ خود را در این نمایند و فرمان

 مسیر معنا بخشند.

-گونه که از زنان و فرزندانجواب دادند: همان «آیا از من حمایت می کنید؟ :؟متنعوِّن»از آنان پرسید:  اهللرسول

را در نآگیریم، اگر از ما بخواهی که از بیایان بگذریم چتر حمایت خویش میمان دفاع می کنیم شما را نیز زیر 

 و اگر بر ما تکلیف کنی که وارد این دریا شویم به یقین در آن فرو خواهیم رفت!نوردیم می

 برداریِ کامل در مسیر دعوت جدید...آری! فرمان

ر فرموده به مقدّ اهللها در عرصه فرا نرسیده است! بلکه آنان در موعد و زمانی که هنوز هنگامه حضور توده

 صحنه می آیند.

ردی دبه خاطر هیجان و دوستی و هم صرفاً شاناحساسات قرار داشتند و آمدنتأثیر ، صرفاً تحت اگر انصار اما

ه نقصان و رو ب های مسیر همچنان برافروخته بودبرابر ناهمواری؟ آیا هیجانات آنان در دادرخ میمی بود چه اتفاقی 

ها و در برابر دشمنی د و قتال صادر گردید، می توانست، اذن جهااهللنمی گذاشت؟ آیا آن هنگام که از طرف 

 ؟استقامت ورزدها توزیکینه

و  شکی نیست، گشتخرسند میمومنان  یانصار و پیوستن آنان به جرگه آوردن از ایمان اهللکه رسولدر این

خود خوشحال و  یچنین به طور قطع می توان اظهار داشت که مومنین اهل مکه از دیدن برادران هم عقیدههم
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در طی نمودن ادامه مسیر، بر  می توانست اهللسوال بزرگ اینجا بود که آیا رسول عالمتاما  شدندمیشادمان 

آیا از من حمایت می  :متنعوِّن؟»که فرمود:  اهللرسولاب باز کند یا خیر؟! و پرسش روی جماعت انصار حس

ناظر بر همین جنبه بود، این سوال در مورد ایمان آنان نبود زیرا آنان آمده بودند تا ایمان خود را به صورتی  «کنید؟

بود از:  ، گامی فراتر از ایمان را هدف قرار داده و آن عبارتاهللآشکار و علنی اعالم نمایند، بلکه پرسش رسول

 ای که آن را برحق دانسته و بدان ایمان آورده بودند.برداری و از خودگذشتگی تمام عیار انصار برای برنامهفرمان

خود را  و اندقرار گرفتهاحساسات تأثیر اند که صرفاً تحت احساس می نمود که انصار، جماعتی اهللاگر رسول

مسیر از آنان استفاده نمی نمود و  یاند به طور قطع، برای ادامهبرای تمامی مصائب و مشکالت آماده ننموده

تواند یماصلی دعوت،  یکه هسته پنداشتگونه نمیاین و مسولیت سنگین دعوت را بر دوش آنان نمی گذاشت

آماده  یاما خود را برای تکالیف آینده - آری – بودند ، که ایمان آوردهآمدهدربه هیجان  هایآن توده یوسیلهه ب

 و رو به فزونی گذارد. اند گسترش یابدننموده

*** 

 ؟آماده نمودنددعوت پاسداری از ی و چه هنگام خود را برای کَ ،اما به راستی انصار

شنایی آن انصار در مدینه از رو همان نوری بود کهمومنین در مکه بر افروختند آتشی که پیشتر عنوان داشتیم که 

، جدیدشرفیاب شدند تا برای حمایت از ایشان و نصرت دین  اهللبه محضر رسول در نتیجه، بهره جستند و

 آمادگی خویش را اعالم نمایند.

نیز  اهللهای ، مسبب حضور انصار در مکه بود اما این ظهور، از سنتی از سنتپروردگار درست است که تقدیر

 گشته بود... متأثر

، نقش هسته و محوری را ایفا می کند که پوسته به دور آن باشد ، که مصداقی از دعوت جدیدواقعی وجود الگو

اصلی و مادر شکل  یتجمع در اطراف هستهبه طور خودکار، و  ،جمع گشته و حول آن به چرخش در می آید

همان  وجود می آید... و اینه هسته بیشتر باشد تجمع بیشتری گرداگرد آن ب یهرچه حجم و اندازه ، ومی گیرد 

 !یکسان عمل می نماید یالهی است که در دنیای مادی و در زندگانی بشر، به یک نحو، و به یک شیوهسنت 

-سولرگرداگرد  مکه و در که در جماعت مومنی بود، ، مترجم(چرخ دعوت) اصلیِ  مغزهای متفکر و گردانندگان

با اضافه نمودن وجود  محمد؛ تاریخمربی و وحی الهی آنان را مدوَّن ساخته و بزرگ ،پرورش یافته بود اهلل

 یو حکمت و سعه صبر با و از تالش و کوشش خود در آن مصروف می ساخت و می داد صیقلرا  خود بدان آن

 و سببرسید  فرا از راه الهی امتحانآزمایش و  گاهآن... مراحل رشد آن را دنبال می نمودخود،  و بصیرت صدر

 گردید. اهللبه هرچه بیشتر این جماعت و قربت افزایش صالبت و استواری، و  فزونی پاکی،

وا َأْيِدَيُكمْ ﴿از خالل  و   !ساز شداصلی شکل گرفت و تاریخ یبود که هسته «از جنگ بدارید دست» :[ُكفه
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و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » یقضیه می شدند عالوه بر به حاشیه رانده شدن و اگر مومنین در مکه، با قریش درگیر جنگ

، "مغلوب غالب و"و  "ضارب و مضروب"گرد و غبار معرکه بر روی آن، و تبدیل گشتن صورت مسأله به نشستن 

ت می رفت و دست آورده بود از دسهی بنیادین به تاخیر می افتاد و بسیاری از صفاتی که بگیری این هستهشکل

ن و گرداگرد ای ،صیقل خوردهمستحکم و ی که قرار بود حول این هسته ، اجتماع و تشکُّل استواریهمچنین

 ساختمانِ باشکوه شکل گیرد به تاخیر می افتاد.

*** 

وا َأْيِدَيُكمْ ﴿از خالل  تاکنون و اکنون به ذکر دستاوردهایی می پردازیم که حاصل  «از جنگ بدارید دست» :[ُكفه

 ...اندشتهگ

 ...ندبها در مسیر دعوت به دست آمدمسایلی بسیار گرانبه راستی که از این رهگذر، 

ه اطالع عموم ای واضح و شفاف ببه گونه - البته اگر تعبیر درستی باشد - اولین دستاورد این بود که موضوع نزاع

که درگیری میان مومنین و قریش بر سر مالکیت زمین و است و بس! این «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »که بحث اصلی، این ؛رسید

د ندر قدرت سیاسی مشارکت نمای کهپیشنهاد گردید  اهللدر بدو شروع دعوت، به رسول)یا قدرت سیاسی نیست 

هت ج، در نیز اصرار ورزیدند و مومنین حول ایشان «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »ی نمودند و بر اراما ایشان از پذیرفتن آن خودد

 ...(و اقدامی ننمودند بر نداشتند نیز یابی به قدرت، گامی ولو کوچکدست

ان به داری کعبه نیست و آنتعارض ایجاد شده میان آنان و قریشیان، بر سر پرده ، مترجم(مومنین نشان دادند که)

 ...می باشنددنبال به دست آوردن وجاهت و اعتبار از طریق خدمت رسانی به حُجاج ن

ی باشد؛ نماکتساب قدرت اقتصادی درگیری ایجاد شده به منظور  ، مترجم(با رفتار خود اذعان نمودند که هاآن)

ای در تحریم مسلمین و بود و از آن به عنوان حربه یانهمان قدرتی که به صورت انحصاری در اختیار قریش

رین تاین قدرت، کوچک یابی بهحتی در جهت دستمومنین،  و ،ددنگرسنگی دادن به آنان استفاده می نمو

 !از خود به اجرا نگذاشتندحرکتی 

 یرین قضیهتها، حول اولین و بزرگتمامی تنش ، مترجم(ن خود نشان دادند کهبدین ترتیب، مسلمین به مخاطبی)

ها که معبود حیات انسانمی چرخد؛ این - که واجب است همواره، اولین و بزرگترین مساله باشد - زندگی بشر

 کسیت؟ و چه کسی زندگی گذار اصلی؟ قانونگیردامور آدمی را در دست  یاداره و چه کسی بایدکیست؟ 

بر اساس  هک به دنبال آن بودشایسته است که منهج و مسیر زندگانی را ترسیم نماید؟ قریش در تمامی این موارد 

ی آن موارد همه اهللرسولپیرامون  ینو مومن خود عمل کند ، و آرزوها، و میراث و آداب و رسومهوی و هوس

 می خواستند. اهللرا برای 
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وا َأْيِدَيُكمْ ﴿یکی دیگر از دستاوردهای  ت و ها بر تربیاین بود که تمامی تالش «از جنگ بدارید دست» :[ُكفه

ن بنا بر روی آ امّتای که قرار بود ساختمان همان شالوده گشت؛اصلی دعوت متمرکز  یش بنیان و شالودهرپرو

 21شده و استوار گردد.

ریق و منش و با استفاده از تبیین ط آیات قرآنی ی تشریحبه وسیله ،مشروعیت یمسألهدستاورد دیگر، آن بود که 

 .گردیدای واضح و شفاف بیان به گونهمجرمین 

ی سربازان یهگسترش به وسیلهسته گسترش یابد و این  ، مترجم(عدم ورود به نزاع با قریش سبب شد که)چنین هم

 دین ترتیب، و ب و بهره جسته بودنداصلی و مادر  یآتش بر افروخته شده توسط هسته از روشناییکه انجام گرفت 

و سنتی از سنت های وی، حول آن هسته را فرا گرفته و قدرت و توانایی مناسبی  اهللبر اساس قَدَری از قدرهای 

 د...شتنارزانی دا نجهت درگیری و پیکار به آ

 ...بود اهللرنگی برای العاده حساس دیگری که حاصل شد اخالص و یکی بسیار مهم و فوقنتیجه

ترین عناصری است که ترین عنصر نباشد جزء مهم، اگر در حیات مسلمین مهماهللکه اخالص برای  به راستی

 یای خاص، و به نسبت تمامی عاملین در عرصهاصلی، به گونه یدعوت بدان نیاز دارد و این اهمیت به نسبت هسته

 کند.دعوت به صورتی عام خودنمایی می

 قلوب گروه ممتاز و بی نظیر اصحاب درمکی و از طریق آیات قرآنی،  یدر خالل دوره اهللرنگی برای یک

ه فرا می خواند و توسط شخصیت بارز و منحصر ب اهللو آنان را به خالص نمودن عبادات برای  تعمیق می گشت

 چگونه می باشد. اهللکه عبادت خالصانه برای به گونه ای عملی به آنان آموخته می شد  اهللفرد رسول

، کمال ادب را به ایشان بخشیده بود و به واالترین اهللبایستی عرض کنم که  اهللاما در مورد شخصیت رسول

 ساخته بود. شانها آراستهسلوک

ها می خواست و همین سبب شده بود ها و خیرات را برای انسانفطرت پاکش، تمامی نیکی به سبب اهللرسول

گردد و از إعراض و روی گردانی آدمیان  متأثرتا در اوایل کار دعوت، از عدم پذیرش خود توسط مردم به شدت 

ش زیادی مصروف نماید تا آنان را به طریق خیر و سعادت از هدایت ربانی بسیار محزون و رنجیده خاطر شود و تال

را در اعماق جانش  و آرامش بزداید وی را از رهنمون سازد و به همین علت، وحی نازل می گشت تا غم و اندوه

 :بکارد

ُبوَنَك َولَكِـنَّ ﴿ ُْم ال ُيَكذِّ ُه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلـوَن َفإَِّنَّ  [الظَّاْلَِِي بِآَياِت اَّللَِّ جَيَْحُدونَ َقْد َنْعَلُم إِنَّ

)ناراحت مباش( چرا که آنان تو را تکذیب  ،سازدگویند تو را غمگین میه( میدانیم که آنچه )کفّار مکّما می»

 (99األنعام: )  «.نمایندکاران آیات اهلل را انکار میکنند بلکه ستمنمی

                                                           
 د تربیت سخن خواهیم گفت.ی فرایندر فصل آتی درباره -11
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َك إاِلَّ ﴿ َّا َيْمُكُرونَ َواْصِِبْ َوَما َصِْبُ َزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك يِف َضيْق  ِِم  [بِاَّللَِّ َوال ََتْ

و و در برابر مکر و نیرنگی شنبر آنان اندوهگین  ،در پرتو توفیق یزدان میسّر نیست و شکیبائی کن و شکیبائی تو جز»

 (417: النحل) « .باشنناراحت و نگران  ورزندکه می

ی یابو پیگیری و اصرار فراوان به منظور دست ،را از ناراحتی و شدت حزن تا پیامبروحی مُنزل از راه می رسید 

 دارد: باز پروردگار، جهت واداشتن مردم به ایمان به اهللای از جانب به آیت و نشانه

ِديِث َأَسفاً ، إِنَّا َجَعْلنَا َما َعََل اأْلَ  ﴿ َذا اَْلَ ُ َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعََل آَثاِرِهْم إِْن ََلْ ُيْؤِمنُوا ِِبَ ا لِنَبُْلَوُهْم َأُّيه ينًَة هَلَ
َِ ْم ْرِض 

اِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيدًا ُجُرَاً  ا َْلَ  [َأْحَسُن َعَماًل ، َوإِنَّ

ما  *آورند هالک سازیایمان نمیکالم از غم و خشم این که آنان بدین ، خویشتن را در پی ایشان نزدیک است»

ایم تا ایشان را بیازمائیم )و ببینیم از آنان( کدام یک کارِ نیکوتر ی چیزهای روی زمین را زینتِ آن کردههمه

  (8 – 1الكهف: )  «.نمائیمگیاهی تبدیل میو ما آنچه را روی زمین است به خاک مسطّح بی *کندمی

اَم ﴿ اًم يِف السَّ  َوَلْو َشاَء اَّللَُّ ِء َفتَْأتَِيُهْم بِآَية  َوإِْن َكاَن َكُِبَ َعَليَْك إِْعَراُضُهْم َفإِِن اْستََطْعَت َأْن َتْبتَِغَي َنَفقًا يِف اأْلَْرِض َأْو ُسلَّ

اِهلَِي  َدى َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْْلَ َمَعُهْم َعََل اهْلُ اَم َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْْلَْوَتى َيبَْعثُُهُم اَّللَُّ ُثمَّ إَِلْيِه ُيْرَجُعونَ  *َْلَ  [إِنَّ

نردبانی به  در زمین بزنی و یاتونلی توانی تو برای تو سخت و سنگین است، چنان که می زاگر روگردانی ایشان ا»

را بگردی( و دلیلی برای )ایمان آوردن( ایشان بیاوری  هاسوی آسمان بگذاری )و اعماق زمین و باالی آسمان

آورند(. ولی اگر اهلل بخواهد آنان را بر کنند و ایمان نمیامّا بدان که این لجوجان تو را تصدیق نمی ،)چنین کن

 ارند ودپذیرند که گوش شنوا می تنها کسانی *. دانندباش که نمینی کسانی پس از زمره ،هدایت جمع خواهد

 (91 – 95األنعام: ) « .دشونشدن به سوی او برگردانده مید و پس از زندهانبرمی انگیز را اهلل مردگان

ر بوده و نتایج د پیامایشان، صرفاً ابالغ  یمتذکر شوند که وظیفه آیات فرود می آمدند تا به حضرت رسول

 قرار دارد: اهللدستان توانمند 

 [َأْحَبْبَت َولَكِنَّ اَّللََّ َُّيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاْْلُْهَتِدينَ إِنََّك ال َُتِْدي َمْن  ﴿

ولی این تنها اهلل است که هر که را بخواهد هدایت عطاء  توانی کسی را که بخواهی هدایت ارمغان داریتو نمی»

 (51القصص: )  «.یابندداند که چه افرادی راهنماید، و بهتر میمی

نصرتی  یدهگونه وعکه در اینجا بسیار قابل تامل می باشد این است که در طول دوران تربیت مکی، هیچ موضوعی

 :نازل نشد و تنها چیزی که عنوان گشت این بود که اهللبر شخص رسول  اهللاز جانب 

َينََّك َفإِنَّاَم  ﴿ َساُب  َوإِْن َما ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ  [َعَليَْك اْلَبالُغ َوَعَلْينَا اَْلِ
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میرانیم دهیم، و یا این که تو را باگر )تو را زنده بداریم و( برخی از چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می»

 نها ابالغچرا که( بر تو ت، ای نیست)و شکست و مصیبت کافران و پیروزی و نعمت مؤمنان را نشانت ندهیم مسأله

 (10الرعد: )  «.است، و بر ما حساب و کتاب

 خاکی روزی از راه فرا می رسد. ییقین داشت که نصرت دین و استقرار آن در این کره اهللکه رسولدر حالی

در زیر سایه کعبه، سر مبارکش را بر روی ردایش قرار داده  اهللکه رسولمی گوید: در حالی خباب بن ارت

 ؟گردیدست به دعا نمیطلب نصرت نمی نمایی؟ آیا برای ما  اهللبود پیش وی شکایت بردیم که آیا برای ما از 

 ایت فراوانی بود که مشرکین در مکه به نسبت مومنین روا می داشتند(، ایشان به مذ) و علت این خواسته، آزار و ا

 گونه پاسخ داد:این

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فُيحفـر له فـي األرض، فيجعل فيها، ثم يؤتى باْلنشار، فيُوضع عَل رأسه فُيجعل »

نصفي، وُيمشط بأمشاط اَلديد ما دون َلمه وعظمه، ما يصّده عن ذلك دينه، واَّلل ليتمّن اَّلل هذا األمر، حتى يسری 

 «وت، ال خياف إال اَّلل والذئب عَل غنمه، ولكنكم تستعجلونالراكب من صنعاء إَل حرضم

های پیشین، مترجم(، فردی از جماعت مومنین را می گرفتند و برایش گودالی در پیش از شما )و در میان امّت»

ای را بر فرق سرش گذاشته و از وسط به دو گاه ارّهزمین حفر می کردند و در درون آن قرارش می دادند آن

دند اما او حاضر نمی شد که از دینش ی، گوشت و استخوانش را شانه می نموای آهنمی کردند و با شانهنیمش 

دست کشیده و از آن باز گردد، قسم به اهلل که پروردگار، امور این دین را به حد تمام و کمال می رساند تا آنجا 

ر گرگ بر گوسفندانش از چیزی دیگر که سواره از صنعاء به سوی حضرموت سفر می کند و جز از اهلل و خط

 22«جیل به خرج می دهید و شتاب می ورزید.نمی هراسد اما شما تع

از تمامی تعلقات خالی گشت  اهلل، قلب رسولالهی گونه بود که با توجیهات صورت گرفته از جانب وحیو این

به این هم نمی اندیشید که در زمان حیات   دیگرو حتی  ، مترجم(اختصاص یافت اهللو سرتاسر فضای آن به )

پس ، دبو متمرکز ساختهابالغ  یمساله تمام هم و غم خود را بر و ،را با چشم سر ببیند اهللخویش، استقرار دین 

رنگی ی یکپایهرا بر  اصحاب نیز اهللرسول گونه که در کتب سیره مشاهده می نماییمو همان ت،از این تغییرا

، تمامی هم و غم اصحاب و بدین ترتیب، برهانند "خویشتن و خودخواهی"را از  تا خود پرورده ساختبرای اهلل 

 متمرکز گشت. اهللبر خالص نمودن عبادات برای 

مشاهده نمود که قلوب مومنین برای پروردگارشان خالص گشته، به آنان در زمین استقرار  اهللگاه که و آن

 : نمایندبخشید و اجازه داد تا با دشمنان مقابله به مثل 

                                                           
 روایت نموده است. این حدیث را بخاری -22
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ِهْم لََقِديٌر ] ِ ْْ ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اَّللََّ َعََل َن ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بِأََّنَّ ِدَياِرِهْم بَِغرْیِ َحقٍّ إاِلَّ َأْن َيُقوُلوا  الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمنْ  *ُأِذَن لِلَّ

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد  دِّ نَا اَّللَُّ َوَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعض  هَلُ ریًا ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اَّللَِّ َكثِ َربه

ُه إِ  ُ ُْ نَّ اَّللَُّ َمْن َينْ َ ُْ َكاَة َوَأَمُروا بِاْْلَْعُروِف  *نَّ اَّللََّ لََقِويٌّ َعِزيٌز َوَلَينْ الَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ الَِّذيَن إِْن َمكَّ

 [َوََّنَْوا َعِن اْْلُنَْكِر َوَّللَِِّ َعاقَِبُة اأْلُُمورِ 

 گردد، چرا که بدیشان ستم رفته است و اهلل توانا استشود که به آنان جنگ )تحمیل( میاجازه به کسانی داده می»

شان ناهاند و تنها گی خود اخراج شدهکاشانههمان کسانی که به ناحق از خانه و  * بر این که ایشان را پیروز کند

 ،ی دفع نکندی بعضاست! اصالً اگر اهلل بعضی از مردم را به وسیله اهللاند پروردگار ما گفتهاین بوده است که می

 طور مسلّم و به ،گرددشود، تخریب و ویران میکه در آنها اهلل بسیار یاد می ها و مسجدهادیرها و کلیساها و کنشت

ین سانی هستند که هرگاه در زمآنان ک * اهلل نیرومند و چیره است ،دهد کسانی را که او را یاری دهنداهلل یاری می

ند، و نمایپردازند، و امر به معروف، و نهی از منکر میدارند و زکات را میایشان را قدرت بخشیم، نماز را برپا می

(14 – 99: )اَلج  «.گرددی کارها به اهلل برمیسرانجام همه
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 «نظیر امتاقتباس از سبک تربیتی نسل بیخطوط قابل »

پری در دوران مکی س ،اسالمی امّتگونه می پندارند که آنچه که در مراحل تربیتی نسل اول بسیاری از مردم این

و برای وضعیت )حال ندارد زمان برداری را در گشت بنا به طبیعت و اقتضای همان زمان بوده و قابلیت تطبیق و بهره

د تاریخی مورد یاین برهه، صرفاً بایستی از دکه  معتقدندآنان در نتیجه  مترجم( ،می باشدموجود ما قابل استفاده ن

 !مورد استفاده واقع گرددالگو به عنوان  دو نمی توان نبودهبرخوردار کاربرد عملی از  و مطالعه قرار گیرد

را بر اساس دوران مکی و مدنی تفکیک استفاده کرد و آن از الگوی تربیتی اصحابمسأله )که آیا می توان این 

ت آن اس نیازمند ،ی آن استوار ساخت بسیار مهم بوده و، مترجم( نمود و اصول حرکت و دعوت خود را بر پایه

 ود، مترجم(ه شبه خرج داد در موردش فراوانیبایست حساسیت می و ) ای واضح و آشکار تبیین گرددکه به گونه

اگر  و نمایدعمل می در حال حاضر ر فعالیت در عرصه دعوت اسالمییمسی به عنوان جدا کنندهآن،  یزیرا نتیجه

 یعرصهحاضر در  های مختلفِگروهاصطکاک و برخورد  ود،ای واضح و شفاف بیان نمرا به گونه آن اننتو

 و این در حالی است که و یا هم جهت دست یابندو نمی توانند به موقف و دیدگاهی واحد  همچنان ادامه می یابد

تا  نداتالش اند، و دراسالمی هجوم آورده امّتپارچه قرار گرفته و بر در صفی متحد و یک دشمنان اسالم،تمامی 

مناطق مختلف در می توان را  مسالهاین  هایو نمود و نشانه زانو در آورندبه دیگر، آن را هم با همیاری و همراهی

 .مشاهده نمود ی خاکیهای این کرهتمامی مکان چچن وو کشمیر، و بوسنی و هرزگویین،  نظیر

ای که در آن، تمامی مجتمع، در مکی قرار داریم؟ مرحله یآیا ما در مرحله)سوال اصلی این است که، مترجم( 

تضعف مس و اندبه دین جدید ایمان آورده که انداندکی آن گروه، و مومنین گرفتار آمدهو آشکار  صریحشرکی 

ه ب مسلمان  ییا آنکه ما در جامعه ؟دارندگام بر می  زمانبر اساس مقتضیات آن اند و بوده و از جامعه رانده شده

را به  شتا شرایط مان، تصحیح اوضاع آن بوده و تالش داریمماموریتسر می بریم که از اسالم منحرف گشته و 

 ؟ما در چه وضعیت و شرایطی به سر می بریمبه راستی سیمای صحیح اسالمی باز گردانیم؟ 

نین، چهای فراوانی که حول آن وجود دارد و هماین موضوع و به دلیل کشمکش زیادبه علت اهمیت و حساسیت 

تحلیلی  م بهیی می گذارد دوست داربر جا از خود های پیرامون این قضیهبه سبب آثار تفرقه افکنی که جدل

ای هم تا بدون درگیر شدن در عواطف و احساسات، و بدون دخالت دادن حب و بغضیمناسب و درخور آن بپرداز

 شخصی، به تصویری واضح و شفاف از آن دست یابیم.

ه روز -عوتد به دهندگانپاسخ و ،گراندعوتاعم از  -مکی به سر نمی بریم! زیرا ما یبه طور قطع، در مرحله

ما  واند! که حج و روزه در مدینه بر مسلمین فرض گردیدهجای می آوریم در حالی می گیریم و مناسک حج به

را به رسمیت می شناسیم  اهللاند حرام می دانیم و همه واجبات تحریم گشته اهللتمامی مواردی را که از طرف 

 دوران مکی نمی پنداریم! یو آنها را منحصر در موارد حالل و حرام شده
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عظم دنیای قِسم ابه یقین در دوران مدنی نیز به سر نمی بریم! زیرا دعوت در زمین تمکین و استقرار نیافته و در 

ا هیا در زندان رسانندبه انجام میدعوت را  یو افرادی که وظیفه باشد،نمی  فرماحکم هی، شریعت الاسالمی

نان تنگ ممکن، عرصه بر آ یاند و یا آنکه با هر وسیلههای دار آویزان گشتهچوبهگذران معیشت می کنند و یا بر 

 است. گشته، مترجم(برایشان به محیطی تنگ و تاریک مبدل  اهللو زمین فراخ و پهناور ) شده

ج منهآیا  مان می باشد؟ای مناسب حالو چه منهج و برنامه ما چیست و در کجا قرار داریم؟!راستی موقعیت هب

ه ک ،العین خود قرار دهیم و یا منهج مدینه رانصب ،بدان دستور داده بود اهللکه را،  در مکه مورد اتباع رسول

آنکه راهبردی سوای این دو و یا  سازیم؟گان خود الگوی دیده ،از آن تبعیت می نمود اهللبا دستور  پیامبر

 ترسیم نماییم؟ مشخص ایرا بر اساس اجتهاد خود و بدون ضابطه و قاعده راهبرد

اش  و محدوده شود روشن شزوایای آن است کهگونه که می بینید، این قضیه اهمیت خاصی دارد و نیازمند همان

 .گرددمشخص 

*** 

شک، میان اوضاع ما و شرایط مکی، تمایزهای آشکاری وجود دارد و بسیاری از مردم نیز برای برجسته ساختن  یب

کنند )و ما هم در ادامه سعی خواهیم کرد که به برخی از آنها ها استناد میهای میان این دو وضعیت بدانتفاوت

 اشاراتی داشته باشیم، مترجم(.

ای مطلق، انکار می نمودند و قرآن کریم، تعجب آنان را از را به گونه الهیتکی دم در مجتمع مکی، ایدهمر

 گونه روایت می کند:به توحید و یکتاپرستی بدین اهللدعوت رسول

ٌء ُعَجاٌب  ﴿ َة إهَِلاً َواِحدًا إِنَّ َهَذا َلََشْ  ]َأَجَعَل اْْلهِلَ

 (5: )ص  «.است؟ واقعاً این چیز شگفتی است، به الهی واحد معتقد خدایانآیا او به جای این همه »

و وجود هرگونه شریکی را برای  همگی ما در عالم اسالمی، به الهی واحد ایمان داشته و این در حالی است که

 انکار می نماییم. وی

مشرکین جاهلی به صورت مطلق، تفکر وجود سرای آخرت و زنده شدن مردگان را منکر می شدند و قرآن در 

 ، چنین حکایت می کند:اهللی رسولبه آخرت در اندیشه عقیدهوجود مورد تعجب آنان از 

قْ ﴿ ُكْم َلِفي َخْلق  َجِديـد َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلهُكْم َعََل َرُجل  ُينَبِّئُُكْم إَِذا ُمزِّ ق  إِنَّ اً َأْفرَتَى َعََل اَّللَِّ َكِذب *ُتْم ُكلَّ ُِمَزَّ

 [َأْم بِـِه ِجنَّةٌ 

دهد از این که هنگامی که پیکرهایتان کامالً گویند آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر میکافران می»

 (8 – 7: سـبأ) «بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟او بر اهلل دروغ میآیا  * کنید؟ای پیدا میآفرینش تازه د،متالشی ش
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و جزاء و حساب و کتاب و بهشت و جهنم ایمان  ،ی دیگریبه زنده شدن در سرا - به صورت کلی - که مادر حالی

ادیده ن برخوردار نمی باشند وزن و جایگاهیاز  قلیلی را که ملحد بوده و یداریم و البته در این میان بایستی عده

 گرفت.

 گونه انکار می نمودند:و رسالتش را این اهللقرآن برایمان بازگو می کند که مردم، پیامبریِ رسول

اٌب ﴿  [َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم َوَقاَل الَْكافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ

سیار گویند: این، جادوگر بخودشان به سویشان آمده است، و کافران میای از در شگفتند از این که بیم دهنده»

 (1)ص:   «.گوئی استدروغ

 :گفتندچنین میهم

ْكُر ِمْن َبْينِنَا﴿  [َأُأْنِزَل َعَلْيِه الذِّ

 (8: )ص  «ی ما، قرآن بر او نازل شده است؟آیا از میان همه»

ایمان داشته و او را  اهللبه پیامبری رسول -حساب نمی آیند!که در  ی اندکالبته با نادیده گرفتن ملحدین -و ما

 ای، بلکه کالم الهی می دانیممی شناسیم و قرآن را نه سخن بشر و نه داستان های افسانه اهلل یبه عنوان فرستاده

 نازل گشته است... که بر محمد

 این مسایل حقیقت دارند شکی نیست... تمامیکه و در این 

 ای دیگر به قضایا بنگریم...اما بیاییم تا از زاویه

قیم و صالی مستو پروردگارش را نفی نموده و بین آن دو، ارتباط و ات هدهای میان بناسالم آمد تا تمامی واسطه

 زنده برقرار سازد:

اِع إَِذا  ﴿ ُهْم َيْرُشُدونَ َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِِّنِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ  [َدَعاِن َفْلَيْستَِجيُبوا ِِل َوْلُيْؤِمنُوا ِِب َلَعلَّ

من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ  ،ی من بپرسندکه بندگانم از تو درباره گاهآنو »

 (481: ةالبقر)  «.پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند ،گویممی

 حال و روز عقاید مردم آورده است؟اما بنگرید که تفکر تصوّف چه بر سر 

چنان برجسته و بزرگ گشته که به واسط میان او و خالقش مبدل شده و مریدان در نظرگاه و ذهن مرید، شیخ آن

را با اسمی از اسماء الحسنی به فریاد خوانند زیرا که  اهللنمی توانند  ،ها آگاه استکه بر قلب،بدون اجازه وی

شیخ برای هر قلبی، اسمی متناسب با احوال آن قلب را به همراه زمانی مشخص، تعیین نموده تا صرفاً در آن زمان 

از تسلطش بر  تواندمیرا در خود زمزمه کند و حتی مرگ هزار سال پیش وی نیز ن اهللو با آن اسم خاص، 

نماید، مترجم( و مرگ نمی تواند میان میچنان بر سر آنان سنگینی ی مبارکش! همو سایه)ریدان بکاهد اذهان م

ر دست کشیدن ب و سلطان معنوی )که همان شیخ است، مترجم( و قلوب )مریدانش، مترجم( مانعی ایجاد نماید
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ای وی، )بر و ذبح )از شیخ، مترجم( مدد فریاد خواهی و طلبِ ایستادن در آستانش، و همچنین بهبه دعا ضریح و 

واسط و واصلی جهت تقرب و  به عنوان و آیدبه شمار میاز عالیم ارادت و خلوص نیت مرید به مرادش  مترجم(

 پنداشته می شود!  اهللاتصال به درگاه 

 اند:ها و اعمالآیا این افعال و این اقوال، جدای از این گفته

ْلَفىَما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ ﴿ َُ ُبوَنا إََِل اَّللَِّ   [لِيَُقرِّ

 (9الزمر: )  «.کنیم مگر بدان خاطر که ما را به اهلل نزدیک گردانندما آنان را پرستش نمی»

 نمی باشد؟ ی واضح و آشکارگر شرک، بیانمسألهآیا این 

پیاده سازد و این اجرا را  اهللرا کنار زده و شریعت الهی را در زمین  ی بشرساخته اسالم آمد تا تمامی قوانین

 ونه به اصل عقیده پیوند زده است:گاین

 [َوَمْن ََلْ ََيُْكْم باَِم َأْنَزَل اَّللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم الَْكافُِرونَ ﴿

 (11اْلائدة: ) « .گمان کافرنداو و امثال او بی ،هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که اهلل نازل کرده است»

نفاق ذکر نموده است؛ همان نفاقی که ایمان را از  یرا به عنوان نشانه گردانی از شریعت الهیاعراض و روی و

 :صاحبش زایل می سازد

ُسوِل َوَأَطْعنَا ُثمَّ َيَتَوَلَّ َفِريٌق ِمنُْهْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَما ُأوَلئَِك ﴿ إََِل اَّللَِّ  َوإَِذا ُدُعوا *  بِاْْلُْؤِمنِيَ َوَيُقوُلوَن آَمنَّا بِاَّللَِّ َوبِالرَّ

قه َيْأُتوا إَِليِْه ُمْذِعنَِي  *َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم َبْينَُهْم إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم ُمْعِرُضوَن  ُم اَْلَ اُبوا َأيِف ُقُلوِِبِْم َمَرٌض َأِم اْرتَ  *َوإِْن َيُكْن هَلُ

اَم َكاَن َقْوَل اْلُْْؤِمنَِي إَِذا ُدُعوا إََِل اَّللَِّ َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم  *ُسوُلُه َبْل ُأوَلئَِك ُهُم الظَّاْلُِوَن َأْم خَيَاُفوَن َأْن ََيِيَف اَّللَُّ َعَليِْهْم َورَ  إِنَّ

 [َبْينَُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا َوُأوَلئَِك ُهُم اْْلُْفلُِحون

ردان گکنیم، امّا پس از این ادّعاء، گروهی از ایشان رویاعت میگویند به اهلل و پیغمبر ایمان داریم و اطو می»

میان  شوند تاهنگامی که ایشان به سوی اهلل و پیغمبرش فرا خوانده می * شوند، و آنان در حقیقت مؤمن نیستندمی

آیا در  * ندآیمیبا نهایت تسلیم به سوی او  ولی اگر حق داشته باشند * گردندگردان میروی آنان داوری نمایند

ؤمنان هنگامی م * ترسند اهلل و پیغمبرش بر آنان ستم کنند؟هایشان بیماری است؟ یا شکّ و تردید دارند؟ یا میدل

گویند شنیدیم شان تنها این است که میکه به سوی اهلل و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کند، سخن

 (54 – 17: )النور  «.عی ایشانندو اطاعت کردیم! و رستگاران واق

سوای  اختیار نمودن معبودی را در حکمِ «َما َأْنَزَل اَّلل غری» از تشریعات و قوانین بشری و فرمان راندن به تبعیتو 

 معرفی می نماید: اهللرا هم سطح با عبادت غیر دانسته، و آن اهلل
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ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهبَاََّنُْم ﴿ َ َحاَنُه  ُهَو ُسبْ َأْرَباباً ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْْلَِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا إهَِلاً َواِحداً ال إَِلَه إاِلَّ اَتَّ

ُكونَ   [َعامَّ ُيِْشِ

ریم را نیز ح پسر ممسیو اند پذیرفته خدایییهودیان و ترسایان عالوه از اهلل، علماء دینی و پارسایان خود را هم به »

بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها اهلل یگانه را بپرستند و بس. جز اهلل معبودی نیست و ، شمارنداهلل می

 (94التوبة: )  «.دهندورزی و چیزهائی است که ایشان آنها را انباز قرار میاو پاک و منزّه از شرک

-هایی که بر سرزمیناز حکومت چه تعدادبا زندگی مردم چه کرده و چه بر سر آنان آورده است!  23اما سکوالریزم

اند؟ و در مورد گذاری خود قرار دادهرا مبنای شریعت و قانون «َما َأْنَزَل اَّلل»روایی می کنند، های اسالمی فرمان

ساب به ح، شرکی صریح و آشکار مسألهها جاری می گردد؟ آیا این ، چه چیزهایی بر زبان سکوالراهللشریعت 

 ؟نمی آید

 این اوضاع چه می تواند باشد؟! یه راستی دیدگاه و موضع ما در بارهب

می دارند و  زارای که مردم ابدشواری قضاوت در مورد اوضاع امروز عالم اسالمی در این است که میان عقیده

نظر در مورد این زندگی به نمایش می گذارند تناقض شدیدی وجود دارد و اظهار یافعال واقعی که در صحنه

آنان را از دین خارج می سازد یا خیر، بسیار دشوار است، به  مسألهآیا این  کهاین یبارهتناقض و حُکم نمودن در

 کنونی دعوت، قضاوت و حُکم نمودن در مورد مردم است. یعبارت دیگر، مشکل اصلی ما در عرصه

 ا به این مسالهر خود ،دعوت یعرصه شایسته نیست که در -الیان پیش نیز دیدگاهم چنین بودهکه از س -به نظر من

ن در مورد آ حزب گرایییم و به جدل ومان را چند دسته و چند پارچه نمایصفوف به خاطر آن،و  یممشغول ساز

 روی آوریم و هر دسته از ما به سویی رهسپار گردیم.

های اعتقادی، عبادتی در نوعی از انواع شرک - قرار گرفته باشد اهللمگر کسی که مورد رحم  - که مردمدر این

دارد... نگونه بحث و جدلی وجود اند شکی نیست و جای هیچآمدهباع( گرفتار و یا حاکمیتی )یا همان شرک اتّ

موضوعی دیگر است زیرا هر کسی که در شرک می افتد لزوماً  اندکه حُکم صادر نماییم که آنان مشرکاما این

 برچسپ مشرک بودن نمی خورد مگر آنکه شروطی خاص بر جای آیند و موانع صدور حکم زایل گردند...

 می فرماید:  ابن تیمیه

                                                           
سکوالریزم به معنای جدایی دین از واقعیت سیاسی، و اجتماعی، و اقتصادی و... مردم و محصور ساختن آن در دایره اعتقادات فردی و شخصی  -23

ی باشد، در واقع، سکوالریزم، با توحید الوهیت شدیدترین تقابل و دشمنی را گونه نقش و جایگاه عمومی را برای دین قائل نمباشد و این تفکر هیچمی

 گذارد، مترجم. به نمایش می
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بر کسی که چنین و  24اطالق کفر یمسأله آنچه که از سَلَف و ائمه در مورد روشن ساختم که برای آنانو من »

تفاوت قایل شویم،  25"تعیین"و  "اطالق"سخنی حق است اما واجب است که میان  ، وارد گشته،چنان گوید

 اختالف دچار بر سر آن امّتاز مسایل اساسی است که  مسأله، اولین 26"وعید"چنین باید بدانیم که مبحث هم

 ی؛آیهان مثال، در داللت دارد، به عنو "وعید مطلق"به تاکید، نصوص آیات بر  ،گشتند

اَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوَِّنِْم َناًرا َوَسيَْصَلْوَن َسِعرًیا﴿  [إِنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلاًم إِنَّ

و با  ورندخهای خود میخورند، انگار آتش در شکمگرانه میگمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و ستمبی»

 (40النساء: ) « .آتش سوزانی خواهند سوخت

هر کسی " :است که می فرماید بدین ترتیبو قالب آنها  اندعنوان شدهکه با همین سبک  مواردی سایرچنین و هم

، مطلق و عام بوده و درست مانند این قول سلف است که می "گونه مجازات می گردداین کار را انجام دهد این

                                                           
ی مدر لغت به معنای پوشاندن و پنهان نمودن چیزی است و برای همین، به کشاورز، کافر نیز می گویند زیرا بذر و دانه را در زیر خاک پنهان  "کفر" -24

 "کفر اصغر"و  "کفر اکبر" لفظی است شرعی که بر دو قسم می باشد: و ،شرعی، نقیض و ضد ایمان استنماید و در اصطالح 

در دنیا  ،، اگر فرد، کافری باشد که ایمان نیاوردهسازداسالم خارج می ی، کفری است که ایمان را از صاحبش سلب می نماید و شخص را از دایره"کفر اکبر"

این افراد، به صورت ابدی وارد جهنم  یمسلمان بوده، حکم مرتد بر وی مصداق می یابد و در آخرت، هر دو احکام کافر بر وی اجرا می گردد و اگر قبالً

 گشته و مشمول شفاعت نمی گردند.

ود، ، وکفر نفاق، وکفر بر، وکفر جحکفر إنکار، وکفر کِو یل کفر عناد، نیز می نامند و دارای انواع مختلفی از قب "کفر اعتقادی و یا کفر بواح"را  "کفر اکبر"

إعراض می باشد که برای آشنایی با هر کدام از این کفرها می توان به  کفر طعن وإستهزاء، وکفر إباء وو کفر کُره و بغض، و کفر استحالل، و تکذیب، 

 اجعه نمود.های مختلفی که در باب قواعد تکفیر نوشته شده است مرکتاب

)اْلائدة:  ،«.دا استگویند: خداوند یکی از سه خگمان کسانی کافرند که میبی»: [َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اَّللََّ َثالُِث َثالَثة﴿ی برای مثال کفر اکبر می توان به آیه

 ، اشاره نمود.(79

نیز گفته می شود، صاحبش را از اسالم خارج نمی نماید و صفت اسالم را از  کفر عملی اصغرکفر نعمت و و کفر اصغر که در کتب عقیده، کفر دون کفر، 

قرار می گیرد و وی یا عذاب داده می شود یا بخشیده می گردد، اگر این فرد وارد جهنم  اهللاراده و مشیت  یو در آخرت هم در دایرهسازد وی سلب نمی

 کاران قرار می گیرد. ، مشمول شفاعتِ شفاعتاهلل یازهشود، دوزخی بودن وی ابدی نیست و با اج

دو چیز در میان مردم وجود ) «اثنان يف الناس مها ِبم كفر: الطعن يف النسب والنياحة عَل اْليت» (که می فرماید:)با روایت امام مسلم اهللقول رسول مثالً

 ، مترجم.، نوعی کفر اصغر است(فرد مرده دارد که سبب کفرشان می گردد؛ طعن زدن در نسب و گریه کردن بر

، حکمی را در مورد گروهی از مردم صادر می نماییم بدون آنکه به شخص مشخصی اشاره داشته "اطالق"در این است که در  "تعیین"و  "اطالق"تفاوت  -25

 ،"تعیین"به زنی مشخص و معین اشاره نمی نماییم، اما در  ولیقرار می گیرند  اهللباشیم مثالً می گوییم تمام زنانی که ابروی خود را بر می دارند مورد لعنت 

 فردی شناخته شده را مشمول حکم می دانیم مثالً می گوییم که عبداهلل ابن أُبی منافق است، مترجم.

بایستی به تفاوت میان این دو واژه آگاه مواجهه شویم و  "وعد و وعید  "در برخورد با کتب مختلف در باب مسایل شرعی ممکن است با دو عبارت  -26

 برابرهایی است که در ها و عقوبتبه بندگان صالحش در مقابل انجام حسنات می دهد و وعید همان مجازات اهللای که ست از وعدها عبارت "وعد"باشیم، 

 اعمال ناپسند مصداق می یابند.

لی و نه به صورت مشخص و معین،  در نظر می گیریم و می گوییم این گناه، سزایش این وارده در کتاب و سنت را به صورت مطلق و ک "وعید"نصوص 

ه دمجازات است بدون آنکه آن را به شخص یا فردی خاص منتسب نماییم زیرا ممکن است برخی موانع سبب شده باشد که شخص به حقیقت ماجرا پی نبر

 ، مترجم.و مشمول آن حکم نگردد باشد
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اما در مورد شخص معین و مشخص، ممکن است که به  "گونه است.هر کس این را بگوید پس او آن"گفتند: 

شفاعت  یسیلهوه که سبب بخشش گناهان می گردند و یا ب یهای زیادتوبه و یا حسنات فراوان و یا سختی یوسیله

کنار رفته و لغو گردد... و تکفیر نیز در  ”وعید“، حکم است مورد پذیرش قرار گرفته اهللوسط مقبولی که ت

 هللانجر به تکذیب سخنی از سخنان رسولد که مرَقرار می گیرد، پس اگر فردی قولی بر زبان آوَ  ”وعید“ یدایره

نمی  "کفر انکار"کند و ... دچار  که در صحرایی دور زندگیشود و آن شخص از تازه مسلمانان باشد و یا این

اقامه شود، زیرا ممکن است که این شخص، آن نصوص را نشنیده باشد و  و دالیل که بر وی حجتگردد تا این

را با چیزی دیگر در تعارض دیده باشد، پس واجب است که آنیا شنیده اما از صحت آن مطمئن نباشد و یا این

را بر معنایی دیگر حمل نماییم حتی اگر فرد در آن به خطا رفته شده و آن برایش تاویل قائل مسألهکه در آن 

 27 «باشد.

ه چنین نصوصی ککه در قرآن و سنت وارد شده و هم ”وعید“ وصنص»چنین در جایی دیگر چنین می فرماید: هم

گشته مستلزم این نیستند که در حق فردی مشخص نیز  نقلو یا امثالهم  28"تفسیق"و  "تکفیر"از ائمه در مورد 

شوند و موانع کنار روند، و این قضیه در مورد اصول و فروع یکسان  محققکه شروط الزم استعمال گردند مگر این

 29 «.است

هنم در ج شانو جاودانه دانستن نااما علماء در مورد تکفیر آن»ید: و باالخره در سومین اظهار نظر خویش می فرما

و دو روایت از امام احمد روایت شده است و دو قول در مورد خوارج و حروری ها و ....  نددارای دو قول مشهور

و امثالهم وجود دارد و صحیح، کفر بودن اقوالی و اعمالی است که از این مردم سر می زند؛ همان اقوال و افعالی 

هایی است که کفار در حق مسلمین خود آورده و از نوع همانبا  اهللمخالف تمامی مواردی است که رسول که

ام اما کافر دانستن شخصی مشخص از مطرح ساختهنیز روا می دارند، و دالیل این سخنانم را در جاهایی دیگر 

های تکفیر و رفع شدن موانع آن می آنان، و جاودانه تلقی نمودن وی در آتش جهنم، مستلزم ثابت شدن شرط

 باشد.

                                                           
 .231- 230 ص – جلد سوم –مجموع الفتاوى  -27

خرما از  :فسقت الرطبة عن قِشها، والفأرة عن ُجحرها"در لغت به معنای خارج شدن از پوسته و یا بدنه و یا سوراخ می باشد، مثال می گویند:  "فسق" -28

 "اش و موش از سوراخش خارج گشت.پوسته

هِ ] حدود شرعی تجاوز کرده است، مثالًست از اینکه فردی عصیان نموده و از ا در اصطالح شرعی عبارت ش یعنی از اطاعِت پروردگار [َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ

ین خارج د یاست که نوع اول باعث خروج از دین می گردد اما نوع دوم، صاحبش را از دایره "فسق اکبر و فسق اصغر"نیز بر دو نوع  "فسق"، خارج گشت

 نمی سازد. 

 .372 ص – دهمجلد  –مجموع الفتاوى  -29
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اه گسخن می رانیم اما هیچ "تفسیق"و  "تکفیر"و  ”وعید“و  "وعد"به صورت کلی و عام در مورد نصوص  ما 

 بدون هیچ معارض و مخالفیشخص معین و مشخصی را وارد این کلّیات نمی گردانیم مگر آنکه تمام موارد الزم 

 30 «.امدهنموح یشرتو این قاعده را در قواعد تکفیر، به صورت مفصل  در آن شخص به انجام رسیده باشد،

در مسیر دعوت و منهج حرکت می  ی برخورد با مردم، مترجم(نحوه مشکلالزم برای حل )و این همان کلید 

 باشد.

چون شرک جاهلیت در شرکی هم - واقع شده باشد اهللکس که مورد رحم مگر آن - شکی نیست که مردم

، اما آنچه که در مسیر دعوت صادر نمی گردد ی آنانهمه حکم مشرک برایاند اگرچه ضرورتاً گرفتار آمده

 با صرف نظر از - برای ما اهمیت و اولویت دارد این است که حقیقت ایمان و نواقض آن را بیان نموده و مردم را

 شاناند برحذر داریم و دعوتآن واقع شدهاز شرکی که در  - مشرک هستند یا خیر اهللکه بر اساس حکم این

را به نفضای مجازی، آ ونماییم تا به اسالم صحیح و حقیقی بپیوندند و در دنیای واقعی، و نه در عالم تخیالت 

 اجرا گذاشته و بدان پایبند باشند.

مان باید تالش هبلک آنچه که برای ما اهمیت دارد این نیست که به شخصی از اشخاص بگوییم که تو مشرک هستی

 - هی حسنمت و موعظهبا استفاده از حک - او راآلود کارش آگاه نموده و بر این باشدکه وی را از ماهیت شرک

 ماید.نحقیقی اسالم  یهای شرک رهانیده و وارد دایرهخود را از پلیدی تادعوت نماییم 

بال آنان در قما که  است ایوظیفهدر مورد و  ،که مردم در آن زندگی می کنند است واقعیتی یدرباره سخنان فوق

  ...بر عهده داریم

ای است که به مبارزه با به گونه - بدان رحم نموده اهللمگر آنچه که  - از طرفی دیگر، اوضاع دنیای اسالمی

-خصوصاً در مواردی که به حکومتآن، گران را از بیان حقیقت کامل ایمان و نواقض دعوت بر می خیزد و دعوت

های ها و چوبهگاهها و بازداشتزندان مسیر، مملو از باز می دارد و ،داری بر اساس قوانین غیر الهی مربوط می شود

نازل گشته، به   اهللی درستی که از جانب در کمین کسانی نشسته که می خواهند به همان شیوهو  استاعدام 

 بپردازند.  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » تبیین حقیقت

انیم؟ و بر چه فرا خو چیزیبه سوی چه بایستی چیست؟ و مردم را  برای دعوت راستی بهترین منهج و برنامههپس ب

و چه وسایل و ابزاری را اختیار نماییم تا به هدف رسیم، و یا حداقل بدان نزدیک  ؟متمرکز گردیم ایمسأله

 گردیم؟  

زمان، از پیامدهای صدورِ حکمِ نسل فعلی، پیش و هم حقیقت اوضاع را برای خود مجسم می نماییمآن هنگام که 

ر تمکی نزدیک ییابیم، خود را به مرحلهمیحسنه رهایی  یحجت بر آنان بر اساس حکمت و موعظه یاز اقامه

ارد که به هایی وجود دتفاوت می بینیم اگرچه به صورت کامل، منطبقِ با آن نیستیم زیرا میان این دو وضعیت

                                                           
 .501 – 500 ص – 28جلد  –مجموع الفتاوى  -30
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مردم منجر می شود، اما با این وجود، در مورد صدور حکم درباره اوضاع  یاختالف در صدور حکم درباره

ص دعوت را مشخ یاست که منهج و برنامه و اوضاع روزگاردر حقیقت، این شرایط  یجاد نمی گردد، وتغییری ا

 .ازدسیابی به اهداف معین می ترین وسایل و ابزار را جهت دستو این شرایط محیطی است که نزدیک نمایدمی 

بسیار فراتر از آن چیزی است که در  ،اصحابجاست که می بینیم مجال استفاده از سبک تربیتی نسل در این

جم( ردر مورد )چگونگی برخورد با، متما را وادار می سازند تا  ،ابتدا تصور می نمودیم و بسیاری از قضایا و مسایل

به آن دوره باز گردیم و با بصیرتی آگاهانه در آن تدقّق نماییم و طریق دعوت خود را از آن اقتباس کنیم و آنها 

 چشم به راه فضل الهی بوده و بدان چشم دوزیم تا آنچه را که خیر و مصلحت است به ما الهام نماید.

*** 

بسیاری  می پردازیم با انحرافات -ای شایسته و بایسته گونه به - اسالمی امّتاوضاع و احوال  یگاه که به مطالعهآن

روی داده و مردم را گام به گام به سمت دور شدن از حقیقت  امّت یساله 1400مواجه می گردیم که در طول عمر 

گونه از آن خبر می این اهللی که رسولاسالم کشانیده و منجر به رخ دادن غربت دوم شده است؛ همان غربت

 دهد:

 «بدأ اإلسالم غريبًا، وسيعود غريبًا كام بدأ»

 31(.اسالم کار خود را با غربت آغاز نمود و به زودی به همان غربتش باز خواهد گشت)

یرا برای ز راستی شایسته است که چنین کاری انجام دهیمهو ب -و آن هنگام که این انحرافات را دنبال می نماییم

 و رفتار در اتنه نه آنها که یابیم می در  -ابتدا درد و بیماری را به خوبی بشناسیمتشخیص نوع درمان الزم است 

-الَإِلٰهَ » تیح و اندمبتال ساخته انحراف نوعی به و کرده خود درگیر را مفاهیم تمامی بلکه اندنموده رسوخ سلوک

 می اهدهمش چنینهم است، یافته راه بدان انحراف که است مفهومی اولین و نمانده امان در مسأله این از نیز «إاِلَّاَّلل

 32.اندشتهگ انحراف بند در پای نیز... و و جهاد، و تربیت، و تمدن، آخرت، و دنیا قدر، و و و قضاء عبادت، که کنیم

 ؟ آیا راه گریز و گزیری داریم که در بدو امری شروع فعالیت ما چه باید باشدنقطهگونه است حال که اوضاع این

ای هنپردازیم؟ و آیا امکان دارد که زندگانی مردمان را بر اساس قواعد و بنیان «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »به تصحیح مفهوم 

ه کهایی ایم؛ همان ذهنکه هنوز این مفهوم را در اذهان و قلوب آنان تصحیح ننمودهاسالمی بنیان نهیم در حالی

شان، مبدل ساختن ادراک ذهنی به نیرو و توانی هایی که رسالتادراک حق را برعهده دارند و همان قلب یوظیفه

 .اصالح است یاین همان طریق و شیوه ودرونی، و در نهایت به رفتار و سلوکی عملی در دنیای واقعی است... 

 ه شده است؟  یدهایی کشمردم به چه بیراههدر نظر  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »و اکنون بنگریم که مفهوم 

                                                           
 این حدیث را روایت نموده است. مسلم -31

این کتاب تحت عنوان مفاهیم بنیادی اسالم به فارسی ترجمه شده و بی هیچ مراجعه کنند، ) "مفاهيم ينبغي أن تصحح"مندان می توانند به کتاب عالقه -32

 تر آن را ترجمه نموده است، مترجم(.می باشد و آقای لقمان محمودپور نیز با زیبایی هرچه تمام شیخ محمد قطبکارهای اغراقی یکی از شاه
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 ای ناگوار محدود شده و تبدیل به کلماتی گشته که صرفاً بر زبانمی بینیم که این مفهوم عظیم و جامع به گونه

از  محلی -هی قرار گرفته ال کس که مشمول رحممگر آن -ی از مردمعظیم جاری است و در زندگی واقعی خیلِ

ز ست از ممانعت اا که عبارتخود را  اصلی به جایی رسیده که کارکرد «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »کار  حتی و ،إعراب ندارد

  عتقادی و عبادتی و تشریعی، از دست داده است.های اشرک یود مردم به دایرهور

جاهلی زمان بعثت در این است که مشرکین مکه، در عین حال که مرتکب شرکی  یما و جامعه یتفاوت جامعه

که  کسمگر آن - م عصر ما،نیز خودداری می نمودند اما مردمِ ه «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »صریح و آشکار می شدند از گفتن 

و ) شرک داخل می گردندزمان با گفتن این عبارت، در یک یا چند نوع هم - باشد ی قرار گرفتههال مشمول رحم

 اند، مترجم.(ایمان خارج نگشته یو از دایرهاند چنان گمان دارند که مومنهم

را  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »در مکه نیازمندیم تا حقیقت  اهللشابه و بسیار نزدیک به منهج رسولبه همین خاطر به منهجی م

 اند. اند و بدان گردن نهادهمردمانی گردانیم که این دین را پذیرفتهرا وارد زندگی واقعی ، آنبیان داریم و آنگاه

اول  لو تالشی شبیه به رنج و تالش نسو گمانم بر این است که این امر، مسئولیتی بس سهمناک است و به رنج 

به عنوان مرجعی زنده و منبعی  اهللکه غربت اولیه اسالم را زدود و رسول نسلیاسالمی نیاز دارد؛ همان  امّت

 نمود.میانجام وظیفه  انآنمیان الهام بخش در 

و شدت پایبندی به وجود داشت از دشمنی شدید و سرسختانه،  اهللهایی که در زمان رسولها و سختیمشقت

 :نشأت می گرفت آداب و رسوم پدران و نیاکان

﴿ َ َناُه بِلَِسانَِك لُِتبَِشِّ ْ اَم َيَّسَّ  [بِِه اْْلُتَِّقَي َوُتنِْذَر بِِه َقْومًا ُلّداً  َفإِنَّ

ی آن، پرهیزگاران را مژده دهی، و مردمان ایم، تا به وسیلهساده و آسان فراهم آورده ،ما قرآن را به زبان تو»

 (97)مريم:  « .بترسانی سرسخت را با آن

بُِعوا َما َأْنَزَل اَّللَُّ َقاُلوا ﴿ ُم اتَّ َتُدونَ َوإَِذا قِيَل هَلُ  [َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفيْنَا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيئاً َوال َُّيْ

بلکه ما از آنچه پدران  گویندیم فرو فرستاده است پیروی کنید اهللاز آنچه  و هنگامی که به آنان گفته شود»

 «  .شان چیزی را نفهمیده باشند و راه نبرده باشندنآیا اگر پدرا، کنیمایم پیروی میخود را بر آن یافته

 (470البقرة: )

ا ورد تا شامگاهان آن ر بامداداننداریم زیرا آنان از  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »اما هم اکنون مشکلی در ترغیب مردمان به گفتن 

، «إاِلَّاَّللٰلهَ الَإِ »گمان دارند به محض گفتن  آنهاجاست که ی می سازند، مشکل ایناند و بر زبان جارزبان گردانیده

 «إاِلَّاَّلللٰهَ الَإِ »دهند و یا هر تناقضی را در مورد مقتضیات و الزامات ی از خود بروز رفتار نوع هر در دنیای واقعی، اگر

نگام هالصاق اسالم به خود می گردند و آن  یو شایسته ی مسلمین داخل می شوندمرتکب گردند بازهم در جرگه

 ای وی بهبر، اسالم ی دارد که بدون بر جای آوردن آنکه گفتن این عبارت الزامات که به آنان متذکّر می گردی
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را بر زبان آن ه پیشترکو در صورت عدم رعایت این مقتضیات و ارتکاب نواقض آن، با توجه به این رسدثبت نمی 

ویند: و می گ دروغگو می خوانند!د! تو را ند در حکم مرتد شناخته می شوانو بدان اعتراف نمودهاند جاری ساخته

 ایم!مان در این مورد چیزی نشنیدهاز پدران و نیاکان

اند؛ همان شتهگ "تفکر إرجایی"گرفتار حماقت  -شاناکثریت -آنان ، مترجم(و علت چنین پاسخی این است که)

را بر زبان راند پس او مومن است اگرچه هیچ عملی از اعمال  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »کسی که  تفکری که می گوید: هر

 "رارتصدیق و اق"و یا  ،"تصدیق"ست از ا ایمان عبارت همان تفکری که معتقد است: ،اسالم را بر جای نیاورد

نداشته ایی ج ، عملایمان اهل ارجاء از در تعریف بدین ترتیب و ،)تصدیق قلبی و بر زبان آوردن شهادتین، مترجم(

را صرفاً معصیت و  ، مترجم(اهللبا شرع ) هامخالفت انواع آری این تفکر، تمامی و جزء آن به حساب نمی آید!

  تا زمانی که ایمان وجود دارد، معصیت، دردسری ایجاد نمی نماید!گناه قلمداد نموده و می گوید: 

تگان که گذش ساختن آنان به مفهوم صحیح ایمان ها در زندگی مردم و رهنمونحماقتاز میان برداشتن آثار این 

می  "غرباء"می دانستند، ماموریت و رسالت حقیقی  33"قول و اعتقاد و عمل"برآن بودند و ایمان را  امّتصالح 

 خوشا به) «للغرباء طوبى»گونه به پاداشی عظیم مژده می دهد: آنان را بدین اهللباشد؛ همان غربایی که رسول

 :نمایدشان میچنین وصف و همان غریبانی که حضرت رسول، (حال غریبان

 «فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس مـن سنتي»

 34(کنند اند اصالح میخوشا به حال غریبانی که آنچه را که دیگر مردمان، از سنت و راه و روشم به فساد کشانیده)

 یکه نقطه جا، خاطرنشان می سازیمد اما در اینرانخواهیم  سخنفصلی جداگانه  در مورد مبحث تربیت طی

باشد؛ همان مفهومی که در غربت دوم اسالم، حقیقتش  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »آغازین دعوت می بایست تعریف مفهوم 

 !گردنداز آن هراسان می مردمان  در معنای حقیقی خود ظاهر می گرددگاه که پنهان مانده و آن

 - آن الزامات و مقتضیات اساس بر تربیت فرایند به رسد چه تا - «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »که تعریف  اقرار می نماییمچنین هم

 تالشی و جُهد بلکه گردد بیان که نیست ایموعظه و درس و خطبه یا و شودارائه  که نیست معلوماتی و دانش صرفاً

های نفس ورودی ها واحتیاج داشته و نیازمند دنبال نمودن گذرگاه استقامتست که به پیگیری و ا ناپذیرخستگی

هایی که تفکر نوین سکوالریزم بر آن وارد نموده، از گرد و غبار و و روان است تا عالوه بر زدودن تاریکی

یدی خورنده، ی که همچون اسدو تفکر ؛پاک گردد نیز ل گشتهیتحم برآن تفکر ارجاییسوی هایی که از ناپاکی

لب را از آن ساش و قدرت سازندگی می نمایندو آن را از محتوای پویایش خالی  سازندمیبنیان عقیده را سست 

                                                           

 «لقيُت أكثر من ألف رجل من العلامء باالمصار فام رأيت أحدًا منهم خيتلف فی أن اإليامن قول و عمل و يزيد و ينقص»: گویدمی امام بخاری -33

از قول و عمل است و کم و  عبارتدر این موضوع که ایمان  از آنان یککه هیچعالمان را در شهرهای مختلف مالقات نمودم نفر از بیش از هزار )

 ، مترجم.(نداشتند یشود با هم اختالفزیاد می

 این حدیث را روایت نموده است. ترمذی -34
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 هللاحقیقت نازل شده از طرف ی پایهبر  )عقیده، مترجم( ای که آن زمان که؛ همان قدرت سازندگیمی کنند 

 استوار گشته بود در نهان خود داشت.

ن توجیه ، مترجم(، با ای«إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » مسأله) مسألهزدگی در این که هر گونه شتاب نماییمو سرانجام اینکه اذعان می

 ن زمینهدر ای هایی که تاکنونشتالو کوشش ندارد، و  جهدو نیاز به  بودهامری بدیهی و روشن  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »که 

آن وجود  از پیشهای زیادی اولویت یا آنکه، می باشدکار ن ینیازی به ادامهت می کند و صورت گرفته کفای

که بر اساس الزامات آن کارهای تربیتی انجام دهیم چه رسد به این - «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »برای تعریف  کافی زمان دارد و

 ر نداشتهدر بَ طلوبیو م مناسب ینتیجهها، مترجم( )آری، تمامی این توجیهات و بهانه، و... می باشد در اختیار ن -

 را بارور نمی سازد.و در خدمت دعوت قرار نمی گیرد و در نهایت، سبب به ثمر نشستن آن نگشته و آن

در عنایت  بیشتری، تامل و تأّنیایجاب می کند که با  نو تبعیت از روش تربیتی آنا اصحابالگوگیری از نسل 

 - تا چه رسد به مبحث تربیت و پرورش بر اساس مقتضیات آن - «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » یقضیه به و رسول اهللو توجه 

-ی تالشهای دعوت و در تمامسال ، در کلِّ«إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »م و به این نکته توجه داشته باشیم که نماییتدبر و تدقق 

 .را به خود اختصاص داده است زمان و تالش هایی که در این راه به انجام رسیده بیشترین میزانِ

 یاولیه های مکی این است که مخاطبیندر سوره مسألهقرآن کریم بر این  تمرکزکه سبب  بریم گمان چنین و اگر 

ار داریم که در کودر مبحث دعوت، با مردمانی سر  نیزباشیم که امروزه  آگاهد بایستی اناین کتاب، مشرکین بوده

است که  "حاکمیتی"و  "عبادتی"و  "اعتقادی"های شرکهمان از جنس  آنهاشرک و  اندشرک واقع شده

برچسپ  )و همگی آنان مشرک نیستند هر چند که ضرورتاً، اندآن بوده مشرکین عرب در عصر بعثت گرفتار

خورند و برای صدور حکم علی التعیین در موردشان بایستی پیشتر بر آنان حجت اقامه گردد، مشرک بودن نمی

 مترجم(. 

، همیشه به این علت نیست که «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یمسألهبر  ورزیدن الزم است متذکر گردیم که اصرارهمچنین 

ر مقتضیات و بهمواره این مساله در ذهنشان مرور گردد که ند اآن نیازمندمومنین نیز  اند بلکهمخاطبین ما مشرکین

ی پس که حتطوریهدر قرآن است ب «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »بحث معا، مستمر بودن و دلیل این مُدّ  ،آن مداومت داشته باشند

نبردِ و  جهاد یعرصه به شانو ورود ،و استقرار و تمکین آنان در زمین ،گیری جماعت مسلمیناز تکوین و شکل

 :دگردمی منقطع ن «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »سخن از گاه هیچ، اهلل در راه

َل َعََل َرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَّذِ ﴿ ا الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َنزَّ َ  ي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاَّللَِّ َيا َأُّيه

 [َوَمالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضالال َبِعيداً 
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تر ائی که پیشهاید! به اهلل و پیغمبرش و کتابی که بر پیغمبر نازل کرده است و به کتابای کسانی که ایمان آورده»

افر های الهی وپیغمبرانش و روز رستاخیز کابهرکس که به اهلل و فرشتگان و کت ،نازل نموده است ایمان بیاورید

 (491النساء: )  «.شود واقعاً در گمراهی دور و درازی افتاده است

-هَ الَإِلٰ »سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را به  رهنمودهای، هاکه در آن نمودهنازل  بسیاریآیات  در مدینه اهللو 

 :استو مقتضیات آن پیوند زده  «إاِلَّاَّلل

َّْن َتَشاُء َوُتِعزه َمْن َتَشاُء ﴿ ُهمَّ َمالَِك اْْلُْلِك ُتْؤِِت اْلُْْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع اْْلُْلَك ِِم رْیُ ُقِل اللَّ  إِنََّك َعََل َوُتِذله َمْن َتَشاُء بِيَِدَك اْْلَ

ء  َقِديٌر  ْيَل يِف النََّهاِر َوُتولُِج النََّهارَ  *ُكلِّ يَشْ ُق َمنْ  ُتولُِج اللَّ َُ يِّ َوَتْر ِرُج اْْلَيَِّت ِمَن اَْلَ يَّ ِمَن اْْلَيِِّت َوَُتْ ِرُج اَْلَ يِْل َوَُتْ  يِف اللَّ

 [ال َيتَِّخِذ اْْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْْلُْؤِمنِيَ  *َتَشاُء بَِغرْیِ ِحَساب  

بخشی و از هر که بخواهی ه را بخواهی حکومت و دارائی میپروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر ک وبگ»

دهی و هرکس را بخواهی خوار گیری، و هر کس را بخواهی عزّت و قدرت میحکومت و دارائی را بازپس می

ی فرو مشب  درروز و روز را در شب را  *گمان تو بر هر چیزی توانائی داری، خوبی در دست تو است و بیمی

بخشی ، و به هر کس که بخواهی بدون حساب روزی میآوری پدید می و زنده را از مرده و مرده را از زنده  بری

 (18 – 11آل عمران: )«  .مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند *

ا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِيُعوا ﴿ َ ُسوِل إِْن َيا َأُّيه  َفُردهوُه إََِل اَّللَِّ َوالرَّ
ء  ْعُتْم يِف يَشْ ََ ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَا الرَّ

 [ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذلَِك َخرْیٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً 

-عت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرماناهلل و از پیغمبر اطااید! از ای کسانی که ایمان آورده»

ز رستاخیز ایمان روبرداری نمائید و اگر در چیزی اختالف داشتید آن را به اهلل و پیغمبر او برگردانید اگر به اهلل و 

 (59النساء: )  «.تر استاین کار برای شما بهتر و خوش فرجام ،دارید

 وجود دارد. بسیاریهای نمونهها و مثال ،و در این زمینه

 بلکه گردیم رهسپاردیگر  یبه سوی مرحله گاهآنو  نماییمب مطالعه راآن ، درسی نیست که«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »بنابراین، 

 مگادیگر  یبه همراه آن به مرحله ومی خوانیم  که است درسی – 35امعنوان داشته سابقم کتاب در کهچنانهم -

 .بوداسالمی ادامه خواهد  امّتمبحث )اصلی، مترجم(  ،قیامتتا روز  همواره و و ،داریمر میب

*** 

 چگونه می باشد؟ «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »تعریف  یاما طریقه

                                                           

که  اشاره دارند "، عقيدة و رشيعة و منهاج اَلياة«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »"اند اما به گمان مترجم، ایشان به کتاب دهنمو، عنوان کتاب را ذکر نشیخ محمد قطب -35

 توسط آقای ولدبیگی ترجمه شده است. «، روح زندگی«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »تحت عنوان 
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ی بر اساس حکمت و موعظه ؛ یعنیمشخص فرموده است اهللباشد که  گونهمی بایست هماناین تعریف به تاکید 

 :حسنه باشد

ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بِ ُأْدُع إََِل ﴿ َسنَِة َوَجاِدهْلُ ْكَمِة َواْْلَْوِعَظِة اَْلَ
ِه َوُهَو َمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِ َسبِيِل َربَِّك بِاَْلِ

 [َأْعَلُم بِاْْلُْهَتِدينَ 

ی هرچه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوهجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه همردمان را با سخنان استوار و ب»

گمراه  تر به حال کسانی است که از راه او منحرف وگمان پروردگارت آگاهنیکوتر و بهتر گفتگو کن؛ چرا که بی

 (415النحل: ) « .گردندشوند و یا این که رهنمود و راهیاب میمی

-دغدغه و انخطاها و انحرافات مردم برابرحسنه آن نیست که در  یو می بایست آگاه باشیم که حکمت و موعظه

 تا از ما خشنود شده و پذیرایِمان گردند. اختیار نماییمهای ذهنی آنان سکوت 

را از  این امراست که به صورت مستقیم،  حضرت رسول، اهللافراد به منظور و مقصد  ترینِآگاهبه تاکید، 

چگونه این مهم را به انجام  اهلله دنبال آن باشیم که بدانیم رسولپس بایستی ب، نموده استدریافت  پروردگار

ی می پوشرسانیده و آیا از مواجه نمودن مشرکین با حقیقی که در آن دست و پا می زدند طفره می رفت و چشم

 :کهچنین دستور داده  پروردگارش به ویکه در حالی نمود

 [َفاْصَدْع باَِم ُتْؤَمرُ ﴿

 (91: )اَلجر  «.شویآشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده میپس »

 ما را سفیهانه آرزوهایمحمد "را نزد ابوطالب می بردند و چنین می گفتند:  اهللشکایتِ از رسول عرب، مشرکین

اء می اقتضچنین حکمت نیز ، راستیهو ب "ما را دشنام می دهد و پدران ما را کافر می پندارد! خدایانو  خواندمی 

این مهم  اهللرسول گونه با اعراب رویارویی صورت گیرد درست همانگونه کهکه در تمامی آن موارد، ایننمود 

 را به انجام رساند!

 ا را فرو بستهبایستی دستکه حکمت عبارت بود از این ، مترجم( به تاکیددر کالمی کوتاه می توان گفت که)

ی و ی جنگ فیزیک)البته در حوزه ودنمای عمل نبه گونه شت ووارد نبرد با مشرکین نگ در آن برهه از زمان و

ای ه بهانهک گفت که این جنگ از همان بدو بعثت شروع شده بود، مترجم( می، وگرنه در بعد جنگ فکری بایدنظا

ین ها بدانند و در عتوزیها و کینهشمنیدخود را مستحق مقابله به مثل و روا داشتن  اده شود کهد دشمناندست 

 سخن راند. شانو در مورد دوحال، می بایست تمامی حقایق را بدون نقصان ذکر نم

ه نحصر بماز نسل ی مهم عصر حاضر می رسیم تا چگونگی الگوگیری یاقضایکی از مهمترین در این لحظه، به 

ه در ک است - برازنده و شایسته یا - مطلوبآیا برای ما  کهاین :را در آن مورد بررسی قرار دهیم فرد اصحاب

 دستان وارد نبرد نظامی گردیم؟هداران و قدرت ببا حکومت ،زماناین 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 نظیر امتخطوط قابل اقتباس از سبک تربیتی نسل بی   ( شیخ محمد قطب) چگونگی دعوت به اسالم

42 

 

د همیشه وجود نحکم نمی ران اهللکه بر اساس شریعت  هاییصاحب قدرتشکی نیست که دشمنی از سوی 

ه گاه ممکن نیست کبوده و هیچهای الهی امری قابل انتظار می باشد زیرا سنتی از سنتاین عداوت داشته و 

است درخودعوت، تی در صدد پذیرش صلحی برآید که حراضی گردد و یا  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »جاهلیت به دعوت به 

 می نماید.

 به قوم خویش گفت: علیه السالم گاه که شعیبآن

اكِِميَ َوإِْن َكاَن َطائَِفٌة ِمنُْكْم آَمنُوا بِالَِّذي ُأْرِسْلُت بِِه ﴿ وا َحتَّى ََيُْكَم اَّللَُّ َبْينَنَا َوُهَو َخرْیُ اَْلَ َفٌة ََلْ ُيْؤِمنُوا َفاْصِِبُ
 [َوَطائِ

ا ای ایمان نیاورد منتظر باشید تا اهلل میان منچه مأمور بدان هستم ایمان بیاورد و دستهه آای از شما بو اگر دسته»

 (87)األعراف:  « .کند، و او بهترینِ داوران استداوری

درانشان دین پ هو یا بازگشت آنان ب ،مندان این درخواست آتش بست را قبول ننمودند و بر اخراج مومنینثروت

 اصرار ورزیدند:

وا ِمْن َقْوِمِه َلنُْخِرَجنََّك َيا ُشَعيُْب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِنَ ﴿  الَِّذيَن اْستَْكَِبُ
تِنَا َقاَل أَ ا َقاَل اْلَََْلُ َوَلْو َأْو َلتَُعوُدنَّ يِف ِملَّ

 [ُكنَّا َكاِرِهيَ 

ز شهر و آبادی اند ااشراف و سران متکبّر قوم شعیب گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آورده»

الی که دوست آئیم در حشعیب گفت: آیا ما به آئین شما در می ،کنیم مگر این که به آئین ما درآئیدخود بیرون می

 (88ألعراف: ) «پسندیم؟!داریم و نمینمی

راد افکار و اف تمامیمی نامند، مجال و فرصت فعالیت برای  "دموکراسی"که خود را  نوینی هاییدر جاهلیت

سر می دهند و مردم را بدان می خوانند!  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »ند که ندای افراهم است و تنها کسانی از این آزادی محروم

ه قوانین گراها پذیرفتند که بتاریخ معاصر الجزایر در این زمینه ما را کفایت می کند؛ در الجزایر، اسالم یو مطالعه

و توانستند  - 36مکنییا غلط بودن این تصمیم، صرف نظر می درست بررسی از اینجا - و منهج جاهلی ملتزم باشند

با  اما جاهلیت هندبه خود اختصاص دهای انتخابات از طریق صندوق، اکثریت آراء را جاهلیتبر اساس شروط 

 و کرده فراموش ،شناسد می رسمیت به هادعوت و هاگروه یهمه برای که ،را شدیدن این اوضاع، تمامی قواعد

جاهلیت  و گفت: یا به آغوش قد علم کردگراها اسالم برابردر هرچه بیشتر، ذاشت و با خشونت و تندی گ پا زیر

 !متان می کنیباز می گردید و یا از ممکلت اخراج

گیری جهت جلو بتواند از آن دعوتای وجود دارد که وسیله آیا شخصی سوال نماید:در اینجا مجال آن نیست که 

وال این س بحث ما بر سر موضوعی دیگر است؛ برداری نماید؟ چرا کهبهره خشم و غضب جاهلیت گشتنلبریز از 

                                                           
 .در مباحث بعدی بدان می پردازیم -  36
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وارد  ستاندهبحکومت حاکمان و  با فعلی زمان در که است - برازنده و شایسته یا - است که آیا برای ما مطلوب

 نظامی گردیم؟ ینبرد

برگردیم، و از  گویی به این سوال الزم است که به دروس آموخته شده از تاریخ نسل اصحاببرای پاسخ

به  هللانماییم، بنابراین در گام اول می پرسیم که چه هنگام بمسایلی که در فصل پیش تحلیل نمودیم استفاده 

 :نمایندا با دشمنان مقابله به مثل مسلمین اجازه داد ت

ِهْم ﴿ ِ ْْ ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اَّللََّ َعََل َن ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بِأََّنَّ  [َلَقِديرٌ ُأِذَن لِلَّ

 گردد، چرا که بدیشان ستم رفته است و اهلل توانا استشود که به آنان جنگ )تحمیل( میاجازه به کسانی داده می»

 ( 99: اَلج)  «.بر این که ایشان را پیروز کند

 بودند: شده محققل ذیل ئاین اجازه زمانی صادر گردید که مسا

که این) مشروعیت و شرعی بودن یقضیهتصحیح و واضح نمودن ، «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » یقضیهتصحیح و واضح نمودن 

ایجاد  ،چه کسی بایستی حاکم زندگی مردم باشد و قوانین و برنامه زندگانی را برای آنان ترسیم نماید، مترجم(

 این هستهت و تربی ،اولیه با حضور انصار ی، گسترش هستهاستوارای متین و شالودهپایه و بر روی  اولیه یهسته

 .اهللبرای  گشتنخالص  یبرپایه

زان به چه می آنها،هر کدام از در اند و شده محققمسایل مذکور در عصر ما از  یک و اکنون بنگرید که کدامین

 ؟است شدهحاصل پیشرفت 

 ته است؟گش به خوبی تبیینگران دعوت خودِ در فکر و روانبلکه  ،نه در ذهن توده ،«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یمسألهآیا 

، شرکی ینقوانبه این نوع  رضایت دادنو  «َغرْیَ َما َأْنَزَل اَّلل»به  تشریعاند که گران به این قناعت رسیدهآیا دعوت

برخی هنوز و  در حال بحث و جدل هستند حول آنچنان هم خارج می سازد یا ایمان یاست که فرد را از دایره

  ؟اندرا پذیرفتهآن دیگر  برخیدرباره آن شک دارند و 

 و در اینجا بدان ورود نمی کنیم را رها نموده و از کنار آن می گذریمصادر نمودن حکم در مورد مردم  مبحث

 ازد.منحرف س «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »مهمی چون بیان حقیقت  یرا از قضیهما نباید  مسألهکه این  داریمه تاکید وارو هم

جدای  است واجب اند،مترجم()اگر هنوز تفکیک نگشته یا و - ی جدای از هممسألهتوجه داشته باشید که دو 

یکی از  :نماییمبو خلط مبحث  آمیزیمدیگر در یک آنها را باوجود دارند که نباید  - از هم در نظر گرفته شوند

ربت دوم اسالم غ به سببتعلیمی که در آن بایستی به بیان حقایق پرداخت؛ همان حقایقی که است ای مسألهآنها، 

صورت  شی در موردکتمانو  بایستی ادا گرددالجرم الهی که  است مبهم مانده و امانتی ،برای بسیاری از مردمان

ای وجوشان را و سرتاپ کندبر آنان سایه افترس و وحشت  ،حقایقآن مردم به  گشتنحتی اگر هنگام آگاه نگیرد 

برای  و )اینکه حکمی عام را در مورد شخصی مشخص به کار بریم، مترجم( دوم، تطبیق است یمسأله، و فرا گیرد

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 نظیر امتخطوط قابل اقتباس از سبک تربیتی نسل بی   ( شیخ محمد قطب) چگونگی دعوت به اسالم

44 

 

یاناتی روشن و ب یوسیلهه برا این کار  الزم است که وباشیم نموده  اتمام حجتبر مردم  پیشتربایستی  ،تطبیق

ه و بر این مساله سایه انداخت که ممکن است دیگر تالش نماییم تا از موضوعاتیانجام دهیم و در این راه آشکار 

 .اجتناب ورزیم برند و مردم را از ادراک حقیقت آن باز دارندآن را در تاریکی فرو 

 یمسألهحُکم  -عوام مردمنظر از  با صَرف -گراندعوت نزد خودم: آیا یباز می گرد مطرح شده حال به سوال

آنان را دچار ابهام و  ابن عباس سخن ،که هنوزآنیا  گشته استواضح و مبرهن  ،«َغرْیَ َما َأْنَزَل اَّلل» تشریع به

 ؟، کفر اصغر است و سبب خروج از دین نمی گرددمسألههمان سخنی که می گوید: این  ؛است نمودهسردردگمی 

به قوانین غیر الهی نیست بلکه  نمودن حُکمکفر اصغر می نامد،  آنچه را که ابن عباسبایستی توجه داشت که 

و  ت و هویاپیروی از شهو یا وتاویل،  یا وکه بر اثر جهل،  استای معین در قضیه «َغرْیَ َما َأْنَزَل اَّلل»حکم به 

، هللاقوانین الهی گشته و به جای دستورات  جایگزین ،نکه این حکمآرشوه رخ می دهد بدون  ذو یا اخ ،هوس

 قرار گیرد.مورد استفاده 

یافت در سببنزد قاضی می آورند و قاضی به  از وی به مشام می رسدخوار را که بوی شراب فردی شراب مثالً

از حکم الهی در مورد آن  ،هر دلیلی هو ب به اجرا نمی گذارد در موردشحد شُرب خَمر را ، وی رشوه از نزدیکان

 یموجب کفر و خروجش از دایره ،است که این فسقفردی فاسق  ، قاضیقضیه منحرف می گردد، در این حالت

 جرم نیست یا آنکه جرمی است ،اسالم نمی گردد... اما اگر همین قاضی روزی از روزها بگوید که نوشیدن شراب

 یکافر ویدر این حالت،  شوددیگر مجازات  ایبه گونهبایستی خوار فرد شرابنمی گردد و  الهی که مشمول حد

ابداع را  اهللایمان خارج شده است زیرا حکمی مخالف حکم  یاست که مرتکب کفر اکبر گشته و از دایره

 دارند.نظر اجماع  مسألهر این بو تمامی فقهاء  نموده

عنوان می دارد، یاسا  چنان که حافظ ابن کثیرو آن - راندندحکم می  "یاسا"گاه که مغوالن بر اساس آن

-بنا - ضع شده بودوعبارت بود از مجموعه احکامی که بر اساس قرآن و انجیل و تورات و دستورات چنگیز 

 یکریمه یدر تفسیر آیه کثیر

اِهلِيَِّة َيبُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكاًم لَِقْوم  ُيوقِنُونَ ﴿  [َأَفُحْكَم اْْلَ

 (50ة: اْلائد)  «جاهلیت هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از اهلل حکم می کند؟آیا جویای حکم »

 :می فرماید

حکمی که مشتمل بر  ؛ هماناندخارج گشته هیکسانی می پردازد که از حکم ال و نکوهش به سرزنش اهلل»

ند که از اهوی آوردر دیگرانیو به آراء و نظریات  ،برحذر می دارداز تمامی شرها  مردم را تمامی خیرات بوده و

و بر اساس  اشتندکه اهل جاهلیت چنین حال و روزی دگونهان، هماندحی کسب فیض ننمودهو یسرچشمه

که قوم مغول،  گونهانهمو نمودند بود حکم می شانهایهایی که ناشی از آراء و هوی و هوسها و جهالتگمراهی

می مجموعه احکا "یاسا"برای آنان جمع آوری نموده و  "یاسا"که چنگیز در  دایننمی م حکم قوانینیبر اساس 
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 ،گرفته استو... و از هوی و هوس چنگیز نشات  ،یهودیت و مسیحیت و اسالم چونهایی است که از شریعت

را بر  آنحکم بر اساس  آنان، و استالزم االجرا که  شدهمبدل نی وانیقو آری، برای آنان یاسا به مجموعه احکام 

می نماید  گونه رفتاراز آنان که این دامکه هر کو آگاه باشید ، بدانید درنحکم بر مبنای قرآن و سنت مقدم می دا

جنگید و در هیچ کم و زیادی نباید جز به  اوو رسول با  اهللبه حکم  ازگشت ویبایست تا بمی کافر است و 

 37«.به چیزی دیگر حکم نمود اهللشرع 

پیش نمی آید و مسایل مختلف خلط مبحث برای وی،اما  واقف است ابن عباس به قولبه طور قطع، ابن کثیر 

در  «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »کم به حُ صِرف به تفاوت میان ،بر اساس علم و فقه خود او کهزیرا شود در هم تنیده نمی

ه خوبی ب)و جایگزین نمودن قوانین مخلوق به جای خالق، مترجم(  «اَّللَما َأْنَزَل  َغرْیَ »و تشریع به  ،مشخص ایمسأله

 .استآگاه 

 " یدر رساله -که به کثرت علم و حق گویی معروف است  – 38شیخ محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف آل شیخ

 چنین می گوید: ،پس از بیان سخن ابن کثیر "تحکیم القوانین الوضعیه

 حکم می کنند به ثبت می رساند «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »، کفر و ظلم و فسق حاکمانی را که به اهللبنگر که چگونه »

لکه ب کافر بنامد و آن شخص کافر نباشد، راندکم میحُ «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »کسی را که به  اهللو ممکن نیست که 

از ابن  و غیر وی 39«و این کفر، یا اعتقادی است و یا عملی، و آنچه که از طریق طاووس او کافری مطلق است

ین کافر است و ا نماید تشریع «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ » هنشان می دهد که حاکمی که ب ،در این باب وارد شده عباس

است که سبب برون  40"کفر عملی"است که فرد را از دایره اسالم خارج می سازد و یا  "کفر اعتقادی"کفر یا 

نوع  این کفر مشتمل بر چنداز اسالم نمی گردد، اما در مورد کفر اعتقادی بایستی عرض کنم که خود  ویرفت 

 د:می باش

و رسولش را انکار نماید و این همان معنای سخن  اهلل، برتری و حقانیت حکم «اَّللَما َأْنَزَل  َغرْیَ »به  حاکمِ اول:

 ،مسألهنیز همین را ترجیح داده و انتخاب نموده است، به عبارت دیگر، این  41می باشد و ابن جریر ابن عباس

است و در این مورد میان اهل علم اختالف نظری وجود ندارد و از اصولی  «َما َأْنَزَل اَّلل»انکار حکمی شرعی از 

                                                           
 .68ص  2لد کثیر جتفسیر ابن -37

 وی، مفتی سابق عربستان سعودی بوده و از علمای به نام آن دیار می باشد. -38

و از بزرگان تابعین است و از شاگردان نزدیک ابن عباس به  حدیث فقیه وراوی هجری، 106متوفای سال  ،أبو عبدالرحمن طاووس بن کیسان الیمانی -39

 حساب می آید، مترجم.

ازند، سبدین معنا نیست که تمامی اعمال در دایره این کفر قرار می گیرند و فرد را از اسالم خارج نمی "کفر عملی"البته الزم به توضیح است که لفظ  -40

 گردند، مترجم.نوعِ کفر اکبر و اصغر وارد میبلکه اعمال نیز به تناسب نوع آن، در هر دو 

مشهور  یمورخ مفسر و ه است، ویچشم به جهان گشود آمل هجری شمسی در 218هجری قمری برابر با  224در سال  محمد بن جریر طبری -41

 ه تالیفات ارزشمند ایشان می باشد، مترجم.و تاریخ طبری از جمل (جامع البيان عن تفسری القرآن) طبریکتاب تفسیر دو است و 
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یا فرع  ول دین، واصلی از اص که آنها بر این امر اتفاق نظر دارند که هر فردیبدان اقرار شده و  است که میان آنان

اسالم خارج  یو از دایره شدهانکار نماید مرتکب کفر اکبر  را سخنی از سخنان رسول اهلل یا ، ومورد اجماع

 .گرددمی

 یالهم غیر احکاو رسولش را انکار ننماید اما معتقد باشد که  اهللحکم ، حقانیت «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »به  حاکمِ دوم:

به صورت کلی و یا در مواردی جزیی که از اقتضای زمانه ناشی می گردد برای حل موارد اختالف برانگیز میان 

کامی که )همان اح برتری دادن احکام مخلوق دلیلبه  که این نوع تفکر،در این ند،ترتر و جامعمردم، بهتر و کامل

ستی کفر است شکی وجود ندارد و بای دانای ستوده اهلل( بر حکم نهاستذهن آنان بوده و رسوبات فکری آ یزباله

اختالفی پیدا نمی کند و  و رسول اهللذاتاً با حکم  ،دانست که گذر زمان و تغییر اوضاع و نوآوری در حوادث

م به عالِ وچیزی در کائنات نیست که در کتاب و سنت برای آن نصی ظاهری و یا استنباطی وجود نداشته باشد، 

 .بدان آگاهی می یابد و جاهل به علت جهالتش از فهم آن محروم می ماندسبب علمش 

و  اهللم را معادل حکم احکابهتر است اما این  و رسول اهللاز حکم  هیم غیر الاحکافرد معتقد نباشد که  سوم:

 ازدسدین خارج می  یدایره ازفرد را نیز مشمول حکم دو مورد قبل شده و  مسأله، این به شمار آورددر ردیف آن 

ءٌ ﴿زیرا مخلوق را در کنار خالق قرار داده و سخنش متناقض و مخالف است با:   هیچ چیزی» [َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

و از هر گونه مشابهتی ، منفرد و بی شریک بوده اهللای که تاکید دارند که و سایر آیات کریمه «نیست اهللهمانند 

 اختالف ی که مردم بر سر آنها دچارداوری نمودن در مورد مسایل در و ،در ذات و صفات و افعال با مخلوقات

 ست.، پاک و مبرا اندگشته

می باشد اما گمان نماید که  و رسول اهللیا بهتر از حکم  و تراز، همالهیم غیراحکامعتقد نباشد که فرد  چهارم:

و رسول عمل شود، این مورد نیز به مانند موارد قبلی، صاحب فکرش  اهللجایز است به حکمی مخالف حکم 

 ،و رسول اهللحکم در این حالت، فرد گمان دارد که می توان مخالف ، ایمان خارج می سازد یرا از دایره

 .اندهکردی قاطع و آشکار، آن را تحریم اکه نصوص صریح و صحیح به گونهحکم نمود در حالی

و  هللاترین و آشکارترین مخالفت و ستیز و دشمنی را با شرع ترین و جامعگراعتقادی، بز این نوع کفرِ پنجم:

و  ،کمو ح ،و تنوع ،و تشکیالت ،و ارجاع ،و نظارت ،و تدارکات ،و از نظر پشتیبانی داشته اهللاحکام و رسول

گونه که دادگاههای شرعی، دارای همان به محاکم شرعی شباهت دارد و ،و مراجع و منابع و مستندات ،الزام

که  ، دارای مراجعی هستندنیز هااین دادگاه مراجع و مستنداتی هستند که همگی از قرآن و سنت نشات می گیرد

سوی و نهای مختلف و قوانین گوناگون از قبیل قانون فرامتشکل از قوانین تلفیق شده و اقتباس گشته از شریعت

 .منتسب به شریعت و غیر آن می باشد گذارانبدعتآمریکایی و بریتانیایی و ... و مذاهب 

و  نشین و امثالهم مورد استناد قرار می دهندسای عشایر و قبایل بادیهؤست از آنچه که بسیاری از را عبارت ششم:

 .نیاکان و عادات سرچشمه می گیرد نامیده شده و از پدارن و "سوالف"هایی است که مرجع این احکام، حکایت
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حکم می کند و از دین خارج نمی گردد پیشتر گفته  «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »که در آن فرد، به  بخش دوماما در مورد 

ُكْم باَِم َأْنَزَل اَّللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم الَْكافُِرونَ ﴿ یدر مورد آیه شد که تفسیر ابن عباس هرکس برابر آن » [َوَمْن ََلْ ََيْ

همان تفسیری  ؛بر این قضیه می باشدناظر   «گمان کافرنداو و امثال او بی ،چیزی حکم نکند که اهلل نازل کرده است

و  "د.کفری نیست که شما می پنداری"یا در جایی دیگر می گوید: و   "است این کار، کفر اصغر "که می گوید: 

َما  َغرْیَ »حکم دادن به  یای معین به ورطهه شهوتش وی را در قضیهانجام این عمل توسط فرد بدین خاطر است ک

و رسول برحق بوده و بر گناه و خطای خویش در  اهللکشانده اما در عین حال اعتقاد دارد که حکم  «َأْنَزَل اَّلل

 کنار نهادن هدایت ربانی اعتراف دارد.

کبیره  ترین گناهاننمی سازد اما معصیتی است بس عظیم که از بزرگ زایلفرد ایمان را از اگرچه انجام این کار، 

-ناحق و غیر آن باالتر است زیرا معصیت سوگندخواری و دزدی و می آید و از گناهانی چون زنا و شراب شماربه 

 که لفظ کفر بر آنان اطالق نگردیده است. اندر از گناهانیتکفر نامیده می شوند بزرگ اهللهایی که در کتاب 

شرع و  ربرابدر  تسلیمکه تمام مسلمین را حول رجوع به کتابش تجمیع نموده و فرصت  مسألت داریم اهللاز 

 42.بر این کار قادر و تواناست اهللگرداند و نصیب همه  مندی بدان رارضایت

*** 

برای برخی از آنان، خِلط مبحث به وجود آمده چنان و مبرهن گردیده یا هم واضحگران آیا این قضیه برای دعوت

از تفکر ارجایی است  متأثردیگر  سویدارد و از  ریشه در سخن ابن عباس سواز یک  است؛ خلط مبحثی که

ه به باشد ک «اَّللَما َأْنَزَل  َغرْیَ »مانند حکم به  به عملیکه میان ایمان و عمل فاصله می اندازد حتی اگر آن عمل، 

 ؟را نقض می نماید «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » ،صورت صریح و آشکار

تی که حجم راسه؟ بباید داشته باشیمها چه انتظاری د دیگر از تودهانگران درگیر این ابهامحال که داعیان و دعوت

هایی که می بایست مبذول داشت تا این قضیه به صورتی تالش ؛نمایی می کندها در مقابل ما خودانبوهی از تالش

ترس  بتوانند بدون احساس ناآشکار گردد و آن شانو برای تبیین شودواضح، و خالی از هر گونه ابهام برای مردم 

 و وحشت از حق و حقیقت، حق ربانی را در آن بیابند و ببینند.

 «إاِلَّاَّلللٰهَ الَإِ » اما تنها این مساله نیست که در مبحث بود حاکمیت یمسألهاین مسایلی که مطرح گشت در مورد 

در ابعاد دیگر از قبیل مسایل ملی و قومی و عدالت بلکه الزم است  بایستی در موردش روشنگری صورت پذیرد

به ری گروشناین نیز  تداخل نمایند «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »قضیه در  طی مسیر دعوت، اجتماعی و امثالهم که ممکن است

 .خوبی به انجام رسد

                                                           

 در اینجا به پایان می رسد، مترجم. شيخ ُممد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل شيخسخنان   42
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ها به دور خویش از می توانست برای جذب توده و ایشانوجود داشتند  رسول اهلل در اطرافموارد متعددی 

عربی را اشغال نموده بودند و  یهایی از شبه جزیرهدر آن برهه از زمان، ایران و روم، بخش ..آنها استفاده نماید

اید د جلب نمها را به خوت و غیرت قومی و برجسته ساختن عربیسم، تودهمیّانگیختن حَمی توانست با بر  پیامبر

 .«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »بگویید که:  امر نمایدآنان به  پذیرفتندش را زعامتگاه که به دورش جمع شدند و و آن

مندان در عرش ثروت بودند ثروتبرداری وجود داشت، و اجتماعی جهت بهره ییزمانی، قضایا یدر آن محدوده

ا، و گرفتن رب یمسألهبا لغو  - حداقل – و کسی در این فکر نبود که و تهیدستان در چاه فقر دست و پا می زدند!

ش یابد و مندان کاهمستمندان و ثروت یمندان، آن را میان فقرا توزیع نماید تا فاصلهمبلغی از اضافه درآمد ثروت

مال فقرایی که زیر دست و پا لگدبرداری نماید و با این کار، از این مساله بهره داشت که این امکان را رسول اهلل

 توانستمی آن با و آوردبه وجود مینیرو و توانی   رسول اهللدر نتیجه و  گشتندوی جمع میشده بودند حول 

 .«إاِلَّاَّللهَ الَإِلٰ »بگویید : امر نمایدهیجانات ناشی از جنگ به آنها  یدر میانه و ،برخیزدقدرت قریش  به مقابله با

و  تانقشی مفید ایفا نموده و هیجان هاو بسیاری از مسایل دیگر وجود داشت که می توانست در تجمیع توده

 به سوی دعوت جذب شوند؛ از خالل این مسایل عمومی، مردم گاهنان را به جوشش درآورد و آنآ احساسات

ی آن ها به سهولت براو توده ایندت خویش، بسیاری از مردم را به خود جذب می نمهمان مسایلی که بنا به طبیع

ند اما رسول اینثارشان می نمو احساسات خود را  دوستیو  گرد می آیندش انو حول سردمدار گردندجمع می 

ز ای واحد متمرکمسألهبر روی  صرفاً کدام از این مسایل را مطرح ننمود و، هیچربانی، با عنایت به وحی اهلل

آری، ،و در نتیجه عداوت مردم گردید قوم گشت و این همان چیزی بود که سبب برانگیخته شدن دشمنی بزرگان

را به نور ایمان روشن  ، قلب اصحاباصرار ورزید تا آنکه اهلل «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »تنها و تنها بر  حضرت رسول

 ساخت؛ همان یارانی که بعد از انبیاء، بهترینِ خلق اهلل بودند.

اهمیتی  مّتای خاص، بدین خاطر نیست که دیگر موارد در حیات مسألهالبته بایستی توجه داشت که تمرکز بر این 

اما علت  می این مسایل استبلکه حرکت اسالمی به دنبال تحقق گام به گام تما !گونه نیستندارند، هرگز این

ای که ترین قضیهو در واقعیت زندگانی مردمان، بزرگ اهلل یاین بود که در منهج و برنامه اهللرفتار رسول

ت و اس «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »و این حیات را به آخرت پیوند می زند همانا  می گرددحیات بر اساس آن استوار  یبرنامه

الزم است که تمامی مسایل زندگی بشری از این قضیه مهم منبعث گشته و نشات پذیرد و با آن ارتباطی پویا و 

ر درنگی بیاموزد، به همین دلیل است که منهج ربانی، تنگاتنگ داشته باشد و از آن، صدق و اخالص و یک

را از  بر می دارد و آن «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »قضیه  حتصحیگام اول را با واضح نمودن و ی تکوین و شکل گیری، مرحله

که ممکن است تیره و تارش سازد پاک می گرداند تا عبادت به صورت خالص و  تاریکیهر گونه شبهه و 

و  پیروانش پاک در قلوب آن هنگام که باشد و تنها و تنها برای خشنودی وی انجام گیرد و اهللدست برای یک

نقطه اتصال تمامی مسایل مورد نیاز زندگانی انسان در  ، مترجم(دونمرسوخ  شانافکاردر مُنتهای و ) خالص گشت
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و مسایل را در هم فرو برند و دچار سرگشتگی )ها گرفتار ابهام شوند زمین گردد بدون ترس از آنکه این قلب

ل همان گام نخست، مسایگیری اولیه وجود دارد و اگر در شکل یدر حالیکه این ترس در مرحله، ، مترجم(گردند

های مادی و زمینی زمام امور را در ، مصلحتبه وجود آیددیگر در هم تنیده شود و خلط مبحث مختلف، با یک

و شیطان می تواند با مسایل گوناگون آنان را سرگرم های ورودی شیطان مبدل می شوند )دست گرفته و به درب

 هدف اصلی منحرف سازد، مترجم(ساخته و از 

 قلب از با طرف نظر -گراندعوت براستی در قله)حال بیاید و به واقعیت موجود نگاهی افکنید، مترجم( آیا ب

ن قوم در قضایایی چو بدون درگیر شدن آنان هاىقلب وبه تنهایی نقش بسته  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » یقضیه ،- !هاتوده

 !پاک و خالص گشته است اهلل یخالصانه عبادتگرایی و عدالت اجتماعی،  برای برجای آوردن  پرستی و ملی
اسالم "و  "اسالم کمونیستی"گران، برای جمع آوری مردمان به دور خویش، از که می بینیم این دعوتدر حالی

 رانند؟سخن می "تکثرگرایی در اسالم"و  "دموکراتیک

*** 

م انجابه گران بلکه برای خود دعوت ها، نه برای توده"مشروعیت " یمسأله یاز چهرهآیا زدودن گرد و غبار 

 ده است؟رسی

 داریم؟ در ذهن ریچه برداشت و تصوّ "مشروعیت"راستی ما از مفهوم هب

ر خصوص زمانی که شریعت اسالمی در بیشته، مترجم( در غربت دوم اسالم، و بکه )با کمال تاسف باید بگویم

از مسند قدرت کنار زده شد، معیارهای اسالمی خود را به دست فراموشی سپردیم و به جای آن،  مسلمینبالد 

 .ساختیم خود گوش یآویزه - شرعی سیاست در خصوصاً - های غربی رامعیار

شترین کس که بیغرب می گوید که مالک مشروعیت، کسب پیروزی و برتری در انتخابات است... پس هر آن

مشروعیت می یابد و مستحق آن می گردد که بر کرسی ریاست تکیه زده و  سازد آراء را از آن خودتعداد 

 حکومت را در دست گیرد.

ییراتی که همان تغ ؛ببندید! را در بر گرفت معیاراین  شدیدی که تغییر روی برای اندک زمانی، چشمان خود را بر

بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند و اکثریت را از آن خود گراها در الجزایر و هنگامی رخ داد که اسالم

مبادی  ها وبه ارزش اش!بندی، به خاطر شدت پایما را به این امر عادت داده است که "بلند مرتبه!"ساختند! غرب 

می دهند یل را مسلمین تشک، در برخورد با مسایلی که یک طرف آنانسانیپذیری و احترام به حقوق انسانی و دگر

 نگاهی دوگانه داشته باشد و با موازین دوگانه به وزن نمودن قضایا بپردازد!!! 

گرایان بپرسیم که آیا معیار کسب اکثریت )ای برادر، مترجم(، غرب و همراهانش را واگذار تا به همراه هم از اسالم

 در انتخابات، مالکی اسالمی است و اسالم نیز چنین معیاری دارد؟
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 مطلق کثریتا انتخابات، دربتواند  - دیگری سیاسی لشکُّ ت هر یا و - تیأحزب و یا هی و یاکه انسان  فرض کنید

 مشروعیت آیا ننماید، حکم «َما َأْنَزَل اَّلل» به آن، از پس و سازد خود آن از را آراء صد در صد و آورد دست به را

 می شود؟ شناخته رسمیت به اهلل دین در وی

نوع حکمی را که قرار است بر مردم و  ،انتخاب حاکم ینحوه یجداگانهدر غربت دوم اسالم، ما دو موضوع 

 ایم.دیگر نشاندهایم و آنها را بر جای یکدیگر اشتباه گرفتهبا یک جاری گردد

ط الزم مورد شرودر  "سیاست شرعی"های اسالمی حاکم بود فقیهان آگاه به قِسم که اسالم در سرزمین هنگامآن 

فقه " یبارهاند و درهای حکومتی سخن راندهو دیگر مسایل مربوط به سیاست ابرای حاکم و بیعت آزاد و شور

اند: اند و گفتهو شروطی که می تواند در شرایط اضطراری نادیده گرفته شود نیز اعالم نظر کرده "ضرورت

شان خطور هناما هرگز به ذ "شنید و اطاعت کرد ،می نشیندبایستی، فرامین کسی را که به زور بر تخت حکومت "

لمداد ق رانی نکند و در عین حال، حاکم مشروع مسلمینحکم الهینکرده که حاکم ممکن است بر اساس شریعت 

 !!گردد

ن است که بر اساس شریعت ربانی بنا گردیده آط اساسی برای مشروعیت یک حکومت از دیدگاه اسالمی، شر

 روایی نمی کندفرمان «َما َأْنَزَل اَّلل»ذ نمودیم که حاکمی که بر اساس تلمّ ،کثیرتر نیز در محضر ابنباشد و پیش

 عمل می نماید. اهللبه شریعتی مخالف شرع 

 مانخنانتمامی سواضح و مبرهن گشته است یا آنکه  - چه برسد به توده مردم - گرانآیا این موضوع برای دعوت

ایم که انتخابات برگزار شده،مترجم( می چرخد )و محفل خود را با این سخنان گرم نموده حول انتخاباتهنوز 

جم( پارلمان تاکنون در )انتخاباتِ، مترو انتخاباتی آزاد بود یا به صورتی نمایشی و ساختگی برگزار گردید؟ آیا 

به خرج دهیم تا آراء بیشتری  ایم؟ و چه میزان الزم است که تالش و کوششچه تعداد آراء را از آن خود کرده

 به خود اختصاص دهیم؟!

به تاکید اگر گمان داشته باشیم که با کسب اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی، راه را بر روی ما می گشایند تا به 

ن می ایماهایم و انتخابات الجزایر بهترین دلیل گفتهلوحی گشتهبپردازیم، به شدت گرفتار ساده اهللتطبیق شرع 

 .(مان در مصر و غزه، بهترین شاهد مثال عصر حاضر می باشد، مترجمو حال و روز برادران) باشد

برای رسیدن به حکومت و تالش برای تطبیق شریعت  - اساساز  - این راه بایستی توجه داشت که انتخابِ و اما

 نوع یاز طریق آن، خود مخالف روح شریعت است زیرا در این روش، مردم به عنوان مرجع انتخاب کننده اهلل

 توجه نمایید که در اینجا در مورد انتخاباند )در نظر گرفته شده شوددر جامعه بدان حکم حکمی که قرار است 

سیستم  کند و اگررانی میم بر آنان حکم( پس اگر این مردم اسالم را انتخاب نمودند، اسالحاکم سخن نمی رانیم

 راستی آیا این است اسالم؟! هرا بر گزیدند آن سیستم بر آنها حکم می راند! ب اهللدیگری غیر از شرع 

 :گیریم؟قرار می  اهللو در این صورت در کجای این قول 
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ُة ِمْن َأْمِرِهمْ َوَما َكاَن ْلُِْؤِمن  َوال ُمْؤِمنَة  إَِذا َقََض اَّللَُّ ﴿ رَیَ
ُم اْْلِ  [َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُ

ری کرده باشند )و آن را مقرّر نموده باشند( اختیاری از هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که اهلل و پیغمبرش داو»

 (91)األحزاب:  « .(اهلل و رسول باشد یایشان باید تابع اراده یو ارادهخود در آن ندارند )

انتخاب یا عدم انتخاب مردم  ،که افراد ادعای اسالم دارندمادامی ، اهللبدانید که مبنا و مصدر الزام در شرع 

روای فرمانیگانه به عنوان  خالقپذیرش و ) اهللنیست... زیرا اگر آنان خود را مسلمان می دانند رجوع به شرع 

، هللاگردانی از شریعت صورت، و با رویآنهاست در غیر اینترین بدیهیات زندگی از بدیهی مترجم( ،زندگی

نماز  حتی اگر می بندد رخت بر شانز آنان منتفی گشته و از وجودو روی نهادن به شریعتی غیر از آن، ایمان ا

 اند!!که مسلمان نمایندگمان چنین بخوانند و روزه بگیرند و 

ُسوِل َوَأَطْعنَا ُثمَّ َيَتَوَلَّ َفِريٌق ِمنُْهْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَما ُأوَلئَِك ﴿ إََِل اَّللَِّ  َوإَِذا ُدُعوا * بِاْْلُْؤِمنَِي َوَيُقوُلوَن آَمنَّا بِاَّللَِّ َوبِالرَّ

 [َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْينَُهْم إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم ُمْعِرُضونَ 

کنیم، امّا پس از این ادّعاء، گروهی از ایشان ( اطاعت میه اهلل و پیغمبر ایمان داریم و )از اوامرشانب گویندو می»

شوند، و آنان در حقیقت گردان می( رویچون جهاد، و از حکم قضاوت شرعی)از شرکت در اعمال خیر هم

ر چیزی که اهلل نازل بپیغمبر، براشوند تا )پیغمبرش فرا خوانده میهنگامی که ایشان به سوی اهلل و  *. مؤمن نیستند

گردان ( رویشود و از قضاوت اوشان ظاهر مینفاقشان داوری کند، بعضی از آنان )( در میانفرموده است

 (18–17النور: )  «.دگردنمی

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ال  ﴿ ُموا َتْسلِيامً َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى َُيَكِّ َّا َقَضْيَت َوُيَسلِّ  [جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرجاً ِِم

ه داوری های خود بآیند تا تو را در اختالفات و درگیریشمار نمیه امّا، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن ب»

 43(15النساء: ) «.( باشند کامالً تسلیم ) قضاوت تونطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و 

 یدر زمین اصرار داشته و دست رد بر سینه اهللحقیقت این است که بدون وجود مومنینی که بر تحکیم شریعت 

و  بودهکفر اکبر  ، اهلل که تن دادن به شریعتی غیر از شریعتداشته باشند  های غیر از آن زنند، و یقینشریعت

نیز  و این.. اسالم در دنیای واقعی نخواهد توانست بر مسند قدرت نشیندخارج می سازد، ایمان  یدایرهرا از فرد 

این نوع مومنین در مجتمع کنونی، تعدادی اندک دارند و در شرایطی به سر می برند که جاهلیت که  داردحقیقت 

است اما اقتضای موقعیت این است که به دعوت خود  قرار دادهخود  یآنان را تضعیف نموده و زیر تند باد کوبنده

                                                           
به ذات مبارکش سوگندی موکد یاد می کند که  نمایدپس از آنکه از ادات نفی استفاده می اهللمی گوید:  270در کتاب التبیان، صفحه  ابن قیم -43

را در تمامی اختالفاتی که در اصول و فروع و احکام شرع و معاد و صفات و ... روی می دهد به عنوان حَکَم انتخاب  اهللخَلقش ایمان ندارند مگر آنکه رسول

حکم  یی حُکم ماللی رخ ندهد؛ به عبارت دیگر، نباید از نتیجههایشان از نتیجهب ایمان نمی گردد مگر اینکه در قلبکنند و حتی صِرف این مسأله هم سب

 هدچار تنگی سینه شوند بلکه باید از اعماق قلب خود پذیرای آن گردند و حتی این مسأله نیز ایمان را برای آنان به بار نمی آورد مگر آنک  حضرت رسول

 ای نتیجه حکم را بپذیرند و در مقابل آن کامالً تسلیم گردند، مترجم.منازعهبدون هیچ 
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ه می گوید: همان حقیقتی ک ؛یمساز تا حقیقت موضوع را برای مردم تببین یمای مستمر بکوشو به گونه یمادامه ده

است! و پیوسته راضی گشت ایمان را از خود سلب نموده  اهللهر گاه فردی مسلمان به شریعتی غیر از شریعت 

ه که هسته و پایگاهی گاتا آن یمت و مستلزمات این حقیقت تربیت کنمقتضیا اساس مردم را بر یم کهماید تالش نبای

این است وظیفه و و در حال حاضر، آری، ، امور را در دستان خود قرار دهد یمومن ساخته شود که سررشته

ای هکه توسط صندوقنه این -که زمان زیادی هم برای تحقق آن به طول بینجامدهر چند  -ماموریت دعوت

مسیری  دیکه می خواه د یایمسلمین باش یدر جرگه دیدوست داررای از مردم فتوا گیرد و نظر بخواهد که آیا 

 د؟!یدیگر را اختیار نمای

 یواضح و مبرهن گشته است یا آنکه آنان به صورت -تا چه برسد به توده های مردم -گرانآیا این قضیه برای دعوت

مردم را تعیین  -44حداقل در ظاهر امر -هایی کهاند؛ همان مالکنا آگاهانه به سوی معیارهای دموکراسی خزیده

 که صاحب خلق و فرمان است: یدانند نه الهمی منوع حک یکننده

ْلُق َواأْلَْمرُ ]  [َأال َلُه اْْلَ

 (51األعراف: ) «.آگاه باشید که تنها او می آفریند و تنها او فرمان می دهد» 

 دیگر جدا می گردد!اسالم و جاهلیت به کلی از یک مسیرجاست که از اینو 

*** 

ای ه گونهاصلی دعوت ب یآیا پایه و هسته)مطلب مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که، مترجم( 

 محکم و استوار بنا گردیده است؟

ته و تبلور نیاف «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یقضیهگران، هنوز هم در ذهن برخی دعوتم که اگر یدر همین ابتدای امر می گوی

، بر مستحکم دعوت یاصلی و هسته یمبهم باشد چگونه می توان انتظار داشت که پایه "مشروعیت" یمسأله

 های مطلوب استوار گردد؟اساس اصول و ویژگی

ن شکل ممکن ، در باالتریگرانی است که برای نشر دعوتکه مشتمل بر دعوت - الایده یبایستی دانست که هسته

و صالبت می یابد: اول، درک و فهم آگاهانه از  می گیردعظیم شکل  یبر دو پایه - اندیافته از آمادگی، پرورش

 و دوم، تربیت عمیق و ژرف بر اساس مطالبات و تکالیف مورد نظر دین اسالم. ،حقیقت اسالم

و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »مهم و اصلی که همانا  یچنان در دو قضیهعد فهم و درک مشاهده نمودیم، همکه در بُچنانو 

در  ست ومرتبط ا حرکت یمنهج و برنامه که بهاست دچار مشکلیم تا چه رسد به قضایای دیگری  "مشروعیت"

                                                           
 حکومتکه در حقیقت، حکم و در دستان آنان قرار دارد در حالی گذاریقانون بر آن است که قدرت و توده ها در نمایش دموکراسی، گمان جماهیر -44

 هبدار، نتیجه یکی است و هر دو سرمایه اختیاردر دست مردم باشد و چه در  گذاریقانون سرمایه داری است! اما از دیدگاه اسالم، چه قدرت اختیاردر 

 د.گردنالهی منتج می داری بر اساس شریعت غیرحکومت
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قایص با ن تری دارد نیزکه جایگاه خطیرتر و مهمچنین در مبحث تربیت آینده مورد بحث قرار خواهیم داد، هم

 .بسیار شدیدتری مواجهیم

در  اهللرا دنبال می نماییم در می یابیم که بخش اعظم تالش رسول گاه که سیر تکوین نسل اصحابو آن

جاالت و مَ بوده و در تمامی استواریو صالبت  ای متمرکز گشت که در نهایتِپایه بر تربیت هسته و ،دوران مکی

 وجدانی و عملی سرآمد باشد.و ادراکی و رفتاری،  و های ایمانی و اخالقی،زمینه

ها از وجود چنین هیچ نسلی از نسل چهاگر - تکرار نخواهد شد قیامتتا روز  درست است که نسل اصحاب

نسل  از آن الگوپذیریاما در اینجا بحث الگوگیری و  - افرادی، و با چنین جایگاه رفیعی خالی نخواهد ماند

وار از لحاظ عقیده و رفتار به خوبی است ی اصلی،هسته که اینکه الزم استمطرح است و  برای ما منحصر به فرد

و الگو  ددبنا می گرروشن و تمام نمایی از حقیقت اسالم باشد زیرا دعوت بر دوش چنین افرادی  یگشته و آیینه

می  اسالم زدوده یدوم از چهره تبا تالش چنین نفراتی است که ظلمت غربو نمونه، از میان آنان بر می خیزد و 

 اول اسالم را پایان بخشند. تتوانستند غرب که جماعت اصحابچنانشود هم

ما در اینجا ا های اصلی را در کتاب به موضع تربیت اختصاص خواهیم داد)با وجود اینکه، مترجم( یکی از فصل

، هر سطحی  وتی دعمی گوییم که الزم است در ابتدا درک نماییم که برای وضعیت فعلی و به نسبت هسته و پایه

ه، از آن مدنظر قرار گیرد زیرا ماموریت این هست خاصّیاز تربیت پاسخگوی اوضاع نمی باشد و می بایست سطح 

ای در سر راه آن قرار دارد و با دشمنان زیرکی روبروست که های غیر منتظرهبسیار سخت و دشوار بوده و مشقت

ها را به نسبت اسالم در دل دارند... و بدین ها و خصومتتوزیگر و مکارند و حجم زیادی از کینهبه شدت حیله

ها وزیتاین مهم برآید و با آن میزان از مشکالت و کینه یخاطر است که هر سطحی از تربیت نمی تواند از عهده

 .    مقابله نماید

راه ا این وجود، باما  فرساستطاقتمطلوب و مناسب، بسیار سخت و  تربیتیکه مسیر رسیدن به سطح علیرغم این

ی شانه خال یهزینه در حال پرداخت اسالمی امّتاز آن نداشته و به شدت بدان محتاجیم زیرا  و گزیریگریز 

 یوانچون هجوم حیها، همامّتتمامی  که شدهبه این منتج  امّتکاهلی  اینو است  نمودن از زیر بار تکالیف دینی

گیریم  ای در پیشالعادهاند... و ناچاریم که امروز، تالش فوقگشتهور حمله  امّتاین  یدرنده بر شکارش، بر بدنه

ساله را جبران نماییم؛ دو قرنی که در آن، دشمن توانسته امور را در دست  200لی بتا شاید چیزی از این کاهلی و تن

 . نمی دهدموقعیت خود را به آسانی از دست  بدیهی است کهو  زند خیمه امّت یو بر سینه گیرد

ماورایی و  تالشی ندمند بودنیز بهرهوحی  از و ندخود داشتدر میان  را رسول اهلل با وجودیکه اصحابنسل 

 ، مترجم(ست کهابسیار بدیهی بنابراین  )د .. نرا غروب بخش امّت ید غربت اولیهنتا بتوان ندبه خرج داداستثنایی 

به صورت  را وحی ،مانبرای یافتن جهت حرکت را در کنار خود نداریم و که حضرت رسولدر حالی -ما

از اهلل  و از خود نشان دهیممراتب بیشتر به  یتالش ایستیب -داریمدریافت نمی، و به مانند نسل اصحابمستقیم 
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هایمان را امگهایمان برکت بخشیده و تا به تالش یاری بجوییمو مهربان و بردبار و باگذشت  ،بزرگ و بلند مرتبه

 دستان ما رقم زند. برغربت دوم را  نمودنو افتخار زایل  استوار گرداند

که  التیمشکرا می طلبد اما  جهد و تالش میزان ای است که بیشترین، مرحلهو بنیان دعوت هستهایجاد  یمرحله

هایمان را با شتاب بدون تردید نشان از آن دارد که ما گام نماییمامروزه در میدان فعالیت اسالمی مشاهده می

ر به جایی و حتی کا دهیممینتربیت را مورد تفقد و توجه قرار  یمسألهچنان که شایسته است ایم و آنبرداشته

 عاجزیم. مختلف موارد برای برخورد بااز درک ضرورت تربیت و آمادگی  گاهاًرسیده که 

*** 

دعوت تا حد مطلوب و معقول گسترش یافته است؛  و اساسی اصلی یهستهجاست که، مترجم( آیا )سوال این 

 فعلی دعوت باشد؟! مقتضیاتای که متناسب با همان حد و اندازه

عام و مردمی باشد، شکی نیست که از خالل دعوت مداومی و پایگاه قاعده همان ، اصلی یهستهما از  قصوداگر م

 نداهو از البالی شهدایی که هستی خود را در راه دعوت در طبق اخالص نهاد استمرار داشتهسال  50که بیش از 

 انشآواره ساختنو محبوس کردن و شکنجه دادن و  مسلمینهایی که جاهلیت در ریختن خون و از طریق حماقت

از دید  وارهمانی است که هپایگاه گسترده گشته و افزایش یافته است و این همان سنت ربّاین ده، رسانیم انجابه 

 رنگ فنا به خود نخواهددیگر که اگر برای دعوتی خون ریخته شد، آن دعوت طاغوتان مغفول مانده است: این

ه رریزی و زندانی نمودن و شکنجه کردن و آوادر مسیر خون چه بیشتراست که هر آنگمان طاغوتان بر  !دید

 یتر می گردند و همیشه این هدف را بر دیوارهگام بر دارند، به پایان دادن به حیات دعوت نزدیک مومنان ساختن

که  تقدیری است الهی فرایند، غافل از آنکه این روزی در آن می باشندبه دنبال پیذهن خود آویزان می کنند و 

 کافران را به درک واصل می نماید:ه و شددر نهایت به خالص شدن و پاک گشتن مومنین منجر 

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِي ﴿ اُم  *َوال َُتِنُوا َوال ََتْ إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّ

ا َبْيَ النَّاِس َولَِيْعَلَم اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواَّللَُّ ال َُيِبه الظَّ  َص اَّللَُّ الَِّذيَن آمَ  *اْلَِِي ُنَداِوهُلَ وا نُ َولِيَُمحِّ

 [َوَيْمَحَق الَْكافِِرينَ 

اگر به شما  *و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و شما برتر هستید اگر که به راستی مومن باشید »

جراحتی رسیده است به آن جمعیت نیز جراحتی همانند آن رسیده است و ما این روزها را در میان مردم دست به 

دست می گردانیم تا ثابت قدمان بر ایمان را جدا سازد و مومنان شناخته شوند و اهلل از میان شما قربانیانی برگیرد و 

داند که اهلل مومنان را سره و خالص گرو تا این *کاران را دوست ندارد تمشان گرداند و اهلل سافتخار شهادت نصیب

 (414 – 499آل عمران: )  «.و کافران را نابود و تباه سازد

تمامی عالم اسالمی را در بر گرفت ضمن به وجود آمدن انشعاب در آن، و   آری، پایگاه مردمی، گسترش یافت

راهی  اهلل لکن آمدندنظام جاهلی به دنیا  ی؛ جوانانی که در سایهندگام نهادو هزاران نفر از جوانان در مسیر آن 
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های تو حماق ،های دعوتفعالیتبا تاثیر پذیری از  که فرمودهگونه اراده دیگر برای آنان در نظر داشته و این

یزان حرکت اسالمی به چه م، اما به راستی وزن اثرگذاری این مردمان بر روی طریق اسالم را اختیار نمایند جاهلیت

 است؟

اما آیا این  شکی نیست گشتندهای دعوت به این شیوه خوشحال و پایه پایگاهگران با گسترش که دعوتدر این

ت فدا در مکه شرفیاب شدند، خود را جه اهللبازی به حضور رسولبه مانند جمعیت انصار که برای جان هاتوده

 سازد!!!ها را افزون میو این همان چیزی است که شک و تردید !د؟نشدن در راه دین آماده نمود

نجه و عام مسلمین و شکو قتل جاهلیت، مرتکب حماقت می گردددر همین ابتدا می پرسیم که آیا آن هنگام که 

ها مواجه ها و اذیتگردد و با انواع آزارمیرسد و امنیت و آسایش از ایشان سلب میآواره نمودنشان به اوج خود 

ده و بر آن مداومت کرخود را حفظ  یچنان می تواند احساسات تحریک شدهزده همهیجان یگردند، این تودهمی

 دان عمل و: صدق و اخالص ما به حد مطلوب نرسیده و با این بهانه از میدر آن هنگام می گویدآنکه نماید؟ یا 

 د؟!طریق دعوت خارج می گردد و بدان پشت می کن

بر فرض مثال، مسلمین حکومت را در یکی از کشورهای اسالمی به دست گیرند و جاهلیت صلیبی و صهیونی اگر 

ن کارهایی که ممکراهبا صرف نظر از دیگر  - اقتصادی یقد علم نماید و آنها را در حصار محاصره شاندر مقابل

زده می تواند به خاطر اقامه شدن هیجان احساسی و یآیا این توده سازد محبوس - است مورد استفاده قرار گیرد

ازگشت را اختیار ای نان، مسیر بو اجرایی گشتن احکام اسالمی بر گرسنگی صبر پیشه نماید؟ یا آنکه به دنبال لقمه

 نموده و از راهی که پای در آن نهاده باز می گردد؟

ان را به یه زنند و جاهلیت جهانی نیز آناز بالد اسالمی بر مسند قدرت تک اینقطهیا فرض بگیرید که مسلمین در 

می استفاد ننماید و حکومت اسال شانهای اقتصادی و غیره بر علیهشان نشود و از حربهحال خود واگذارد و متعرض

های زشت و ناپسند را از گردان را از رادیو متوقف سازد و صحنههای اغفال کننده و روانصرفاً پخش آهنگ

زده باز هم بر ها ممنوع اعالم نماید... آیا این جماعت هیجاندر خیابان را خودآرایی زنان تلویزیون حذف کند و

برخی از آنها کناره می گیرند و رد؟ یا هیجانات خود باقی خواهند ماند و آیا احساسات آنان ادامه پیدا خواهد ک

 ؟!روا داشته شود گیریو چرا باید این همه سخت افراط چیست همه: واقعا دلیل این می گویند

هنگامی که  وخود را برای انجام تکالیف اسالمی مهیا سازند  تاآیا الزم نیست که این مردم، اندکی تربیت گردند 

ه از انجام تکالیف مربوطه شان بر آنان اجرا می گرددشان می آیند و یا زمانی که احکام اسالمی دشمنان به جنگ

 د؟نخالی ننمای

عوت، خود به اساسی د یاصلی و هسته یکه پایهبیت این مردم را برعهده گیرد در حالیو کیست که مسئولیت تر

ه احساسات مردمی ک و؛ خود را برای گسترش پایگاه مردمی آماده نساخته استاندازه کافی از تربیت بهره نبرده و 

 نمی یابند؟ عوتد یای را در عرصهاما مربیدر صحنه حاضر می گردند درآمده  جوشششان به در درون
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بسیار سخت و دشوار است و بنا  بارهکه سخن راندن در این گفتبایستی  اهللدر مورد تجرد و اخالص برای 

م گناه نشان نداده و تبرئه نمی نماییو خود را نیز بی ،نداریم در مورد فردی مشخص در این زمینه اظهار نظر کنیم

 است که بر اعماق قلوب آدمیان آگاه است: اهللو تنها و تنها، 

ُدورُ ﴿ ِفي الصه نََة اأْلَْعُيِ َوَما َُتْ
 [َيْعَلُم َخائِ

 (49غافر: )  «.ها در خود پنهان می دارند آگاه استها و از رازی که سینهو اهلل از دزدانه نگاه کردن چشم»

المی های اسفعالیت یدانهایی که امروزه در مگیها و چند پارکه ظاهر اختالفات و چند دستگی اما می گوییم

رکاران انددر میان دست "برادری اسالمی"که در تربیت مشاهده می نماییم بر امری معین و واضح داللت دارد: این

 هایی وجود دارد.، نقصاهللو در اخالص حقیقی برای  ،دعوت یعرصه

تعصب  بینی گردد تا به وادیست برای آن ضوابطی پیشنیست اگرچه الزم ا ناپسنداختالف ذاتاً امری قبیح و 

نشود، به طور قطع در میان  ها کشیدهگروهی از گروه یا برای هوی و هوس و یا برای شخصی از اشخاص و

سبب تفرق و چند دستگی آنان نمی گشت و این  ،اتهایی وجود داشت اما این اختالفاختالف نیز اصحاب

و گردن  اهللبرای  اگر در حالی دچار اختالف گردیم که اخالص، اصل و محور اساسی قضیه می باشد همان

 موجود  هایگراییو حزب ،هاشک، اختالفات و چند دستگییکجی در برابر حق در درون ما ریشه دوانده باشد ب

و  ،و رهبر ،و فکر ،نسبت به رایبه پیدایش تعصب ، و تمامی آنچه که های اسالمیفعالیت امروزین یعرصه در

 .به حداقل ممکن کاهش می یابد منجر می شود و طریقی خاص ،جماعت

 ذاتاً و به هر قیمتی - حتی اگر بر خطا هم سیر حیات کند - صداییهمنباید گمان برد که اجماع و همچنین، 

مطلوب است زیرا پیمودن مسیر اشتباه به دعوت خدمتی نمی رساند و اصرار بر آن، فساد به بار می آورد اما بایستی 

ه به ها با این توجیه کو پراکندگی اتدانست که اخالص در بر زبان آوردن حق، به نسبت دامن زدن به اختالف

چه بیشتر تری در نزدیک نمودن هرت می باشیم، نقش بسیار بیشتر و پر رنگراه درس یارائهدنبال تصحیح خطا و 

 دیگر ایفا می نماید.ها به یکقلب

ایم و در مقابل خود ماموریتی حتمی داریم که بایستی که ما در طی نمودن مسیر، شتاب نمودهسخن این یو خالصه

 دیم.ربه سرانجام برسانیم تا مستحق تمکین و استقرار در زمین گ

 :بیان می داردگونه کسب تمکین در زمین را این یشیوه ،خالق هستی 

ِه َوبِاْْلُْؤِمنَِي ، َوَألََّف َبْيَ ُقُلوِِبِْم َلْو َأْنَفْقَت َما يِف اأْلَْرِض ََجِيعاً ﴿ ِ ْْ َدَك بِنَ لَكِنَّ اَّللََّ  َما َألَّْفَت َبْيَ ُقُلوِِبِْم وَ ُهَو الَِّذي َأيَّ

َ َألََّف  َبَعَك ِمَن اْْلُْؤِمنَِي ، َيا َأُّيه َا النَّبِيه َحْسبَُك اَّللَُّ َوَمِن اتَّ ُه َعِزيٌز َحكِيٌم ، َيا َأُّيه ِض اْْلُْؤِمنَِي عَ َبْينَُهْم إِنَّ ََل ا النَّبِيه َحرِّ

 [اْلِقَتاِل...
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ت و مهربانی ان الفکرد و در میان آناو همان کسی است که تو را با یاری خود و توسط مومنان تقویت و پشتیبانی »

ار هایشان انس و الفت برقرآنچه که در زمین است صرف می کردی نمی توانستی میان دل یر همهایجاد نمود، اگ

شان انس و الفت انداخت چرا که او عزیز و حکیم است، ای پیامبر، اهلل برای تو و برای مومنانی سازی ولی اهلل میان

 (15 – 11األنفال: )  «.اند کافی و بسنده است، ای پیغمبر، مومنان را به جنگ برانگیزکردهکه از تو پیروی 

 :دارندهای اساسی پیروزی را بیان میاین شروط چهارگانه در چهار آیه متوالی یک سوره، شرط
رشار دیگر از انس و الفت سهای آنان به نسبت یکو قلب ،وجود مومنانی که صداقت ایمان آنان به اثبات رسیده

 .ندباشمیو آن هنگام که شرایط ایجاب نمود برای قتال و جهاد آماده و مهیا  ،اندخالص گشته اهللو برای  ،است

ر مسیر د به طور قطع، گاه که در پرتو این آیات به واقعیت موجود دعوت نظر افکنیم مشاهده می نماییم کهو آن 

 ایم.ایم و تعجیل زیادی نمودهایم اما شتاب فراوانی در آن به خرج دادههایی بر داشتهدعوت، گام
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 «و پیامدهای آن 45زدگی در حرکت معاصرعلل شتاب»

 :منجر گشت آنزدگی در شتاب بهکه  داشتسه سبب اساسی وجود  فضای حرکت معاصر،در 

 .از حقیقت اسالم امّتعدم تخمین دقیق مدت زمان دور افتادن  اول:

که گرچه ماموریت پیش رو سخت و دشوار است مردم، و گمان این احساساتفریفته شدن به هیجانات و  دوم:

 است. و قابل حصول دست یافتنی ،اما به سرعت

 .های دشمنانهای مناسب جهت مقابله با توطئهبینیها و پیشعدم اتخاذ برنامه سوم:

 در اینجا، به بررسی هر کدام از موارد فوق به صورت جداگانه می پردازیم.

 هایماندهیباقآشکار نگشته بود و  امّتعوت پا گرفت، تمام جوانب وحاالت دکه  آن هنگام، سال پیش 50بیش از 

 مّتا میانچنان در هم، و برکت رد که خیرگمان می بُی اوضاع را می فریفت و وی چنان ، بینندهمظاهر اسالمی

-نتس و بقایای بود هکردآن رسوخ ن یبه مانند امروز، در بدنه فرهنگیو تهاجم فکری و ، جاری است... ساری و

حقیقت ماجرا را پنهان داشته چون آب زیر کاه در خفا نگاه داشته و های گذشتگان، خالء پنهان و خاموش را هم

 بود.

 یکه این تهاجم از زمانی آغاز گشت که بالد اسالمی تحت سیطره عنوان دارماما در مورد تهاجم فکری بایستی 

غرب،  یعقب مانده بودند تقدم و پیشرفت مادی و علم ،که مسلمین در تمامی جوانبغرب قرار گرفت و در حالی

 بر عمق این تهاجم جمعیهای و رسانه ،آموزشیهای برنامه ،و پس از آن ه بودآنان را مات و مبهوت خود ساخت

از لباس  یجتدرکه به  پرورش دهندهایی نسل تالش کردند تاو  تثبیت نمودنددر قلوب مسلمین آن را  و افزودند

سال پیش و آن هنگام که دعوت  50... اما بیش از ندفرو غلت یبرغ رسومدر آداب و  آرام آرامو  ینداسالم به در آ

اشراف، کسی  یجز زنان طبقههته بود و بسشروع به حرکت نمود، تهاجم فرهنگی هنوز به صورت کامل به بار ننش

و تصاویر و اخباری که این  ،و مجالت هاروزنامهنمی ساخت و اگرچه به سبب انتشار  عریانخود را در سواحل 

با این ند دنمومتوسط نیز میل و رغبت به آن را در وجود خود حس می  یدختران طبقه ساختندها منتشر می رسانه

نکار به شدت از آن نفرت داشتند و به ا دختران طبقات پاییناما  ،هنوز از این برهنگی احساس شرم داشتند ،وصف

به صورت زیر زمینی انجام می گرفت و به  در خفا ون میان دختران و پسران هنوز و روابط پنهاآن می پرداختند، 

و می گشت از چشم مردم فر آشکار شان ی که روابطشدت از پدران و مادران مخفی نگاه داشته می شد و دختران

حترام به داری و اواین افکار یا به علت امانت منتشر می گشتها فکر غربی در روزنامه و کتابت می افتادند! و

ی ه نقل کنندهب از اوقات، بسیاریمنتسب می گشت و یا در  آن و به متفکر غربی نفس نقل کننده، به مرجع اصلی

رادیوها و ... در خدمت تهاجم  وسینماها  وتئاترها  مترجم( های مکتوب،زمان با رسانههم)نسبت داده می شد!  آن

                                                           
 .ایجاد و رهبری شد، مترجم ءمنظور، همان حرکتی است که توسط شهید حسن البنا -45
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ز خود پیشگامان آن محدود بود و تاثیر کمی ابه انجام وظیفه پرداختند اما  راستای آنفرهنگی قرار گرفتند و در 

 برجای می گذاشت.

از  از آن نبود؛ خصوصاً مراحل پس پسبه طور خالصه می توان گفت که عملیات تغییر و تحول، به مانند مراحل 

 لو رانده شد.جنگ جهانی دوم که در آن این تغییر و تحوالت شدت گرفت و با سرعت بیشتری به ج

که این  نمودالقاء می بیننده بهرا  یگمان چنیناز طرف دیگر، میراث گذشتگان هنوز تا حدودی پا برجا بود و

سال پیش از آن مقاومت کرده  50که چنانهم نمایندت مفشار تهاجم فرهنگی مقاو برابرها می توانند در سنت

وز مساجد هن شدت بیشتری داشتفرهنگی تهاجم در آنها که  نیز شهرهای بزرگآن وضعیت، حتی در ، در ندبود

این عبادت اهل دار بودند و حتی اگر کسی هم مملو از قشر جوان جامعه بود و در فصل روزه، پیر و جوان روزه

ها با هماهنگی والدین و از ازدواجدر بیشتر اوقات، خواری در انظار عمومی را به خود نمی داد! جرات روزه نبود

وش به گ ،بود، هنوز اهالی منزلمانده ها کماکان پا برجا ن خانوادهبنیاصورت می گرفت و  یشطبیعی خو مجرای

های جامعه بوده و حد و مرزها را نمی شکستند و هر پایبند سنت ،فرمان بزرگ خانواده بودند و پسران و دختران

می گشت، اما در روستاها، اوضاع دست  گردانی عمومی مواجهتجاوز می نمود با روی خطوط قرمزهاکسی که از 

ر گذر بهای پیشین در جریان بود و روستائیان با انتقاد از فساد موجود در شهرها، و به مانند نسل هتر بودنخورده

 می خوردند. ایام، افسوس

 از دید ناظر خارجی مغفول بماند! ،بسیاری از حقایقکه ممکن است  ،در این شرایط و شرایط مشابه

اشد تبدیل ب دهیبخشی و انرژی م، پس از مدت نه چندان کوتاهی، به جای آنکه بیشتر، مصدر حقیقی حیاتاسال

شدت  چنان بهمردم  ها،امّتای خاص از زندگی در برهه .. وه بودها گشتآداب و رسوم و سنت ازای به مجموعه

می چرخد، اما پس  حقیقی داریکه جامعه بر مدار دین کندیم می زنند که انسان گمانبه آداب و رسوم چنگ 

جدا می شوند از یک طرف، پژمرده شده  ها زندگی بخشیدهکه بدان بخش خودها از منبع حیاتاز آنکه این سنت

عمیق  و اگر تغییرات ...پارچگی خود را از دست می دهندو به خشکی می گرایند و از طرفی دیگر، انسجام و یک

 حیات یدار و مریض، ادامهو به صورت کج ،ها به همین شیوهرخ ندهد ممکن است قرن جامعهشکنی در و قالب

می  در نهایت به سوی نیستی - اگر این تعبیر درست باشد – "فرسایش فکری"دهند اگرچه با دخالت عوامل 

 وانندتها نمی خ می دهند، سنت، اما آن هنگام که تغییرات بینادین روندروزگار کنار می ر یگرایند و از صحنه

 .و از هم می پاشند روندنابودی فرو می  یآنها قد علم کنند و به سرعت در ورطه برابردر 

 تهاجم فرهنگی خود را که در ظاهرِ - اسالمداد این بود که تالش برای نابودی  رخو آنچه که در عالم اسالمی 

 سالماها را که همان ذات و اصل ای فراتر از سنتبسیار شدید و طوفانی آغاز گشت و مرحله - نمایان ساخته بود

ها و آداب و رسوم، در زیر حمالت خود قرار داد و به همین دلیل، در همان گام نخست، سنت ی، هدف حملهبود
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 و فرو ادنه فروپاشیبه رو  ، به سرعتنداز اهداف خود نبود که دست بردارهایی و تالش ،روزیکوبنده و شبانه

 ریخت.

منقرض  امّتبه وقوع پیوست انگار که نسل پیشین  عظیمیسال، تغییرات بسیار  50و بدین ترتیب، در کمتر از 

و فسادی  !وجود نداردها، هیچ شباهتی میان آن دو و به استثنای اسم است گشته و نسلی جدید جایگزین آن شده

 این شرایط، در، نهادگسترش  رو بهگزیده شده، به سرعت  م در بدنِ خواندند همانند سَش می او ترقی که پیشرفت

 ،مرفه خالصه نمی گشت و دختران سطح متوسط جامعه را نیز در بر گرفت یزنان طبقه دردیگر  سواحلبرهنگان 

ان دختران و و ناپاک می کشیده شد! و روابط پنهان پاک!نیز به روستاها  این فساد و بیماری واگیردار و به تدریج

بنیان  و ،شد مبدلمجتمع  رایجحتی به یکی از اصول  بلکهای عادی مبدل گشت مسألهبه نه تنها  ،پسران در جامعه

وصی های خصحریم ،پسران و دخترانبرای و  قدرتی نداشتخانواده بر آن  بزرگ دیگر،ها از هم پاشید و خانواده

 واماندگی یو نشانه عالمتبه  ،در حالت عمومی خود "دین"و  ،را نداشتندن آکه والدین حق ورود به  شدایجاد 

ه عنوان ب ،در اشیاء حولو تغییر و ت مبدل گشتو واپس گرایی و عقب ماندگی از قطار زنده و پویای زندگی 

پاک  حبانشاص راحتی از دامانه ثبات و عدم تغییر را عیبی می پنداشتند که ب مردمان،و  شناخته شداصالت  ینشانه

  نمی گشت!

سال رخ داد و به پیشرفت و تغییر و همراهی با دنیای مدرن و انقالب تکنولوژیکی و  50 یطدر  مواردتمامی این 

 !داده شد انقالب ارتباطات نسبت

ر زمین رخ می ی که درا از حوادث عالم اسالمی می بینیم که نمی توانیمندازیم ا نگاهیبه مسایل  به طور طبیعیاگر 

رف سنت های خشک ن داشت و صِ یاچنان در اندرون جان و روان مسلمین جراما اگر اسالم هم بداریمدهد مصون 

 .هنددکامالً متفاوت و با سیمایی کامالً متمایز رخ  صورتیکه این حوادث به  ممکن بودو بی روح نبود، 

ندارد و از قدیم  مشکلی مسألهکه انسان مسلمان با این  گفتبایستی  تکنولوژیکیهای فنی و در مورد پیشرفت

راتی عمیق ، تغییاین حرکاتو حتی در گرفتند فرا میهای علمی رایج در دنیا را االیام نیز مسلمین تمامی حرکت

چنین هم ،استکارگیری رویکرد تجربی در مباحث علمی هکه بارزترین آنها، ب به وجود می آوردندو بنیادین 

فرد وجه داشت که باید ت، اماگرددهای فعلی دنیا تلقی می علمی داشتند که سرآغاز اصلی پیشرفت کشفیاتیآنان 

نمی بازد و از دست نمی دهد  را قیامتو روز  اهللو ایمان خود به  ،مسلمان، به هنگام یادگیری علوم، عقیده

و علمی و معرفتی، هماهنگ با هم و بدون  زیرا، نهاد و وجودی آراسته و سالم دارد که در آن، گرایشات دینی،

 گونه تعارض و تضاد و تناقضی به پیش می روند:هیچ

اَم خَيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَبادِِه اْلُعَلاَمءُ ﴿  [إِنَّ

 (18فاطر: )   «.تنها بندگان دانا و دانشمند، از اهلل، ترس آمیخته با تعظیم دارند»
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این تعارض و تناقض نه به این خاطر  و بوداروپا  ،میان دین و علم تعارض و تناقضمحل و مکان به وجود آمدن 

لل جایگزینی برای دین باشد بلکه از خ تواندمیکند و یا علم میبود که دین بنا بر طبیعت خود، علم را نقض 

ن دیخلل موجود در کیان و وجودی که این  از موجود در دینی که اروپاییان بدان گردن نهاده بودند و همچنین

د شان حکم می رانو بر روح مسلمین جریان می داشتدر روان  اسالماگر  را به ارث برده بود ناشی می گشت! و

ی را می یافت که الگواسالمی شایستگی آن امّتهای خشک و بی روح منحصر نمی گشت، و در مجموعه سنت

ک همان سبک جاهلی که از ی ؛نسبت سبک جاهلی غرب به بشریت معرفی نماید به رامتمایزی  تمدنی کامالً

و  ی نگردمسایل مبه تک بعدی  ایهمواره به گونهفرو می رود و از چاله به چاه می افتد و  نقصان به نقصان دیگر

گرا می یماد امالًو یا ک می گرددعد روحی متمرکز ؛ یا بر بُارضاء نمایداز دو بعد انسان را  یکیتوانسته  صرفاً

در یا و  ،در مسایل اخروی فرو می رود و دنیا را به باد فراموشی می سپارد تماماً، یا ، مترجم(به عبارت دیگر)شود، 

گاه هیچ ، مترجم(این تمدنکه خالصه اینو )غفلت می ورزد،  خرتآ یادمسایل مادی و دنیایی غرق می شود و از 

کنار ر دخاک و روح را  یپیوسته همعد به اساس خلقتش برآورده سازد و دو بُنتوانسته نیازهای انسانی را بر 

 جمع نماید:دیگر یک

َكِة إِِّنِّ َخالِـٌق َبَِشًا ِمْن طِي   ﴿
ْيتُُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ  *إِْذ َقاَل َربهَك لِْلَمالئِ  [َفإَِذا َسوَّ

امان دادم را سر و سهنگامی که آن *. آفرینمبه فرشتگان گفت : من انسانی را از گِل میوقتی که پروردگارت »

 (71 – 74: )ص « .و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلّق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده ببرید

تمایز، الگوی تمدنی م یاز ارایه اشو ناتوانی ،های فنی و علمی ایجاد شده در زمیناز فراگیری پیشرفت امّتعجز 

رنور این ی زنده و پکه شعله بودگر نباید از آنها غفلت ورزد... دلیل کلی این ناتوانی این دالیلی دارد که دعوت

ذشته، به مانند گ ستنمی توان دیگر که حدی ضعیف گشتیا به و  دین، در روح و روان مسلمین فروکش نمود

ه طور ب وقایع و حوادث از خود نشان دهد و برابرذاری مناسب و قابل توجهی در رگکنشی پویا و قدرتمند، و اث

به  کهده زن باشد؛ دینینمی دین و جزء ذات و بدیهیات سری اسباب دارددر یک ریشه ،گشتن ضعیفاین  قطع،

د و در دنیای داشتن آگاهانهگاه که پیروان آن، بدان ایمانی صادقانه و بخش تلقی می گردد و آنعنوان منبعی حیات

ی فراوانی در حیات انسانو عجایب  ساختواقعی خود با آن سیر حیات می کردند، زندگانی بشریت را متحول 

ا مورد ر قلب ، اینییهابیماری ها و، مترجم( ویروس حوادثی به وقوع پیوسته و) در این بین ... یقیناًخلق نمود

 دچار بیماری گشته است:امی جسد اند که تمحمله قرار داده

 «أال إن يف اْلسد مضغًة إذا صلحت صلح اْلسد كله، وإذا فسدت فسد اْلسد كله، أال وهي القلب»

که اگر اصالح گردد تمامی بدن اصالح می شود و اگر فاسد  استدر بدن آدمی پارچه گوشتی آگاه باشید که )

 46(.گردد آدمی به فساد کشیده می شود، آگاه باشید که آن پارچه گوشت، همان قلب است

                                                           
 ، این حدیث را روایت نموده است.بخاری  -46
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گران می توانستند در همان ابتدای راه، این امراض را بشناسند و کشف نمایند به طور دعوت در صورتی کهو  

روشن می گشت که تمامی عقب  شانآن اقدام می نمودند... و اگر برای قطع، پیش از حرکت، برای درمان

 دارد و فکری ریشهتی ماندگی عقیدو تمدنی و فرهنگی، در عقب جنگیهای علمی و مادی و سیاسی و ماندگی

یر یبه دعوت تغ را رویکردهای خود یقیناً - ریشه نموده است امّتهای زمانی اخیر در میان که خصوصاً در برهه -

 های جدیدی را جهت عالج و درمان مورد استفاده قرار می دادند.    دعوت، نگرش یداده و در عرصه

 ده وبوگران به روشنی آفتاب در آسمان ، برای دعوتیاز سیمای صحیح اسالم امّتبی شک، حقیقت دوری 

چنان واضح و آشکار است که نمی تواند از کسی پنهان بماند، اما مدت زمان این دورماندگی و نوع آن، دو 

ی چنین می ناظر خارج به و ستگشته ا و پنهان مستتر ،عادات و تقالید فریبنده یکه در زیر پوسته استموردی 

 شالوده، اندکی خراش برداشته و کهاین یاچنان سالم و استوار است و که استحکامات زیربنایی آن هم نمایاند

 .!کندمی های جزیی این بخش و آن بخش، کفایت ترمیم

کار را مورد واکاوی قرار دهد  یاساس و پایه ، مترجم(عمق تحلیل خود را غنا بخشد و)شایسته است که دعوت 

خی که های پی در پی تاریها و شوکچنان سالم و استوار است و یا در خالل تکانتا ببینند که آیا این بنیان، هم

های عمیق و جدی برداشته و تخریب گشته است، این سطح از تحلیل بدین علت شکاف ،فرود آمده امّتکه بر 

که و یا این دشوبایستی ترمیم و تعمیر  ،که آیا پایه و اساس گرددمان اوان کار برای ما مشخص هالزم است که در 

 تجدید بنا گردد. الزم است از نو ساخته شده و

و ناگفته  مفاهیم نیز کشیده شده یفساد رفتاری نیست بلکه به عرصه گردیده صرفاً امّتگیر فسادی که دامن

 ار می باشد.سلوک و رفت دتر از فساو درمان آن به مراتب سخت ترخطرناکپیداست که خطر فساد مفاهیم بسیار 

، باشددار مانده پای شچنان در درونیم صحیح هماما مفاه گرددفتار فساد ی گرامّتگروه و یا  یا گاه که رفتار فرد،آن

که ذات  تر از زمانی استتر و امیدوار کنندهبسیار دست یافتنی - در هر درجه از سختی نیز که باشد - شاصالح

 الشت: فساد افتاده باشد زیرا در این حالت، تالش مضاعف و دوچندانی نیاز است یمفاهیم در ورطه یو جوهره

 .رفتار اصالحبرای  تالشو  ،تر استکه سخت ،تصحیح مفاهیم در جهت

اشاراتی  که پیشتر بدانچنانهم - یده شده بودندر نمود، تمامی مفاهیم به فساد کشکه دعوت آغاز به کا هنگامی

بود و  مسأله شروع فساد، خود این ینقطه اتفاقاً،نیز از این قضیه مستثنی نبود و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »حتی مفهوم  - نمودیم

از قبیل ) بود و تنها برخی از شعایر و مظاهر عبادتی گشته هاصرفاً ورد زبان «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »که  بدان جا رسیده بودکار 

 و بیشتر از روی عادت ادا می شد آن نیز کهاز مردمان یافت می گشت  عضیدر نزد ب نماز و روزه و ...، مترجم(

یرد بخشی به خود گحیات یکه می بایست درک این مفاهیم از روی آگاهی باشد و جنبهدر حالیبرجای می آمد 

بایستی  گر،؛ به عبارت دیگردد حیات ویتمامی مشتمل بر و  زدمتصل سا زندگی کمال یافته یو انسان را به برنامه

 .دشوی و عملی، سیاسی و اقتصادی، و روابط اجتماعی و فکری را در آن واحد شامل تهای عبادتمامی جنبه
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 آنان که تندگشداشتند و سبب  نقشمفاهیم اساسی اسالمی در دید مردم  به فساد کشیده شدنعوامل کثیری در 

 بعدیهای و نسل و اصحاب ه بودنازل گشت اهللگونه که از جانب آن ،نتوانند به درک صحیحی از این مفاهیم

 د.آیننائل  ،ه بودندو در زندگی به اجرا گذاشت هرا فهم نمودآن

نمود که ایمان تنها و تنها، تصدیق و اقرار است و و گمان  ساختایمان خارج  یتفکر ارجایی، عمل را از دایره

نجام ابه د حتی اگر هیچ عملی از اعمال اسالمی را نیز زبان آورَ را بر «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »که  مومن کسی استبس! و 

 !رساندن

 و اذکار داور، و اهای عرفانیو شوریدگیروحی  هایای از سیر و سلوکو تفکر تصوف، اسالم را به مجموعه

نمود و ی مگونه تحرک و فعالیتی نداشت و امر به معروف و نهی از منکر ندر روی زمین هیچ کهمبدل ساخته بود 

ی هاعقیدتی نیز مشکالت و خلل ی، در حوزهموارد عالوه بر اینتصوف جهاد را بر جای نمی آورد،  یفریضه

 اییهها و قبرهای اولیاء به عبادت می پرداخت و انواع عبادتکه در کنار ضریحطوریبه ؛آورده بود بارزیادی به 

 .داشتشان تقدیم می گاهبه پیش بود اهللمختص ذات که  را

رف عمومی منح اموررا از درگیر شدن در  انها نیز مردمو عثمانی ،و ممالیک ،و عباسیان ،امویاناستبداد سیاسی 

وم عبادت ها بپردازند و مفهتا به مسایل شخصی خود اهمیت بیشتری دهند و بدان نموده بودو آنان را تشویق  کرده

 عیاجتماعی و جم، و فضایل فردی که راهی به مسایل (، مترجم...و روزه و حج و از قبیل نماز) یترا در مظاهر عباد

 .ساخته بودمنحصر  اشتندند

و  ردنک ر، به کوتاهیدَ قضا و قَ یو عقیده هی اسباب و لوازم مبدل گشتسلبی و بدون پشتوانه 47ل به تواکلیتوکّ

ت در ی که پیشتر، الهام بخش حرکت و جرارَ دَقضاء و قَ  ؛ همانه بودشانه خالی نمودن از انجام تکالیف تغییر یافت

 :آمدبه شمار میمقابله به مثل با دشمنان و در برخود با حوادث 

ِل اْْلُْؤِمنُوَن ] ْسنَيَْيِ بِنَا إاِلَّ إِْحَد ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن  *ُقْل لَْن ُيِصيَبنَا إاِلَّ َما َكتََب اَّللَُّ َلنَا ُهَو َمْوالَنا َوَعََل اَّللَِّ َفْلَيتََوكَّ ى اَْلُ

ا َمَعُكْم  بَُّصوا إِنَّ  ِمْن ِعنِْدِه َأْو بَِأْيِدينَا َفرَتَ
بَُّص بُِكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اَّللَُّ بَِعَذاب  بُِّصونَ َوَنْحُن َنرَتَ  [ُمرَتَ

و  ی و سرپرست ما است،او مول ،رسد، مگر چیزی که اهلل برای ما مقدّر کرده باشدهرگز چیزی به ما نمی بگو»

 یدرباره ما لیوما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید  یبگو آیا درباره * مؤمنان باید تنها بر اهلل توکّل کنند و بس

 و مذلّت) ام دست با(  جهان این در) یا و سازد گرفتارتان خود سوی از عذابی به اهلل یا که هستیم راه به چشم شما

 (51و 54التوبة: ) « .پس شما چشم به راه اهلل باشید و ما هم با شما در انتظاریم ،سازد(ن تانصیب خواری

                                                           
وکّل، ت تواکل عبارت است از اعتماد کردن به کسی یا چیزی بدون اخذ اسباب و فراهم آوردن امکانات الزم، تفاوت توکّل و تواکل در این است که در -47

ومات الزم در حد توانایی فراهم می آید و شاید بهترین مثال برای گرفته و ملز صورتو سپردن اموارت به دست وی، اخذ اسباب نیز  اهللعالوه بر اتکای به 

و به اهلل توکّل  ساختماز وی پرسید: چه بر سر شُترت آوردی؟ پاسخ داد رهایش  رسید و حضرت رسول اهللاین امر، آن اعرابی باشد که به خدمت رسول

 توّکل کن!، مترجم.گاه به اهلل فرمود اول شترت را ببند و آن نمودم، حضرت رسول
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منتهی  و به آخرت گشتبود و از دنیا شروع می  مسیری واحد که قبالً ،و راه عمل برای دنیا و فعالیت برای آخرت

 :گشتاز هم جدا  ،شدمی 

اَر ] ْنيَاَواْبَتِغ فِياَم آَتاَك اَّللَُّ الدَّ  [اْْلِخَرَة َوال َتنَْس َنِصيبََك ِمَن الده

 «.نخود را از دنیا فراموش مک یبه وسیله آنچه اهلل به تو داده است، سرای آخرت را بجوی و بهره»

 (77القصص: )

قِِه ] َْ  [َوإَِلْيِه النهُشورُ ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِر

 و ،در اطراف و جوانب آن راه بروید، و از روزی اهلل بخورید ،او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است»

 (45اْللك: )« .زنده شدن دوباره در دست او است

 شاز دنیا روی برگرداندند و علم و قدرت و استقرار در زمین و آبادانی و اصالح اوضاع امّتاکثریت  در نتیجه،

هایی که به همان حلقه روان گشتند؛های ذکر و شور و حال عرفانی سوی حلقهه را به حال خود رها ساخته و ب

ا خلق اهلل، دنیا را ب ترینو شرور که گروهی از بدترین، در حالیساختتر می نزدیک اهللنان را به آشان، گمان

به آغوش کشیدند و بر مردم مسلط گشتند و  ،هاها و خوشیاز قبیل اموال و فرزندان و زینت ،هایشتمامی جاذبه

ه اکنون در ک امّتو در زمین به فساد پرداختند و  به باد فراموشی سپردهو حشر و نشر و حساب و کتاب را  قیامت

 ایجاد نمی نمود. شانها نداشت و هیچ مزاحمتی برایکاری بدان الک انزوای خود فرو رفته بود

ژی را از پویایی انر «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »و  اندتهی کرده بخش خودتمامی این امراضی که دین را از محتوای زنده و حیات

هوم از تصحیح مفکار خود را مردم،  یاز پرداختن به عامه پیشد که نند ما را بر آن می داراهبخش خود خالی نمود

  !نماییمدعوت شروع   و اساسی اصلی یو تربیت و پرورش هسته «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »

*** 

حقیقت  شد و آنان را از اعیانسبب فریب د به هنگام شروع دعوت، موجود در جامعههایی اگر بقایای تقالید و سنت

فریبندگی هیجانات مردم عامی و  ،به تاکید نمودرا هدف قرار داده بود غافل  امّت یکه اساس عقیده ایبیماری

 .ردیدجامعه گت موجود اداعیان از شناخت واقعی سبب انحراف پیش از پیشها که در دعوت حضور داشتنند توده

جمع ، 48شهید م، حول امادر طی سالیانی اندکمردم با هیجانات خاص خود وارد عرصه دعوت شدند و  یعامه

را  تعدادر این و اگ حضور داشتند،بسیاری از جوانان نیز در این میان، گشتند و به حدود نیم میلیون نفر رسیدند و 

ی خوردگانمیلیون نفر بود مقایسه کنیم و زنان و کودکان و سال 20با جمعیت کلی مصر که در آن زمان کمتر از 

                                                           
 .می باشد، مترجم در سرتاسر این کتاب، منظور از امام شهید، حسن البناء -48
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هر چیزی جدیدی که در صحنه ظاهر می گردد سالم نمی  را که گرایش زیادی به مسایل عمومی ندارند و به

 !آمدمار میبه شای دهند! در نظر نگیریم در می یابیم که این جمعیت حاضر در کنار امام شهید، تعداد قابل مالحظه

سیار ب متأثر ساختن مشاعر و احساسات مردم، تأثیربدون شک، توانایی معنوی امام شهید و قدرت بی نظیر وی در 

داشت و اگر فردی این موهبت را در اختیار نداشته به حرکت فراوانی در جذب آن همه مردم و آن همه جمعیت 

 ی عظیم مردمی را گرداگرد خود جمع نماید.آن توده بتواند د ممکن نیست که در این فرصت اندکباش

 اطر چه چیزیبه خ دقیقاً ی عظیم مردمی،ودهاین تبه راستی ، بنگریداز زاویه ای دیگر به این جمعیت  و اما بیایید

 جمع گشته بود؟ حول امام شهید

، مشایخ تصوف های ذکرحلقهای متمایز از ، و به گونهای نورانیکه می توانست به شیوه ه بودفردی را یافت این توده،

نبال از آن متنفر بودند و به د فکرروشنهای نساناکه  یهای ذکرحلقههمان  ؛را برطرف نماید اشگرسنگی معنوی

و این حالت مطلوب را در شخص امام شهید و کالم متنفذ و گیرای  سازندتا جایگزین آن  می گشتندبدیلی منور 

گاه را در حد مطلوبی ن شانو هم آگاهی و بیداری هم معنویات آنان را سیراب می نمودشخصی که  ؛ایشان یافتند

ه ترا یاف فردیهایی که شعورشان را سلب می نمود غرق نمی ساخت ... آری مردم ا را در تاریکیهمی داشت و آن

که پس از حوادث تلخ برچیده شدن خالفت و تاثیرات منفی آن بر روحیات مردم، به آرزوهایشان جهت  بودند

شانده بود کشان را به آلودگی هایی که جامعهجامه عمل می پوشاند... و پلیدی ،بازگشت اسالم به واقعیت زندگی

های رفیع رهنمون می قلهسوی را به را به مجتمع باز گرداننده و آن واال های اخالقیاز آنان می زدود و فضیلت

 گونه تالش وکوششیرف هیچو بدون صَ ،بدون قرار گرفتن در معرض هیچ خطری ،رداو تمامی این مو ..ساخت

 ه شده گوش فرا دهند.ئبنشینند و به سخنان اراحاصل می گشت و آنان تنها مکلف بودند که در جلسات 

 عوتد سهولت جذب هایی که بهاین توده و آواز آن به گوش رسید اما آن هنگام که خطر از افق پدیدار گشت

گاه در ا هیچزیر نکردند ند و حتی پشت سر خویش را هم نگاهاز دست رفتند، رفت نیزبه همان آسانی  ه بودندشد

نان ساز شود و آها ممکن است روزی دردسردادنها و این گوش فرابودند که این حضور یافتننپرورانده  شانذهن

 را در معرض خطر قرار شانرا با خطر مواجه سازد و به هیچ وجه این آمادگی در آنان به وجود نیامده بود که نفس

 شان می پروراندندوقوعش را در ذهن شدند و یا انتظاراز این عواقب آگاه می ی امرو اگر در همان ابتدا ..دهند

 فکر نمی کردند! به آمدن نیزگاه در این محفل حضور نمی یافتند و حتی هیچ

ند شده مو از تالش و توان حقیقی وی بهره هفتپرورش یا شهید گونه شد که جز افرادی که زیر نظر خود اماماینو 

 !باقی نماند ایشانبودند کسی در اطراف 

وب محس ی برای دعوتدستاورد، نگ خطر پا به فرار گذاشتکه با اولین ز ی پر ازدحامتوده اینآیا حضور 

 قلمداد می گردد؟ آنهای نکه یکی از علل به تعویق افتادن موفقیتآشود یا می
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 اما اینجا الزم است در صفحات بعد که واکنش دشمنان را از نظر می گذرانیم به این مساله پاسخ خواهیم داد...

ه میان و ب سوق داد هادعوت را به سمت توده ،چه چیزی در همان ابتدای امر ندکی توقف کنیم و بیندیشیم کها

ر احوال د بینانهدیدی خوشحسن نیت بود که موجب شد با  کشاند؟ به راستی که علت این امر، وهم و گمانِ آنها

گفتار گیرا ا ب آنگاه کهو  گرددخالصه می یرفتار دفسادر  ،آنانکه مشکل  ده شودو گمان بر نگریسته شدهمردم 

می ورزند و به  استقامتها در راه اسالم و این توده شودمی برطرف تمشکالتمامی  مورد خطاب قرار گیرند

سپاری انبرای ج ای مناسب و بالقوهگزینه توانندمیو یا حداقل  ،دعوت مبدل می گردند در طریقسربازانی مخلص 

 . داینممیف تعیین شده حرکت اهدابا تکیه بر آنان به سمت دعوت و  به حساب آینددر راه دین 

 یکه خلل ایجاد شده در بدنه - چنان که بعدها روشن شدآن - گران مشخص نبوددر ابتدای دعوت برای دعوت

م و استقرار شریعت تحکی که به مفاهیمی خصوصاً، به وادی مفاهیم بلکه، تنها در فساد رفتاری منحصر نگشته و امّت

ها ه تودهباین مفاهیم  هد بسیاری الزم است تا حقیقتکشیده شده است و تالش و جُ گشت، نیزمربوط می  اهلل

ها پشت سر مراحلی را با تکیه بر توده ،پس از آنکه دعوتآری!  .. 49شد... این مسایل بعدها روشن منتقل گردد

 -های عاطفی و معنویهای جذاب و انرژی بخشیبا اتکا بر سخنرانی -مردمد و بر این گمان بود که این نها

هت ج صالحیت بالقوهقادرند که از در ردیف سربازان مخلص قرار گیرند و یا حداقل، را دارند که صالحیت آن

ی رصهعحرکت کردن در و  ، و بسیج نمودن آنانهاتوده روی آوردن به و پس از آنکه ..برخودار باشند سپارینجا

مسایل روشن  )این را در پی داشتظار و غیر قابل انتظار دشمنان های قابل انتالعملعکسبا اتکای بر آنها،  سیاسی

 .شد، مترجم(

رکت، حکه این زمان آن و  را سبب می شوندهای داخلی نگرانی قدرت ها به حرکت می افتندآن هنگام که توده

 و صد البته این می نماید گرانیرا دچار ن خارجی داخلی و هایقدرت هم گیردخود میرنگ و بوی اسالمی به 

 ه است که بهشایست حقیقت این امر را دریابیمکه و برای این !های جهانی بسیار شدیدتر استقدرت در نگاه مسأله

 بپردازیم. صفحاتی از تاریخ مرور

هاده و ن مامی ابعاد رو به ناسامانی مستمر، در تیکه اوضاع دنیای اسالم بود در دو قرن اخیر، به خوبی آشکار شده

ه بود قدرتش رو ب دواندهدولت عثمانی که ترس و رعبش در دل اروپا ریشه  است... گشتهخوش بحران دست

برد یش ی از پرهایش دست درازی نموده بود نتوانست کاروسیه تزاری که به سمت سرزمین برابرِ و در د زوال نها

اروپایی سر  هایبالکان نیز با تحریک دولت یگیری مناطق از دست رفته ناتوان ماند، کشورهای حوزهو از بازپس

 نسرپیچی نمودند و بدی حکومت مرکزیم اسالمی از فرامین های دینی در داخل عالَو اقلیت ،نهادند شورشبه 

                                                           

 مسیر تر به تبیین این مسأله پرداخت که امّت برح هر تماموبه چاپ رسانید و با وض "معركة اْلُصَحف"مقاالتی را با عنوان  سلسله، امام شهید، 1948در سال  -49

این سخنان با این  ،فرما باشددر جامعه حکم اهللشریعت  ،د که تنهاردش اسالمی نیست و زمانی اسالمی می گو احوال اسالمی سیر حیات نمی کند و اوضاع

فلسطین  رپایی جنگتدای دعوت چندان واضح نبود و به عنوان سرآغاز مرحله جدیدی قلمداد می گشت اما این سلسله مباحث به سبب ببحد و مرز روشن در ا

 میالدی مورد سوء قصد واقع شده و ترور گشت.   1949ون سازد، در فوریه مافق جدید رهنسوی بتواند پیروانش را به  شهید متوقف گشت و قبل از آنکه امام
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 مّتامتزلزل گشته و ثبات و توزان خود را از دست داد... حال و وضع  ،حوادث اطراف تأثیرتحت  ،دولت ترتیب

 و بود را احاطه نموده آناز هر طرف  ،ماندگی همه جانبه و جهل و فقردست کمی از خالفت نداشته و عقب نیز

حساس ا... در این هنگام اروپا نسبت به حوادث اطراف، بی تفاوت گشته بودو رفته فرو  خویشالک امت در 

ر، در آورد به همین خاط پایرا از خود غلبه کرده و آن یتا بر دشمن دیرینه که فرصتی مناسب فراهم آمده نمود

 ،"استعمار"عنوان  تحت بر تمامی عالم اسالمی نقشه کشیدند و غلبهو برای  چیدنده ئگشته و توط عدور هم جم

رصه پای به ع ریزی نمودند، در این برهه، عنصر جدیدیهای اروپایی برنامهدولت برابردر  شآوردنبرای زانو در 

، به دنبال اهتعاون و همراهی کامل با صلیبیدر یهود جهانی بود که آری! این ، به اروپای صلیبی پیوست گذاشت و

 .می گشتاکتساب مقاصد خاص خویش و ایجاد کشوری یهودی در قلب فلسطین 

ر فلسطین د یهودی مطالبات یهودیان مبنی بر ایجاد کشوری یسینهپس از آنکه سلطان عبدالحمید، دست رد بر 

ال منافع بدیگر گره خورد و هرچند که هر کدام به دنعالمی به یک هایید جهانی و صلیبیهونهاد، تمامی مصالح 

و کامل  های همه جانبکه نقشه بدین ترتیبپارچه و متحد گردید... های آنان یکها و توطئهنقشه خویش بودند اما

نسبت  را آگاهی خود امّتبه آسانی صورت گرفت زیرا  50ستیصهیونی هاییاحی گشت و تحقق آن برای صلیبطر

ونه مردمان را گاین اهللکه  میتهی گشته بود؛ همان عز ی اسالمی خودم و ارادهعز ازاز دست داده و  دینبه 

  :سفارش می کندبدان 

َزُنوا ]  [َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَ َوال َُتِنُوا َوال ََتْ

 «.اگر که به راستی مؤمن باشید یدو سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید، و شما برتر»

 (499آل عمران: )

ناکی به نام خطر ربسیا یو دشمنان اسالم، پس از آنکه از لحاظ سیاسی ونظامی بر اوضاع مسلط گشتند، از اسلحه

استقرار  یعلیه اسالم استفاده نمودند، و هدف این تهاجم این بود که از طریق نابودسازی عقیده "تهاجم فکری"

د که اگر ده هایی پرورشو نسلی دشکنی در هم یستصلیبی صهیون نبرد را در برابر ها، روح مقاومتیافته در قلب

در ) ،یندننمارا گوارا نپندارند و خود را در مسیر نجات احساس شتابان نباشند و آن غرببه سوی در حرکت 

و در مقابل ) دهندو بدان رضایت  را پذیرا باشندفرهنگ غربی  بندگی و بردگی مترجم( کمترین حالت مطلوب،

  .، مترجم(آن، مقاومتی از خود نشان ندهند

 زند واز خواب غفلت بر می خی روزیسرانجام اسالمی،  امّتهای صهیونیست پوشیده نبود که ملت هایبر صلیبی

نمایند، بنابراین خود را برای این امر آماده میو ادعای استقالل  ورزندمیغرب خودداری از از تبعیت ذلیالنه 

حول  ،که مردم بر سر کار آوردندها کاشتند و رهبرانی ملتاین نمودند و بذر گرایشات قومی و ملی را در درون 

                                                           

جدا نمودن آنها در پی آن بوده تا  برای "واو"و عدم استفاده از  "الصليبية الصهيونية"با به کار بردن عبارت  به نظر مترجم، شیخ محمد قطب - 50

 نهایت ارتباط تنگاتنگ و هم نفس این دو طیف را نشان دهد، و به همین جهت، در ترجمه نیز این مساله رعایت شده است، مترجم.
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هان، استعمار بودند و در پیدا و پن یپروردهآویزان گردند؛ رهبرانی که دست  انشو بر افکار ذهنی دشونآنها جمع 

ر هایشان دتالش ها وها از تمرد ملتاوامر خود را از غرب می گرفتند و هدف هم این بود که اگر، آنچه که غربی

دود باشد و مح اهداف ها وخواسته اتفاق افتد، انقالبی با ه بودندنمودانقالب بر علیه استعمار پیش بینی  جهت

که نبدون ای خالصه گردد -حداقل در ظاهر امر -و یا نظامی و سیاسی ،استقالل نظامی در حداکثر مطالبات آنها

-بانقال های قومی و ملی وها از خالل نظامبه استقالل فکری و فرهنگی و روحی توجه داشته باشند در نتیجه، ملت

ی، عمیق و متراکم) که در غفلتها در حالیو توده ،چنان دنباله رو غرب خواهند ماندهم ،های آزادی خواهانه

 کف می زنند و می رقصند. ،شانچشمان برابرهای اجرا شده در به سر می برند برای نمایش مترجم(

مامی و تالش داشت تا با استفاده از ت بیمناک گشته بودب از آن ربه طور خالصه می توان گفت که آنچه که غ

ه ای بود که با غرب سر به مصالح مسألهوسایل و تجهیزات مانعش گردد، بیداری اسالمی بود، بیداری اسالمی 

شان فعنامبر مصالح و را نمی گذاشت و در جستجوی اشتراک در مسیر و طریق با آن نبود و دشمنان، میزان خطر آن

 :بودندبه خوبی ادارک نموده 

 [الَِّذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهمْ ]

 (411البقرة : )  «.شناسندگونه که پسران خود را میشناسند، بدانایم، او را میآنان که بدیشان کتاب داده»

د می ه رصررا هموادنیای صلیبی صهیونی آن بنیان نهاده شدو آن هنگام که حرکت اسالمی توسط امام شهید 

ناگفته نماند که شرق  - خاورشناس بریتانیایی، جِب؛ را تخمین زند،اش آفرینینمود و تالش داشت تا میزان خطر

گرایشات معاصر در "عنوان  تحت را کتابی - نداهصهیونیست بود هایصلیبی ابزار جاسوسی فرهنگیشناسان، 

در کتابش در مورد حرکت ی و ،می گردد ازب 1936که چاپ اول آن به سال  هبه رشته تحریر درآورد 51"اسالم

سخن به میان آورده و به تعریف و تمجید از آنان می پردازد اما در یکی  "محمد عبده"و  "جمال الدین افغانی"

 خوان المسلمین شکل گرفتا تحت عنواناز آن، جماعتی جدید  پس"های کتابش چنین می نویسد: از پاورقی

بر عهده دارد، واگرچه به علت نوپا بودن این حرکت، قضاوت در مورد  ءرا فردی به نام حسن البناکه رهبری آن

 52"آن زود به نظر می رسد اما از ظاهر امر پیداست که خطر بخصوصی در درون آن نهفته است.

را  آن و تحلیل پیرامون !این جماعت خطرناک تمایل به شناخت نگرانی، و و در این اظهارنظر می توان میزان

 !مشاهده نمود

 جدید می رساندند در دید حرکتکه خود را به محافل  افرادیروز افزون حجم  گسترشبا مخصوصاً  ،این خطر 

و  دبه اسم اسالم در میادین جوالن می دا ؛ همان دعوتی کههای صهیونیست روز به روز بیشتر می گشتصلیبی

های لیبیص ین وجود،ابا ... اطرافش را احاطه کرده بودنداسالم  نامبه  گشتند نیزکه حول آن جمع می  هاییانسان

                                                           
51-Modern Trends in Islam  

 مراجعه فرمایید، مترجم. 60در این باره به پاورقی  -52
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که  همان مسایلی ؛قرار ندادند و بررسیه د مورد مداقّاجماعت اتفاق می افت در درونمسایلی را که  ،صهیونیست

برای دعوت که حاضرند جان خود را در راه اسالم در  انید و عبارت بود از پرورش سربازفرین بوآبسیار خطر

 طبق اخالص نهند!

 یدر فلسطین و در لحظه !ممکنه منفجر گشت، آری مکان و زمانترین ، و در خطرناک1948در سال  بمباما این 

 دولتی یهودی ... برپایی آماده نمودن شرایط جهت

 ده بودند...زتخمین  که خود اصحاب دعوت و خطرناکتر از آن بود ترشدیدبسی صدای انفجار 

میزان از  و بوده آگاهنسبت به اسالم  ستصهیونی هایباالی دشمنی و عداوت صلیبی از حجم ،دعوت اینکه یاران

سالم به که دشمنان از بازگشت ا دستنمی دانو  بودند باخبر اشبه نابودی شدیدشانو تمایل  این دینترس آنها از 

 جزء مسألهزیرا این به یادآوری ندارد نیاز  امری است که کراهت دارند با آنو همراهی مردم  زندگی یعرصه

 :در این آیات اندکی تامل نماید وی که و کافی است استبدیهیات حسی یک مسلمان 

َتُهمْ ]  [َوَلْن َتْرََض َعنَْك اْليَُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّ

 (410رة : البق)  «.مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگر این که از آئین ایشان پیروی کنییهودیان و »

 [إِْن مَتَْسْسُكْم َحَسنٌَة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحوا ِِبَا﴿

 (410)آل عمران: «  .شوندشوند، و اگر به شما بدی برسد، شادمان میاگر نیکی به شما دست دهد  ناراحت می»

ُكوا﴿  [َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمنُوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأرْشَ

 (81اْلائدة: ) « .نداترین مردم برای مؤمنان، یهودیان و مشرکانخواهی دید که دشمن»

وَنُكْم ِمْن ﴿ قه َودَّ َكثرٌِی ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلْو َيُرده ُم اَْلَ َ هَلُ ارًا َحَسدًا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتبَيَّ  [َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ

بسیاری از اهل کتاب، از روی رشک و حسدی که در وجودشان ریشه دوانده است، آرزو دارند اگر بشود شما »

 (409)البقرة : «   .شان کامالً روشن گشته استرا بعد از پذیرش ایمان بازگردانند با این که حقّانیّت برای

همیشه و همواره  ،تا بداند که این دشمنی نمایدمطالعه  اهللرا در کتاب  مسألهاین  ،مسلمانفرد است که  کافی

 و ،هاچینیتوطئهو حجم کیدها و  ،گاه فروکش نخواهد کرد... اما درک میزان این دشمنیپابرجاست و هیچ

ای جداگانه و متفاوت است... و ظاهر حوادثی که در اطراف ما ، قضیهدر گذر زمان شانآنها و موقعیت جزییات

نجام ای مناسب اها، به اندازه کافی و به گونهنشان از آن دارد که برآورد تمامی این مکرها و حیله در جریان است

 نگرفته است.

 و - ی اتخاذ گشته بودیهود یآماده سازی و مهیا نمودن شرایط برپایی دولت که جهتهای یهودیان در نقشه

ی که از زمان، در نظر گرفته شده بود ممکنتمامی موارد  - نده بودتوان در آن مشارکت نمود یهمهبا  هاصلیبی
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 5ه مبلغ بسلطان شخص ای شخصی به رشوهیهود مبنی بر اعطای  یکننده و فریبندهپیشنهاد اغوا 53"عبدالحمید"

نفوذ بر  ی اعمالوعده، و هنگفتی به شمار می رفت( مبلغ زمان این مقدار، آن درکه میلیون جنیه استرلینی طال )

دل شده )که به مشکلی سیاسی برای دولت مب هااقلیت بازداشتن آنها از تحریکبریتانیا و فرانسه جهت  و ،روسیه

 ) ها کمر خم نموده بودبدهی رمدت جهت نجات اقتصاد عثمانی که زیر باهای بلند پرداخت وامی و وعده ،بود(

در  و آری از زمانی که عبدالحمید، این پیشنهادات فریبنده، و به عنوان مشکل اقتصادی دولت شناخته می شد(...

 آنچه بر اساسایجاد کشوری یهودی در فلسطین رد نمود، آنان  یعین حال پیچیده و مبهم یهود را در مقابل اجازه

های خود را مقرر نموده بود، نقشه 1897در سال  "بال سویس"در شهر  اشدر کنفراس صهیونی 54"هرتزل"که 

 ریزی کرده بودند.ساله برنامه 50سیاستی بلند مدت و  یبر پایه

تا اروپاییان را جهت  آوردندرا عزل نموده و مقدمات جنگ جهانی اول را فراهم  "عبدالحمید"بدین ترتیب آنان 

نامیدند و پس از غلبه  "مرد مریض"حکومت عثمانی را  آن دور هم جمع نمایند، از بین بردنجنگ با عثمانی و 

کنون تقسیم نمودند )این دوستی، ا ندرا میان دوستان آن روز یهود که همان بریتانیا و فرانسه بود شبر آن، میراث

ر دنیای امروز به رهبرهبر دیروز دنیا بود است که مرکز ثقل، از انگلیس که این  نیز پابرجاست و تنها تفاوت در

فرمان ت را تح - که میدان کشمکش و درگیری آینده بود - که همان آمریکاست منتقل شده است(  و فلسطین

در  "بالفور"، زمینه را برای برپایی حکومت یهود فراهم آورند، 55"ی بالفوربیانیه"بریتانیا درآوردند تا در سایه 

                                                           
بگویید  زلهرت به دکتر"ی خروشان غیرت اسالمی فریاد می کشد: در گوش زمانه، با نعره "سلطان عبدالحمید"ی تند و آتشین انگار که هنوز جوابیه -53

گذشت کنم. این سرزمین ملک من نیست  فلسطین توانم حتی از یک وجب خاکنمی های جدیدی را طرح ریزی نکند، چرا که منباره نقشهکه در این

های میلیونی پول یهود و آن را با خونش آبیاری کرده است. پس نمودهاست و این امت در حفظ این سرزمین تالش بسیاری  امت اسالمی بلکه ملک

دست بیاورند. اما تا زمانی که من زنده هستم اگر ه توانند فلسطین را بدون هیچ بهایی بپاره گشت میپاره خالفت خود را نگه دارد و اگر روزی دولت

 من هرگز ،جدا گشته است و این امریست که هرگز متحقق نخواهد شد دولت عثمانی تر از آن است که ببینم فلسطین ازتکه شود برای من آساندنم تکهب

 ، مترجم."تکه شودتوانم راضی شوم که بدن ما در حالی که زنده هستیم تکهنمی

میالدی در شهر بوداپست مجارستان به دنیا آمد و دومین  1860بنیامین زیب بن ژاکوب که به اختصار وی را تئودور هرتزل می خوانند در دوم َمی سال  -54

کتاب  1894زبان امپراتوری اتریش/ مجارستان به حساب می آمدند، وی در سال صربستان بودند و از اتباع آلمانیای یهودی است که اصالتاً اهل فرزند خانواده

اب، هرتزل به ی این کتبا انتشار گسترده ،دیگر تاکید نمودی تحریر درآورد و در آن بر ضرورت جمع گشتن یهودیان در کنار یکرا به رشته "دولت یهود"

در اروپا تبدیل شد. وی، مناطقی را برای اسکان یهودیان پیشنهاد می کرد که منافع استعماری حداقل یک دولت اروپایی را تضمین کند شخصیتی قابل توجه 

 از مخالفتی عثمانی داد تا فلسطین را به آنان وگذار نماید و پس میلیون لیره 20و از این طریق از حمایت آن برخوردار شود. هرتزل به سلطان عثمانی پیشنهاد 

نفر از نخبگان  200و با حضور بیش از  "بال سویس"فکران خود پیشنهاد برگزاری کنفرانسی را نمود که یک سال بعد در شهر سلطان عبدالحمید دوم، به هم

: اگر بخواهم باره می گوید کشورهای مختلف اروپایی برگزار گردید و ایجاد مقدمات تاسیس یک کشور یهودی در دستور کار آن قرار گرفت، هرتزل در این

ز چنین بگویم، وی بال را در یک کلمه خالصه نمایم باید بگویم که من در بال، کشور یهود را بنیان گذاشتم، البته این را علنی نخواهم گفت زیرا اگر امرکنگره

 اهند دید!!، مترجم.  سال آینده، همگان کشور یهود را خو 50سال و مسلمًا  5جهان به من خواهد خندید اما در عرض 

 ؛"وتشیلدوالتر ر" و خطاب به تاریخی خود که به بیانیه بالفور شهرت یافت یبود که در نامه وقت بریتانیا یوزیر خارجه ،"جیمز بالفورآرتور " -55

خبر « خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطینایجاد »برای  بریتانیا دولت« موضع مثبت»نوشته شد از  مجلس عوام بریتانیا و عضو تباریهودی مدارسیاست

 ؛"حییم وایزمن" گریالبی بالفور، مدیون تالش و یرود، بیانیهبه شمار می اسرائیل المللی برای تاسیس کشوربین یداد، این بیانیه، سرآغاز تالش در عرصه

نگار و روزنامه ؛"ناحوم سوکولوف" چنینو هم ،دار بریتانیاییو بانک بریتانیامجلس عوام  عضو ؛"والتر روتشیلد" ،سازمان جهانی صهیونیسم رئیس وقت

 .، مترجمایفا نمودندشد، نقشی کلیدی  بیانیه بالفور بود که در مذاکراتی که منجر به صدور لهستانی شناسزبان
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، با چشمی کریمانه به ایجاد میهنی ملی برای 56لیا حضرتحکومت با شکوه عُ"معروف خود چنین گفت:  یبیانیه

  "یهودیان در فلسطین می نگرد.

-ین را به دولتطهای اطراف فلسو سرزمین کردرانه تنها به این امر بسنده نکاو فریب گرانهحیلهریزی اما این برنامه

در دنیای جنگ و سیاست و اقتصاد سخنی برای گفتن که و جدای از هم تبدیل نمود  درگیر با هم،و  ،های ضعیف

 دیگر دور ساخته بود.نداشتند، و  اختالفات مرزی و قومی و وطنی، آنان را چند پارچه نموده و از یک

 بزرگ امورها، هرگاه بر امری از امّتهای این مکار به همین جا ختم نشد، از آنجایی که جوانان در تمامی حیله

این  تاای استفاده شود هر وسیلهاز اند پس الزم است تا ای از خود نشان دادهالعادهاند انرژی فوقگردیدهمتمرکز 

ای هدی که این جدیت، در جهت بر باد دادن نقشهارمودر  خصوصاً ،دنمانباز  مسایلتالش و جدیت در از  ،قشر

بر  ار ی که موجب سستی و تضییع جوانان می گشتو امکانات هاتمامی ابزار آنان، ... به همین خاطردشمنان باشد

پست  ورامو به  شونداز مسایل واال و ارزشمند غافل همان وسایلی که سبب می شد جوانان  مستولی ساختند؛ آنها

 :فرموده است اهللرسول کهدر حالی گردند مشغول ارزشو بی 

 «إن اَّلل َيب معاِل األمور ويكره سفاسفها»

  57(.بوده و مسایل بی قیمت و پست را ناپسند می دارد مندارزش واال و دار اموردوست اهلل)

فوتبال  جنون ،و یهودیان های تئاتر )در آن زمان هنوز تلویزیون وجود نداشتسینما و رادیو و سالن بدین ترتیب

تا با  وی را احاطه نمودآزادی زن  یمسألهو  ندده بودند!( بر جوانان مستولی گشترا در سرتاسر دنیا گسترش ندا

 آنها را بهگاه آنو  را به هم مشغول سازندروابط پاک! دختران و پسران از طریق اول،  گامدر  و استفاده از آن

 )از سوی دیگر، آنان را درگیر تعصبات بی مایه نمودند، بدین ترتیب که، مترجم( ،کشانندروابط ناپاک  وادی

 و را مصروف خود ساخت شانجدیتو تمامی وقت و تالش و  کردحزبی آنان را احاطه  و های سیاسیتعصب

 عصباتت دهندمورد توجه قرار  را ت خود فرهنگذابدون آنکه و  نداشت، دستاوردی حقیقی برایشاندر نهایت هم 

 هایوانندهخ ت هنری برای برتری دادنتعصبا چنینهمرا در برگرفت،  آنهامختلف  غربیِ فرهنگی مابین مدارسِ

 تمامی این موارد سرابی بیش نبود!که ، در حالیساخت شانخود مشغولبه  دیگریکمرد به  وزن 

 نیانبدر آن بر ضرورت  بنیان نهاده بود و "هرتزل" ی کهسال از کنفرانس 50 گذشتو پس از  تعیین شده،در موعد 

های ارتش ،ینمایشهای و جنگ کرداسراییل اعالم موجودیت  بود، نمودهسال تاکید  50در طی یهودیدولتی 

، در این !تا یک جنگ واقعی شباهت داشتبیشتر به سرگرمی  نبردهایی که ؛ل ساختمشغوعربی را به خود 

ده شان را از دست دان افراد توزیع گشت که تاریخ مصرفمیاهایی و اسلحه های فراوانی رخ دادها، خیانتجنگ

                                                           
 ملکه الیزابت دوم، مترجم. -56

 نقل کرده است. المعجم الکبیراین حدیث را در  طبرانی -57
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ای هها از راست و چپ به حرکت درآمدند تا در آخر کار، در کنار مرزهایی که پیشتر میان گروهارتش و، 58بودند

 بود جمع گردند! شده حاصل مختلف تقسیم گشته و بر سر آن توافق

مهیب  بس ی، بمبی که صدایهای دشمن، به ناگاه بمبی منفجر گشتبه نسبت نقشهترین زمان حساسدر اینجا و در 

 و وحشتناک خلق نمود... 

 هاییو صلیب ردهپی ب شاننبرد گشته بودند و یهود تازه به حقیقت یان مسلمان بودند که وارد عرصهئیآری، این فدا

 ...نده بودتشگآگاه  شانتازه به ماهیت نیز جهانی

 عوتددنیا به راه انداخته بود! بسیار بیشتر از آنچه که صاحبان سطح چه بمب خطرناکی بود و چه صدای مهیبی در 

 تخمین زده بودند..

به  که صرفاً هایی نیستنداسالمی برخورد نمود، بالفاصله فهمید که آنان از تبار ارتش ئیانگاه که یهود با فداآن

نه حضور ای دینی در صحو با انگیزه نداآنان یاوران عقیدهبلکه سی باشند... در جنگ سیا شاندنبال ایفای نقش

در طبق  "فی سبیل اهلل" خود را هستیآن جان سپارند و  در راهشان بجنگند و به خاطر عقیده اند تااند و آمدهیافته

 !!    دیده بودند را در تاریخپیشتر نظیرشان  یهودیان،که  اندهمانانیآنان از تبار  ..نهنداخالص 

هور نمایند... ظ هایی از نوانسان چنینکه برد گمان نمی  هرگز بود زیراوپریشان ساخته  نگراناین وضعیت، یهود را 

حت ت و به دنبال آن بودند کهگاه تهاجم فرهنگی شده بود خصوصاً در مصری که در ایام اشغال فرانسه، جوالن

در یگر دتهی نمایند، و این شعار بدان معنا بود که  اشعربی و حتی از ملیت را از دینلوای مصر برای مصریان، آن

 د ندارد...وجوگرایی جایی برای عربیت و اسالم ،مصر

هلل اکبر و هلل ا"های که ترس از فریاد به جایی رسیده بودآنان کار ، پریشانی یهود بسیار فراتر از حد تصور بود

 نبالدو پا به فرار می گذاشتند و به  می ساختندداشتند رها  را که تمامی وجودشان را فراگرفته و هر آنچه ،"الحمد

 جان پناهی برای خود می گشتند..

 ندتوان مینو با زنده ماندن حرکت اسالمی، نه تنها  ،با این وضعیت برایشان آشکار گشت که بود که این هنگامدر 

ای نیست چارها لذ.. بلکه کیان اسراییل نیز به خطر افتاده و بساطش برچیده خواهد شد  نداسراییل را گسترش ده

و  ودرآن، این حرکت اسالمی به فنا  دلخواه و گسترش اسرائیلو امنیت و استقرار  برای حفظ حیات کهآنجز 

از  ستنیصهیو هاییاز سوی صلیب جماعت اخوان المسلمین دستور انحالل )بدین ترتیب، مترجم(... گرددنابود 

 وقایع به وقوع پیوست. سایرو  شهید گشت رهبر حرکتسپس، گرد راه رسید و 

                                                           
، آن گاه که مصر تصمیم به جنگ با اسرائیل گرفت، شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای درگیر جنگ را تحریم تسلیحاتی نمود 1148در سال  -58

ر با تشکیل شورایی و مص )البته ناگفته پیداست که این تحریم صرفاً بر علیه کشورهای عرب بود چراکه اسرائیل خود را پیشتر برای جنگ آماده نموده بود(

ود ب جداگانه، که اختیارات بی حد و حصری داشت، جهت تامین جنگ افزار از شرکت های ثالث و به صورت محرمانه، به دنبال دور زدن این تحریم ها

 های به آنان قالب گردید که تاریخ مصرف خود را از دست داده بودند، مترجماما در این بین اسلحه
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 ود...ها بسیار فراتر از حد انتظار بت این قساوتدّو حِ  ای بسیار شدید به انجام رسیدبه گونهبرخورد با حرکت 

چرا که بر اساس سنن  ماندبها در امان از آزار و اذیتتوقع آن را نداشت که دعوت از اعضای دعوت،  یکهیچ

ای مسالمت آمیز با دعوت کنار جاری در زمین، این امر از محاالت است ) و ممکن نیست که جاهلیت به گونه

که .. این.پذیردوحشیانه صورت  بدین حد هابود که آزار و اذیت اینتوقعش نمی رفت  کهاما آنچه  آید، مترجم(

ز دولت ا یو نقشه ها با دستورو در روز روشن، رهبر جماعت هدف گرفته شود و تمامی بیمارستان مأل عامدر 

 ایبه گونهها در زندان انجوان تن از که هزارانجان سپارد، این ریزیخونتا از شدت  ورزندپذیرشش خودداری 

ر از این موارد د یک... هیچزندگری ای که حتی از حیوانات درنده هم سر نمی ؛ وحشیوحشیانه شکنجه گردند

 .دکس گمان نمی برد که چنین حوادثی به وقوع بپیوندمحاسبات نیامده بود و هیچ

 یهای این آدمیان درنده را توجیه نماید و هرچه هم تالش نمایند تا زیر عناویندرنده خویی تواندهیچ چیزی نمی 

 بگذارند سرپوشهایشان و از بین بردن فتنه و آشوب و موارد مشابه بر جنایت ،ملیحفظ امنیت و استقرار  چون

 :این مسایل، نمی توانند حقیقت را در دنیا و قیامت مخفی نگه دارندموفق نخواهند شد زیرا 
قه اْْلُبِيُ ] قَّ َوَيْعَلُموَن َأنَّ اَّللََّ ُهَو اَْلَ يِهُم اَّللَُّ ِدينَُهُم اَْلَ  [ُيَوفِّ

 «.گردند که اهلل حق آشکار استدهد، و آگاه میوکاست بدیشان میکمروز اهلل جزای واقعی آنان را بی در آن»

 (15النور: )

آنکه  صحیح سیر می کرد یا یمنهج و برنامه دیگر قضیه می باشد: آیا حرکت بر مدارِ یاما سوال ما در مورد جنبه

 تعجیل صورت گرفته بود؟ آندر 

ند گزید از گزند دشمنان در امان می ماا بر میری دیگر مسیر ،نمی اندیشد که اگر حرکتگمان کسی چنین بی

بر پیشه ص مندان قوم خویش اعالم نمود کهبه ثروت علیه السالم یم که هنگامی که شعیبنمودزیرا پیشتر مشاهده 

 :چگونه بود شانواکنش در بین آنها داوری نماید اهلل کنند تا آنکه 

وا َحتَّى ََيُْكَم اَّللَُّ بَ َوإِْن ] َفٌة ََلْ ُيْؤِمنُوا َفاْصِِبُ
*  اكِِميَ ْينَنَا َوُهَو َخرْیُ اَْلَ َكاَن َطائَِفٌة ِمنُْكْم آَمنُوا بِالَِّذي ُأْرِسْلُت بِِه َوَطائِ

وا ِمْن َقْوِمِه َلنُْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذينَ  ََلُ الَِّذيَن اْسَتْكَِبُ
تِنَا َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا  َقاَل اْْلَ آَمنُوا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِنَا َأْو َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّ

 [َكاِرِهيَ 

ا ای ایمان نیاورد منتظر باشید تا اهلل میان منچه مأمور بدان هستم ایمان بیاورد، و دستهه آای از شما بو اگر دسته»

سران متکبّر قوم شعیب گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را  اشراف و *کند، و او بهترینِ داوران است داوری

ت: آیا ما شعیب گف ،کنیم مگر این که به آئین ما درآئیداند از شهر و آبادی خود بیرون میکه با تو ایمان آورده

 (88 – 87األعراف: )  «؟!پسندیمداریم و نمیآئیم در حالی که دوست نمیبه آئین شما در می
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ه مصالح گاه با آن از درِرا در کنار خود بر نمی تابد و هیچ «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »گاه وجود دعوت جاهلیت هیچهرگز، 

 .نمایدنمی  شوارد نگشته و تحمل

ه سر حد ب بودممکن  هایی کهاز آزار و اذیت استقامت می ورزیدصحیح  مسیر نمی گوییم که اگر حرکت برو 

-و زیر نظر رسول ،که با توجیهات گام به گام وحی زیرا جماعت اصحاب فتیارهایی میرسد شکنجه و قتل 

از  ندداشتی م گام بر قابل تصور برای یک حرکت ترین و واالترین منهجو بر عظیم ندپرورش یافته بود  اهلل

شکنجه و آوارگی و قتل و گرسنگی کشیده  وادیبه  انهایشها و محنتو سختی ندها در امان نماندآزار و اذیت

یست بلکه ن از سختی و محنت دعوت رواندر امان ماندن ره منظورصحیح به  گام برداشتن بر مسیر ،بنابراینشد... 

هایش به ثمر بنشیند و رسالتش را به خاطر خود دعوت و ذات دعوت است، به خاطر این است که درخت تالش

 قصود برساند.به سرانجام م أحسن نحوبه 

 یو پس آنکه پایه و شالوده قرار گرفت معالجه و درمانحرکت به شدت مورد  مترجم(، ،اهللدر عصر رسول)

  هللاسپاری در راه جان یکه آماده به بار آمدندشد، افرادی مخلص  نهادهاستوار بنا مستحکم و آن بر مبنایی 

 ؛به جان می خریدندپذیرا بودند و  اهللبه خاطر دعوت به سوی شجاعانه و ها را بودند و تمامی محنتگشته 

برابری  یبرادری نسب با کهریشه دوانده بود شان در میان چنان ت ایمانیخوّکه اُ افرادی از این مکتب سر برآوردند

 دیگربا یک ترین تعامالت و برخوردها را، پاکاهللبه سبب ترس از  ورفته بود نیز فراتر  می نمود و حتی از آن

اما تمامی  ،دبواحاطه نموده اندیشی آنان را از تالش و کوشش و جدیت و مثبت ایپوسته وبه نمایش می گذاشتند 

 برایها این ویژگی صِرف وجود نه کافی! و و انددعوت، صفات الزم اصلی و اساسی یپایهاین موارد، برای 

هایشان نافرادی پاک و مطهر نبودند که جا ، صرفاًآن فدائیانمورد نظر کفایت نمی کند... زیرا  یهسته گیریشکل

 کرده باشند...  اهللرا نذر 

 ،اهللرا که به سبب دوری از راه و طریق  امّتتمامی  به دنبال آن بود تاکه دعوتی دعوت بودند!!  آنان خودِ

 و این همان چیزی است که به شدت مورد نیاز است. نجات داده و رهایی بخشد بود گرفتار حقارت و خواری شده

باشد  اصلی یهستهخواه این تربیت در مورد  ؛تربیت مورد نظر خود سخن خواهیم راند یبارهدر ،فصل آینده در

دگی زعلل شتاب ،اینجامی افتد... اما در در حرکت  ی آنها بهوسیله به ها و عوام مردم که دعوتو خواه برای توده

 و بررسی قرار می دهیم. تحلیلو پیامدهای آن را مورد 

ا و حرکت نمودن ب ،دعوت اساسی ی اصلی ودهی به هستهاز شکل ها پیشامام شهید، در توجه به توده جنبش

های تو درگیر شدن با قدر ،و مفاهیم اسالمی نسبت به اسالم  شانآگاهی نمودن پیش از تکمیل آنانتکیه بر 

نها به آپیامدهایی را با خود داشت که بیشتر  ،چنان به پیش می راند ... و این وضعیتهم ،نابرابر نبردیحاکمه در 

، «إاِلَّاَّللإِلٰهَ الَ » یمسأله عی بااجتمامسایل مختلف سیاسی و اقتصادی و  آمیخته شدن... به سبب سود دعوت نبود

 - مردم لوبقکه می بایست ابتدا در در حالی ،اگر نگوییم که بیشتر شد ،استمرار یافت آن حول ظلمت و تاریکی
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اول و با صرف نظر از نتایج  یدر درجه ،«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »چنین ریشه کند که  - گراندعوت در قلب یا حداقلو 

 است و تمامی اهلل یکه از آن سرچشمه می گیرد، بندگی و پرستش خالصانه ایسیاسی و اقتصادی و اجتماعی

ا فرا رسد ب شانموعدکه  هنگامیمقرر، و در  زماندر  )سیاسی، و اقتصادی، و اجتماعی و...، مترجم( مسایل این

 یضیهقاز  این مسایل مترجم( به عبارت دیگر،)و از آن منبعث می گردند، نشات گرفته  ،«إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »الهام از 

نیز  شدر موازاتو حتی  ندجدا نمی شو از آنو  نمی گیرندپیشی  ، مترجم(می باشد «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »)که همان  اصلی

  ،مترجم(.دارندبلکه در ارتباطی عمیق و تنگاتنگ با آن گام بر می ) نمایندنمی  حرکت

سالمی اگر نگوییم پیش از آنکه آگاهی ا ،ها تکمیل گردداسالمی تودهپیش از آنکه آگاهی  و فراموش نکنیم که

حتی اشتاب به خرج دهیم، احزاب و تشکیالت سکوالر را دچار نار آنهادر حرکت با اگر  ،وجود آیده ب در آنان

رد فضای و وا ی آنان خارج شدهحوزهاز  اکنوناند در اختیارشان بوده پیشترزیرا مردمی که  سازیمو پریشانی می 

به صورت تدریجی، حرکت اسالمی را از مسیر اصیل و  این تشکیالت جاست کهاند، اینحرکت اسالمی گشته

را که می  تانهای: برنامهو می گویند سازندمواجهه می  های مختلفو آن را با چالش ساختهمنحرف اش اصلی

 سازندی م ش، و وادارروی میز بگذارید! تن خود بپوشانیدرا بر آنو  نماییدآن، مشروعیت را از ما سلب  باخواهید 

ین رسالتش از پرداختن به اول راآنترتیب،  بدینپاسخ دهد و  هاکه به این چالش باشدهایی برنامه یهئتا به دنبال ارا

 .دارنداست باز می  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »که همانا، تبیین و تشریح 

 مسیر اه در افرادی که برگهیچ - گیری حرکتشکل احل ابتداییدر مر - «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یمسألهآگاه باشید که 

منبعث می  از آن کهوی دنی مادی و که این قضیه با نتایج نمایدذهنیتی ایجاد نمی  چنینبر می دارند  گام صحیح

ارتباط دارد، به عبارت دیگر، آنان را امیدوار نمی سازد که در دنیا، قدرت و استقرار سیاسی و رفاه  پیوند و دنگرد

، هر گز و هرگز چیزی از مظاهر دنیا را با خود پیوند نمی زند و دست آورنداقتصادی و منزلت اجتماعی به 

ته و بر صلیب آویخ شدندشته سرنوشت پیروان آن، همان سرنوشت ساحران فرعون است که ایمان آوردند و ک

 وسوزانده شدند...  ،، و یا همان سرنوشت اصحاب االخدود است که ایمان آوردند و زنده زنده در آتشگشتند

ه بدان شان گشت کهمان چیزی نصیب وتبدیل شدند  از خود به الگوهایی کمال یافته پسهای آنان برای انسان

 های جاویدانی که زیر پایشان، نهرها جاری است.و باغ اهلل خشنودیرضایت داده بودند؛ آری، دست یابی به 

ربیتی، طی نمودن فرایند بلوغ تاز  قبلبا اتکای بر آنها  ها و تعجیل در حرکت نمودنِتوده گرد آوردن اما شتاب در

 اریکیتوجود آمدن این ه چیزی است که سبب بهمان ، به تکامل رسد دعوت اصلی یهسته آنکهو حتی پیش از 

در این خالصه می و غم دعوت و اصل کار آن،  می گردد و تمام همّ «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »ی اساسی متراکم حول قضیه

 ی کهاتمامی مشکالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که همان دارویی است ،تطبیق اسالم در جامعهگردد که 

ی را درمان م با آن دست و پنجه نرم می کنند  مردم امروزه )در نتیجه حاکمیت جاهلیت به وجود آمده و، مترجم(
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-رح میهایی است که سکوالرها مطلشمقابله با چا برایهای عملی در پی یافتن برنامهپیوسته  ،و در نتیجه کند

 نمایند.

دار آن گردیده و بدان وعده داده ، خود عهدهاهللحل مشکالت است حقیقتی است الهی که که اسالم راهاین

 حقی است: ی، وعدهالهی یاست و ایمان داریم که وعده

اَمِء َواأْلَْرضِ ﴿  ِمَن السَّ
َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكات   [َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ

برکات آسمان و زمین را بر روی آنان  کردند،آوردند و پرهیز میها ایمان میاین شهرها و آبادیاگر مردمان »

 (91األعراف : )  «.گشودیممی

ه پیوندد چیزی است کبو به واقعیت  ودش محقق ،گراها به قدرتحل به محض رسیدن اسالمکه این راهاما این

، زیرا مسلمین در مدینه، پس از آنکه به قدرت یافت نمی شوددلیلی از قرآن و وقایع تاریخی جهت تایید آن 

حکم می نمود، تا سالیان سال از مشکالت  «َما َأْنَزَل اَّلل»رسیدند و دولتی اسالمی تاسیس نمودند که بر اساس 

، هاکه در تمامی این سالادامه یافت در حالی عمر خالفتشدید و حادی رنج می بردند و این وضعیت تا زمان 

ر دعوت هایشان را نذمومن بودند و جان آنانزیرا که  ه بودندورزید استقامتمردم بر مشکالت صبر پیشه نموده و 

و این همان چیزی بود که سبب  نیاویخته بودندبه متاع حیات دنیوی خود را  و و چشم به آخرت دوخته کرده

 .منتشر گرددها و در کرانه یابدو تمکین و استقرار  ودشدعوت در زمین استوار  گشت

اسالم بر مسند قدرت بنشیند تمام  چنانچهکه  وعده می دادمردم به گونه ، ایناهللرسول ،اگر از همان روز اول

مان هنگام مواجهه با مشکالتی که در هآنان به د، نخور میفع گشته و در ناز و نعمت غلت مشکالت دنیایشان مرتَ

 ستقامتاطول انجامید، صبر پیشه نمی نمودند و  هبیان سال دولت اسالمی گشت و تا سالگیر بدو تاسیس، گریبان

گاه که نو آ .نمی ورزیدند و در نتیجه، به آن قدرت عظیمی که سیمای زمین را متحول ساخت مبدل نمی گشتند.

ه به محض کالقاء نماییم  چنین - گرفته استقرار ن «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »شان در انحصار کسانی که قلبهمان  - مردمبه 

و سپس سالیان متمادی مسلمین  ،خواهد گشت مرتفع واحد ، تمامی مشکالت در آنِبه قدرترسیدن مسلمین 

شارهای ها و فجنگ یدر نتیجه حتی و ،نشده باقی بمانندحلچنان پابرجا بوده و حکومت کنند و مشکالت هم

و  یا این مردمانی که نه از باب عبودیتآ شوند افزونروز به روز  ،نیستیصهیونیای صلیبی دتحمیلی از سوی 

چنان صبر پیشه خواهند کرد؟! اند هممصالح دنیوی وارد قضیه گشته بلکه از درب طمعِ ،اهلل یبندگی خالصانه

در زمان تعیین  اهلل یتا وعده ی می ورزندروکاه صبها و جهاد سخت و جانها و محرومیتسختی برابردر  آیاو 

رای را  هایشان بدان رای داده و صندوقحکومتی که به خاطر تحقق مطالبات علیه یا آنکه بر گردد محققشده 

 بر آن می شورند؟و  سر به شورش می نهندشان جامه عمل بپوشاند آمالبه نتوانسته  امااند به نامش کرده

 بر بندگان و لزوم خالقوجود دعوت در درجه اول و پیش از هر چیزی بدین خاطر است که واجبات به تاکید، 

مادی و که بر منافع و التزام به اوامر صادره از سوی ایشان را بیان نماید بدون این ،اهلل انه برایخالص عبادت
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مطرح است و پاداش اخروی بحث  در اینجا، شودمتمرکز  ناشی می گردد اهلل دتعباکه از اخالص در  دنیوی

وعده داده که در زمین به  امّتبه صورت اختصاصی به این  اهللگردد که  ذکربه همراه آن، بایستی این نیز 

شرطی واضح و روشن دارد:  ،تامین می گردد اما این امراش دنیای انید و زندگو استقرار می یاب دمی رسقدرت 
 برجای شبرای خالصانهقرار داده و عبادات را  پرستشرا به صورت انحصاری مورد  اهلل افراد امت، کهاین

و به  دسازنبه سوی صندوق های انتخاباتی روان گردند و اکثریت آراء را از آن خود و به صِرف اینکه  ،آوردند

 به دست نمی آید: )این تمکین و استقرار و تامین زندگی دنیوی، مترجم( قدرت دست یابند

اِت َلَيْستَْخلَِفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض َكاَم اْستَْخَلَف الَّ ﴿ اَِلَ نَنَّ َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ ْم ِذيَن ِمْن َقبْلِِهْم َوَلُيَمكِّ  هَلُ

َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمناً  ْم َوَلُيَبدِّ ُكوَن ِِب َشْيئاً  ِدينَُهُم الَِّذي اْرَتََض هَلُ  [َيْعُبُدوَننِي ال ُيِْشِ

 دهد که آنان را قطعاً جایگزیناند، وعده میاند و کارهای شایسته انجام دادهاهلل به کسانی از شما که ایمان آورده»

ه برای ک همچنین آئین ایشان را وکرده است  گونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خوددر زمین خواهد کرد همان

امنیّت و آرامش ( پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به پسندد، حتماً )در زمینآنان می

 «.ردانندگپرستند و چیزی را انبازم نمیآن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران، تنها ( مرا میسازد، )مبدّل می
 (55النور: )

ها دک زمان، تودهو در ان به پیش رفتهعوت بسیار آهسته و کند دشرط مذکور باشیم،  تحققاگر به دنبال  بی شک

 قرارِ ربانی و سنن الهی، تمکین و است یبرنامه سببدر این شرایط است که به  تنهابه دور آن جمع نمی گردند اما 

 :می شود محقق اهللر دَصحیح و درست آغاز می گردد و قَ

 [َعََل َأْمِرِه َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ َواَّللَُّ َغالٌِب ﴿

  « .داننداهلل بر کار خود چیره و مسلّط است، ولی بیشتر مردم )خفایای حکمت و لطف تدبیرش را( نمی»

 (14: )يوسف

*** 

 فزون گشتااز دو جهت بار دیگر  ،، مترجم(«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یمسألهنشسته بر  و غبارِ  گردسپس ظلمت و تاریکی )و 

های خونین با قدرت در درگیری ،جنبش امام شهید یزیر مجموعههای که برخی از گروه بود هنگامیو آن، 

 !حاکمه وارد گشتند و برخی دیگر به پارلمان راه یافتند

 ،ای جهانیهدر سیاست که شدبه همراه برخی عوامل دیگر سبب  ،های صهیونیست از جنبش اسالمیخشم صلیبی

آنچه که به ه ب اما الزم است که ردتغییراتی شدید به وقوع بپیوندد که در اینجا مجال بسط و تشریح آن وجود ند

 ی سریع و گذرایی داشته باشیم.اشاره عالم اسالمی اختصاص دارد
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خمی از جنگ فارغ شدند، زخسته و  ،(، در حالی که بریتانیا و فرانسه1945 – 1939)پس از جنگ جهانی دوم 

 اعث شدبه بود و همین گشتی و تندرستی قرار داشت و آسیب چندانی از جنگ متحمل نسالمتآمریکا در نهایت 

آمریکا مستولی گردد و خود را به عنوان رهبر دنیای آزاد به جهانیان معرفی نماید و در مناطق  قامتکه غرور بر 

ناطق خود را به ریاست آن م یفرانسه خاتمه داده و رهبران دست پرودهخویش به نفوذ بریتانیا و  یتحت سیطره

و چنین  دداندر حال اجرا اضافه گر های نمایشی و پوشالی نیز به نمایشِقهرمانیبرخی  زمان با آن،و همبرگزیند، 

... باشدیمهای استعمار که آمریکا، نابودگر استعمار و منجی عالم بشریت از دست شرارت القاء نمایدجهانیان  به

هان را پن هدفید در ورای خود یبسیار منطقی به نظر می رس ،اما این بازی که در ظاهر با نتایج حاصل از جنگ

س از آنکه پریزی قرار گرفته بود، ها چیده شده و مورد برنامهها و صهیونیستصلیبی دستیبا همدنبال می نمود که 

و  هو طی آن امام شهید را به قتل رساند آورده بودندکه بر جنبش وارد  ایین ضربهاولکه  دندنمومشاهده دشمنان 

یشتر بر آتش ب بالعکس، زیاد کارساز نبوده و ه بودندجوانان پرداخت یر به شکنجهتامهرچه تم هاینده خوییبا درّ

که به منظور حمایت از  نمودندگذاری چنین هدف داده استها گسترش در کرانهرا جنبش افزوده و نفوذ آن 

ای به گونه ،عربی یهای اسالمی منطقهجنبش، امنیت و استقرار اسراییل و گسترش دلخواه وی در سرزمین اسالمی

 .اختصاصی مورد هجوم واقع شده ونابود گردند

خص البته هر شیابی به این مهم، رهبران مورد نظر خود را که همه از نظامیان بودند انتخاب نمودند و و برای دست 

ی یافت مست سه شرط اصلی و اساسی در وجود وی یمی با صالحیت مورد نظر آنان را نداشت و حتماً ،نظامی

: وردآمشکلی به وجود نمی گشتبر وی افزون میهای دیگری نیز و در صورت وجود این شروط، اگر ویژگی شد

یت تنفر و کراهت از اسالم به سر و در نها می بود خوو صاحب قلبی درنده ،می داشتجنون ریاست  بایدوی 

 اشاره نمود. "کمال آتاتورک"می توان به   - که مورد اعتماد آنان بود - به عنوان اولین نمونه رد... وبُمی

ه سمت قلع ب ،ای وحشیانهبه شیوهاتوماتیک و وی به صورت  که این صفات در شخص معینی یافت شودگاه و آن

فی و که این مسایل به صورت تصاد بریمنباید گمان  وجودو البته با این  گرددهای اسالمی روان می و قمع جنبش

های جنبش وبسرکچگونگی  ،تشکیل می گشت و در آنها یبلکه برای آن جلسات شدمی  انجامریزی نشده برنامه

 ییانهوحشی شکنجهو  ،جوانان هزاران تن از و بازداشت دستگیریو  ،رهبران و فرماندهان جنبش قتل و 59اسالمی

ت که جاساین.. و می گرفت رمورد بحث و بررسی قرا - بدن هر انسانی از شنیدن آن به لرزه می افتد که - آنان

زیرا با وجود یک نظامی می توان مجوز هر  حکمتِ! انتخاب حاکم نظامی به جای حاکم مدنی آشکار می گردد،

های نظامی، خشونت بی حد و از قبیل احکام نظامی، دادگاه مسائلی داد؛ جلوهرا موجه چیزی را صادر نمود و آن

جرات و جسارت  ،ان بر راس قدرت بنشینندغیر نظامیاما ، حصر، و شدت و قساوت روش های انجام کار و ...

                                                           
 ل از این دست بسیار است.ئرا راه انداختند و مسا 1954-1955عام با ترتیب دادن حادثه سوء قصد به جان جمال عبدالناصر، قتل کهچنانهم -59
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و  شدت د و چنیننوا نمی گزیأم شاندر درون گونهاین انتقام حسّ د ونهایی را ندارارتکاب چنین درنده خویی

 .دنگذارنمی  یشامنبه خشونتی از خود 

ا گشت و هایی برای مسلمین بر پگاهیدند، قتلرسهایی که در آنها نظامیان به قدرت در تمامی مکان بدین ترتیب

پرده آن،  در پسِ شکیب و بپیوندندباره به وقوع و به یک رخ دهندتصادفی ممکن نیست که این مسایل،  طبیعتاً

 شنا گشتهایی آمنطقه با چنان شکنجه )در نتیجه، مترجم( و، طراحی گشته بودهای دقیقی ها و نقشهریزیبرنامه

که،  )ناگفته پیداست و بود های تفتیش عقاید در آندلس به خود دیدهدر دادگاه صرفاًآن را  نظیر ،که تاریخ

فرود  امّت یپس از دیگری بر پیکره، نابودی کامل اسالم بود... ضربات یکی هااین خشونتهدف اصلی  مترجم(

گاههای مختلفی در اینجا و آنجا به وجود نگذشته بود که قتل - و گاهاً چند ماهی - می آمد و هنوز چند سالی

یونیست در اوج خوشحالی، با آهنگ آن می ههای صر کرده بود و صلیبیآمده بود و صدایش، تمامی عالم را پُ

که فرزندان در انجام از خوشحالی این به حرکت در می آوردندشان را در هوا یاهکه دسترقصیدند و در حالی

 60.در پوست خود نمی گنجیدند بودند شان! به کسب موفقیت نائل آمدهمادر مهربان یمسولیت محوله

                                                           
، تالیف فایز ابراهیم محمد، شهید سید قطب، علل ورود خود به جماعت اخوان المسلمین را در دو حادثه "سید قطب و بیداری اسالمی"به نقل از کتاب  -60

 بیند:می

 شهید شدن امام بنا ی اول:حادثه

 من رسید، شهادت به البنّا حسن شهید که 1949 سال در …نداشتم اّطالعی چندان المسلمین اخوان ، دربارةبودم آمریکا نرفته به که تا زمانی"سید می گوید: 

 به یزیاد آمد، توجّهآمریکا می به که هم انگلیسی هایروزنامه همچنین نمود، خود جلب هب را توجّهم آمریکایی هایتیتر روزنامه سر آنجا در. بودم آنجا

بسیار  لمینالمس اخوان جماعت البنّا و انحالل حسن امام از شهادت آمریکا و انگلیس که کردم احساس داشتند. من آن به و ناسزاگویی المسلمین اخوان موضوع

 که دارند، و نیز این در منطقه غرب مصالحعلیه بر  جماعت این از خطرهای ها سخنروزنامه که کردند. در آنجا دیدممی راحتی احساس روشنی و به اندراضی

 «.است مورد تهدید قرار گرفته جماعت این توسّط غرب و فرهنگ تمدّن

 کند:می تعریف البنّا چنین حسن رسیدن شهادت در به را هاآمریکایی و پایکوبی شادمانی ،سید 

 ایهچراغ ،دیدم سرور و شادی شهر را غرق ،بودم دراز کشیده تخت آمریکا در شهر سانفرانسیسکو روی هایاز بیمارستان در یکی 1949 فوریة 13در » 

 ـ حسن یحیانمس گفتند: دشمن ؟خبر است : امروز چهپرسیدم ،است سراسر شهر را فراگرفته ساز و آواز و رقص ، وبر در و دیوار شده نصب و مزیّن رنگارنگ

 اند و پیهوجود آورد ر بهدر شه شور و هلهله همه این خاطر قتلش به که است شخصیّتی چه این که با خود اندیشیدم ،است شده کشته ـ امروز در شرقالبنّا 

 «.باشد بر حق ، دعوتیو دعوتش مخلص باید مردی که بردم

 .المسلمین سید از خطر اخوان برحذر داشتن ، در جهت«دن جیمز هیوارث» نام به انگلیسی مأمور اطّالعاتی یک هایکوشش :دوم حادثة 

 کسب مسلمانان به نسبت معلومات آوریو جمع و جاسوسی کمین هدف و به کرده تحصیل قاهره د و در دانشگاهبو مصر آمده به از انگلیس شخص این 

 ودند. اینب گسترانیده زمینمشرق صید دانشجویان را برای هاییخود ـ دام حدّ توان ـ به غربی هایخانهاکثر سفارت بود که هنگامی کرد، و اینمی اطاّلعات

د و کر در مصر ازدواج« فاطمه» نام به زنیرا بر خود نهاد و با « دن الدین جمال» نمود، و اسم شدن مسلمان ادّعای از چندی پس بود که قماش فرد نیز، از همان

 کار شد. به مشغول دانشگاه مدرّس عنوان و در آنجا به گفت قصد آمریکا ترک مصر را به سپس

 اطّالعاتی مصالح بار برای از یک سید را در آمریکا بیش« دن»نبود؛ زیرا  دیدارشان اوّلین این کرد. هر چند که دعوت اشخانه روز در آمریکا سید را به یک 

 کرد!می تشویق زمینه نمود و او را در این مالقات انگلیس

 احمد ،علی حّمد،م …بود کرده گذاریاسم مسلمانان هایخود را با نام ، فرزندانمرد انگلیسی این اینکه : یکیرا پذیرفتم عوتشد دو دلیل به»گوید: سید می 

 ا سید اینامّ. ندک ترجمه انگلیسی زبان به دالر هزار قبال در را «االسالم يف االجتامعية العدالة» کتاب است حاضر که بود گفته من به اینکه دیگری و …و

 کند. ترجمه طور رایگان را به داد تا آن« هالیفاکس» در دانشگاه« هاردی» نام به مستشرقی را به و کتابش را رد کرده پیشنهادش
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گروه اول  ؛و غیر هم جهت سر برآوردند - و بلکه متضاد - تفاوتم ، دو گروه کامالًناکددراز این اوضاع 

 هآنان را به خشم آورده بود و تصمیم گرفتند ک ،جوانانی بودند که خشونت بی حد وحصر و ددمنشانه نظامیان

موده سرانجام بر خشونت نظامیان غلبه ن ،که مقاومت مسلحانه چنین پنداشتند خشونت را با خشونت پاسخ دهند و

و گروه دوم،  ،دهند شو منش خود را متحول سازند و تغییر را وادار می سازد تا روش - شانو یا بزرگان - و آنان

ایی که جتا  ،در نتیجه آنان را فرسوده ساخته و از پای در آورده بود و ،خوردگانی بودند که ضربات متعددسال

تنزل نمودند و بیشترین مسالمت را به خرج دادند و تصمیم گرفتند وارد بازی انتخابات گردند تا  امکان داشت

 ی،یشترو هر دو دسته سبب شدند تا تاریکی هر چه ب ..گرا و صلح ستیز را برآنان نزندر کسی برچسپ خشونتدیگ

 را در خود گیرد. «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »قضیه 

به آثار ما  ، در اینجانماینداتخاذ تصمیم خود بدان استدالل میبا صرف نظر از تمامی توجیهاتی که هر دو گروه در 

دی موانع و مشکالت جدیمسایلی را بر می شماریم که و  ،از شتاب موجود در بدو جنبش می پردازیمبرخواسته 

ر چند که هکه جنبش را به جلو راند سبب تاخیر نتایج آن گشت، آنو به جای  ساختبه مشکالت قبلی افزون را 

ب که برای حرکت مفید بود و سبهای الزمی به حساب می آمدند به عنوان گام ،از دیدگاه باورمندانش این مسایل

 اش به اهداف تعیین شده می گشت.نزدیکی

ه بیشترین مک ین درمسلم اوضاعبا وجود برخی اختالفات، با  ،که وضعیت کنونی دعوت فرض کنیماگر چنین 

شن و به رو) استفاده از خشونت و پناه بردن به آن نه تنها کمکی به دعوت نمی کند در ننتیجه، شباهت را دارد،

را آن های حول دعوت را افزون ساخته وبلکه تاریکی ، مترجم(ساختن مساله برای مردم و تببین آن منجر نمی شود

اصلی  یه، خواه برای هست«إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » یو فراموش نکنیم که بیان حقیقت قضیه ،تر می سازدتیره جامعهدر نگاه 

                                                           
در  بیشتر سخنان هـ ک المسلمین اخوان از مصر و نهضت ،باال گرفت صحبت و گرفتیم پی آن یهو آیند شرق و احوال اوضاع گفتگو را پیرامون»گوید: سید می

داد  مهو ادا گفت سخن بود، مفصّل وجود آورده به اخوان در جماعت که و تحرّکاتی نیرومندش البنّا و نهضت آمد. از حسن میان به مورد بود ـ سخن همین

 د، جایبگیر عهده مصر را به حکومتی پیروز شود و زمام جنبش اگر این»داد:  ادامه وی«. اندکرده مصرف جنبش این کردن وشخام برای هاییهزینه چه که

 «.ما نخواهد بود برای پایی

 «.را ندهید حکومت ریدازمام یهبر اریک جلوس امکان جنبش این به که است شما این امثال یدانشجو از جوانان من انتظار»

 متابعت عدم برای عذری هیچ اهلل گاهپیش در و کردم پیدا کامل یقین اخوان حرکت حقّانیّت در و شد آشکار برایم حق اکنون: با خود گفتم»گوید: سید می

 ،خیزدبرمی با اخوان مبارزه آمریکا ـ به در داخل ، با تجهیز قوا ـ حتّیگیرد و انگلیسمی رقصد و جشن، آمریکا میرهبرش در نابودی که نهضتی ؛نداشتم

 !«.بپیوندم جماعت این مصر، به به برگشتن محض به گرفتم قطعی تصمیم

، و گفت نبسیار سخ اخوان از حرکت کرد و در آن تألیف« مْ اَلديثة يف و الدينية التيار السياسية» عنوان تحترا  خطرناکی کتاب 1950 در سال« دن» 

کا یرا در آمر کتاب سید این ،نمود دعوت در برابر اخوان پیکار و مقاومت و جهت را شدیدًا برحذر داشت گوشزد کرد و آنان غرب دنیای را برای خطرش

 گوید:خود می بر او آشکار شد. چنانچه کینه این آتش ور ساختنشعله در جهت« دن» مستشرق و کوشش اخوان با حرکت غربیان یهکرد و کین مطالعه

 نظرم« مْ اَلديثة يف و الدينية لتيار السياسيةا» و خصوصًا انتشار کتاب در منطقه غرب و تمدّن فرهنگ مصالح برای جماعت خطر این پیرامون گفتناز سخن» 

 ، مترجم.«آورندمی حساب به خود خطرناک را برای ، آنو استعمار غرب صهیونیسم اندازه تا چه که شد، و فهمیدم جماعت این اهمّیّت متوجّه
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در ذهن و رفتار مردم به  مسألهو اگر این  حرکت، عنصری اساسی بوده سرتاسردر ها، دعوت و خواه برای توده

 .به وجود آیدپیشرفتی حقیقی در مسیر دعوت  ممکن نیست که گیرد و تبلور نیابدخوبی جای ن

رابر با را بیان نماییم به نبردی نابرا برای مردم شکافته و حد و مرزهای آن "مشروعیت"اگر پیش از آنکه مبحث و 

 وارد می آورد: جدی آسیب ،رخ می دهد که به دعوت مسألهقدرت حاکمه ورود کنیم، دو 

 "بضارب و مضرو" یمسألهبه  مسأله - گرددکه از درگیری سپری می یا زیاد کم - پس از مدتی :کهاول این

و به خاطر آن صورت  ها حول آن رخ دادهتمامی درگیریای که ی اساسیل شده و قضیهمبدّ "غالب و مغلوب"و 

ای که نشان می دهد معبود حقیقی آدمیان به حاشیه رانده می شود؛ قضیه اصلی یا فراموش می گردد و گرفته

را در بطن خود می  مسایلای دیگر از ، مجموعهنبنیادی یمسألهاین  پوشالی؟ خدایاناست یا  اهللکیست، آیا 

 یا بشر؟ هللاگذاری باشد: که چه کسی بایستی مصدر تشریع و قانوناز اصل آن نشات می گیرند: اینپروراند که 

ا ؟ چه کسی بایستی معیارها رسازدها و مبادی را مشخص گذاری کند و ارزشچه کسی بایستی برای آنان ارزش

اکی قدم خ یاز روزی که انسان بر این کره - ؟ این قضایانماید ترسیمزندگی آدمیان را  یبرنامه کرده وتعیین 

درگیری میان اسالم و جاهلیت، و حق و باطل است و  یع و نقطهموضِ - برپا می گردد قیامتکه  زمانینهاده تا 

اند و وحی به خاطر آن نازل گشته و بهشت و جهنم برای آن برپا شده تمامی پیامبران به خاطر این امر مبعوث شده

 است.

چنین  مردم برابرکه در  می سازیممهیا  اسالم با دستان خود، این فرصت خطرناک را برای دشمنان که:دوم این

با اسالم سر ستیز ندارند بلکه با تروریسمی مقابله می کنند که هیچ ارتباطی با اسالم نداشته  نکه آنانمایند وانمود 

د آنان و تاییها به تصدیق زمانی کم یا زیاد، تودهگونه است که پس از مدت گاهی در این دین ندارد و اینو جای

یقی که موقف و دیدگاه حق این مساله سبب می شودزیرا  ،آیدو خسارتی بس عظیم به دعوت وارد می پردازند می

ه این کمشروعیت در ذهن آنان به تاخیر افتد در حالی یقضیهحقیقی ر دشمنان در نظر مردمان پنهان مانده و تبلوُ

دان بترین مسایلی است که در نهایت، سرنوشت درگیری و کشمکش میان اسالم و جاهلیت از اساسیمبحث، 

 .بستگی می یابد

به شدت دچار خسارت شده و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » یدر قضیه نماییمورود میبازی دموکراسی  بهکه  همچنین زمانی و

 ...گردیممتضرر می

ها در توده که شودای اختیاری مبدل میمسألهای الزامی به گردد این است که قضیهاولین زیانی که بر ما وارد می 

 می فرماید: اهللکه مورد آن تصمیم گیرند در حالی

ُة ِمْن َأْمِرِهمْ ﴿ رَیَ
ُم اْْلِ َمن َيْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد  و َوَما َكاَن ْلُِْؤِمن  َوال ُمْؤِمنَة  إَِذا َقََض اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُ

بِيناً   [َضلَّ َضاَلالً مه
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هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که اهلل و پیغمبرش داوری کرده باشند )و آن را مقرّر نموده باشند( اختیاری از »

هر کس هم از دستور اهلل و پیغمبرش  ،اهلل و رسول باشد( یایشان باید تابع اراده یخود در آن ندارند )و اراده

 (91األحزاب: )  «.گرددسرپیچی کند، گرفتار گمراهی کامالً آشکاری می

و مظاهر و ، در اعتقاد اهللبدین معناست که  می باشد «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » یمسألهکه موضوع  اهللعبادت انحصاری 

ها رزشو ا دگذارمی ، تنها معبود بوده و هم اوست که قانونمترجم(از قبیل نماز و روزه و حج و ..، ) شعائر عبادتی

ه فرد، کزندگانی انسان را وضع می نماید... و این امر، اجباری بوده و مادامی یو برنامه می کندو مبادی را تعیین 

 مسألهاین  ندارد بلکه از خود یگونه قدرت اختیار و انتخابمسلمان باشد و به دین اسالم اعتراف بنماید در آن هیچ

را بر زبان می راند الزامی است حتی اگر این فرد منافق بوده و از اسالم کراهت  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »که  هر فردیبرای 

ز پذیرش ا چنین شخصی )که حتی در درون خود به اسالم رضایت نداده و منافق گشته، مترجم(داشته باشد، و اگر 

با توجه به اینکه پیشتر شهادتین بر زبان وی جاری گشته )و آنکس که شهادتین را خودداری ورزد  اهللشریعت 

 :به عنوان مرتد شناخته می شودتلفظ نماید به عنوان مسلمان تلقی می گردد، مترجم(، 

ُسوِل َوَأَطْعنَا ُثمَّ َيَتَوَلَّ َفِريٌق ِمنْهُ ﴿ إََِل اَّللَِّ  َوإَِذا ُدُعوا* ْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَما ُأوَلئَِك بِاْْلُْؤِمنَِي َوَيُقوُلوَن آَمنَّا بِاَّللَِّ َوبِالرَّ

 [َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْينَُهْم إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم ُمْعِرُضونَ 

شان  از ای کنیم، امّا پس از این ادّعاء، گروهی( اطاعت میه اهلل و پیغمبر ایمان داریم و )از اوامرشانب گویندو می»

هنگامی که ایشان به سوی اهلل و پیغمبرش فرا خوانده  * شوند، و آنان در حقیقت مؤمن نیستندگردان میروی

  (18 – 17النور: )«  .ندشو گردان می، بعضی از آنان رویدشان داوری کنشوند تا در میانمی

ُموَك فِياَم ﴿ ُموا َتْسلِيامً َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى َُيَكِّ َّا َقَضيَْت َوُيَسلِّ  [َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ال جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرجاً ِِم

به  های خودآیند تا تو را در اختالفات و درگیریشمار نمیه به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن ب»امّا، نه! »

 (15ساء: الن)«   .( باشندقضاوت تونداشته و کامالً تسلیم )داوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو 

و اولین منکری که در بدو ورود به بازی دموکراسی مرتکب می شویم این است که این الزام و اجبار الهی را به 

رار ق شدر معرض آراء موافق و مخالف و نماییممیای مبدل می سازیم که برای آن از مردم درخواست فتوا مسأله

، نمی قلیتو ابگویند: شما در اقلیت هستید آوریم تا فراهم می را برای دیگران این فرصت به همراه آن، ودهیم می

دل گشته مب ،گیری و نه الزامرای یجاست که عرصه، به صحنه... و اینتحمیل نمایدتواند رای خود را بر اکثریت 

 ورد.دست آهرسد تا بتواند فرصت اجرایی شدن را ب عینم یو منتظر می مانیم تا تعداد آراء موافق آن به حد

گراهایی که اکثریت آراء را کسب نموده بودند به در حق اسالم "الجزایر"با صرف نظر از آنچه که جاهلیت در 

 - نداو این حادثه، عبرتی بسیار مهم برای افرادی است که مسیر دموکراسی را برای خود برگزیده - انجام رساند

 ،اهللریعت ش به اجرا گذاشتن به تاکید، اساسی متفاوت استوار گردد.. بر ای دیگر واست که مساله بر پایهالزم 
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دم گونه فرصت انتخابی جهت رد یا پذیرش آن به مرتعداد آراء نداشته و هیچ هکه هیچ ارتباطی ب الهی است الزامی

 !و در عین حال ادعای اسالم و مسلمانی داشته باشند داده نمی شود زیرا آنان نمی توانند این امر را رد نمایند

ضعف  سببدر زمین به  اهللو بایستی دانست که صرف نظر از توانایی یا عدم توانایی مسلمین جهت تحکیم شرع 

 تفاوت - لمین در مکه چنین شرایطی داشتندگونه که مسهمان - ،شان در برابر مردمآنان و ناکافی بودن امکانات

، منوط اهللاقامه و اجرای اسالم در زمین پس از مشیت و خواست  کهاین :وجود دارد مسألهیادی میان دو بسیار ز

اقعیت این توانایی را بیایند که این الزام الهی را در و نااستوار و ثابت قدم باشد و آن به وجود تعداد معینی از مسلمینِ

 نظرسنجیدر مقام  ،اهللتحکیم یا عدم تحکیم شرع )اصل الزام زیر سوال رود و  کهو اینزندگی عملی سازند، 

 شودواجب است که دعوت بر این اساس بر مردم عرضه .. و مورد نظر خواهی واقع شود!  مترجم( و، قرار گیرد

الزامی الهی است و کسی که بدان راضی نباشد، در حکم  ، مترجم(اهللاین امر )یعنی حاکمیت شریعت  که

حاکمیت شریعت با صرف نظر از وجود یا عدم وجود گروه و یا جماعتی که ، مرتد محسوب می گردد و اهلل

ه باشند زیرا پس از آنکمی ساختن آن  محقق ملزم به اعم از حاکمان و شهروندان، تمامی مردممطالبه کنند،  اهلل

یچ ه یدیگر وجودش منوط به مطالبه برسانندانجام به را آن کهر الزم االجرا از بندگانش می خواهد با ام اهلل

 .بنی بشری نخواهد بود

 و - گردیم، این معنا و این برداشت در ذهن مردم رنگ می بازدمی و آن هنگام که در نمایش دموکراسی وارد 

-موکراسی در همان ابتدای کار، پیشزیرا د - دست می دهد داری خود را ازپویایی و پتانسل میدان ،یا حداقل

، الزامی نبوده و تنها اکثریت آراء می تواند این الزام و اجبار را به صورت ذاتیفرضش این است که هیچ چیزی 

 ین نماید.عم

 ازدبرنگ می مشروعیت  یمسألهاین است که  گردیمخسارت و زیان دومی که در ورود به این بازی متحمل می 

هد در دمی ، در دموکراسی مشروعیت ازآن کسی است که اکثریت آراء را به خود اختصاص ضایع می گرددو 

گونه که پیشتر اشاره نمودیم، شاخص ربانی همان تحکیم شریعت که این معیار، معیاری الهی نیست زیرا همانحالی

گونه از نظر اسالم هیچ کندند و بدان پشت سر باز ز اهللکه از تحکیم و اجرای شرع  فردی است و هر اهلل

 جاست که راه دموکراسی از اسالم کامالا و این مشروعیتی ندارد حتی اگر اکثریت آراء را نیز تصاحب نماید،

 گردد.جدا می

راء که حائز اکثریت آ باشیم مشروعیت فردی ناچاریم پذیرای و آنگاه که وارد بازی دموکراسی می گردیم

عمل ننماید زیرا این قاعده و اصل بازی است و نمی توانیم با آن  اهلل حتی اگر وی بر اساس شرع گردیده

 ست ازا ای مواجه می گردیم که عبارتجاست که با ممنوعیت و محظوریتی عقیدهمخالفت ورزیم و در این

 .«َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »تشریع به  آری! ،را کفر خواندهآن اهللمشروعیت بخشیدن به چیزی که 
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 م اما بازمی باشین «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »و اگر بارها و بارها در نهان و آشکار خود بگوییم که ما موافق حکم نمودن به 

 نماییمازی ایم که بهکردبازی احترام گذاشته و در مقابل آن گردن کج کنیم زیرا موافقت  عدمجبوریم که به قوا

ن که ما را از ای آن هنگامایم که به ما نیز اجازه بازی دهند و و فراتر از آن، در بسیاری از اوقات درخواست نموده

 .ایمگشودهبه اعتراض  لب اندداشتهمحروم  !!حق

آنان ، دما را در تنگنا قرار دهن تا مان نیز از فرصت درگیر شدن ما در بازی دموکراسی استفاده می نماینددشمنانو 

فرادی و پیروز نگردید و ا ورود کنید و: اگر در انتخابات تر می کنند و به ما می گویندی محاصره را تنگحلقه

مال در ک -چه موضعی خواهید داشت؟ و ما دنشو آراء حائز اکثریت که به شریعت حکم نمی کنند غیر از شما

می پرسند: اگر حکومت را در دست داشتید و ملت  جواب خواهیم داد: به رای ملت احترام می گذاریم!! -ناباوری

 ازهمب -ناباوری امادر کمال  -از شما روی برگرداند و به گروهی غیر از شما رای داد چه واکنشی نشان می دهید؟

در تناقض نیز مقرر فرموده  اهللاگر رای ملت با آنچه که  حتی می گوییم: به رای ملت احترام می گذاریم!! آیا

 ؟! ، مترجم(گذاریدو بدان احترام می نهیدز هم بدان گردن میبا)باشد 

اتفاق د از این شدیدتر نیز می توانمشروعیت  یمسألهو  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ » یقضیهرنگ گشتن و تضییع شدن کم آیا

 ؟افتد

طق نیز زیرا اقتضای منکه بپذیریم وارد بازی گردیم ناچار به پذیرش قوانینش خواهیم بود با این وجود، مادامی

وانین ایم که قاین حق را برای خود محفوظ داشته اییممنچنین است، اما اگر به هیچ وجه در این بازی شرکت ن

که  شرکت نمی کنیم دموکراسیگاه که به مردم می گوییم ما به این علت در را نیز نپذیریم و آنناشی از آن

مان هم برای خود و هم برای گانش را بدان ملزم ساخته، سخنانبند اهلل، مخالف اوامری است که قوانینش

 .منطقی و پذیرفتنی خواهد بود کامالً دیگران

 !یدما می گویند: شما دموکراسی خواه نیست واکنش بهمان در ، دشمنانگونه سخن می رانیمگاه که اینآن و طبیعتاً

و ما نیز در پاسخ خواهیم گفت: هر آنچه می خواهید بگویید و بر زبان برانید، ما  !ساالری هستیدشما دشمنان مردم

را در همان ابتدا در دستان بشر قرار می دهد نخواهیم پذیرفت  «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »گاه نظامی که حق تشریع به هیچ

نازل نموده، اسالم است نه دموکراسی، بر ما  اهللو آنچه که  باشیم!نمیدیگر مسلمان  نماییمزیرا اگر آن را قبول 

ما را بر آن  اهللاسالم است و نه دموکراسی و آنچه که  فرموده،ما را ملزم به پذیرش آن  اهللو آنچه که 

 می دهد، اسالم است نه دموکراسی: و مورد محاسبه قرارنماید  می بازخواست

يَن ِعنَْد اَّللَِّ اأْلِْسالمُ ﴿  [إِنَّ الدِّ

  (49آل عمران: ) «  گاه اهلل اسالم استگمان دین )حق و پسندیده( در پیشبی»

ينَ ﴿ اِِسِ  [َوَمْن َيْبَتِغ َغرْیَ اأْلِْسالِم ِديناً َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اْْلِخَرِة ِمَن اْْلَ
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-زیان یدر آخرت از زمره شود، و( اسالم، آئینی برگزیند، از او پذیرفته نمیآئین و شریعتو کسی که غیر از )»

 (85)آل عمران: «  .کاران خواهد بود

و به دنبال آن است  بودهوجود دارد اما این شورا چیزی جدای از دموکراسی  "اشور"درست است که در اسالم 

را تطبیق دهد و مسلمین تنها در چیزی اجتهاد می که با طی نمودن مسیری صحیح، نص را به اجرا گذاشته و آن

... اما دموکراسی در همان ابتدای کار، حاکمیت را در دست انسان 61که در مورد آن نصی وجود نداشته باشد کنند

زیادی میان  یبه رسمیت نمی شناسد و چه فاصله اهللقرار داده و آن را به عنوان حقی انحصاری و خاص برای 

 و شورای اسالمی وجود دارد: ندموکراسی آنا

اِهلِيَِّة َيبُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكاًم لَِقْوم  ُيوقِنُونَ َأَفُحْكَم ﴿  [اْْلَ

 (50: اْلائدة)   «؟کندآیا جویای حکم جاهلیّت هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از اهلل حکم می»

 «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یهمی آید تضییع قضیدست  هتوجه داشته باشید که اگر تنها خسارتی که از ورود به بازی دموکراسی ب

برای دوری گزیدن از این بازی کفایت می کند، هرچند که ممکن است  امر مشروعیت باشد همین یمسألهو 

ورود ما به دموکراسی منافعی جزیی نیز در پی داشته باشد و عدم شرکت در آن برای ما زیان هایی به بار آورد... 

دارند باز هم  برای مردم در بر -به تصریح قرآن -، شراب و قمار را با وجود منافعی که اهللاما از یاد نبرید که 

 ا که گناه و ضررهای آن از منافعش بسیار باالتر است:چرتحریم نموده 

ْمِر َواْْلَْيَِّسِ ُقْل فِيِهاَم إِْثٌم َكبرٌِی َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهاَم َأْكَِبُ ِمْن َنفْ ﴿  [ِعِهاَم َيْسَألوَنَك َعِن اْْلَ

بگو در آنها گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم دربر دارند، ولی  ،کننددرباره باده و قمار از تو سؤال می»

 (149البقرة: )  «.گناه آنها بیش از نفع آنها است

اخل پارلمان و د یمسألهو  ،ما باشد گشایراه شان نداریمدرباره نصی فقهی می تواند در مواردی که یو این قاعده

 یربارهنگری آگاهانه دندیشی و ژرفد اما باریک اروجود ندا در موردش نصیچیزی است که  گشتن در آن،

 ،عیتمشرو یمسألهو  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »ساختن قضیه  رنگ کردن و ضایعکمما را بدان رهنمون می سازد که  ،قضیه

بت دو به نسها را را به عقب می راند زیرا دموکراسی، آگاهی تودهبر دعوت داشته و آن معکوس و وارونه یتاثیر

، الزامی ربانی اهللتحکیم و اجرای شریعت  کهاین اول :نمایدت و پراکندگی می شتّ قضیه اساسی دعوت دچار تَ

ی راضن نیست که اکثریت مردم بدان ، ایشاجبار الزام و أعمومی رجوع نمی شود و منش ءبوده و در آن به آرا

را الزم  ألهمسرف ادعای مسلمان بودن، این صِ حتی بلکه مصدر الزام این است که ما مسلمانیم و یا نباشند باشند

                                                           
حاللی حرام شود و یا حرامی به حالل تبدیل گردد و نباید با مقاصد شریعت در تعارض در فقه اسالمی، حد و مرز اجتهاد مشخص است و نبایستی در آن،  -61

را در بر می گیرد اما این امر، کامالً به وجود می آید در حیات امّت  جدیدی کهی اجتهاد بسیار وسیع بوده و تمامی مسایل باشد، درست است که دایره

 منضبط گشته است. و با قواعد و مقررات شرعی، ،بندی شدهچارچوب
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هیچ ارتباطی  اهللدچار اشکال می گردد این است که مشروعیت در دین  که یدوم یمسأله االجرا می سازد...

صی زمانی معنا می یابد که می خواهیم شخ تعداد آراء صرفاااکتسابی توسط شخصی خاص ندارد،  آراءبه تعداد 

در حکمی که قرار است حاکم بدان عمل نماید و آن را اجرا  امارا برای اجرا و تطبیق احکام الهی برگزینیم 

مبنی بر الزامی بودن تطبیق و تحکیم  اهللزیرا پس از فرمان  وجود نخواهد داشتگزینی گونه جایکند هیچ

 - چه حاکم و چه عامه مردم - که قرار است در جامعه اجرا گردد احدی از مردم شریعت الهی، در نوع حکمی

ای صریح و روشن، ایمان را از شخصی که از شریعت وی دوری گزیند به گونه اهللاختیاری از خود ندارند و 

 د:نماینفی می 

ُموكَ ﴿  [َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُوَن َحتَّـى َُيَكِّ

ه داوری های خود بآیند تا تو را در اختالفات و درگیریشمار نمیه پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بامّا، نه! به »

   (15النساء: )  «.نطلبند

 [َوَما ُأوَلئَِك بِاْْلُْؤِمنِيـنَ ﴿

 (17النور: )  «.و آنان در حقیقت مؤمن نیستند»

*** 

ها به خوبی از آن آگاه نگردند و بدان ایمانی که تودهاین مسایل از مسایل اصلی و اساسی دعوت بوده و تا زمانی 

 امکان استواری حکومت اسالمی برپایه آن وجود داشته،که راسخ و استوار نداشته باشند پایگاه مردمی صحیحی

مین کم اسالمی در زاند تا نگذارند حُجهانی در سنگری واحد نشسته هایتمام جاهلیت ..گیردنمیشکل  باشد،

استوار وجود داشته باشد تا در مقابل تمامی این فشارها  آگاهانه و و در این شرایط بایستی ایمانیاجرا گردد 

رچند که ه، ها و گرد و غبارهایی که ذکر کردیمو سرسختانه ایستادگی نماید، و تمامی تاریکی نمودهمقاومت 

 .خواهند انداختدعوت را به تاخیر  ،در حقیقت در خیال ما سبب نزدیکی راه باشند اما

*** 

و  ،ندمعاصر شد حرکتسبب شتابزدگی در  که دالیل و عواملی بربود ای سریع و گذرا موارد مذکور، خالصه

ات ذهنی در محاسب تا هایی که ما را برآن می دارندهمان ؛حاصل گشتند زدگیاین شتاب نتایج و پیامدهایی که از

 .بکوشیمو در جهت تصحیح آنها  اییمخود تجدید نظر نم

که  اصلی و اساسی یهسته مطلوب برای تربیت ؛مورد تربیت مطلوب سخن خواهیم راند ازهای آتی، در فصل

ر د رکت،حکه الجرم بایستی ایجاد گردد تا  تربیت مطلوب برای پایگاه مردمی و دار مسئولیت دعوت استعهده

 به اهدافش نائل آید. اهللو به یاری  به کمال رسدو  بدواقعیت زندگی و زمین تجلی یا
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 یهمان منهجی که نقطه ؛در دعوت کمک می گیرم اهللهای طی شده در منهج رسولمان از گامدر سخنانو 

 .بناء )حرکت و دعوت( بر آن بنیان نهاده شود که بودای محکم و استوار اولیه و ابتدایی آن، ایجاد پایه و شالوده
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 62«اصلی و اساسی دعوت یگیرى هستهچگونگى شکل»

شان پیروان اند و الگویی تمام عیار برایشان بودهالزم به توضیح نیست که تمامی پیامبران، خود عنوان اصلی رسالت

ول سرافعال و بود تا تمامی تالش خود را جهت پیاده نمودن اقوال  واجب شاناصحاببه حساب می آمدند و بر 

 تا اوامرش را به اجرا بگذارند و از آنچه نهی نموده برحذر باشند: نمایندکار گیرند و کوشش ه در وجودشان ب

 إاِلَّ لِيَُطاَع بِإِْذِن ﴿ 
 [اَّللَوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسول 

  (11النساء: ) « .ایم مگر بدین منظور که به فرمان اهلل از او اطاعت شودو هیچ پیغمبری را نفرستاده»

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنْـُه َفاْنَتُهوا﴿   [َوَما آَتاُكُم الرَّ

برای شما آورده است اجراء کنید، و از چیزهائی که شما را از آن بازداشته است، دست چیزهائی را که پیغمبر »

  (7اَلِش: )«  .بکشید

 [َكثرِیاً َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ْلَِْن َكاَن َيْرُجو اَّللََّ َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر اَّللََّ ﴿

اشند، برای کسانی که امید به اهلل داشته، و جویای قیامت ب در پیغمبر اهلل برای شما است سرمشق و الگوی زیبائی»

 (14األحزاب: )  «.و اهلل را بسیار یاد کنند

 «فإذا َّنيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم»

 که در جاییبه امری دستور دادم تا  شما را پس هرگاه شما را از چیزی نهی نمودم از آن دوری گزینید و اگر)

 63(.توان دارید آن را اجرا نمایید

ز است زیرا ها، بی نظیر و ممتام االنبیاء، در میان تمامی رسالتتاین نیز نیاز به توضیح چندانی ندارد که رسالت خا

اسالم ! آریخاصی نگشت،  یها، منحصر در قوم و طایفهسبب کامل شدن دین گردید و بر خالف دیگر رسالت

 هایجنبه جانبه بودنش، تمامیبنا به همه ن نزولش این است کهأتمامی جهانیان را مخاطب خود می داند و ش

 قیامتتا قیام  اهللگی متکاملی را از زمان بعثت رسولزند یو برنامه دادهزندگی انسانی را تحت پوشش قرار 

 ترسیم نماید: 

 [لَُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَليُْكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اأْلِْسالَم دِيناً  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت ﴿

                                                           

ر افرادی هستند اند و مشتمل ببه کار رفته "القاعدة الصلبة"ی اند که در ترجمهی اصلی و شالوده استوار، عباراتیپایه و ی مستحکم،ی اساسی، هستههسته -62

راد راحل مختلف دعوت، نقش مربی را برای افپختگی زیاد در م سببهای آن را بر دوش می کشند و به که در همان ابتدای کار به دعوت پیوسته و سختی

وان ی اسالمی به عنخریدند و در جامعهمیهای دعوت را بر جان دیگر ایفا می کنند و از مصادیق آن می توان به بزرگان مهاجر و انصار اشاره نمود که مشقت

 الگو و سرمشق عمل می نمودند، مترجم.

 .این حدیث را روایت نموده است بخاری -63
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امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین برای شما »

  (9اْلائدة: ) « .برگزیدم

َا النَّاُس إِِّنِّ  ﴿  [َرُسـوُل اَّللَِّ إَِلْيُكْم ََجِيعاً ُقْل َيا َأُّيه

 (458األعراف: )«  .هستم شما جملگی سوی به اهلل یفرستاده من بگو ای پیغمبر!»

ًة لِْلَعاْلَِيَ ﴿  [َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْْحَ

  (407االنبياء: )  «.ایمما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستادهو »

َا َبْيَ َيَدْيِه ِمَن الْكَِتاِب َوُمَهْيِمناً َعَلْيِه َفاْحُكْم بَ َوَأْنَزْلنَا ﴿
قًا ْلِ قِّ ُمَصدِّ  [ْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اَّللإَِليَْك الْكَِتاَب بِاَْلَ

پس  ،و حافظ آنها است های پیشین، و شاهدو بر تو کتاب را نازل کردیم که مالزم حق، و موافق و مصدّق کتاب»

 (18اْلائدة: ) «  .میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که اهلل بر تو نازل کرده است

 اهلل می باشد: آورخرین رسالت و آخرین پیامآ ی، تمامی این موارد الزمهاهللو در تقدیر 

ٌد َأَبا َأَحد  ِمْن ِرَجالُِكْم َولَكِْن َرُسوَل اَّللَِّ َوَخاَتَم ﴿  [النَّبِيِّيَ َما َكاَن ُُمَمَّ

و  (ا زینب برای او حرام باشدتا ازدواج بمحمّد پدر )نسبی( هیچ یک از مردان شما )نه زید و نه دیگری( نبوده )»

 (10األحزاب: ) « .خدا و آخرین پیغمبران است یبلکه فرستاده

 «ال نبي بعدي»

 64(.وجود ندارد ایپس از من هیچ نبی)

خرین رسالت، رسالتی جامع باشد طوری که تمامی نیازهای مردمان را از ابتدای آکه  بودمناسب  ،به همین جهت

بدان چنگ آویختند دچار گمراهی نگردند و برای  انتحت پوشش قرار دهد و هرگاه مردم قیامتبعثت تا روز 

 65.شان نیازمند غیر آن نباشندامور یاداره

 «تيتركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا، كتاب اَّلل وسن»

اهلل و  کتاب ،گاه گمراه نخواهید شدها تمسک بجویید هیچام که اگر بداننهادهدر میان شما دو چیز به یادگار »

 66«.سنت من

                                                           
 .این حدیث را روایت کرده اند و مسلم بخاری -64

خویش را نازل می فرمود از این موارد غافل نبود اما  یبرنامه اهللگاه که آن ،د و به طور قطعیپیوسته در زندگانی مردم موارد جدیدی به وجود می آ -65

اند یان نمودههایشان این اصول را به تفصیل بها در کتابها و اصولیقَآنها با موارد جدید روبرو گردد و فُ یاصولی را در شریعتش به ودیعه گذاشته تا به وسیله

 ها مراجعه نمایند.  مندان می توانند به آن کتابو عالقه

ا در جست و جوهای مترجم، ، مرجع این حدیث را شیخین اعالم نموده اماین حدیث را روایت کرده اند ) شیخ محمد قطب و مسلم بخاری -66

 باشد، مترجم.(  امام مالک "موطأ"اند و به گمانم این حدیث از کتاب چنین حدیثی را شیخین نقل ننموده
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 رینِ تنیز می بایست بزرگ ءهاست، خاتم االنبیااز بدیهیات امر این است که چون این رسالت، آخرین رسالت

ادعا نماییم که  رایم اگباشد که زمین به خود دیده است و بیراه هم نگفته تیترین شخصیپیامبران بوده و عظیم

 های تاریخ بودند.ترین انسان، بزرگپرورش دادند پس از انبیاء اهللافرادی که رسول

د تربیت مورد استفاده قرار می گیرن یکه در منهج و برنامه ها و اصولیارزشکه  در حالت کلی می توان گفت

ا واال باشند هد و هر اندازه که این اصول و ارزشنبسیار عظیمی دار تأثیربر افرادی که بر پایه آنها پرورش می یابند 

در  ربیشخصیت م تأثیرسطح صفات ستوده و اخالق واالی فراگیران نیز باالتر خواهد بود، از طرفی دیگر، 

به همان  اشدتر بتر و بزرگ منشی غیر قابل انکار است و هر اندازه که این مربی، فرهیختهمخاطبین تربیت، امر

ه از مربی ک فطری استعداد و آمادگی چنین،، همگردندبه سطح واالتری رهنمون می نسبت، افراد تحت تربیت،

میزان سالم  أثیرتتحت  ،رشدنیز بر سطح رشد تربیت شدگان تاثیری غیر قابل انکار دارد و این شود دریافت می

مان این سه عنصر هاست... اگر در مالحظاتها و ناپاکیبودن این فطرت و میزان دور بودن آن از انواع آلودگی

 اهللمستحکم که رسول یاستوار و این هسته یمورد اساس و مبانی این شالودهدر می توانیم  بگیریمرا در نظر 

 .قرار دهیمی بررسمورد  ،ایجاد نمودند به تفکر پرداخته و چگونگی این بنیان را که دگرگون ساز تاریخ گشت

که  بودید باشد زیرا این توح «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »ها می بایست توحید و اصول و ارزش یاولیه یناگفته پیداست که پایه

 :است ها آفریده شدهکه به سود انسان ساختمبدل  یامّترا به بهترین را شکل داد و آن امّت

ة  ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اْْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ﴿  [ُكنُْتْم َخرْیَ ُأمَّ

( امر به معروف و نهی از که)ماداماید ها آفریده شده( بهترین امّتی هستید که به سود انسانشما )ای پیروان محمّد»

 (440آل عمران : )  «.نمائید و به اهلل ایمان داریدمنکر می

 خیر و برکت نشات گرفته از توحید در هیچ شخصی به مانند اصحاب ، مترجم(نباید از این نکته غافل ماند که)اما 

ه و سپس در در مکّ اهللمستحکمی که زیر نظر رسول یظهور نرسید؛ همان هسته یمتجلی نگشت و به منصه

 و پرورش یافتند... ندمدینه تربیت شد

را فهم نمود و یارانش را بر آن اهللگونه که رسولو آن ،اهللدر معنای حقیقی نازل شده از سوی  -توحید

-معظی، یشخو وجودیت حقیقدر  نیز و بزرگترین امر وجودی در عالم حقیقت است، –اساس آن پرورش داد 

 :داشته است تأثیر هاتربیت و پرورش نفسجهان هستی و  گیریشکلترین عاملی است که در 

يه اْلَقيهومُ ﴿  [اَّللَُّ ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو اَْلَ

 (1آل عمران: )  «.است نیست و او زنده و متصرّفالهی  ،اهللجز »
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اختیاری  اهللها و زمین در عبادت با این تفاوت که آسمان ندگرو انسان به صورت فطری عبادت ،جهان هستی

هستند و برخی دیگر، تکبر ورزیده و  اهللای دیگر است و برخی از آنها تسلیم ندارند اما وضعیت انسان به گونه

 :خویشتن را به دور می دارند

ا ﴿ اَمِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل هَلَ  [َولَِْلَْرِض اْئتَِيا َطْوعًا َأْو َكْرهاً َقاَلَتا َأَتيْنَا َطائِِعيَ ُثمَّ اْسَتَوى إََِل السَّ

به آسمان و زمین فرمود چه بخواهید و چه نخواهید  آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود بود یسپس اراده»

 (44: فصلت )  «.بردارانه پدید آمدیمفرمان گفتند پدید آئید

َجُر َوالدَّ َأََلْ َتَر َأنَّ اَّللََّ ﴿ َباُل َوالشَّ ْمُس َواْلَقَمُر َوالنهُجوُم َواْْلِ اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض َوالشَّ  َوَكثرٌِی ُوابه َيْسُجُد َلُه َمْن يِف السَّ

 [ِمَن النَّاِس َوَكثرٌِی َحقَّ َعَلْيِه الَْعَذاُب 

و همه کسانی که در زمین هستند، و خورشید و ها بوده ای که تمام کسانی که در آسمانای و ندانستهآیا ندیده»

برند و بسیاری از مردمان هم ها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان ، برای اهلل سجده میها و کوهماه و ستاره

 (48اَلج: )  «.( عذاب ایشان حتمی استبرند ووده و برای اهلل سجده نمی)غافل ب

 انسان نیز بر توحید استوار است: و اصل و فطرت

ْلِق اَّللَِّ َذلَِك ﴿ يِن َحنِيفًا فِطَْرَت اَّللَِّ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَليَْها ال َتْبِديَل ِْلَ يُن الَْقيُِّم َولَكِنَّ َأكْ َفَأقِْم َوْجَهَك لِلدِّ ثََر النَّاِس الدِّ

 [ال َيْعَلُمونَ 

 این سرشتی است که اهلل مردمان را بر بنما،( است اسالم که همان )حقیقی اهللوی خود را خالصانه متوجّه آئین ر»

 «.داننددم نمیو لیکن اکثر مر این است دین و آئین محکم و استوار ،نباید سرشت اهلل را تغییر داد، آن سرشته است

 (90)الروم: 

ُكْم َقالُوا َبََل َشِهْدَناَوإِْذ َأَخَذ َربهَك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ﴿ َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعََل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربِّ يَّ  [ُذرِّ

زادگان پدیدار کرد و ایشان را بر خودشان گواه گرفته هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمی»

 (471األعراف : ) «.دهیممیآری ! گواهی  اندکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفته تاس

 «ُكله مولود يولد عَل الفطرة»

  67(.تمامی آدمیان بر فطرت متولد می گردند)

 «إِّن خلقُت عبادي حنفاء كلهم»

  68(.امگرایانه خلق نمودهمن تمامی بندگانم را حق)

                                                           
 .این حدیث را روایت نموده است بخاری - 67

 .این حدیث را روایت نموده است مسلم - 68
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بر این است که انسان را به مانند دیگر موجودات هستی، به اجبار به سوی توحید  اهللاما اقتضای فضل و کرم 

 :  اش داده استاو را مورد احترام قرا داده و برتریبلکه  نراند

ْلنَا﴿ ْقنَاُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ََ ْلنَاُهْم يِف اْلَِبِّ َواْلَبْحِر َوَر ْمنَا َبنِي آَدَم َوَْحَ َّْن َخَلْقنَا َتْفِضيَوَلَقْد َكرَّ  [الً ُهْم َعََل َكثرِی  ِِم

( راست، و غیره قامتبا اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، زادگان را )ما آدمی»

ایم، و از چیزهای پاکیزه و ( حمل کردههای گوناگونشکی و دریا )بر مرکبایم، و آنان را در خداشتهگرامی

 (70: )االِساء  «.ایمایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کامالً برتریشان دادهشان نمودهروزیخوشمزه 

 :اشاره نمودآزادی انتخاب و اختیار توان به می ،داشتگرامیهای این و از نشانه

اَها ﴿ َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  *َوَنْفس  َوَما َسوَّ اَها  *َفَأهْلَ كَّ ََ اَها *َقْد َأْفَلَح َمْن   [َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده  * .و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است»

و  عبادات ، و ترک معاصی با انجام طاعات وگردد که نفس خویشتن را )میاب میکسی رستگار و کا *. است

ی انسانیّت و فضائل و مزایاگردد که نفس خویشتن )و ناکام میو کسی ناامید  *. ( پاکیزه دارد و بپیرایدمنهیّات

 (40 – 7: الشمس)«  .( بیاالیدبه معاصی( پنهان بدارد و بپوشاند، و )ود را در میان کفر و شرک و معصیتخ

که برخی از آنها، به  ارزانی داشته مشاهده می نماییم هابه انسان اهللی الهی که اما با وجود این آزادی کریمانه

ورزند، آزدی خود را در عصیان و  استقامترا طلب نموده و بر آن  اهللجای آنکه هدایت و صراط مستقیم 

ای انسان، مومن و کافر پگونه است که از تبار و این گیرندکار می ه گردانی از عبادت وی بو روی اهللنافرمانی 

 عرصه وجود می گذارند: رب

 [ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُْكْم َكافٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمنٌ ﴿

گروهی از شما کافر و گروهی از  ،او کسی است که شما را آفریده است )و به شما آزادی و اختیار داده است(»

 (1: )التغابن«  .گردیدشما مؤمن می

مترجم(  ،را دگرگون نساختندو آن)که بر فطرت خود استوار ماندند  بودند ایمان آوردند همان کسانی اما آنانی که

روان ان رهدر می شانبه همان نسبت نیز جایگاه باشند مندبهرهو نفوذ و قوت ایمانی صداقت از که  میزانبه همان  و

 می رود: ترباال انسان تاز خلق اهللی غایت اصلی کنندهمحقق

ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ ﴿ نَّ َواأْلِ  [َوَما َخَلْقُت اْْلِ

 (51: الذاريات)«  .امها را جز برای پرستش خود نیافریدهها و انسانمن پری»

 ؟ها می گذاردچه تاثیری بر انسانراستی توحید هاما ب
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در  د؟ایرا مشاهده نمودهکنید آنآیا آن هنگام که جریان الکتریکی و یا مغناطیسی را از یک قطعه آهن رد می

د و می شون دهبه صورتی منظم چی و از نو، ؟ علم فیزیک می گوید که ذرات آنچه اتفاقی رخ می دهد وجود آن

یشتر فاقد و با آنکه پ بود، بهرهاز آن بی قبالًکه  برخوردار می گرددربایی اطیسی و آهننمغ یقدرتاز این قطعه، 

 ردن وحرکت ک و توان)بود اما اکنون، تبدیل به نیرویی محرک گشته  حرکت دادنو  کردن، حرکت توانایی

 ، مترجم(.متحرک ساختن را به دست آورده است

ونه گکه هیچ بودذراتی متفرق و درهم ریخته دارای این قطعه،  !؟در کجای آن قرار داشتاین نیرو و توان اما 

 یتصور نبود اما اکنون بر نظمقابل وجودی  آن،برای  یدنیای واقعگونه کارایی نداشت و در ظهور و بروز و هیچ

خاص استوار گشته و در عرصه ظهور نموده و شروع به فعالیت کرده است و در دنیای واقعی برای خود رفت و 

 آمدهایی دارد...

با توحید آشنا گاه که گاه که اسالم در وجودش ریشه می کند و آنآن ؛به وجود آید نیز در انسانحالت  همین

ایمان می آورد... نفس وی از پراکندگی و چند دستگی رهایی یافته و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »گاه که به می گردد و آن

برای خود بر می گزیند. را مسیر واحد و مشخصی  

بیعت و ط ت و پراکندگی را در وجود انسان می کارد؟ آیاشتّاما اندکی درنگ کنیم و سوالی بپرسیم: چه چیزی تَ

به این مشکل است؟ یا زمانی که از توجه و راهنمایی و هدایت و مراقبت دور می گردد  از اول چنینذات انسان 

 گمارد؟ی مطلوب نفس خود همت نمیبه پاک نمودن و تزکیه زمان که انسان آن ؛شودمی مبتال

اَها  ﴿ كَّ ََ اَها *َقْد َأْفَلَح َمْن  [َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ  

 (عبادات، و ترک معاصی و منهیّات با انجام طاعات وگردد که نفس خویشتن را )میاب میکسی رستگار و کا»

ا در خود ر و فضائل و مزایای انسانیّتگردد که نفس خویشتن )و ناکام میو کسی ناامید  * پاکیزه دارد و بپیراید

 (40 – 9: الشمس)«  .د( بیاالیبپوشاند، و )به معاصی ( پنهان بدارد ومیان کفر و شرک و معصیت

که شهوات  نیزماگیرند... میچند پارچه و مختلف مورد تبعیت قرار  خدایانِند که نبروز می ک زمانی هاپراکندگی

 ، از عللاین سه مورد -حداقل -که در زندگی هدفی مشخص وجود نداشته باشد و زمانیو  فشار می آورند...

ن ها را پاک و روشاما آن هنگام که ایمان از گرد راه می رسد، این روان اندگیاساسی وقوع پراکندگی و چندپار

ها، به نیرو و انرژی عظیمی مجهز گونه است که این انساننموده و آشفتگی و تشویش را از آنها می زداید و این

 .وا می دارندو دیگران را نیز به حرکت  می نمایندحرکت  ومی گردند 

ها آشکار بودند و ر جاهلیت عرب، معبودهای مختلفی داشتند که برخی از آنها همانند بتهای موجود دانسان

 برخی دیگر به مانند قبیله و عرف پدران و نیاکان، پنهان بودند و با چشم سر دیده نمی شدند.
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ها تب صرفاً  ،که در جاهلیت عرب دنگاه اول چنین می پندارها سخن گفته شده که انسان در قدر در مورد بتآن

تر به اوضاع بنگریم خواهیم دید که معبودان دیگری نیز در آن و اصنام مورد عبادت واقع می شدند اما اگر عمیق

 توجه کنید:  69مجتمع موجود بودند، به عنوان مثال به این بیت شعر

 وهل أنا إال من غزية إْن َغَوْت     غويُت وإن َترْشد غزية أرشد

می روم و اگر هدایت  آنبه سوی گمراهی روان گردد من نیز در پی  "غزية"اگر  ،هستم "يةغز"و من از طایفه »

 «.منهگردد پای در مسیرش می 

 ویس اش روی بهچه می تواند باشد؟ با آنکه می داند قبیله پس نیست "تباع و اطاعتإ" اگر این امر، عبادتِ

می رود زیرا در حس و ذهن وی، قبیله، پروردگار و  شبه دنبال همآگاه است باز آنگمراهی نهاده و از جهالت 

 از دستوراتش سر باز زند. آنمعبود او است و جایز نیست که در گمراهی و هدایت 

 شناخته می شد: اهللعرب جاهلی، عرف پدران و نیاکان نیز به عنوان معبودی جدای از  یچنین در جامعههم

بُِعوا َما أَ ﴿ ُم اتَّ َتُدونَ  ْنَزَل اَّللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفيْنَا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيئاً َوالَوإَِذا قِيَل هَلُ  [َُّيْ

گویند بلکه ما از آنچه پدران خود و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه اهلل فرو فرستاده است پیروی کنید، می»

ایت دبه ه)از عقائد و عبادات دین( را نفهمیده باشند و ) شان چیزیکنیم آیا اگر پدرانایم پیروی مییافتهرا بر آن 

 (470البقرة: )  «؟(کنندباز هم کورکورانه از ایشان تقلید و پیروی میو ایمان( راه نبرده باشند )

ابوطالب سر در کوی گمراهی نهاده و از اسالم روی  گشتو نیاکان همان چیزی بود که سبب عرف پدران 

را بسیار دوست می داشت و به وی احترام می گذاشت و در مقابل  که ابوطالب، پیامبربا وجودی -گرداند

زیرا می ترسید که دیگران بگویند که وی با عرف پدران و نیاکانش به مخالفت   -یان حمایتش می نمودقریش

 ؟شته باشدوجود داتواند می نیزراستی پرستشی باالتر از این هبرخواسته است؟ ب

، ی دهدقرار مپرستش مورد ب را اتر از جاهلیت اعربه مراتب بیشتر و نهان خدایانیاما انسان در جاهلیت معاصر، 

، قبیلهاز ) ترتر و بزرگشده و بسیار خطرناک های پیشینزمان" عربی قبیله "جایگزین  "مصالح ملی"امروزه، 

، "ومی جهانیافکار عم"پیروان خود مسلط گشته است، امروزه  بر قبیله، مترجم(از )شدیدتر بسیار بوده و  مترجم(

ها و بر انسان تریشدید تأثیرتر است و تر و خطرناکشده و از آن بزرگ "عرف پدران و نیاکان"جایگزین 

است که به  شیاطینی یر، ساخته و پرداختهافکاکه این خاکی دارد در حالی یالخصوص مستضعفین این کرهعلی

 و زم،سکوالری و علم، و امروزه پیشرفت،و رانی می کنند، صورت سری و علنی، و پنهان و آشکار بر جهان حکم

 اند.ای مبدل گشتههای جداگانهو آزادی فردی هر کدام به بت ،تولید

 !شهوات را نیز نباید از خاطر برد

                                                           

 می باشد. "دريد بن الصمة"شاعر این بیت شعر،  -69
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، معبودی که رهروانش را به هالکت می برد و آنان را است بوده اهللاز تاکنون، معبودی جدای از زیرا از دیرب

 کشاند.نابودی می یبه ورطه

شهوات در مکان طبیعی خود و در محدوده و عمق فطرت، خوراکی ضروری برای روان بشریت است تا انسان 

فتی از خال ی، همان عمرانی که بخشی عمل بپوشاندجامهمران و آبادانی زمین عُقِبال خود در  وظایفبتواند به 

 ، انسان را به خاطر آن خلق نموده است:اهللاست که 

َكِة إِِّنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفةً ﴿
 [َوإِْذ َقاَل َربهَك لِْلَمالئِ

 (90: البقرة)  «.بیافرینممن در زمین جانشینی  زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت»

  [ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها ﴿

 (14: هود) «.اوست که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است»

َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبنَِي َواْلَقنَاطرِیِ ﴿ َن لِلنَّاِس ُحبه الشَّ يِّ َمِة َواأْلَْنَعاِم  َُ ْيِل اْْلَُسوَّ ِة َواْْلَ َهِب َواْلِفضَّ اْْلَُقنَْطَرِة ِمَن الذَّ

ْنيَا َواَّللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن اْْلَآِب  َياِة الده ْرِث َذلَِك َمَتاُع اَْلَ  [َواَْلَ

هنگفت و آالف و عشق به زنان و فرزندان و ثروت  برای انسان، محبّت شهوات جلوه داده شده است، از قبیل»

ی دنیای پست است و سرانجام نیک ها کاالاین ،دار و چهارپایان و کشت و زرعهای نشانالوف طال و نقره و اسب

 (41: )آل عمران«  .گاه اهلل است( در پیش)تالشگران در راه حق

ه فراتر می رود تبدیل بگاه که از حد خود غذایی مفید و مناسب می باشد آن ،که میزان نرمال آن در عین حالاما 

طبیعی خود  فعالیت باشد برای آنکه قادر - مانند غذای جسم.... جسم به درست ،سمی مهلک و کشنده می گردد

 ها نیازمند است اما اگر هر کدامها و امالح و ویتامینها و نشاستهبه میزان مشخصی از پروتئین - را به انجام برساند

دیگر آن غذا، به عنوان غذایی سالم خلل ایجاد می شود و  جسمی هایدر فعالیت ینداز حد خود تجاوز نمااز آنها 

اینجاست  وآن انرژی مفیدی که قرار بود به بدن تزریق نماید بدان اهدا کند  که و دیگر قادر نیستشود شناخته نمی

و  تانفس نیز به این شهوگونه است، همین به نفس و روان آدمی نیز دقیقاً ها شروع می شوند...که بیماری

 تاحیات دنیوی است ادامه دهد اما اگر در این شهو یادامه ینیاز دارد تا به سیر طبیعی خود که الزمه "هامحرک"

 بیشتر به جلو فرد ، هر چهاست زینت داده شده و محبوب گردیده هاو چون ماهیت این شهوت - رویی نمایدزیاده

نظم و نظامش فاسد گشته و دچار اختالل می گردد و نمی  - هوات فرو می رودحرکت کند بیشتر در باتالق ش

زهم به هنگام انجام کارهای انحرافی با نفس آدمی تواند به انجام فعالیت به نحو احسن بپردازد، درست است که

را به فنا و  بدن سرانجام،های سرطانی است که فعالیت سلول شبیه ها،فعالیت دست در حال فعالیت است اما این

 نابودی می کشاند.
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و این همان نقطه ابتالء و آزمایشی است که انسان در زندگی خود در معرض آن قرار می گیرد و یکی از اهداف 

 د:گردخلقت نیز محسوب می 

ْنَساَن ِمْن ُنْطَفة  َأْمَشاج  َنْبتَلِيِه َفَجَعْلنَاُه َسِميعاً َبِصریاً  ﴿ ا َخَلْقنَا اأْلِ  [إِنَّ

 (ایم، و چون او را )با وظائف و تکالیفی، بعدهاوول( آفریدهاز اسپرماتوزوئید و اآمیخته ) یما انسان را از نطفه»

  (1: )االنسان«  .ایموی را شنوا و بینا کرده آزمائیممی

ُْم َأْحَسُن ] ا لِنَبُْلَوُهْم َأُّيه ينًَة هَلَ
َِ ا َجَعْلنَا َما َعََل اأْلَْرِض   [َعَمالً إِنَّ

وتر ( کدام یک کارِ نیکایم تا ایشان را بیازمائیم )و ببینیم از آنانما همه چیزهای روی زمین را زینتِ آن کرده» 

 (7الكهف: )«  .کندمی

که ن... ایاز طریق آن اکتساب می نمایددنیوی را  و کاالی متاع ،ست از راهی که انسانا موضوع آزمایش عبارت

خلق نموده و  موجودیکه باریک بین و آگاه است و می داند چه  -  اهلل جانبآیا در حد و مرز تعیین شده از 

که اسراف نموده و متوقف می گردد یا این - چه چیزی به مصلحت وی می باشدو اصالحش می کند چه چیزی 

د ی گیرته و دستاورد منفی آن از مثبتش فزونی مپا را از حدود تعیین شده فراتر می نهد و متاع دنیا بر وی چیره گش

 برای وی سرتاپا ضرر می گردد؟ و

برِیُ ﴿  [َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اْْلَ

داند، و حال این که او دقیق و باریک بین بس ( نمیآفریند )حال و وضع ایشان رامگر کسی که )مردمان را( می»

 (41اْللك: )  «؟!آگاهی است

 [تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال َتْعَتُدوَها﴿

  (119البقرة : )  «.( الهی است و از آنها تجاوز نکنیدها حدود و مرزهای )احکام شرعیاین»

 [تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال َتْقَرُبوَها﴿

 (487البقرة: ) «.ها نزدیک نشویداین )احکام روزه و اعتکاف( حدود و مرزهای الهی است و بدان»

اجازه می داد در اش ای که وضعیت اقتصادی و اجتماعیعرب جاهلی به شدت غرق در شهوات بود و به اندازه

ش بر گمانو ) می دانست و کرامت فخر یرا مایهآنبلکه  در شهوات مشکلی نمی دیدتنها رفت و نه فرو می آن

 :نمودتزئینش میبا منطق بیمارش،  و ، مترجم(دایش می افزامتکر این بود که شهوات بر

 چنین می سراید:  "بن العبد ةطرف"

 ولوال ثالث هن مـن عيشـة الفتى     وجّدك َل أحفل متى قام عّودي

 فمنهن سبقـى العـاذالت بشـربة     ُكَميْت  مـتى ما ُتْعَل باْلاء تزبد
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 اْلتـورد – نبْهَته –وكّري إذا نادى اْلضاف ُمنّبـاً     كسيد الغضا 

 وتقصری يوم الدجن، والدجن معجب    ببـهكنة َتت الطراف اْلعمـد

برایم مهم نبود کی جان به تو قسم که  داشتوجود نمیکه جزء لذت جوانان در زندگی است و اگر سه چیز "

 .سپارم

، ()و قبل از بیدار شدن و آگاه گشتن آنان، مترجم گرانشراب است پیش از سرزنشِ سرزنش ییکی از آنها، پیمانه

 به خود می، رنگ قرمز مایل به سیاه دمی گردد و کَف روی آن جمع وشمی که پس از آنکه آب بر آن افزوده 

 .گیرد

حنا که در دستش انخود با اسب به هنگام شنیدن ندای کسی که طلب کمک می کند، و دیگری آن است که 

وی  به یاری که شدت تشنگی وی را به خود آورد و از خواب بیدارش کند است جنگلی همانند گرگی دارد و

 بشتابم.

در زمان کوتاهی به پایان  یزیباروو  با زنی رعنا را که آسمانش پر از ابر است روزی سومین مورد آن است که

 ،ی گردندبرای انسان سپری مهای زیبا با سرعت بیشتری رسانم )ذکر زمان کوتاه در شعر بدین خاطر است که زمان

 "باشیم. برافراشته ریچادکه زیر سیاه در حالی مترجم(

 به ذکر شراب و زن و جنگ می پردازد و این موارد، پس از آن است که پیشتر چنین سروده است: وی پس

 وأن أشهد اللذات هل أنت ُملدي؟    أال أُّيـذا الالئمي أحرض الوغى   

ها مالمت می کنی آیا اگر از این موارد حضور در میادین جنگ و حضور در لذتبه خاطر ای کسی که مرا "

 دست کشم می توانی مرا در دنیا، جاودان گردانی؟

انسان که  استاین  جاهلیت منطق اردوجود ند  -در قالب حیات مادی و دنیایی - زندگی جاویدان پس مادامی که

 دارد و اگر از دست برود دیگر بر نمی را محدود فرصت همینرد زیرا تنها بایستی تا حد امکان از شهوات بهره بَ

 گردد!

کند می دگینای که این انسان به خاطرش زاما در مورد انسان در جاهلیت معاصر بایستی گفت که اصل اساسی

اکتساب کند  ایشهوات است، و اگر می بینید که تالش می کند و به تولید می پردازد بدین خاطر است که وسیله

یا  ،و نماید، حال فرقی نمی کند که این شهوت، رسیدن به قدرترَکه از طریق آن، بیشترین میزان شهوات را دِ 

 ی استانهم )شهوت جنسی، مترجم( و این ؛باشد حسّیو  های جنسیلذت یابی بهدستو یا  ،اکتساب یک دارایی

 !است همبدل ساخت و مرد و زن ،سفیهو عاقل و  ،بزرگ و کوچک برای جنونی فراگیربه  راآن ،که جاهلیت معاصر

و کاالها  ،تر از حیات دنیایی و زندگی مادیدر جاهلیت نمی توان هدفی واالاما در مورد اهداف بایستی گفت که 

  متاع موجود در آن در سر پروراند:و 

ْنيَا َنُموُت ﴿ ْهرُ َوَقاُلوا َما ِهَي إاِلَّ َحَياُتنَا الده  [َوَنْحيَا َوَما ُُّيْلُِكنَا إاِلَّ الدَّ
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هی از ما بریم در کار نیست. گروسر میهحیاتی جز همین زندگی دنیائی که در آن ب گویندمنکران رستاخیز می»

  (11اْلاثـية: ) «  !سازدگیرند، و جز طبیعت و روزگار، ما را هالک نمیمیرند و گروهی جای ایشان را میمی

ْنيَا َنُموُت َوَنْحيَا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثِيَ إِْن ﴿   [ِهَي إاِلَّ َحَياُتنَا الده

 گیریم( وگروه دیگری جای آنان را میو میریم )می( هان وجود ندارد که )گروهی از ماحیاتی جز حیات این ج»

  (97اْلؤمنون : )  «.شویم( برانگیخته نمیکنیم، و ما هرگز )پس از مرگزندگی می

ْنَيا ﴿ َياَة الده  [َذلَِك َمْبَلُغُهْم ِمـَن الِْعْلمِ  *َفَأْعِرْض َعْن َمـْن َتَوَلَّ َعْن ذِْكِرَنا َوََلْ ُيِرْد إاِلَّ اَْلَ

ن منتهای دانش ایشان همی *د خواهکند و جز زندگی دنیوی نمیاز کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت می»

 (90 - 19النجم: )  «.است

ْنَيا َوُهْم َعِن اْْلِخَرة ُهْم َغافُِلونَ ﴿ َياِة الده  [َيْعَلُموَن َظاِهرًا ِمَن اَْلَ

 (7: )الروم  «.خبرنددانند، و ایشان از آخرت کامالً بیتنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می»

می گردد، قسمت  -اندازه هم دور باشند هر -در دسترس آنو اهداف  ییگاه که انسان، اسیر زندگانی دنیاو آن

برایش خلق  - و از روح خود در آن دمید آفریدزمانی که وی را از گل  - اهللاعظم کیان و هستی خود را که 

 یهایی که قوام دهنده و نگهدارندهش می رود؛ همان ارزشفَهای واال از کَنموده از دست می دهد و ارزش

 هاست:حقیقی انسان

ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمـْن ُروِحي َفَقُعوا لَ إِْذ ﴿ ، َفإَِذا َسوَّ  [ُه َساِجِدينَ َقاَل َربهَك لِْلَمالئَِكِة إِِّنِّ َخالٌِق َبَِشًا ِمـْن طِي 

انی را از گِل : من انسر مأل اَعلی و عالَم باال درگرفت( که پروردگارت به فرشتگان گفتاین گفتگو دوقتی )»

یدم، در او دم هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلّق به خود* آفرینم می

 (71 – 74: ص)«  .( ببریددر برابرش سجده )بزرگداشت و درود

شاهده مف آن جریان داشت به همین خاطر جاهلیت عرب، قبیله و مسایلی بود که در اطرا انسان در نهایت هم و غم

ازها و تاخت و ت ،هاو اخبار مربوط به جنگ ،بدگوییدر حفظ نسب و فخر فروشی و  ویدنیای که نماییم می

گزار اش مسابقات برو شاعران در موردش شعر می سرودند و درباره ،زندگی می کرد قبیلهبه خاطر خالصه شده و 

پیگیر  ،... و در کنار آن نیز، مترجم(ان بودش، نُقل محافلمربوط به قبیله طالح امروزی، مسایلصو به ا)می نمودند 

 .سیر سلوک می کردندشهوات در وادی  بودند، وازدیاد مال و منال 

ور گشتن انسان جاهلی معاصر در زندگی دنیایی و عالم مادی بسیار بیشتر و شدیدتر بوده و از صاما گمراهی و مح

به  و برده استهای واال و تکالیف همراه آنها بسیار دورتر است زیرا به شدت به سوی لذایذ مادی هجوم ارزش

د و به وادی حیوانات کننهای انسانی دور از ارزش کامالًوجود آورندگان این جاهلیت در پی آنند که او را 
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 ین، تنوع و گوناگونی زیادی به خرجواردش سازند به همین خاطر است که می بینیم در زیبا سازی و تزیین زم

 زینت می دهند. - و یا نمی کند - ی پست را با هر چیزی که به ذهن خطور می کندهاداده و وسایل و کاال

هنگامی که مردم در زندگی دنیا خالصه می گردند و به آخرت و زنده  - قدیم و جدید - هادر تمامی جاهلیت

ل می گردد که پوچ و بی معناست و شان به چیزی مبدّندگی در دیدگانشدن و حساب و جزاء ایمان ندارند، ز

محدود حیات دنیوی  یشان در بازهبه شهوات و مصالح به آن میزانی که در آن جامعه ارزشی ندارد مگر  هاارزش

ایلیا " حیرت و وحشتی که ؛آنان را فرا می گیرد وجود حیرت و وحشت سرتاپای خدمت رساند و در مقابل، نوعی

 گونه از آن سخن می راند:این معاصر ، شاعر جاهلی"ماضی

 جئت ال أعلم من أين ولكني أتيت !

 ولقد أبْ قدامي طريقاً فمشيت !

 وسأبقى ماشيًا إن شئت هذا أو أبيت

 كيف جئت ؟ كيف أبْت طريقي ؟ لست أدري !

 !امام، نمی دانم از کجا ولی آمدهآمده"

 !امام پس به حرکت افتادهگام نهادهو من ناخواسته در مسیری 

 و در رفتن و نرفتن اختیاری ندارم در حرکتمچنان و هم

 "!خبرمبی؟ امرا یافته ام؟ چگونه راهمچگونه آمده

به همین خاطر است که پیوسته مشروب جزء جدایی ناپذیر جاهلیت به حساب می آید زیرا وسیله ای است برای 

اکنین سای که بر نفس سنگینی می کند، و بدین ترتیب، احساس پوچی ؛پوچی دنیافرار از احساس بیهودگی و 

گاه های بیهوده می گردند و آناستفاده است غرق در سرگرمیکه سنگین و بی و عمری زمان اتالفبرای  جاهلیت

راغت خود اوقات فتا  روندشتند به دنبال هدفی دیگر می های کودکانه و مصالح سهل الوصول فارغ گکه از بازی

 را با آن به سر برند اما چیزی نمی یابند.

گریز از پوچی زندگانی بود... و در  وسایلترین در جاهلیت عربی، شراب و مجالس باده نوشی و قمار از بزرگ

اند هها رواج زیادی یافتو میکده هاها و قمارخانهخانهو رقاصهمشروبات اضافه گشته جاهلیت معاصر، مواد مخدر به 

گوی احساس پوچی و بیهودگی زندگانی دنیایی و مادی و از طرفی دیگر، زمانی که تمامی این وسایل جواب

ه پا به عرصه نهاده و ب ها،و دیوانگی هاو خودکشی ،های عصبییهای روانی و بیمارها و اضطرابنباشد استرس

 د.نایفای نقش می پرداز

*** 
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ند اکه روان بشریت را در جاهلیت گرفتار خود ساخته هستندهایی در ورای پراکندگی ،تمامی این علل و اسباب

 ...برهاند هاچند دستگیاین نفس را از  همان چیزی است که می تواند ایمانو 

 ..، تنها معبود یگانه بوده و هیچ شریکی ندارداهللایمان این است که اعتقاد داشته باشیم  یمعنای ابتدایی و اولیه

ند و جز ادیگر، خیالی و پوشالی بوده و هیچ بویی از حقیقت نبرده هایو اربابان و تمامی معبود خدایانو تمامی 

خیالی که به هیچ وجه آنان را از حق بی نیاز نمی سازد... وهم و شان، جایی دیگر ندارند؛ در وهم و خیال یاران

هیچ معبودی به جز او وجود ندارد و  نیز ست و در حقیقتنی اهللایمان بدان معناست که هیچ معبود به حقی جز 

م جای اناناند زیرا برای کسروان می گردند از بنیان، باطل و بیهوده اهللهایی که به سوی غیر تمامی عبادت

 هللاالوهیت برخوردار نمی باشند... ایمان به معنای التزام و پایبندی به هر آنچه که از جانب  اند که از حقِ گرفته

است اما در عین حال، غیر  اهللآمده می باشد زیرا ممکن نیست فردی به این نتیجه رسد که تنها معبود به حق، 

 ،اهللن معناست که ارا در گناه و معصیتش همراهی نموده و مورد اطاعت قرار دهد... و سرانجام، ایمان بد وی

ی نماید م تعیینگذار زندگی است و تنها اوست که حالل و حرام، و خوب و بد، و مباح و غیر مباح را قانون یکتا

که مردم در چارچوب آن به دنبال اکتساب متاع دنیایی باشند و هم  سازدتواند حدودی را مشخص و تنها وی می

 .سازدمعین می را  شانو اهداف زندگی نمایدرا ترسیم می آنان اوست که برنامه زندگانی

 س و روان آدمینف روناست که به د هاییگیههای این ایمان، زدودن تمامی علل و اسباب چند پارو از ویژگی

 نفوذ می کند.. 

روان و احساس آدمی کنار می  یپوچ و پوشالین از عرصه خدایانگاه که اله و معبود یکی می گردد تمامی آن

هر  هگشته است، خدایانی کگرفتار چند پارچگی نفس آدمی به سبب تبعیت از آنها، که خدایانی همان  ؛روند

خود را داشته و  مخصوص بههای گیریگرایشات و جهت ،های خاص خود را می طلبند و هر یککدام خواسته

ست که سهم او هر معبودی به دنبال آن  میان آنها تقسیم و توزیع می گرددو نفس  ،سیر می کنند متفاوتیدر مسیر 

 :گیردخود در اختیار بیشتری از روح و روان را 

ْمُد ﴿ َكاُء ُمتََشاكُِسوَن َوَرُجالً َسَلاًم لَِرُجل  َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثالً اَْلَ َب اَّللَُّ َمثَاًل َرُجاًل فِيِه رُشَ َّللَِِّ َبْل َأْكَثُرُهْم ال  َْضَ

 [َيْعَلُمونَ 

و هر ند )اشریکانی است که پیوسته درباره او به مشاجره و منازعه مشغول یمردی را که برده ،اهلل مثالی زده است»

ی د(، و مرنقیض ایشان سرگردان و ویالن است دهد و او در میان دستورهای ضدّ وکدام او را به کاری دستور می

حیران در  ن وت و لذا سرگردااش مشخّص اسو تحت سرپرستی او خطّ و برنامهرا که تنها تسلیم یک نفر است )

 را اهلل نهات سپاس و حمد( برابر و یکسانند؟ و موحّدند مشرک یبرده که نمونهآیا این دو ) ،(میان این و آن نیست

 (19)الزمر:  « .دانندنمی آنان بیشتر لیکن و است سزا
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سیر حیات  اهللحدود معین  در به خود نظم گرفته و نیز گاه که اله مورد پرستش، یگانه می گردد، شهواتو آن

می کنند و به غذایی سالم وپاک برای تقویت نفس مبدل می گردند، و دیگر آن سم مهلک نیستند که نفس را 

و توان فعالیت را از وی بزدایند، دیگر آن دیو سرکش و سیری ناپذیر نیستند که آرامش و ثبات ایند گیر نمزمین

 آرمیدن به وی ندهند. یای اجازهخاطر را از انسان بربایند و لحظه

آن  در درونگیرد که تمامی اهداف پارچه شکل میگاه که اله مورد پرستش، یگانه می گردد، هدفی یکو آن

ز که انسان به رستاخیآن هنگام  وگردد، میمشخص  استاهداف ی کننده محقق که هایو ارزش سازمان می یابند

 زدوده می شود. اشبوچی و بیهودگی از زندگی ،ایمان می آوردو زنده شدن، و به حساب و جزاء 

*** 

-زرگ، نگاهی گذرا به نقش باصلی و مستحکم دعوت یگیری هستهو مبادی در شکل اصول نقش پس از بررسی

مطلب را در  حق یمبا این چند کلمه و کلمات نمی توان می اندازیم و یقیناً ترین مربی تاریخ؛ حضرت رسول

 شهادت می دهد: چنین شوصفدر   اهللکند که کفایت می اهللرسولو همین برای  یمحق ایشان به جای آور

َك لََعََل ُخُلق  َعظِيم  ﴿  [َوإِنَّ

 (1)القلم: «  .( هستیتو دارای خوی سترگ )یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده»

و شخصیت کریم و واالی ایشان در میان  اهللرسولوجود  یالعادهفوق تأثیراما اگر نگاهی هرچند گذرا به 

 مستحکم دست یابیم. ینداشته باشیم نمی توانیم به شناختی مناسب از آن هسته اصحاب

را به  ش، برخی از صفاتشان نسبت به ویو به سبب محبت پیروان همواره از خالل مصاحبت و همراهی با رهبر

شخصیت  احساس شیفتگی که به نسبت ، بی شک،و البته این امر ممکن است کامالً آگاهانه نباشد خود می گیرند

درصدد ها در برخی از اعمال و سخنان و دیدگاهرهبر در درون پیروان به وجود می آید آنان را سوق می دهد تا 

خوبی مشاهده نمود، آنان پیامبرشان  به اهللرسولهم رنگی با رهبر خود برآیند و این مورد را می توان در اصحاب 

ی که تاریخ اها برای وی قایل بودند به گونهرا بیشتر از هر چیز دوست می داشتند و حرمتی باالتر از تمامی حرمت

 نظیر چنین احترامی را میان هیچ پیرو و رهبری بدین حد به خود ندیده و نشناخته است.

گونه پرسید و این اهللرسولمومنین و  یدر مورد رابطه - ایمان نیاورده بودهنگامی که هنوز  - از ابوسفیان هِرَقل

 جواب شنید:

ون چام که محبت مردم نسبت به وی همکسی را ندیدههیچ :ما رأيُت أحداً َيبه الناس كحب أصحاب ُممد  ُممداً "

 "باشد. اومحبت یاران محمد به 

ی کامل، بر پیروان هآگا که بدون ی نبوداز جنس محبتصرفاً  نسبت به حضرت رسول اما شیفتگی اصحاب

 آنان الهی که ؛ همانبه وجود آمده بود اهللآگاهانه و با دستور  بلکه این عالقه، کامالً یک رهبر اثر می گذارد
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 مترجم( ،چنین این پیوند عاطفیهم)و  ،نهاده بودندش به وی ایمان آورده و در مقابلش تسلیم گشته و روی به سوی

 :شکل گرفته بود اهللرسولبا دستور خود 

 [َكثرِیاً َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ْلَِْن َكاَن َيْرُجو اَّللََّ َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر اَّللََّ ﴿

امید به اهلل داشته،  (ویژگی باشند:انی که )دارای سه برای کس ائی در پیغمبر اهلل برای شما استسرمشق و الگوی زیب»

  (14األحزاب: ) « .و جویای قیامت باشند، و اهلل را بسیار یاد کنند

ُقوا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َشِديُد الِْعَقاِب ﴿ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه َفاْنتَُهوا َواتَّ  [َوَما آَتاُكُم الرَّ

( آورده است اجراء کنید، و از چیزهائی که شما را از آن بازداشته )از احکام الهیپیغمبر برای شما چیزهائی را که »

  (7: )اَلِش « .است، دست بکشید. از اهلل بترسید که اهلل عقوبت سختی دارد

ُفوا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ ﴿ ْم ِمَن اأْلَْعَراِب َأْن َيَتَخلَّ  [َوال َيْرَغُبوا بَِأْنُفِسِهْم َعْن َنْفِسهِ َما َكاَن أِلَْهِل اْْلَِدينَِة َوَمْن َحْوهَلُ

وند، و و در رکاب او به جهاد نرنان، از پیغمبر اهلل جا بمانند )نشینان دوروبر آدرست نیست که اهل مدینه و بادیه»

 داشته دوست بیشتر ( و جان خود را از جان پیغمبربازدزند که او در راه آن جان میدر راه همان چیزی جان نبا

 (410التوبة: )  «.باشند

يِيُكمْ ﴿ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ْلَِا َُيْ َا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيُبوا َّللَِِّ َولِلرَّ  [َيا َأُّيه

فرمان اهلل را بپذیرید، و دستور پیغمبر او را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که به  !ای مؤمنان»

 (11األنفال: )«  .( بخشد)مادی و معنوی و دنیوی و اخروی شما زندگی

 «ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده»

 70(.تر باشمکه من در نزد او از جان و مال و فرزندانش محبوبکسی از شما ایمان ندارد مگر این)

 «صلهوا كام رأيتموِّن أصيل»

  71(.نماز می خوانمگونه که من نماز بخوانید همان)

 «خذوا عني مناسككم»

 72(.بیاموزیداز من را آداب و مناسک خود )

                                                           
 اند.روایت نموده و مسلم حدیث را بخاریاین  - 70

 روایت نموده است. این حدیث را بخاری - 71

 روایت نموده است. این حدیث را مسلم - 72
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که  ستابلکه رسولی  اشدمردم ب گروهی از که رهبر یستن پیشوایی ، صرفاًکه پیامبر استاین امر بدین سبب 

نابراین، ب می سازدتبیین  شانیمردم نازل گشته برا به سویآنچه را که و  دایمی نم ،  ابالغاهللجانب مطالب را از 

 :شتگمحسوب می  اهللبوده و جزء عبادت  هیالاطاعت از وی، امری 

ْعتُْم يِف ﴿ ََ ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَا ا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ َ ُسوَيا َأُّيه  َفُردهوُه إََِل اَّللَِّ َوالرَّ
ء  إِْن ِل يَشْ

 [ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذلَِك َخرْیٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً 

-اید! از اهلل و از پیغمبر اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانای کسانی که ایمان آورده»

یمان پیغمبر او برگردانید اگر به اهلل و روز رستاخیز ا برداری نمائید و اگر در چیزی اختالف داشتید آن را به اهلل و

  (59النساء: ) « .تر استدارید. این کار برای شما بهتر و خوش فرجام

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اَّللََّ﴿  [َمْن ُيطِِع الرَّ

 (80النساء:)  «.هر که از پیغمبر اطاعت کند، در حقیقت از اهلل اطاعت کرده است»

شکل گرفته که باالتر از  اهللرسولبه نسبت  است که می بینیم چنان محبتی در دل اصحاببه همین خاطر 

 ،ی برای آن نمی توان متصور بودبدیل که)ه نسبت اوامرش به وجود آمده هاست و چنان التزامی بتمامی محبت

در دل  اثریچنان آننیز به حساب می آید و به همین خاطر است که  اهللالتزامی که خود نوعی عبادت  ؛مترجم(

 تأثیرو  اهلللرسوشخصیت بی نظیر  تأثیرجاست که یارانش دارد که تاریخ شبیه آن را به خود ندیده است و این

 دیگر پیوند می خورند...مبادی و اصول بی نظیر با یک

ی از آن ای تفصیلمیان آوردیم و در مطالب بعدی نیز به گونهپیشتر در مورد اصول به صورت اجمالی سخن به 

 …سخن خواهیم راند

که  وی شخصیتی جامع داشت :، در این نقطه به همین اکتفا می کنیم که بگوییماهللرسولاما در مورد شخصیت 

های پراکنده در شخصیت انبیاء کرام صلوات اهلل وسالمه علیهم را در خود جمع نموده بود: نیروی تمامی خوبی

و مهربانی و دلسوزی ابراهیم علیهم السالم .. و در کنار  ،و صالبت موسی قوّتو ، نوحصبر و معنوی واالی عیسی، 

و  دمختص به شخص ایشان بوبود که  هایی در وجود ایشان به ودیعه گذاشته شدهها و خصلتاین موارد، ویژگی

د و در میان ها رهانیرا از چند دستگی امّتگونه بود که شخصیت رهبری سیاسی در وی شکل گرفته بود که این

ها، به مقام واالیی رسانید.. و شخصیت رهبری نظامی در وی ایجاد شد که ارتشی بی بدیل و استثنایی امّتدیگر 

ترین نبردها را پشت سر گذاشت... و شخصیت ومندی همتایی نداشت و سختشکل داد که در شجاعت و نیر

ز هیچ اهای اخالقی ترین قلهپیروانش به رفیع در راه رساندنگری و انسان پروری در وی به وجود آمد که مربی

و در ب ش .. شخصیت عابدی دل از دنیا شسته داشت که از عبادت غافل نمی گشت و در دلِتالشی فروگذار نبود

 و و قصور نمی ورزید، هایی از روز بدان مشغول بود.. شخصیتی مجاهد بود که از جهاد کوتاهی نمی کردبخش

شخصیت همسری نمونه و پدری مهربان و مهرورز در وی به وجود آمده بود... و در تمامی این موارد، رعایت 
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ری به چنین شخصیتی الجرم بایستی تاثی پیمود...نمیتعادل و توزان را می نمود و در آنها طریق افراط و تفریط را 

یخ می تواند بر جای را که یک انسان در طول تار تأثیرمراتب بیشتر از سایر انبیاء بر پیروانش داشته باشد و بیشترین 

 بگذارد از خود به یادگار نهد.

*** 

چنین و هم ورش حضرت رسولگونه که مختصری از مبانی و اصول مورد استفاده در تربیت نسل مورد پرهمان

وار بر دوش آنان استاصلی دعوت  یفرد را ذکر نمودیم در مورد مردانی که هستهه شخصیت این نبی منحصر ب

 :نیز به صورت مختصر، مطالبی را به رشته تحریر در می آوریم گشت

 [اَّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرَساَلتَهُ ﴿

 «.دارد( رسالت خویش را به چه کسی حوالت میداند که )چه کسی را برای پیامبری انتخاب وبهتر می اهلل»

 (411األنعام : )

و افرادی که برای اولین بار با  ،و سرزمینی که رسالت در آنجا فرود آمد ،انتخاب پیامبر چرائی شک، در یب

ترینِ پیامبران برای آخرین رسالت خویش، بزرگ اهللرسالت روبرو گشتند حکمت بسیاری نهفته است... 

بذر  ترین مکان برای کاشترا برگزید که می دانست مناسب جاییصلوات اهلل وسالمه علیهم را انتخاب نمود و 

ی زیرا این منطقه، صحرایهای آن روز، چشم طمع بدان نداشتند یک از ابر قدرتهیچسرزمینی که  ؛رسالت است

بر  بدون آنکه قدرتی خارجی گرفت و به قدرت رسیدجماعتی مومن در آن شکل  بنابراین، بی آب و علف بود

، های بزرگاش گردد و آن را از مسیرش منحرف سازد، و دولتآن اعمال فشار نماید و سبب تضعیف و نابودی

قدرت  و گشتند و خواستند در مقابلش بایستند که دولتش بنیان نهاده شده بود و قوتزمانی متوجه خطرش 

 عظیمش که بدان دشمنانش را مرعوب می ساخت  شکل گرفته بود.

ها هرا در کرانو آن اندرسالتمسئولیت حمل  بهترین افراد جهت ،های این سرزمینمی دانست که انسان اهللاما 

ر س پرست و مشرک بودند و به شدت دشمنی می ورزیدند و شدیداً دهند... درست است که آنان بتمیگسترش 

رت را ترین فطخاکی، پاک یاین کره انمردم سایرار تمامی این موارد، به نسبت جنگ و جدال داشتند اما در کن

و  ودب گذرانی و سستی و دل بستن به دنیا فاسد نمودهخوش یدیگر مردمان را به وسیله دارا بودند، زیرا جاهلیت،

فارس  -در زمین به گسترش ابتذال و بی بند و باری کمر همت بسته بود و شرح حال دو امپراتوری بزرگ آن زمان

، عالوه بر این، حکومت فارس و روم دیبه شمار می آبارزترین نمونه آن  ،در شمال و غرب جزیره -و روم

 آری! ؛دندکربرده با آنان رفتار می  به مانندو  بودند شان را به اطاعت از فرمان مقدس حاکمان وادار نمودهمردمان

 بودند. گشتهگان ذلیل و خوار ارباب از حد خود گذشته بود و برده

شان می چنان که واقعیت نهم -شکی نیست که جاهلیت عرب نیز روح و روان مشرکین را به فساد کشیده بود اما

 ید، پوستهجدی یدر پوسته بوده و به مغز و اعماق فطرت نفوذ ننموده بود و هرگاه که این عقیده ، صرفاًفساد -دهد
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اقی شان به صورت دست نخوره بفاسد را بر می داشت به عناصر پر خیر و برکتی بر می خورد که فطرت پاک

 !!به وقوع پیوستها مانده بود و اینجا بود که شگفتی

نین این سرزمین، کافرانی بودند که بر کفرشان اصرار ورزیدند و با شدت هرچه درست است که برخی از ساک

اما کسانی که دعوت را اجابت کردند از صمیم قلب بدان ایمان  و حتی کشته شدند ر به جنگ با دین آمدندتامتم

در راه دین،  شتند وسالم دا یفاسد خود، فطرت یزیرا در زیر پوسته شدندپیروان دیگر پیامبران  سرآمدِآوردند و 

 اخالصی ژرف و عمیق به خرج می دادند و در بخشش و فداکاری، در نهایت شجاعت و آمادگی قرار داشتند.

به  بایستمیه ک بودویژگی دیگر این قوم که باید مورد اشاره قرار گیرد، آمادگی سریع آنان برای انتقال به جایی 

 "اورز و زمینکش" یشان دلبستگی نداشتند و رابطهزمینسرعنوان وطن جدیدشان بشناسند.. آنها به هیچ وجه به 

در صلت خبه سبب همین و  ،تر روند احساس غربت نماینددر دل آنان نقش نبسته بود که اگر چند گام آن طرف

 ان ارزانی داشتند، و نظیر این انتشار را در میان هیچشده و منتشر گشتند و نور و هدایت را به جهانی هزمین پراکند

 73!قوم دیگری نمی توان یافت

*** 

 داشتند هللارسول ی بنیان نهاده شده توسطهسته استحکام و صالبتدر  نقش مهمی که سه عامل تاکنون در مورد

و عظمت  بزرگیآن استوار گردید،  اساس بر و اصولی که پایه و هسته بزرگی مبادی: راندیمبه اختصار سخن 

. ..تندمتأثر گشعظمت مربی  از که مبادی واال را آموختند و افرادیسالمت فطری به عنوان مربی، و  اهللرسول

 یم..اتباع و پیروانش از آن استفاده نمود سخنی به میان نیاوردهأدر پرورش  اهللرسولاما در مورد سبک تربیتی که 

 و امروزه نیز به مانند زمان نزول وحی وجود دارد - استو در اختیار همگان  بودهمبادی و اصول که در دسترس 

 شرا پرورش داده و مراقبتچون بذری در روان پیروانش بکارد و آنکه این اصول را هم نباشد مربی یک اما تا -

و  ..نماینداین اصول به صورت خودکار عمل نمی  نماید و توجه و راهنمایی و هدایت الزم را در حقش ادا کند

اثرگذاری د نمی توان گذاردنتربیت، وقت کافی و انرژی مناسب فرایند برای  تا زمانی که اما وجود داردمربی نیز 

 پسندیده و های نیککار نگیرد تا ارزشه تالشی مطلوب ب مربی، کهمادامی ،به یادگار نهادو مناسبی از خود  کامل

رای ارادی بد تاثیرپذیری خودکار و غیرسازمحکم و استوار  شاندر روان راآن را در دل افراد تعمیق بخشیده و

وی مراتب آشنایی با مفاهیم به س فرصِبا ، انسانگونه نیست که و این)تربیت افراد،کارایی چندانی نخواهد داشت

 (.نماید، مترجمبعالی حرکت 

                                                           
ی ریجاب در منطقه و مسجد عبداهلل ابن عمرمی باشد که در مناطق مختلف از جمله ایران نیز یافت می شود  شاهد مثال این امر، قبرهای اصحاب -73

 زد خاص و عام می باشد، مترجم.استان کرمانشاه زبان
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که نقش تربیت  میام اما در اینجا به دنبال آنسخن گفته 74مورد منهج تربیت اسالمی در کتابی دیگر به تفصیل در

ایم واجهم مسألهم زیرا در حرکت و جنبش معاصرمان با این ینمایبمشخص  ، مترجم(اصلی دعوت) را در ایجاد هسته

 .در آن نقصان داریمبه شدت ، اردو در بسیاری از مو

بسیار عمیقی دارد زیرا به مانند جریانی الکتریکی  تأثیرها در روان انسان «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »پیشتر عنوان داشتیم که ایمان به 

 با توجه ،ای آهنی می گذرد ترتیب ذرات درونی نفس را منظم می نماید... آری، اما روان زنده و پویاکه از قطعه

کت نیست ایستا و بی حر آهنِ قطعه یک قابل تشبیه به ،هایشها و جاذبهها و کنشبه تمایالت و اطالعات و انگیزه

طعه اشته باشید که همین ق... اما توجه دزیرا این تکه آهن ممکن است سالیان سال بر همان حالت خود باقی بماند

اند نمی تو - ندارد پویایی نداشته و احساس در درونش جریانکه  - بر اساس ذات و ماهیت خودکه این با وجود

و  ،عیتاین وض نگهداشتو الزم است برای  بداردظ وحفمجریان الکتریکی را در درون خود  تأثیربرای همیشه 

 د!ل محفظه ای قرار داده شوخود، در داخ یبه منظور برهم نخوردن ترتیب ذرات و بازنگشتن آنها به حالت اولیه

تا هر  ندکرا از پراکندگی محافظت نماید و تالش ایجاد نگردد که آنهایی اگر در اطراف نفس آدمی نیز حفاظ

با توجه  - دهی نماید این نفسزمان که سیستم نفسانی انسانی به سوی بی نظمی گرایش یابد آن را مجددا سازمان

ت آهنی قابلیت بیشتری برای بازگش یبه نسبت آن قطعه - موجود در آن هایها و جاذبهها و شور و شوقبه کنش

 . اش داردراکندگی و بی نظمی اولیهبه پ

تمام خاصیت مغناطیسی خود را از دست  نگه داریم بدون حفاظ را برای مدتی آهن تکّهیک اگر که چنانو هم

 ستای که ایمان آورده در آن به صورت تدریجی کم و کمتر می گردد، نفسموجود خاصیت این نمی دهد بلکه 

ه کاستی رو ب نیروی محرکه این زیادی بدون حفاظ باقی بماند تمامی ایمانش از بین نمی رود اما مدتبه نیز اگر 

ه انگار ک مبدل می گردد؛ ایمانیپارچگی انسجام و یکو فاقد  و بدانجا می رسد که به ایمانی بی قدرت می نهد

 ارزش و - رف و مجرد ایمانو نه صِ - ایمان یت بر پایهجاست که اهمیت تربیوجود خارجی ندارد... و این اصالً

 اعتبار خود را به رخ همگان می کشد.

 ای کهبه گونه ) روان انسان در زندگی دنیوی و مادی از یک حرکت پنهان و مستمر در وجودش رنج می برد

و این حرکت  (به قناعت نمی رسد، مترجم گاههیچ همیشه به دنبال اکتساب موارد بیشتر و بیشتر است و وجودش

 یاد می کند: هاگونه از آناین شدر کتاب اهللد که ریاز شهواتی نشات می گ

ةِ ﴿ َهِب َواْلِفضَّ َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبنَِي َواْلَقنَاطرِِی اْْلَُقنَْطَرةِ ِمَن الذَّ َن لِلنَّاِس ُحبه الشَّ يِّ ْيِل  َُ َمِة َواأْلَْنعَ َواْْلَ اِم اْْلَُسوَّ

ْنيَا َواَّللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن اْْلَآِب  َياِة الده ْرِث َذلَِك َمَتاع ُ اَْلَ  [َواَْلَ

                                                           
رسانده  به چاپ راآن نشر آراس و توسط دکتر محمود ابراهیمی در دو جلد ترجمه شده "روش تربیتی اسالم و کاربرد عملی آن"این کتاب تحت عنوان  -74

 است.
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برای انسان، محبّت شهوات جلوه داده شده است، از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالف و »

اینها کاالی دنیای پست است و سرانجام نیک  ،چهارپایان و کشت و زرعدار و های نشانالوف طال و نقره و اسب

 (41آل عمران: )  « .گاه اهلل استدر پیش

را به سوی  شربکه بنا بر طبیعت خود،  - دایمی در درون نفس آدمی وو پیشتر اشاره نمودیم که این حرکت پنهانی 

ابتال و آزمایشی است که انسان در زندگی دنیایی  ینقطههمان  - خاص سوق می دهد رفتاریمشخص و  اعمالی

 :ها و رفتارها می گرددهمانی است که سبب تفاوت انسان خود از آن رنج می برد و

ُْم َأْحَسُن َعَمالً ﴿ ا لِنَبُْلَوُهْم َأُّيه ينًَة هَلَ
َِ ا َجَعْلنَا َما َعََل اأْلَْرِض   [إِنَّ

 «.ندککدام یک کارِ نیکوتر می که ایم تا ایشان را بیازمائیمچیزهای روی زمین را زینتِ آن کرده یما همه»

 (7: )الكهف

را وادار می سازند تا اعمالی حرکت می کنند و آن آدمی فوق، شهواتی که در درون نفس یکریمه یدر آیه

زیرا موقعیت، موقعیت تفصیل و تشریح  اندای اختصاری ذکر شدهمشخص و رفتاری معین انجام دهد به گونه

گاه آرام شمار و بی نهایت است و هیچهای وی بیها و نداها و جذبههای آدمی و شور و شوقاما کنش 75،نیست

، و ".پایانی ندارد ،: و نیازهای انسان زندهحاجة من عاش ال تنقضي و": گویدمیکه شاعر چنانو قرار نمی گیرد هم

حان است و نیاز است که تربیت همیشه همراه و همسفر امتدر حال آزمون و  وارهاست که انسان همبه همین خاطر 

ورزد  امتاستقگام بر دارد و از بردگی و بندگی شهوات رهایی یابد و چنان مطلوب او باشد تا نفس بر مسیری 

 :قرار گیرد اهللاین قول  یبه یک اصل مبدل گردد و شایستهش در درون پایداریکه این 

زَ ﴿ اُفوا َوال ََتْ ُل َعَلْيِهُم اْْلَالئَِكُة َأالَّ ََتَ نَا اَّللَُّ ُثمَّ اْستََقاُموا َتَتنَزَّ نَِّة الَّتِي ُكنْ إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربه وا بِاْْلَ  [ُتْم ُتوَعُدونَ ُنوا َوَأْبِِشُ

آیند ایشان می مانند فرشتگان به پیشو ماندگار می پروردگار ما تنها اهلل است، و سپس پابرجا گویندکسانی که می»

 (90 :فصلت)«  .شدکه نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که به شما وعده داده می

و از نداهای درونی که وی را به سوی خطاء می کشانند در امان  باشدمیاز خطا و اشتباه ن بَریبا این وجود، آدمی 

 باز است: اوو به همین خاطر است که درب توبه همیشه بر روی  ماندنمی 

 «كل بني آدم خطاء وخری اْلطائي التوابون»

 76(.تمامی انسان ها دچار خطا می گردند و بهترین خطاکاران کسانی هستند که توبه را پیشه خود می سازند)

و  بدان، و ضرورت اهتمام و توجه جدید و نیاز بشر شوتر می جاست که نقش تربیت برجسته و برجستهو این

 .دگرده آن، آشکارتر میحداکثری ب

                                                           
 تفصیل صحبت شده است. در این مورد به اهللدر آیات دیگر قرآن و در بسیاری از احادیث رسول -75

 اند.این حدیث را روایت نموده و ابن ماجه احمدامام  -76
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 ،وانی نیستهای رهای درونی و کنشبرای کنترل شهوات نفسانی و ندا تربیت صرفاًاما بایستی توجه داشت که 

برای  و بلکه تربیت برای دیگر سطوح رفتار، ،آنها ادامه نمی یابدو زندگی بدون  اندالزمها مواردی هر چند که این

 .باشدمی مطلوب و مورد نظر نیز های ضروری زندگیدیگر ارزش

ها را در نظر گرفته است که برخی از ها انواع مختلفی از آزمایش، در زندگانی دنیا برای انساناهللبه تاکید که 

بیل د و برخی دیگر از قناز داخل به انسان فشار وارد می آورها و امیال و شهوات، درونی بوده و آنها از قبیل انگیزه

که  می گذارند هرچند تأثیرعد خارجی وجود انسان و بر بُ اندفشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، بیرونی

در مجموع، تمامی این  ،ای از آن استمی سازند، به عنوان مثال، عرف و عادات مردم نمونه متأثردرون را نیز 

اری در جاهلیت، بسی و می باشندمقتضیات و الزامات خود  برابردر  آدمیارد، در تالش برای به زانو در آوردن مو

-می گیرند؛ همان هوی و هوس نشاتهوی و هوس زندگی ناشی گردند از های ضرورتبیش از آنکه از از آنها 

 نموده اند:کشان بر مستضعفین و ضعفاء الزام و اجبار هایی که مستکبران و گردن

اَموَ ﴿ قه َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّ َبَع اَْلَ  [اُت َواأْلَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َوَلِو اتَّ

ها و زمین و همه کسانی که در آنها کرد آسمانهای ایشان پیروی میها و هوساگر حق و حقیقت از خواست»

 (74: اْلؤمنون)«  .گردیدندبرند تباه میبسر می

بر بسیاری  نموده و شتکریم اهللکه  باشد زندگی بر سطحی استوار گردد که الیق و درخور انسانی برای آنکه

این فشارها مقاومت کند حتی اگر به دلیل این  برابردر  وی الزم است که داده است اشاز مخلوقات خود برتری

 ها قرار گیرد...، در معرض برخی محرومیتاستقامت

کاهش می یابد و به حدی تضعیف می گردد  شقوام و دوام گرددرها  بدون هیچ توجه و تعهدی اگر افسار نفس

را ن و مستکبری شودخم خواهد کرد و به راحتی کج شده و دچار پیچش می  قامتترین بادی، که با وزش کم

دست ه م برا از مردتا با وارد آوردن فشارهای بیشتر، سطح باالتری از تسلیم پذیری و وادادگی وسوسه می کند 

 آورند:

 [َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلَِبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاسِ ﴿

( تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهائی پدیدار گشته است که مردمان همیشه چنین بوده است که)»

 (14)الروم: «  .اندمی دادهانجام 

گان به یک اندازه نقش دارد و همه آنها نوعی فساد متجاوزان و تسلیم واداده سرکشی شده،و در این طغیان حاصل 

 ه دور ساخته و منحرف می نماید.است که زندگی را از سیمای مطلوب و موجّ 

ار الزم را جهت صالبت و اقتدبتواند از طریق آن، نفس  تا جاست که دو مرتبه نقش تربیت برجسته می گرددو این

اند که ساختمان نفس آدمی های استواریها و اصول، همان سنگشدن با فشارها به دست آورد، و ارزشروبرو 
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حاصل از برخورد با فشارها مصون می دارد، و به هر اندازه که نفس به  را از فروریزی در اولین صدمه و آسیبِ

حقیقی در درون آن ایجاد می گردد و ، صالبت و استواری زبند باشد به همان نسبت نیها و اصول پایاین ارزش

د، و این را ایجاد می نمایروزی خود آنک و پایبندی همان چیزی است که تربیت صحیح با تالش شبانهاین تمسّ

مگر آنکه پیشتر به کنترل شهوات و امیال خود پرداخته باشد در غیر این  آیدبه وجود نمیبندی در نفس پای

 را به انجام برساند: شویت نموده و تکالیفود را تقصورت، قادر نخواهد بود که خ

اط  ُمْسَتِقيم  َفاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ُأوِحَي إَِليَْك إِ ﴿  [نََّك َعََل ِِصَ

 «.چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار داری ،محکم چنگ بزن بدان چیزی که به تو وحی شده است»

  (19: )الزخرف

ُكوَن ﴿ ا ال ُنِضيُع َأْجَر اْْلُْصلِِحيَ َوالَِّذيَن ُيَمسِّ الَة إِنَّ  [بِاْلكَِتاِب َوَأَقاُموا الصَّ

ران گ( ما پاداش اصالحآورند )پاداش بزرگی دارند ووند و نماز را به جای میشو آنان که به کتاب متمسّک می»

 (470: عرافاأل) « .دهیمرا هدر نمی

برای مومنین، در این حد و در این سطح از امور هم متوقف نمی شود، و مشیت و  البته نیاز به تربیت، خصوصاً

 :تمامی مردم یک دست و یک پارچه نباشند کهبر آن است  اهللخواست 

ًة َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَن ُُمَْتلِِفَي ﴿ َعَل النَّاَس ُأمَّ  [إاِلَّ َمْن َرِحَم َربهَك َولَِذلَِك َخَلَقُهمْ  *َوَلْو َشاَء َربهَك َْلَ

نی مگر کسا * متفاوت خواهند ماند آنان همیشه ولی کردخواست مردمان را ملّت واحدی میاگر پروردگارت می»

 (449 – 448: )هود « .است و اهلل برای همین ایشان را آفریده که اهلل بدیشان رحم کرده باشد

 [َخَلَقُكْم َفِمنُْكْم َكافٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمنٌ ُهَو الَِّذي ﴿

 (1 :التغابن)  «.دگردیمؤمن می دیگرگروهی از شما کافر و گروهی  ،او کسی است که شما را آفریده است»

ش قدم علم ربرابو نبود رقیبی که در ، اهل باطل یکه زمین با برتری و سلطه، برای اینبرآن است که سنت الهی

شمکش و باطل، ک ومنین و کفار و میان اهل حق وبه فساد کشیده نشود، میان م ،نمایدکند و با او مقابله به مثل 

 :اشته باشدددرگیری وجود 

 [الَْعاَْلِيَ َوَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعض  َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلكِنَّ اَّللََّ ُذو َفْضل  َعََل ﴿

گیرد، ولی اهلل نسبت به جهانیان برخی دیگر دفع نکند، فساد زمین را فرا می یو اگر اهلل برخی از مردم را به وسیله»

 (154: )البقرة « .لطف و احسان دارد

ش به )قدرتشان را سرکوب نماید و از این امر عاجز و ناتوان نیست که اهل باطل را نابود ساخته و طغیان اهللو 

 به هر چیزی دستور وجود دهد بالفاصله به وقوع می پیوندد:ایست که، مترجم( گونه
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 إَِذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفيَُكونُ ﴿
ء  اَم َقْوُلنَا لََِشْ  [إِنَّ

 (10: حلالن)«  .شود( کافی است که بدان بگوئیم: باش! پس فوراً میما هرگاه چیزی را بخواهیم )پدید آوریم»

نیز  مسألهو این صورت پذیرد  اهلل یاریاما سنت وی اقتضا می کند که نابودی آنان توسط اهل حق و با تایید و 

ورده رقم خ هابرای آن لهیکه در سنت ا به شمار می آیدجزیی از ابتال و آزمایشی  ،برای اهل حق ی خود،به نوبه

 شان می گردد:و باال رفتن مقام وموقعیتزمان نیز، سبب ارج نهادن به آنان است و هم

 [ٌع َعلِيمٌ نَِي ِمنُْه َبالًء َحَسناً إِنَّ اَّللََّ َسِميَفَلْم َتْقتُُلوُهْم َوَلكِنَّ اَّللََّ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَكِنَّ اَّللََّ َرَمى َولُِيْبيِلَ اْْلُْؤمِ ﴿

! )ای پیغمبر و ،ایشان را کشت ، بلکه اهللقوّت و قدرت خود در نبرد بدر( نکشتید)ای مؤمنان!( شما کافران را )با »

ودی رفت، در اصل( این تو نبگاه که مشتی خاک به طرف آنان پرتاب کردی و خاک به چشمان ایشان فرو بدان

( ندارد ات و کیفیّت آن توانائی رچرا که مشتی خاک از حیث کمیّکه )خاک را به سوی آنان( پرتاب کردی )

له مؤمنان را وسی ( تا بدینیر و به سوی ایشان ( پرتاب کرد )و به چشمان آنان رساندبلکه اهلل ) آن خاک را تکث

 (47: األنفال)«  .شنوای آگاه است ،گمان اهللبی، (شان نمایدها آزمایشاعطاء خوبی و باخوب بیازماید )

ین اجهت اصالح زمین و مصون نگه داشتن  آنباطل و به عقب راندن  برابرجهاد در ست از ا و این امر که عبارت

، جهاد الهمسزمان با این که انسان در حیات دنیوی به آن دست می یابد و هم بلندایی استاز فساد،  ی خاکیکره

 رفیع اسالم ازآن خود نموده است: یترین جایگاه را در قلهاوج بوده و مرتفع ینقطه

قال: رأس (، بَل يا رسول اَّلل. والكالم ْلعاذ بن جبلقلت )أال أخِبك برأس األمر، وعموده، وذروة سنامه؟ »

 «األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اْلهاد

فرمایید باست(:  آیا تو را از اساس امور و ستون و بلندای آن آگاه نکنم؟ گفتم )این سخن متعلق به معاذ بن جبل)

 77(.جهاد است اشرسول اهلل، فرمود: اساس امور، اسالم است و ستون آن نماز و باالترین نقطه ای

و جهاد امری است که به تربیت زیاد و آمادگی فراوان نیازمند است و بایستی پیش از آمادگی جسمی و مادی، 

-صورت گرفته باشد، جهاد، سطحی از سطوح تربیت است که پیش از اکتساب آمادگی و روانی آمادگی روحی

 ست،او تمرکز بر کنترل شهوات  صالبت و استواری نفس نیازمند و دست آیده نمی تواند ب و جسمی های روحی

به  آنو عادت دادن  ،گونه است که تربیتی که به تدریج به سطح سوم می رسد پیشتر از مسیر کنترل نفسو این

ه به مسیری گام می نهد که در آن، ب ،های واال در ساختار نفسنظم و انظباط گذشته است و سپس با نفوذ ارزش

 صبرو  ،دجها جهتآمادگی  اکتساب آری!است؛  یسطح باالتر صالبت و استوارییابی به دنبال وصول و دست

 بر تکالیفی که بر جان و مال وارد می گردند.

                                                           
 این حدیث را روایت نموده است.ترمذی -77
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، بایستی در مورد اصحاب خصوصاً 78هاوجود دارد که در مبحث مردمان بهترین قرن نیز ای دیگرو مرتبه سطح

ر می واجبات و فرایض فرات یمحدودهکه از  مستحبات باشکوهسطح ست از ا مورد اشاره قرار گیرد، و آن عبارت

و انجام  ،و رسول اهللبه خاطر محبت  صرفاًباشد وجود داشته  و رسول اهللبدون آنکه الزامی از جانب  ، ورود

-سولرمی گیرد، و آن نسل بی نظیری که زیر نظر  انجام شرضایت یابی بهدست و پروردگار،عبادت خالصانه برای 

جود واسالمی، از  امّتپرورش یافت به باالترین حد این سطح رسیده بود و البته هیچ نسلی از نسل های  اهلل

 .ماند خواهداند خالی ندست یافته رفیعی جایگاه نانچ چنین افرادی که به

*** 

ان متصور توباشد می رسیده برای ما به وضوح (به سطوح عالی تربیتی، مترجم یعنی رسیدن اصحاب)اگر این امر 

را به چنین جایگاه  مبذول داشت تا اصحاب عظیمیبه عنوان بزرگ مربی تاریخ، چه تالش  اهللرسولکه  شد

 نظیر است..در طول تاریخ بشریت بی جایگاهی که ؛برسانددر عالم واقع  رفیعی

مورد استفاده قرار داد بتواند در به  در تربیت اصحاب اهللرسولکه  واالییها و وسایل شاید شناخت ابزار

توجه داشت که این لوازم، پیش  بایستی ،مددکار ما باشد ،رسولحضرت  فراوانتصویر کشیدن تالش وافر و 

ورت های اسالمی صهایی است که بر اساس برنامه و منهج اسالم در هر نسل از نسلها و تربیتنیاز تمامی پرورش

و گذران زندگی  ،و روز آخرت ،اهللعمیق نمودن و ژرف ساختن ایمان به  :ند ازامی گیرد و این ابزارها عبارت

 خالق هستی...و در معیت  اهللهمراه با 

هیچ چیزی نمی تواند به مانند ایمان، نفس را به مراتب عظیم و واال رهنمون سازد، ایمان همان چیزی است که و 

 برابردر  شسقوط و از سازدفراهم می هرج و مرج در آن وجود آمدن ه بهای نفس را جهت جلوگیری از حفاظ

و رسیدن به  اهللهای راهیان راه اوج گرفتن در پله و محبتِ  طوفان سهمگین شهوات، ممانعت به عمل می آورد،

 کارد.می آدمیبلندای آن را در دل 

زندگی نماید به همان میزان نیز او را دوست می دارد و ترس  خالقشو برای  اهللو هر اندازه که انسان به همراه 

و در پی دست یافتن به رضایت او بر می آید و به هر  آوردیادش میو در نهان و آشکار به  کارَدوی را در دل می 

رنگ و بوی آخرت گیرد و در فکر رستاخیز و زنده گشتن و حساب و جزاء و بهشت و  اشزندگیمیزان که 

 و به همان مقدار می تواند به زندگیش یابد تسلط شهوات دیو سرکشمی تواند بر  نسبتجهنم باشد به همان 

 مستحبات مسیر انجامآماده سازد و در  اهللرا برای جهاد در راه  و روانشو نفس  نمایدهای واال تزریق شزار

 گام بر دارد.. اهللباشکوه و واال جهت نیل به رضایت 

                                                           

مان من ز )بهترین مردمان، مردم «َخرُی اّمتی، قرنی ثهم الذين يلوَّنم ثم الذين يلوَّنم»اند: اشاره به حدیثی دارد که بخاری و مسلم رحمهما اهلل روایت نموده -78

 )اصحاب، تابعین و تابعین تابعین(، مترجم.گاه کسانی که در مرتبه بعدی قرار می گیرند( هستند، سپس گروهی که پس از آنان می آیند، آن
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ید بر این مسایل تاک آیاتانیم در می یابیم که رهای قرآن کریم را یک به یک از نظر می گذکه آیه گاهنو آ

 .اندرا برجسته ساخته آنهاداشته و به شدت  بسیار

را ناتوان نمی و صفات واال و قدرتی که هیچ چیزی آن نیک نام هایستفاده از ابا  اهلل معرفیو اما در مورد 

 و ،غافل نمی گردد ایمسأله هیچگری که از نظاره توانو  ،از آن پنهان نمی ماند امری هیچو علمی که  ،سازد

ی را یارای مقاومت در برابرش نمی باشد در موجودکه هیچ  عظمتیو  ،گرفته است در بررا  چیز همهرحمتی که 

می  اهللکتاب ین موضوعات مطرح شده در ترگو جزء اولین و بزر سخن به میان آمده،قرآن کریم به روشنی 

 ردیدهگایمی و مستمر بر آن تاکید ای دها را به خود اختصاص داده و به گونهاز آیه باالییحجم  طوری کهبهباشد 

که در اعتقاد آنبدون  اهللند از ایمان به ا؛ همان مقتضیاتی که عبارتشده استو مقتضیات و الزامات آن بیان 

 ،، و فریاد خواهی و مدد طلبی و قربانی و نذر و دعا(از قبیل نماز و روزه و زکات و حج)و مظاهر عبادتی  ،قلبی

و  هااییو احکام و راهنم قوانینبه دستورات و  در این فرایند می بایستو  ،برای وی شریک و همتایی قایل شویم

 ملتزم باشیم. بدانگردن نهاده و  الهیهدایت 

یده شدن ، به تصویر کشبرای کسی که در آن تدبر نماید واضح و آشکار در قرآن کریم مسایلاما یکی دیگر از 

موجود در آخرت  یهاها و عذابر بیان نعمتو تعدد و تکرّ ،ه آنهائهای اراهمراه با تنوع شیوه قیامتهای صحنه

به هم  ای خاصبه گونه مسألهمی باشد.. با دقت در سورهای مدنی در خواهیم یافت که دو  شانو برجسته ساختن

ه ایمان بایجابی )یعنی  به صورت چهچه به صورت سلبی و  ،روز آخرتایمان به و  اهللایمان به اند: شده متصل

 ، مترجم(می گرددنفی  می شود و از دیگریبرای فردی اثبات ها، این دو اصل، به تناسب نوع اقوال و افعال انسان

و الگوهای رفتاری و  (، مترجم...از قبیل نماز و روزه و حج و )و مظاهر عبادتی ،با عقاید این دو مورد، آنگاه و

 اند: مورد خطاب قرار گرفته ای یکسانبه گونهاند و مومنین و کفار اخالقی مرتبط گشته

ابِئَِي َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل ﴿ ِ  َصاَِلاً َفَلُهْم َأْجُرُهمْ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ْم ِعنَْد َرِبِّ

َزُنونَ   [َوال َخْوٌف َعَليِْهْم َوال ُهْم ََيْ

پرستان، هر که به اهلل و روز قیامت ایمان پرستان و فرشتهکسانی که ایمان داشتند و یهودیان، و مسیحیان، و ستاره»

آنان نیست  و ترسی برگاه اهلل محفوظ بوده شان در پیشداشته و کردار نیک انجام داده باشد، چنین افرادی پاداش

 (11: بقرةال)«  .و غم و اندوهی بدیشان دست نخواهد داد

َواَجُهنَّ إَِذا َتَراَضْوا َبيْ ﴿ َْ ْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال َتْعُضُلوُهنَّ َأْن َينْكِْحَن َأ ُُ بِهِ َوإَِذا َطلَّ  نَُهْم بِاْْلَْعُروِف َذلَِك ُيوَع

 [ِمنُْكْم ُيْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخرِ َمْن َكاَن 

خود را به پایان رسانیدند، مانع آنان نشوید که با شوهران ازدواج  یو هنگامی که زنان را طالق دادید و مدّت عدّه»

ای تراضی برقرار گردد، این همان چیزی است که کسانی از شما بدان پند شان به طرز پسندیدهکنند، اگر در میان
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داند و تر است، و اهلل  میتر و پاکیزهبرای شما پربرکت شوند که به اهلل و روز رستاخیز ایمان دارند. اینداده می

 (191: )البقرة«  .دانید( نمیو نواهی را چنان که شاید و باید شما )اسرار این اوامر

َا الَِّذيَن آَمنُوا ال ُتبْطُِلوا َصَدَقاتُِكْم بِاْْلَنِّ َواأْلََذى َكالَِّذي ُينِْفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس ﴿  [رِ َوال ُيْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخ َيا َأُّيه

، همانند کسی که های خود را با منّت و آزار، پوچ و تباه نسازیداید! بذل و بخششای کسانی که ایمان آورده»

 (111: )البقرة « .کند و به اهلل و روز رستاخیز ایمان ندارددارائی خود را برای نمودن به مردم، ریاکارانه صرف می

ْعُتْم يِف ﴿ ََ ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَا ا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ َ ء  َيا َأُّيه ُس  يَشْ وِل إِْن َفُردهوُه إََِل اَّللَِّ َوالرَّ

 [ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذلَِك َخرْیٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً 

-اید! از اهلل و از پیغمبر اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانای کسانی که ایمان آورده»

ر در چیزی اختالف داشتید آن را به اهلل و پیغمبر او  برگردانید اگر به اهلل و روز رستاخیز ایمان برداری نمائید و اگ

 (59: )النساء « .تر است( برای شما بهتر و خوش فرجامکار )یعنی رجوع به قرآن و سنّت این .دارید

قِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا َقاتُِلوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوال بِاْلَيْوِم اْْلِخِر ﴿ َم اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َوال َيِدينُوَن ِديَن اَْلَ ُموَن َما َحرَّ َوال َُيَرِّ

ْزَيَة َعْن َيد  َوُهْم َصاِغُرونَ   [اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْْلِ

هلل ارند، و نه چیزی را که ( ایمان دانه به اهلل ، و نه به روز جزا )چنان که شاید و باید با کسانی از اهل کتاب که»

ار و کپذیرند، پیدانند، و نه آئین حق را میاند حرام می( تحریم کردهاش )در سنّت خود( و فرستاده)در قرآن

پردازند توانائی، جزیه را می ی( خاضعانه به اندازهیا این کهنهند ، و اسالم را گردن میکارزار کنید تا زمانی که )

بودن از شرکت در جهاد، و تأمین امنیّت های مذهبی به خاطر معافسرانه است و از اقلیّتکه یک نوع مالیات )

 (19: )التوبة«  .شود(جان و مال آنان گرفته می

 [َكثرِیاً َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ْلَِْن َكاَن َيْرُجو اَّللََّ َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر اَّللََّ ﴿

)دارای سه   برای شما است. برای کسانی که( پیغمبر اهللسرمشق و الگوی زیبائی در )شیوه پندار و گفتار و کردار»

 (14: )األحزاب «.( امید به اهلل داشته، و جویای قیامت باشند، و اهلل را بسیار یاد کنندویژگی باشند:

های و روز آخرت می بینیم در سوره اهللای مستقیم میان ایمان به های مدنی، رابطهگونه که در سورهو همان

یز، )ایمان به اهلل و ایمان به روز رستاخمکی نیز این پیوند را احساس می نماییم هرچند که به صورت جداگانه نیز 

 :اندمورد اشاره قرار گرفته مترجم(

ُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفالَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن ﴿ ونَ إهَِلُ ْم ُمنْكَِرٌة َوُهْم ُمْستَْكِِبُ  [بِاْْلِخَرِة ُقُلوُِبُ

ایشان منکر هه آخرت ندارند، دل( پروردگار یکتائی است، و آنان که ایمان بپروردگار شما )که باید او را بپرستید»

 (11: )النحل  «.پندارند( بوده و خویشتن را بزرگ می)مبدأ و توحید هم
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اِهُلوَن َقاُلوا َسالماً ﴿ ْْحَِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعََل اأْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطبَُهُم اْْلَ دًا  *َوِعَباُد الرَّ ِْم ُسجَّ َوالَِّذيَن َيبِيُتوَن لَِرِبِّ

ا *َوقَِيامًا  ْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاَِبَ نَا اِْصِ َا َساَءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا  *َكاَن َغَراماً  َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َوالَِّذيَن  *إَِّنَّ

وا َوَكاَن َبْيَ َذلَِك َقَوامًا  ُفوا َوََلْ َيْقرُتُ
َم  *إَِذا َأْنَفُقوا ََلْ ُيَّْسِ َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ إهَِلًا آَخَر َوال َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

قِّ َوال َيْزُنوَن َوَمـْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق َأَثامًا اَّللَُّ ُلْد فِيِه ُمَهانًا  * إاِلَّ بِاَْلَ ْن َتاَب إاِلَّ مَ  *ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيْ

ُل اَّللَُّ َسيَِّئاُِتِْم َحَسنَ  َك ُيبَدِّ
ُه  ات  َوَكاَن اَّللَُّ َغُفورًا َرِحيامً َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاَِلًا َفُأوَلئِ * َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاَِلًا َفإِنَّ

وا كَِرامًا  *َيُتوُب إََِل اَّللَِّ َمَتاباً  ْغِو َمره وا بِاللَّ وَر َوإَِذا َمره و *َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزه ِْم ََلْ خَيِره ُروا بِآياِت َرِبِّ  اَوالَِّذيَن إَِذا ُذكِّ

َة َأْعُي  َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقَي إِ  *َعَلْيَها ُصاّمً َوُعْمَيانًا  اتِنَا ُقرَّ يَّ َواِجنَا َوُذرِّ َْ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأ َك * ُأوَلئِ  َماماً َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

يًَّة َوَسالماً 
ْوَن فِيَها ََتِ وا َوُيَلقَّ َزْوَن اْلُغْرَفَة باَِم َصَِبُ  [َخالِِديَن فِيَها َحُسنَْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقاماً  * جُيْ

 امی که نادانان ایشانروند و هنگ( روی زمین راه میند که آرام )و بدون غرور و تکبّراو بندگان رحمان کسانی»

 * گویندمیگردانند و به ترک ایشان دهند، از آنان روی می( قرار میهای خودها و بد و بیراهرا مخاطب )دشنام

ا! عذاب گویند: پروردگارند که پیوسته میاو کسانی * آورندند که شب را با سجده و قیام به روز میاو کسانی

گمان دوزخ بی * گردد( جدا نمیگیر هر کس که شد از اوگریبانما به دور دار چرا که عذاب آن ) دوزخ را از

روی ( نه زیادهبه هنگام خرج کردن )مال برای خود و خانواده ند کهاو کسانی *بدترین قرارگاه و جایگاه است 

که با اهلل،  نداو کسانی * کنندروی و اعتدال را رعایت میمیانهدو، گیری، و بلکه در میان این کنند و نه سختمی

ت به قتل کرده اسنمایند، و انسانی را که اهلل خونش را حرام خوانند و پرستش نمیمعبود دیگری را به فریاد نمی

عذاب او در  *بیند چرا که هر کس این را انجام دهد، کیفر آن را می کنندرسانند مگر به حق، و زنا نمینمی

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و  *ماند جاودانه در عذاب می و گردد و خوار و ذلیلقیامت مضاعف می

کند، و اهلل آمرزنده و ها تبدیل میها و نیکیایشان را به خوبی ها و گناهانعمل صالح انجام دهد، که اهلل بدی

ند که بر اانیکس و * گرددکسی که توبه کند و کار شایسته انجام دهد، کامالً به سوی اهلل باز می * مهربان است

شرکت در  از دهند، و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچی را ببینند و بشنوند، بزرگوارانه )باطل گواهی نمی

یله آیات هنگامی که به وس که نداو کسانی *گذرند کنند و از آنها ( میگیری میسرائی کنارهکاری و یاوهبیهوده

ند: پروردگارا! گویند که میاو کسانی * افتندسان کران و نابینایان بر آن فرو نمیپروردگارشان پند داده شدند هم

ا کارهای پسندیده، مایه سرور مکه به سبب انجام طاعات و عبادات و دیگر رما )ان و فرزندانی به ما عطاء فهمسر

ترین به اینان باالترین درجات و عالی * مان گردند، و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان( باعث روشنی چشمانو

 (، و در آنمنکراتشان )بر انجام طاعات و دوری از شود در برابر صبر و استقامتهای بهشت داده میگاهمنزل

اه چه قرارگ، ماننددر آنجاها جاودانه می *شود ( بدانان درود و سالم گفته میهای واالی بهشت، از هر سوجایگاه)

 (71 - 19الفرقان: )  «!!خوب و چه جایگاه زیبائی
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که در ) دیگرندیکاز مستقل  یمسألهدو  ،و ایمان به روز آخرت اهللتربیتی امر این است که ایمان به  یو جنبه

مراه و ه خوردهپیوند  هم هگاه بنفوذ می کنند و آن و رواندر اعماق نفس  جداگانه یبه صورتمترجم(  ،بدو امر

از ابزارهای بزرگ در منهج تربیت اسالمی است که  موضوعدیگر را کامل می کنند و این دیگر شده و یکهم

ری آگاهانه و دایمی حاصل می گردد.. و این همان چیزی است یدر پرتو تعهد مستمر و پیگ ی مورد انتظارشثمره

 به اجرا گذاشت... رانظیر آنبه صورتی بی  اهللرسولکه 

و ایمان به روز آخرت را در روان  اهللدر مکه، این بود که ایمان به  خصوصاً اهللرسول یکار دایمی و روزمره

دیگری  ،از آنها ارتباط ایجاد نماید تا یاد یکی مسألهمیان این دو  ناشگاه در درونتعمیق بخشد و آن  اصحاب

مات و عَرا به یاد آورد، آخرت نیز به همراه نِ اهلل ،اگر انسان شکبیو بدان منتهی گردد،  آوردذهن  دررا 

به یاد آورده می شود؛ همان نیز  اهللذهن بگذرد،  ازآن به ذهن متبادر می گردد و اگر یاد آخرت  هایعذاب

 .استعالم هستی  اتموجودو صاحب تمامی  ،دنیا و آخرت مالککسی که 

پس از  ،بدان نائل گشت واالکارگیری این ابزارهای هبا ب ،یارانش در تربیت بی نظیر اهللکه رسول رفیعی یقله

یف زیبا و با این توص ،دریافت داشتند از آنمندی را و نهایت بهره شدندسیراب  نظیراین تربیت بیاز  آنان آنکه

 ایی در قرآن کریم منعکس می گردد:استثن

ْيِل َوالنََّهاِر َْليات  أِلُوِِل اأْلَْلَباِب ﴿ اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاِلِف اللَّ الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ قَِيامًا َوُقُعودًا  *إِنَّ فِـي َخْلِق السَّ

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاِلً ُسبَْحاَنَك فَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ُروَن يِف َخْلِق السَّ نَا إِنََّك  *ِقنَا َعَذاَب النَّاِر َوَعََل ُجنُوِِبِْم َوَيَتَفكَّ َربَّ

نَا  *تَُه َوَما لِلظَّاْلَِِي ِمْن َأْنَصار  َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزيْ  ُكْم َفآَمنَّا َربَّ نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدياً ُينَاِدي لِْْلِياَمِن َأْن آِمنُوا بَِربِّ نَا إِنَّ َربَّ

نَا َمَع اأْلَْبَراِر  ْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا َوَتَوفَّ نَا َوآتِنَا *َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَكفِّ ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َربَّ  إِنََّك ال َما َوَعْدَتنَا َعََل ُرُسلَِك َوال َُتْ

لُِف اْْلِيَعادَ   [َُتْ

کسانی  * ها و دالئلی برای خردمندان استها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانهمسلّماً در آفرینش آسمان»

و اندیشند )ها و زمین میکنند و درباره آفرینش آسمانمیکه اهلل را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده یاد 

گویند:( انگیزد، و به زبان حال و قال میزای آن ، شور و غوغائی در آنان برمیربا و ساختار حیرتدل ینقشه

کار کی )از دست یازیدن به ای؛ تو منزّه و پا( را بیهوده و عبث نیافریدهپروردگارا! این )دستگاه شگفت کائنات

 (و هر که را )به خاطر اعمال زشتشگمان تپروردگارا! بی * ( محفوظ دارباطل!( ، پس ما را از عذاب آتش )دوزخ

کاران را یاوری ( ستماند واینان بر خود و دیگران ستم کردهای و )به آتش درآری، به راستی خوار و زبونش کرده

مان به ( به ایشنیدیم که )مردم را (عنی محمّد پسر عبدالّلهتوحید، ی بزرگوارپروردگارا! ما از منادی ) * نیست

-هان( پروردگارا! گنااکنون که چنین است ،و ندای او را لبّیک گفتیمخواند و ما ایمان آوردیم )پروردگارشان می

و بران خود )غمپروردگارا! آنچه را که بر )زبان( پی *هایمان را بپوشان و ما را با نیکان بمیران مان را بیامرز و بدی

 عطاء ما به( آخرت نعمت و دنیا پیروزی:  قبیل ازای، )( به ما وعده دادهداش تصدیق ایشان و پیروی از آنانبه پا
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 « .ردک نخواهی وعده خُلف تو گمانبی نگردان، زبون و خوار( دوزخ به درآوردن با) را ما رستاخیز روز در و کن،

 (491 – 490: آل عمران)

ناگفته ، گونه به تصویر می کشدباشکوه را این یو زیبای پروردگار جهانیان است که آن قله ربادلاین توصیف 

پس حال آنان که نیز آثار خود را در نفس برجای می گذارد  اهللای یاد آنی و لحظه حتی که پیداست

دگی ند و همیشه و همه حال با یاد و نام او زننکمیرا در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده یاد  انپروردگارش

 ...؟! استچگونه اثری  آنانها در جان و روان کردن راستی اثر این یادهب و ؟چگونه است دننمایمی

نیز باشد.. زیرا وی  اهللزمان به یاد از سویی دیگر ممکن نیست که فرد در منجالب شهوات دست و پا زند و هم

او  غافل است، پروردگارش و یاد از ذکر لحظاتی که انسان در آن ؛در لحظات غفلت و ناآگاهی به سر می برد

ای هو با این مقیاس، تمامی لحظه ها در حرکت باشدبه سوی بلندیمی بندد که  اهللزمانی کمر همت به ذکر 

وابیده، حالت ایستاده و نشسته و برپهلو خ راستی آنانی که درهس ب... پاندذکر در حقیقت همان لحظات اوج گرفتن

چه میزان اوج می گیرند و چقدر بر  چگونه حالی دارند و هستند اهللتمامی احوال به یاد  و به عبارتی دیگر، در

در  تینشو راس حقیقی صورت دررا  مسألهگاه که این می ورزند و ثبات پیشه می کنند؟ آن استقامتاین صعود 

و سرشار از احساسات مثبت می ) نقش می بنددخوشایندی در وجودمان  حالتبه تصویر می کشیم  ذهن خود

 ، مترجم(.گردیم

اقت امری سخت و ط ،تا زمانی که بدان عادت نکرده و خو نگرفته آدمی، نفس صعود کردن و اوج گرفتن برای

رایش گهای پایین به سمت موقعیت هموارهو  وجود خود دارددر سنگینی نوعی  اشخاکی یفرساست زیرا جنبه

و حتی  دبه صورتی دایمی به سوی مراتب متعالی در حرکت باش انسان و برای حفظ توازن، الزم است که می یابد

نشستن  همواره بر تمایلِ  ارتفاعات!رسیدن به  یاراده در درون وی، تا دنیاز است که بیشتر به سوی باال روان گرد

 !!یابدغلبه  ،در ته چاه

اعماق  و در کیان و وجود انسان هابلندیگیری و حرکت نمودن به سوی حقیقت این است که وسایل و ابزار اوج

 :ه استدمید آدمیدر  اهللم باال برنده که ست از همان دَا نهفته است و آن عبارت شفطرت

ْيتُُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِدينَ  *إِْذ َقاَل َربهَك لِْلَمالئَِكِة إِِّنِّ َخالٌِق َبَِشًا ِمْن طِي  ﴿  [َفإَِذا َسوَّ

( که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گِل ر مأل اَعلی و عالَم باال درگرفتاین گفتگو دوقتی )»

دم، د در او دمیهنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلّق به خو *آفرینم می

 (71 -74: )ص « .ببریددر برابرش سجده 

 ابزارد تا این کار بسته شوه تالشی وافر بنیست که می بایست  آنی در آدمی، نفی کننده "دَم ربانی"وجود این  اما

هوات شبدیهی است که که از طریق تربیت حاصل می گردد، د؛ همان تالشی در عمل مورد استفاده قرار گیر

که خود را در قالب کاالهای وسوسه اند و با توجه به اینند و برای وی زینت داده شدهاهمواره مورد توجه انسان

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 اصلی و اساسی دعوت یگیرى هستهچگونگى شکل   ( شیخ محمد قطب) چگونگی دعوت به اسالم

117 

 

عالیت می آدمی به ف نفس ای خودکار در درونبه گونه ،مادی و دنیایی به نمایش می گذارند یبرانگیز و فریبنده

 را در سطح معینی نگه می دارد و با استفاده از شهواتکه  یکنترل هایابزارپردازند و به همین علت، الزم است تا 

در عمل  ،دهدمی  سوق اهلل مورد پسندِ های واال و مسایل ارزشمندبه سوی موقعیتانسان را قدرت پویایی آنها، 

و این  ،ه کار گرفته شود و به صورت مستمر مورد تمرین قرار گیرد تا بتواند ماموریت خود را به انجام برساندب

ند آن مدرست به مانند طفلی است که قدرت ایستادن و راه رفتن در وجود وی نهفته است و وجود دارد اما نیاز

ین طفل زمین غلبه نماید و اگر ا یاده و بر جاذبهکه مورد پرورش قرار گیرد تا بتواند بر روی پای خود ایستاست 

برای راه رفتن مورد تربیت قرار نگیرد راه رفتن وی به میزان زیادی به تعویق می افتد و یا آنکه نشمینگاهش بر 

 :!!می خزد آنزمین چسپیده و بر روی 

ةِ ﴿ َهِب َواْلِفضَّ َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبنَِي َواْلَقنَاطرِِی اْْلَُقنَْطَرِة ِمَن الذَّ َن لِلنَّاِس ُحبه الشَّ يِّ َمِة َواأْلَْنَعاِم  َُ ْيِل اْْلَُسوَّ َواْْلَ

ْنيَا َواَّللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن اْْلَآِب  َياِة الده ْرِث َذلَِك َمَتاُع اَْلَ ِْم َجنَّاٌت قُ  *َواَْلَ َقْوا ِعنَْد َرِبِّ ِذيَن اتَّ ْل َأُؤَنبُِّئُكْم بَِخرْی  ِمْن َذلُِكْم لِلَّ

َرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َبِصرٌی بِالْ  َواٌج ُمطَهَّ َْ تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَأ ِري ِمْن ََتْ نَا *ِعَباِد ََتْ نَا آَمنَّا إِ  الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ نَّ

اِدقَِي َواْلَقانِتَِي َواْْلُنِْفِقَي َواْْلُْسَتْغِفِريَن بِاأْلَْسَحارِ  *َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر  ابِِريَن َوالصَّ  [الصَّ

و  فت و آالفبرای انسان، محبّت شهوات جلوه داده شده است، از قبیل : عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگ»

ام است و سرانج زندگانی دنیاییاینها کاالی  ،دار و چهارپایان و کشت و زرعهای نشانالوف طال و نقره و اسب

؟ برای کسانی که پرهیزگاری بگو آیا شما را از چیزی با خبر سازم که از این بهتر است *گاه اهلل است نیک در پیش

گذرد، آنان در آنجاها جاویدانه ها از پای آنها میاست که رودخانه هائیپیشه کنند در نزد پروردگارشان باغ

گویند و همان کسانی که می * بیندمی را بندگان اهلل و است، اهلل خوشنودی و پاکیزه و همسران ،خواهند بود

و همان کسانی  * ( به دور دارخدوزا را ببخش و ما را از عذاب آتش )ایم، پس گناهان مپرودگارا! ما ایمان آورده

 «.و مداوم و ماندگار، و بخشاینده و در سحرگاهان آمرزش خواهند کارکه بردبار و درست

 (47 – 41آل عمران: )

 شهوات و این است ابزارهای صعود و اوج گرفتن. یاین است جاذبهآری! 

 اردنمودن آدمی گام بر می دکه در جهت رفعت و بلند درحالیاست که  این عرصه آن در مزیت اسالم بلند مرتبه

بردن  معدوم ساختن و از بین به دنبال، نبه مانند راهبان و هندویان و بوداییاتا سنگینی شهوات را تعدیل نماید، 

باشد،  بشر میدر درون توازن خواهد که آن را نیست و نابود گرداند بلکه درصدد حفظ و نمی) شهوات نمی باشد

مان زار نهادن تمامی شهوات، سبب می گردد که انسان در فضا سیر کند اما همزیرا درست است که کن مترجم(

جهاد و امر به معروف و نهی از  یوسیلهه مربوط به آبادانی زمین و حفظ آن از فساد ب ر امورباعث می شود که د

به عنوان تکلیف و  اهللکه تمامی این موارد از جانب و کوتاهی صورت گیرد در حالی رخ دهدمنکر، اهمال 

نهفته  این اموردر  اشیانزندگانسان و که مصلحت آگاه است  اهللاند و به طور قطع، آدمی شناخته شده یوظیفه
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 شاصالحبوده و  مخلوقشاست زیرا اوست که انسان را خلق نموده و هم اوست که می داند چه چیزی به صالح 

 می کند:

برِیُ  َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهوَ ﴿  [اللَّطِيُف اْْلَ

داند، و حال این که او دقیق و باریک بین بس آگاهی ( نمیآفریند )حال و وضع ایشان رامگر کسی که می»

 (41: الملك)  «؟!است

 [ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها﴿

  (14: )هود « .واگذار نموده استاو است که شما را از زمین آفریده و آبادانی آن را به شما »

َكاَة َوَأَمُروا بِاْْلَْعُروِف َوََّنَْوا َعـنِ ﴿ الَة َوآَتـُوا الزَّ نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ  [اْْلُنَْكِر َوَّللَِِّ َعاقَِبُة اأْلُُمورِ  الَِّذيَن إِْن َمكَّ

ر به پردازند، و امدارند و زکات را مینماز را برپا میکسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم، »

 (41: الحج) « .گرددنمایند، و سرانجام همه کارها به اهلل برمیمعروف، و نهی از منکر می

اَرة  ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاب  َألِيم  ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا َهْل َأُدلهُكْم َعََل َِتَ اِهُدوَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ  *َيا َأُّيه ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َوَُتَ

 [بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َذلُِكْم َخرْیٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ 

 ای رهنمود سازم که شما را از عذاب بسیار دردناک دوزخ رها سازد؟ای مؤمنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله»

ی شما )از این برا کنید اگر بدانیدآورید، و در راه اهلل با مال و جان تالش و جهاد میبه اهلل و پیغمبرش ایمان می *

 (44 – 40: )الصف « .( بهتر استهر چیز دیگری

از  کهجاز کرده زمین رهنمون ساخته و او را مُ و آبادانی مرانانسان را به سوی عُ اهللکه چنین در حالیو هم

در تب شهوات و هوای نفسانی بسوزد زیرا در این هنگام  تاها ارتزاق نماید، به حال خود رهایش نمی سازد پاکی

امر به معروف و نهی از منکر  است که نفس آدمی خاصیت خود را از دست داده و فاسد می گردد و بار تکالیفِ 

 برداریِ رهمانع به ،چنین می پندارد که این تکالیف شبر دوشش سنگینی می نماید و در خیال اهللو جهاد در راه 

 گردند:دنیایی می وی از لذایذِ

قَّةُ ﴿ َبُعوَك َولَكِْن َبُعَدْت َعَلْيِهُم الشه  [َلْو َكاَن َعَرضًا َقِريبًا َوَسَفرًا َقاِصدًا اَلتَّ

ند، ولی راه آیبه دنبال تو میکنند و ( اگر غنائمی نزدیک و سفری سهل و آسان باشد از تو پیروی می)منافقان»

 (11التوبة : ) « .دور و پردردسر برای ایشان ناشدنی و نارفتنی است

 *وا َذْرَنا َنُكْن َمَع الَْقاِعِديَن َوإَِذا ُأْنِزلَْت ُسوَرٌة َأْن آِمنُوا بِاَّللَِّ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك ُأوُلوا الطَّْوِل ِمنُْهْم َوَقالُ ﴿

َوالِِف َوُطبَِع َعََل ُقُلوِِبِْم َفُهْم ال َيْفَقُهونَ   [َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اْْلَ
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( که در ایمان خود به اهلل اخالص داشته باشید و به همراه ای نازل گردد )و آنان را دعوت کندهنگامی که سوره»

ذار با گویند: بگ( میهند )که به جهاد نروند وخواتو اجازه میمندان ایشان از پیغمبرش به جهاد بپردازید ثروت

 «.ی بمانند( باقنشین )و پیران و بیماران و کودکانخوشنودند که با زنان خانهآنان بدین  *. نشینان بمانیمخانه

 (87 – 81التوبة : )

 اند توازن ایجادآدمی که همان خاک و روح یکه میان عناصر دوگانه به دنبال آن استاسالم  ،و بدین ترتیب

 :گام برداردو هم در مسیر آخرت  قدم نهدهم در راه دنیا  تا وی بتواندنماید 

قِِه َوإَِلْيِه النهُشورُ  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمنْ ﴿ َْ  [ِر

 ،اطراف و جوانب آن راه بروید، و از روزی اهلل بخوریداو کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در »

 (45اْللك : )  «.زنده شدن دوباره در دست او است

*** 

و روز  اهلل، عمیق نمودن و گسترش دادن ایمان به جهت تربیت اصحاب رسول اهلل زار های واال و باشکوهِاب

را همیشه در خاطرشان زنده نگاه داشته و آنان را  اهللآخرت در درون آنان بود و تالش داشت تا یاد و ذکر 

به مانند تمامی  و در این مسیر، رسول اهلل ،زندگی نمایند اهلل همراه باتوان خود  یتشویق نماید تا به اندازه

 الگوی و سرمشق واال و بزرگ آنان بود. دیگر، امور

به عنوان خالق انسان، نیک  اهللایند تربیت دارد.. و بر فرانکار غیر قابل بایستی دانست که الگو و اسوه، تاثیری 

رف سخن گفتن و سخن راندن، کفایت نمی کند هرچند که این سخنان در نهایت بالغت و قوت می داند که صِ

را نآ ،وجود یک قلب الزم است تا این سخنان را در خود حمل نموده و در مقابل دیدگان مردم در نتیجه، باشند،

باع را به تإتا از آن سخنان تبعیت نمایند و چگونگی  کندگاه آنان را دعوت آن عینی مبدل سازد وبه واقعیت 

 ای عملی برایشان به نمایش بگذارد.گونه

و  ندرا بخوانکه آن نمایدسواد الهام و به اعراب بی فرمایدمکتوب نازل  یقادر بود که قرآن را به صورت اهلل

ی ررگذارا نمی پذیرند و تاثیها بدین صورت آنآگاه، نیک می دانست که انسان بینِیکبار اما خالقِ مطالعه کنند

مبدل  حرکتصاحب قدرت و  واقعی و رکتی؛ همان تاثیری که وضعیت را به حمطلوب را از آن فرا نمی گیرند

برای آن و نمودی عینی از کامل  یبر قلب یک انسان نازل فرمود تا نمادقرآن را  اهلل، ، به همین دلیلسازد

و به  وضعیت را دوست بدارنداین  ،هایشان را برای اسالم گشودهسینه اهللگاه کسانی که و آن ،باشد مردمان

  گردند. اهللو وارد دین  شونددنبال آن به راه افتند و بدان پایبند 

 داد: چنین پاسخسوال شد و ایشان  اهللورد خلق و خوی و طبیعت رسولدر م المومنین عایشهاز ام

 «القرآن ُخُلقهكان »
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  79(.خلق و خوی ایشان قرآن بود)

 به همین نحو استنباط و برداشت می گردد: نیز دقیقاً اهللو از سخن 

ُس ﴿  [وِل إاِلَّ اْلَبالُغ اْلُْبِيُ َوَما َعََل الرَّ

  (51: )النور « .بر پیغمبر چیزی جز ابالغ روشن و تبلیغ آشکار نیست»

ُرونَ ﴿ ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِليِْهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبيِّ  [َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ

یزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است و تا چایم تا این که و قرآن را بر تو نازل کرده»

   (11: )النحل « .این که آنان بیندیشند

 ،"بیان پیام" نیست که به مردم گفته شود: پروردگارتان به شما چنین و چنان می گوید، و آن صرفاً  ،ابالغ پیام

ی ه نوبهب بیاناین ابالغ و آن اگرچه  ،سخنرانی و درسی تئوریک و نظری نیست که پیامبر برای مردم ارائه دهد

لم به این ع تبدیل نمودن.. اما باشندمیپسندیده و مطلوب  ،دینی هاینادانستهاز  ناآدمیبرای آگاه نمودن  خود

 آور الهی،یامپاست که  آنعملی امری دیگر است و نیازمند  یواقعیت تبدیل نمودن آن به آنگاه و درونی یواقعیت

 و کننداقتدا  ه ویرا به مردم ابالغ نماید تا که بدر عمل، آناش و عینی ساختن اهللبا واقعیت بخشیدن به کالم 

برای  های زیادی، درسمسألهو تفکر در این  ،ای عملی، چگونگی اجرایش را بیاموزندنمایند و به گونه شدنبال

 گران در پی دارد که در آینده به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم راند.دعوت

می نمود و قلبش از یاد  سپری ش را به همراه پروردگارابود و تمامی زندگانی اهللبه یاد  پیوسته اهللرسول

را بهترین  او اهللد، یای غافل نمی گشت و زبانش از ذکر وی کوتاهی نمی نمود و قصور نمی ورزلحظه خالق

 پروردگارا اش را بارتباط همیشگی و دایمی بتواند این ها آموخته بود و طاقت و توانی به وی بخشیده بود کهادب

 ..سبت انسان، تالشی بسیار می طلبدمحفوظ بدارد... زیرا این امر به ن

که تمامی حیات خود را در آن سطح واال معنا کنند؛ نیز نتوانستد  حتی اصحابو  هیچ بشری چنین توانی ندارد،

و ذکر و یاد همیشگی وی در تمامی حاالت و لحظات بدان دست  اهللدر ارتباط دائم با  سطحی که رسول اهلل

 یافته بود.

به انبیاء صلوات اهلل و سالمه علیهم اختصاص داده و در این زمینه عنایات  صرفاً اهللکه  بوداین ویژگی، خاصیتی 

بودند نزد  هاانسان از انبیاء بهترینِ پسکه  ،اصحاب ای کهبه گونه صورت گرفته بود، اهللبه رسولای ویژه

در  حاالت متغیر و متفاوتی دارند و پیامبر شفراقشکایت می بردند که در کنار وی و در  حضرت رسول

 جواب می فرمود:

                                                           
 این حدیث را روایت کرده است. احمدامام  -79
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والذي نفيس بيده أن لو تدومون عَل ما تكونون عندي ويف الذكر لصافحتكم اْلالئكة عَل فرشكم ويف طرقكم، »

 «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

 ر یادبهمواره سوگند به آنکه جانم در دست اوست اگر همیشه در همان حالتی باشید که در کنار من دارید و )

حه می و مصاف تان با شما دست می دهندهایتان و در مسیرهای حرکتبستر، فرشتگان در نماییدمداومت  اهلل

 80(.اما ای حنظله، حالت انسان متغیر است کنند

نبود زیرا  اهللاز یاد  از آن شکایت داشتند ساعت سقوط و غفلت لحظاتی که اصحاببا این حال، همان 

را در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده یاد می کنند،  اهللشان آنان را افرادی توصیف می کند که خالق

 نوع. در و ساعتی که در خدمتش نبودند در درجه بود نه ،بودند اهللکه نزد رسول زمانی ذکرشان در و تفاوت

 نموده است... وصفرا با آن  ، اصحاباهللباز به توصیف زیبایی بر می گردیم که 

ناء فبه اعتبار اینکه  ؟ آیانمودندخالق را ذکر میراستی آنان چگونه هرا در همه حال ذکر می کردند، ب اهللآنان 

 یشیوه و که به فنا و نابودی شخص بر اساس سبک بودذکری  ، این ذکر،وجودی است، همان حقیقت اهللفی 

ر جهت را دو آن ساختمیمبدل  ملموس یکه انرژی بشری را به واقعیت بود؟ یا ذکری  منجر می گشت تصوف

 د؟ونم، تجمیع می در پی داشت را اهللعملی که رضایت  انجام

در  اهلل یچه می خواهد؟ اگر خواسته مارا ذکر می نمودند تا از خود بپرسند که در این لحظه، از  اهللآنان 

فرض  بود که بر مسلمین یتحصیل علم ،آن لحظه، جهاد می بود، ذکر به جهاد ختم می گشت و اگر اقتضای زمان

و  کسب رزق جهت تالش در آنان را به سمت تحصیل علم رهنمون می ساخت و اگر در آن لحظه، ،ذکر ،گشته

مد نظر می بود ذکر به سوی  پروردگارو یا آبادانی زمین بر اساس منهج  ،اهللو یا بخشش در راه  ،روزی حالل

شان می ساخت.. اگر اقتضای زمان و موقعیت، معاشرت نیک و معروف با همسر می بود ذکر، همان عمل رهنمون

عرصه ر دیگرد در سایر تکالیف الهی وبه همین ترتیب، سوق می داد و  نشاهمسرانآنان را به سمت رفتار نیکو با 

 ..گشتسپری میهای عملی زندگی واقعی، اوضاع بر همین منوال 

در چه  اهللرا یاد می نمودند تا از خود بپرسند که در این لحظه و در پیوستار و نمودار رضایت  اهللآنان 

ود که بمی گونه از آنان رضایت دارد؟ اگر اوضاع این شانخالقکه  اندموقعیتی قرار دارند؟ آیا آنان در شرایطی

شان می تاعمالی که وی دوس یوسیلهه ب ،پروردگاررا حمد و سپاس می گفتند و با نزدیکی هرچه بیشتر به  اهلل

بود می ر ای دیگبه گونه شانو اگر وضعیت ،دست آورنده را بش دارد سعی می نمودند تا سطح باالتری از رضایت

 را یاد می نمودند تا حال آنان را دگرگون سازد: اهللباز هم 

                                                           
 .اندروایت نموده وابن ماجة أحمدامام  و ترمذی و مسلم این حدیث را -80
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ه َوالَِّذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اَّللََّ َفاْستَْغَفُروا لُِذُنوِِبِْم َوَمْن َيْغِفرُ ﴿
ِْ ُنوَب إاِلَّ اَّللَُّ َوََلْ ُي وا َعََل  الذه

ِمْ  *َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن  تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َونِْعَم َأْجُر  ُأوَلئَِك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرِبِّ ِري ِمْن ََتْ َوَجنَّاٌت ََتْ

 [اْلَعاِملِيَ 

شان را خواستار افتند و آمرزش گناهانو کسانی که چون دچار گناه شدند، یا بر خویشتن ستم کردند، به یاد اهلل می»

اند پافشاری نمیو با علم و آگاهی بر چیزی که انجام داده -هلل کیست که گناهان را بیامرزد ؟جز اه و ب -شوندمی

 (های )بهشتی( است که در زیر )درختانو باغ پروردگارشانشان آمرزش پاداش ،آن چنان پرهیزگارانی *کنند 

گردد کسانی می یآنها جویبارها روان است و جاودانه در آنجاها ماندگارند، و این چه پاداش نیکی است که بهره

 (491 – 495: )آل عمران  «.ندااهل عمل که

آل عمران که پیشتر بدان اشاره داشتیم نگاهی می اندازیم تا ببینیم ذکر به چه چیزی ختم  یحال به آیاتی از سوره

 :شتمی گ

ُروَن يِف َخْلِق ﴿ اَمَواِت َواأْلَْرضِ الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ قَِياماً َوُقُعودًا َوَعََل ُجنُوِِبِْم َوَيَتَفكَّ  [...السَّ

 یکنند و درباره( یاد مینشسته و بر پهلوهایشان افتاده )و در همه اوضاع و احوال خود کسانی که اهلل را ایستاده و»

 (494: )آل عمران  ...«اندیشندها و زمین می( آسمانزانگیز و اسرارآمیانگیز و دلهرهشگفتآفرینش )

ادراک  انشبه حق ساختارِنظم و ها و زمین بود تا تمامی لحظات، تفکر در خلقت آسمانمقتضیات این زمان و نیز 

 گردد:

َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإَِلْيِه اْلَِْصریُ ﴿ قِّ َوَصوَّ اَمَواِت َواأْلَْرَض بِاَْلَ  [َخَلَق السَّ

های شما را خوب و زیبا کرده شکل ها و زمین را به حق آفریده است و شما را شکل بخشیده است واهلل، آسمان»

  (9: )التغابن « .است. سرانجام بازگشت به سوی او است

ِذيَن َكَفُرو﴿ اَمَء َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم َباطاًِل َذلَِك َظنه الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِلَّ  [ا ِمَن النَّارِ َوَما َخَلْقنَا السَّ

 یانگاره وایم. این، گمان کافران است )یدهرا که در بین آن دو تا است بیهوده نیافرها و زمین و چیزهائی ما آسمان»

 (17: ص)«  .آیند(. وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار میبیمار ایشان یاندیشه

در جهان  که شان از نظم موجود در سنن الهیمشاهدات یو به اندازه ،اهللشان از علم یبه اندازه آری! آنان 

ت، یافتند که ممکن نیست این خلفمی  نمودند و درمی را ادراک  مسأله، این نهفته است مادی و زندگانی بشریت

به  ،دنرسیدمی تفکر بدین حد  در وادی گاه کهبیهوده و باطل باشد و هر جزء آن از حکمت سرشار است.. و آن

 دنیاد، در باش ممکن نیست که نهایت کارر نیست و که حیات مادی و دنیوی نهایت کا این نکته پی می بردند

 یگرانیدو  ،زندگی خویش ظالم می مانند یهستند که در حق دیگران ظلم روا می دارند و تا آخرین لحظه کسانی

ه گردد خالص ییجان می سپارند پس اگر همه چیز در زندگی دنیا ظلوم واقع می شوند و بر همین حالهستند که م
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اشت ای خواهیم دمند است؟ بدون تردید در این حالت، دنیا و زندگانی بیهودهچه جایگاهی بهره حق کجاست و از

 که هیچ غایتی نداشته و حقی در آن یافت نمی شود.

را به یاد آخرت و بهشت  اصحاب بودو تفکر در حقی که در بطن این خلقت نهفته  اهللکه ذکر  بود جاو این

 پناه برند: پروردگارشانبه  !از ترس آتش سبب آن می گشت که و جهنم می انداخت و

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّا﴿ اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ُروَن يِف َخْلِق السَّ  [رِ َوَيَتَفكَّ

ربا و ساختار و نقشه دلاندیشند )زمین میها و ( آسمانانگیز و اسرارآمیزانگیز و دلهرهشگفت)آفرینش  یو درباره»

دگارا! این )دستگاه ( پرورگویند:انگیزد، و به زبان حال و قال میزای آن، شور و غوغائی در آنان برمیحیرت

یق با توفاز دست یازیدن به کار باطل!(، پس ما را )ای؛ تو منزّه و پاکی )( را بیهوده و عبث نیافریدهشگفت کائنات

 (494آل عمران : )  «.دوزخ ( محفوظ دارکارهای شایسته و بایسته( از عذاب آتش ) بر انجام

 :رهایی بخشد آن آتش زاری می نمودند تا آنان را از خ می افتادند به بارگاه الهی گریه وزو هرگاه به یاد دو

نَا إِنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َومَ ﴿  [لِلظَّاْلَِِي ِمْن َأْنَصار  ا َربَّ

« .کاران را یاوری نیستای و ستمگمان تو هر که را به آتش درآری، به راستی خوار و زبونش کردهپروردگارا! بی»

 (491آل عمران : )

آنها  یکه به واسطه رندو امید دا ایندنمعرضه می  اهللها و اعمال نیک خود را بر و تو گویی که شایستگی

 رهایی یابند: سوزان جهنم بخشیده شده و از آتش

نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذنُ ﴿ ُكْم َفآَمنَّا َربَّ نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدياً ُينَاِدي لِْْلِياَمِن َأْن آِمنُوا بَِربِّ نَا إِنَّ نَ َربَّ ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ  *ا َمَع اأْلَْبَراِر وَبنَا َوَكفِّ

نَا  لُِف اْْلِيَعادَ َربَّ ِزَنا َيْوَم اْلِقيَاَمِة إِنََّك ال َُتْ  [َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعََل ُرُسلَِك َوال َُتْ

دگارشان ( به ایمان به پرورتوحید، یعنی محمّد پسر عبدالّله( شنیدیم که )مردم رابزرگوار پروردگارا! ما از منادی )»

را بپوشان و ما را با نیکان و )در مسیر  هایمانمان را بیامرز و بدیگناهان! اپروردگار ،خواند و ما ایمان آوردیممی

 روز در و کن، عطاء ما به ای،( پیغمبران خود به ما وعده داده! آنچه را که بر )زباناپروردگار *( بمیران ایشان

 (491 – 499: عمرانآل ) « .کرد نخواهی وعده خلف تو گمانبی نگردان، زبون و خوار را ما رستاخیز

 هیدبه راستی علت پاسخ اما ،گویدهای روان بندگانش پاسخ می ها و به این اشکبه این آه و نالههم  اهللو 

یا تفکر است؟ آیا تنها به خاطر اندیشیدن و ناله و زاری و اشک ریختن  و به خاطر ذکر ؟ آیا صرفاًچیست اهلل

 :به شمار می آیدها برای مومنی که در ایمانش صداقت دارد مواردی مطلوب است؟ و اگرچه تمامی این
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ْم َأِّنِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمل  ِمنُْكْم ِمْن َذَكر  َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعض  َفالَّ ﴿ ُ ْم َرِبه ِذيَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا َفاْسَتَجاَب هَلُ

تَِها اأْلَ ِمْن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا يِف َس  ِري ِمْن ََتْ  ََتْ
َرنَّ َعنُْهْم َسيِّئَاُِتِْم َوأَلُْدِخَلنَُّهْم َجنَّات  َّْنَاُر َثَواباً ِمْن بِييِل َوَقاَتُلوا َوُقتُِلوا أَلَُكفِّ

 [ِعنِْد اَّللَِّ َواَّللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن الثََّواِب 

من عمل هیچ کسی از شما را که به کار پرداخته شان داد که پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخ»

آنان که هجرت کردند و ، دیگر هستید یای از شما از پارهضائع نخواهم کرد. پاره -خواه زن باشد یا مرد -باشد

ان شینه گناهانئو جنگیدند و کشته شدند هر آ های خود رانده شدند و در راه من اذیّت و آزارشان رساندنداز خانه

است  ها در زیر آن روان است. این پاداشی از سوی اهللآورم. بهشتی که رودخانهشان درمیبخشم و به بهشترا می

 (495: )آل عمران « .است پروردگار نزد تنها نیکو پاداش و

 :آغاز می کند شان را با این توصیف زیبا از اصحابمقدمه اهللدر این آیاتی که 

 [...وقعودًا وعَل جنوِبمالذين يذكرون اَّلل قياماً ﴿

 «...کنند( یاد مینشسته و بر پهلوهایشان افتاده )و در همه اوضاع و احوال خود کسانی که اهلل را ایستاده و»

که ذکر چیزی است که به عمل ملموس و قابل مشاهده در واقعیت منجر درس تربیتی زیبایی نهفته است، این

و صبر  دیدند هاآزار و اذیت اهللو مهاجرت نمودند، و در راه  شدند بیرون راندهاز دیارشان  اصحابشود... 

 نیز به آنان پاسخ داد. اهللشدند.. و  شهیدپیشه کردند، و جنگیدند و 

ابتدا مسایل را وی گونه بود که و روال این می ساخت؛ دهبر اساس این ذکر پروررا  اصحاب ،رسول اهلل و

و  گاه با موعظه و راهنمایی، آنمبدل می گشت داد و به الگویی عملیمی خود تطبیق  یدر شخصیت کریمانه

 می قرار شنمود و مورد توجه و اهتماممی اش و به صورت مستمر پیگیری هرا دنبال کردهدایت و نصیحت آن

 که در تاریخ، شبیه و نظیری ندارند. هایی واال شکل گرفتندانسانداد و نتیجه آن شد که 

*** 

روزی که در تربیت به دنبال چه چیزی بود و از این همه تالش بی وقفه و شبانه و اکنون بنگریم که رسول اهلل

 و که آنان حواری و یار این می اندیشیدبه  یا صرفاً آچه هدفی را دنبال می نمود..  مصروف می داشت اصحاب

می خواست که آنان مومنینی صادق االیمان باشند؟ شکی نیست که این اهداف  و همراه وی باشند؟ آیا صرفاً یاور

 جهد و تالش و کوششاین همه  ساختن آنها، نیازمند محققآیا  اما اندنیز واال بوده و مستحق بذل توجه و تالش

ترین وجهی که هو در ب ،چرا که این مسایل با تالشی به مراتب کمتر)به طور قطع، پاسخ منفی است، مترجم( ؟ بود

 تالشی به مانند تالش عیسی بن مریم علیه ؛دست می آمد!ه در نظر داشتند نیز قابل حصول بوده و ب رسول اهلل

؛ همان حواریونی که در اطراف وی بودند و خالصانه به او خدمت ستکار به ب 81شالسالم که در تربیت حواریون

                                                           
 که زیر نظر مستقیم وی پرورش یافتند، مترجم حواریون جمع حواری بوده و عبارت است از شاگردان و یاران حضرت عیسی -81
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 و ،اخالق، سرآمد در مهربانی و رحمت و زهد و پاکیِمی کردند و پس از وی به گسترش دینش پرداختند و 

 زد خاص و عام بودند:زبان

ْنِجيَل َوَجَعْلنَا يِف ﴿ ْينَا بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآَتْينَاُه اأْلِ ْينَا َعََل آَثاِرِهْم بُِرُسلِنَا َوَقفَّ َبعُ ُثمَّ َقفَّ وُه َرْأَفًة َوَرْْحًَة ُقُلوِب الَِّذيَن اتَّ

 [َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها َعَلْيِهْم إاِلَّ اْبتَِغاَء ِرْضَواِن اَّللَِّ

بدو  دنبال همه آنان، عیسی پسر مریم را فرستادیم وه پیغمبرانی را روانه کردیم و ب ،سپس به دنبال نوح و ابراهیم»

ا قرار دادیم. پیروان او رهبانیت سختی را پدید آوردند مهر و عطوفت ر ،انجیل عطاء نمودیم، و در دل پیروان عیسی

دست آوردن خوشنودی اهلل پدید آورده ه که ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم، ولیکن خودشان آن را برای ب

 اش( ایمان آوردند پادبه محمدکه ما به کسانی که از ایشان ) ،که باید آن را مراعات نکردنداما آنان چنان، بودند

 (17: اَلديد) «.( خارج شدنداز راه راست منحرف ودرخورشان را دادیم، ولی بیشترشان )

شان پیگیر امری به ای بلکهجماعتی مومن تربیت نماید،  به دنبال آن نبود که به مانند دیگر انبیاء، صرفاً داما محمّ

دهد  ای استوار و مستحکم پرورشکه هستهتر و فراتر از این موارد بود و در برنامه داشت تر و عظیممراتب بزرگ

 های محوله برآید:انجام وظایف و نقش یکه از عهده

ة  ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ ﴿  [َخرْیَ ُأمَّ

 (440: عمران)آل  « ..ها آفریده شدهبهترین امّتی که به سود انسان »

هایی نهفته بود که و ماموریت ،تکالیف الهی، در اهللتفاوت اساسی میان پیروان پیامبران پیشین و اصحاب رسول 

 ..نهاده بود و اینان نآنا یبر عهده اهلل

 های مومن پیشین چنین می فرماید:در مورد جماعت اهلل 

كَ ﴿ الَة َوُيْؤُتوا الزَّ يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ  [اَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمةِ َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لِيَْعُبُدوا اَّللََّ ُُمْلِِصَي َلُه الدِّ

ریعت او را رستند و تنها شاهلل را بپ ،گرایانهدر حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حق»

زشمند ( بپردازند. آئین راستین و اران که باید بخوانند، و زکات را )به تمام و کمال( بدانند، و نماز را چنآئین )خود

 (5البينة : )  «.و بس این است

و  عبادت نمایندرا  اهلل ،گرایانهمخلصانه و حقمکلف گشتند که این عالوه بر  اهللاما یاران و پیروان رسول

دار ه، عهدبپردازندان که باید بخوانند، و زکات بدانند، و نماز را چن )برحق، مترجم( تنها شریعت او را آئین

 های پیشین وجود نداشت:ه در امّتد کدیگری شدن فرده منحصر ب و تکلیف مسئولیت

ة  ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اْْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ﴿  [ُكنُْتْم َخرْیَ ُأمَّ
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( امر به معروف و نهی از که اید )مادامها آفریده شدهن( بهترین امّتی هستید که به سود انساشما )ای پیروان محمّد»

 (440آل عمران: )  «.نمائید و به اهلل ایمان داریدمنکر می

ُسوُل َعَليُْكْم َشِهيداً ﴿ ًة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعََل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ  [َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

 «.( بر شما گواه باشدبر مردم باشید و پیغمبر )نیز نیایم تا گواهاروی کردهگمان شما را ملّت میانهو بی»

 (419: )البقرة

و این امر صرفاً منحصر به خودشان  ورزند استقامت آنبر  ایمان آورند و اهللتا به آمدند های پیشین به وجود امّت

تا الگویی برای هدایت بشریت به سوی راه و صراط مستقیم باشد..و به طور قطع  نمود، ظهور امّتاما این  بود

 ،ور استصخود و قومش مح یهای بسیاری وجود دارد میان سبک تربیتی شخصی که رسالتش در دایرهتفاوت

رو دررو با آنه ک در هر نقطه از جهان بلکه برای تمامی افراد ،اشو فردی که وظیفه دارد که نه تنها برای قوم و قبیله

 .باشدای قابل اقتدا الگو و نمونه دمی گرد

ای انحصاری مورد به گونه اهللمی بایست  بوده و در تمامی آنها،کار یکی  یدرست است که اساس و پایه

ای که می خواهید بنایی کم حجم و کوچک را بر آن استوار سازید با عبادت قرار گیرد اما با این وجود، پایه

ر چند که دیگر تفاوت بسیاری دارند، هبر آن بنا نهید با یک بزرگ و گسترده یای که در نظر دارید ساختمانپایه

کاری و استواری در کار می باشند و تالش و کوشش می طلبند اما میان این شالوده و آن نیازمند محکم ،هر دو

 حکم کاری تفاوتی بسیار است.و این استوارسازی و آن م ،و این تالش و آن تالش ؛شالوده

 ...نماییممیمشاهده  اهللدر کتاب  ،در همان ابتدا این تفاوت را

اند با این تفاوت که گستردگی و تمرکزی هشدو روز آخرت دعوت  اهللهای مومن، به سوی ایمان به امّتتمام 

می تمادر میان  ،به طور قطع که در مورد این قضیه در قرآن وجود دارد در کتب پیشین به چشم نمی خورد و

و روز  هللا)ایمان به  جوهری و اساسی یمسالهبا این  ی که از آنان خواسته شده استهای پیشین نیز تکالیفامّت

 ترسالما هیچ منهجی به مانند ا خورده استپیوند  باشدمیهر چیزی  که بنیان و نقطه شروع آخرت، مترجم(

 ر آن،؛ منهجی که داستمتصل نساخته ی اساسی ها و تکالیف را به این قضیه، مسئولیتگونهاین اهللرسول

 82خورد.یمرا در بر گرفته به چشم  های زندگیکه تمامی موقعیت ایگستردهو  جامع تکالیف

را بر مبنای آن پرورده  که اصحاب اهللرسول رسالتدر می توان  - اهللکتاب  راستا باهم - این تفاوت را

و چه  ،و روز آخرت اهللایمان به  یچه در تاکید بر قضیه ،، به عبارت دیگر، این تفاوتنمودنیز مشاهده ساخت 

                                                           

مایند، )این مراجعه ن "، عقيدة ورشيعة ومنهاج حياة«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »"کتاب  از "يف الرسالة اْلحمدية «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »مقتضيات "عالقه مندان می توانند به فصل  -82

  ترجمه شده است، مترجم.( "، روح زندگی«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »"کتاب توسط آقای ولدبیگی تحت عنوان 
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د نجوهری و اساسی مرتبط می ساز یمسالهرا به این  -اعم از اعتقادی و رفتاری -در احکامی که تمامی تکالیف

 .می باشدای آشکار، قابل ادراک به گونه

هایی که زندگی سیاسی و اقتصادی و گریها و هدایتکه احکام و راهنمایی نماییمدر دوران مکی، مشاهده می 

 یها بر کاشت بذر عقیدهو تمامی تالش نشدهکند هنوز نازل می های مومن را تنظیمای از انساناجتماعی مجموعه

که  ایهعقید است؛ یافتهتمرکز زامات این عقیده ام مقتضیات و الانج جهت ناشها و آماده نمودنصحیح در نفس

 .در عرصه ظهور نمایدمناسب  زماندر  مقدر شده بود که اهلل در علم

، رسول نیست و محمد اهللکه هیچ معبود به حقی جز  ندکه ایمان آورد از مومنینی سخن خواهیم گفتاکنون 

های ایههمان پ نزیرا آنا آوردندکسانی که به زنده شدن و رستاخیز و حساب و جزاء ایمان  ؛و فرستاده وی می باشد

اند که موضوع این هاییپرورش داد و همان انسان اهللکه رسول انداصلی و مستحکم یاستوار و همان هسته

در این راه بر خود هموار  را هاییچه زحمت اهللرد که رسولنباید بُ فصل از کتاب قرار گرفته اند.. اما از یاد

، مترجم( را بر مردم عرضه روز آخرتو  اهلل)ایمان به  موضوعتا این  نمودو چه تالش هایی صرف  ساخت

 شبه جنگ تامکاناخواه برای طاغوتان قریش که در کمین دعوت نشسته و با تمامی  ؛بنمایاند نرا به آناداشته و آن

، وس)از یک  ی جدیدعقیده چرا کهداشتند  ستیزی که با آن سر و مردم عوام هاو خواه برای توده ،رفته بودند

روی  ، ازهاآن دیگر، مترجم( سوی)از  وبدان انس گرفته بودند مخالف می ورزید  آنانبا چیزهایی که  مترجم(

)و  دمبدل شده بودنبندگان و بردگان آن طاغوتیان به  ،اکراه و یا از صمیم قلب، و از روی آگاهی و یا ناآگاهی

 .از دستورات اربابان خود تبعیت می نمودند و به مخالفت با اسالم بر می خواستند، مترجم(

 «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »و تالش اصلی بر روی الزامات  واندر این دوره و در این برهه از تاریخ که موضوع بحث ماست، ت

 ...متمرکز گشته بود

ی ایمان ظاهر عالمتبر زبان باید بگویم که در آن هنگام، نطق به شهادتین  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »اما در مورد جاری نمودن 

 اهلللبر رسو راآنو آمده بود تا ایمان آورده که به راستی آنرا بر زبان جاری نمی ساخت مگر کس آنبود و هیچ

را به خطر اندازد و خود را در معرض تیرهای آزار و اذیتی قرار دهد که از هر گوشه و  شجانو  نمایدعرضه 

می  دشمنی ویبا  شتمامی جاهلیت اطراف مترجم( در چنین شرایطی،) ،گردیدبه سوی وی پرتاپ می  کناری

ر شهادتین دچنین بر زبان آوردن خالی می نمود، هم شو بغض و کینه خود را بر سر می کرد شورزید و انکار

 ندگذاشتیمخود را در خطر پیامدهای نطق به شهادتین  تنها کسانیزیرا زمانی، مهر تاییدی بر ایمان بود  یآن برهه

از آنان می  اهللآیا رسول اما ،بودندآورده و در تصدیق شهادتین به نهایت یقین رسیده  حقیقی قلبی و که ایمانی

 را اظهار نمایند؟با زبان آن تنها پرداخته و شتصدیقهای خود به در قلب پذیرفت که صرفاً

زمین  و احوال آن، اوضاع یبه وسیله اهلل که یی مستحکماستوار و هسته یپایهآیا  اگر وضع بر این منوال بودو 

 ؟گرفتساخت شکل میرا دگرگون 
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مالقات نموده و با آنان هم صحبت می شد و  با اصحاب "رقمأبی أرقم بن أ" یدر خانه اهللو چرا رسول

به  یعبودم بگوید: ایمان بیاورید کهاز وقت خود را صرف آنان می نمود؟ آیا بدین خاطر بود که به آنان  یساعات

آیا به دنبال آن بود که ایمان آورده بودند؟  بدان که آنان به صورت عملیدر حالی !وجود ندارد اهللحق جز 

و با اعمال ) بودند؟ نمودهکه آنان شهادتین را در عمل جاری در حالی شان جاری سازدرا بر زبان «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »

با آنان دیدار می نمود تا بر اساس الزامات  اهللرسولبلکه  مترجم( ،؟ هرگز!ه بودندساخت محققرا خود آن

 سألهمبه الگویی عملی و ملموس برای این  ، پیشترخود که و این در شرایطی بودشان دهد پرورش «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »

 مبدل گشته بود.

هایی بود که به خاطر گام نهادن در صبر بر آزار و اذیت - هر زمانیدر  و - در آن زمان «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »از مقتضیات 

رف آیا صِاما وارد می آمد..  بر آنان صحیحی که بدان ایمان آورده بودند یانتخاب عقیده سببمسیر حق و به 

اعث به صورت خودکار ب دمی توان ،می باشد بر زبان و جاری ساختن آن «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »که همان تصدیق به  ،ایمان

 اصرار ورزیدن بر حق با هر هزینه مالی سبب دآیا می توان ؟صبر بر آزار و اذیت ها در مراتب مختلف از آنها گردد

تا وجود و کیان آدمی را جهت تحمل فشارها تقویت  است تالشی مشخصنیازمند  آنکه این امر؟ یا شودو جانی 

 راستیهب د؟ وگریزنمیدان  از و نیاوردخم به ابرو  های پیش رو،مشکالت و سختی برابردر  آن شود که و سبب نماید

الفاصله ته شود که صبر پیشه کنید بکه به آنان گف؟ آیا به محض اینزنداز کجا این صبر و تحمل را می آموافراد 

ب آن او دنیا و تمامی متعلقات شیرین و جذّ پذیردشکل می احساسات و مشاعرشان نظم گرفته و عزم و اراده شان

 ردندمی گروان  های رفیعو قله ارتفاعاتو به سوی  می شودکوچک  در نظرشان و کردهشان فروکش گاندید از

می ورزند و در مورد حقی که بدان ایمان  استقامتها اند بر آزار و اذیتخود ساخته یو در حالی که صبر را پیشه

 اند جانب کوتاهی و تفریط را در پیش نمی گیرند؟آورده

 نخواهد بود! گونهنه به اهلل سوگند که این 

 است تاریخ؛ محمداست و این بزرگ مربی سازی و راهنمایی و هدایت نیازمند تلقین و تعلیم و آماده مسألهاین 

را راهنمایی و هدایت می  هاشان، آنو ضمن آماده نمودن هدآموزش می دبه آنان و زد می آمو که به اصحاب

بلکه ابتدا  کندمنتقل نمی با کلمات به اصحاب اما این مهم را صرفاً زدد و مطالب را برایشان قابل فهم می سااینم

موزش آ پیروانشمطالب را به  ،در خود تطبیق داده و با الگویی واقعی ممکن تمامی مسایل را در واالترین سطح

 ..درنگذا اجرا میبه د و در خود یرنکه آنان یاد می گ استگونه و این هدمی د

 ها را نیز خم می نمود..استوار کوه قامترا در بر گرفته بود که  هایی حضرت رسولچنان آزار و اذیت

برای شخصی صادق و امین چه بد آزاری  گشتنتکذیب خواندنش او را آزار دادند و  گوبا تکذیب نمودن و دروغ

دارد چه  به حق ایمان سی کهقلب ک و مورد تمسخر واقع شدن برای و مسخره نمودند خره گرفتنداست.. او را به سُ

تگاری است و مملو از خیر و هدایت و نجات و رسبرحق بوده و که می داند که رنجی جان کاه است در حالی
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اب می دادند و الق شبا تبلغیات منفی و بدنام کردن آزار .کاران در چه گمراهی عمیقی به سر می برند..خرهسُ

که  مودندنوی باز دارند و سعی می  از منتسب می ساختند و تالش داشتند تا مردم را از تبعیت وازشت و ناپسند به 

زیر باران  او را با آزارهای جسمی و روحی می آزردند و گوش فرا دهند.. نیز شسخنانبه  حتی نگذارند مردم

در  -که هیزم کش بود -و ابولهب و همسرش ،می گرفتند و خون از پاهای مبارکش جاری می ساختند شسنگ

که در سجده بود و یاد معبودش می کرد بر رویش در حالی ، و مشرکانریختندمسیرش خار و خاشاک می 

 می ریختند و... و... اپاکینفضوالت و 

.. ساختیمتر از قبل بلکه او را مصمم نکاست بر حق اشو پایداری استقامتای از اما تمامی این مسایل نه تنها ذره

.. را بر وی عرضه داشتند؛ همان  امکانات و تمامی مسایل وسوسه بر انگیز از قبیل مُلک و قدرت و منزلت و

اش از وی به نزد عمویش که قوم و قبیلهو در حالی ،ی مادی به خود می فریبدگچیزهایی که انسان را در زند

 شکایت برده بودند چنین پاسخ گفت:

واَّلل يا عم، لو وضعوا الشمس يف يميني، والقمر يف شامِل، عَل أن أترك هذا األمر ما فعلت، حتى تنفرد سالفتي أو »

 «قال: حتى أهلك دونه

عمو، اگر آنان به قصد انصرافم از رسالت، خورشید را در دست راستم و ماه را در دست سوگند به پروردگارم ای )

که سر از تنم جدا شود، و در لفظی دیگر چنین قدر ادامه می دهم، مترجم( تا اینچپم بگذارند نمی پذیرم )و آن

  83(.که در این راه جان سپارمآمده است: تا این

ما یاد ااگرچه در بیان نمودن، کلمات نیز مهم خواهند بود  و ،می دادت و یاد گونه به شاگردانش می آموخو بدین

و  بخشید معنا میکلمات را  و در رفتار، عملی یبه صورت بلکهبا استفاده از کلمات نبود  صرفاً اهللدادن رسول

 های ملموس و قابل مشاهده در عالم واقع مبدل می ساخت.نها را به واقعیتآ

و احساس عظمت و  اهلل تها از محبر گشتن قلبپُ  - هاو در همه زمان - در آن زمان «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »و از الزامات 

 شویتبعیت نمود ودر تمامی احساسات و رفتارها به س اوبه وی وابسته شد و از  می بایستکه این ؛بودبزرگی خالق 

ه می تواند به صورت خودکار ببدان، زبانی  رو اقرا «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »تصدیق  ، یعنیرف ایمانیا صِاما آ گشت،روان 

تعلیم  رجم(، متبرایهدی عظیم و کوششی خستگی ناپذیر جُ) نیازمند آن رفتار و آن احساس منجر شود؟ یا آنکه

 ؟راهنمایی استو  آموزشو  و پند دادن،

 ؛گونه به آنان می آموزد؟راهنمایی و هدایت می کند و اینگونه پیروانش را این اهللو چه کسی جز رسول

بدان  آن را می بینند و که اصحاب ، با رفتاریعملی یبلکه با رفتار ی خشک و خالیآموختن نه با کلمات

در همه حال به ذکر و یاد  که حضرت رسول مشاهده می نمایند و از آن می آموزند، اصحابنگرند می

زاری  می افتد و با ناله و سجدهبه  برابرشو به سوی او روان است و به رحمتش امید داشته و در  بودهمشغول  اهلل
                                                           

 به کتب سیره مراجعه شود. -83
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ی کند کوتاهی نم پروردگارو قلبش از یاد  ،توبه می کند و به سوی او باز می گردد و زبانش از دعاش به درگاه

 و قصور نمی ورزد.

که تنها بود و ایمان به این اهللایمان به قضاء و قدر  - و در همه وقت - در آن هنگام «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »و از مقتضیات 

-انجام می ه زودتر و با قدرت هرچه بیشتر بهو آنجه بخواهد هرچامور و رقم زننده مسایل است،  یاو گرداننده

و مالک و صاحب  ،و می میراند و زنده می گرداند ضرر و نفع می رساند،و  ،و تنها اوست که رزق می دهد ،رساند

 شاست و چیزی بدون دستور انهمه چیز و همه امری است، تنها اوست که حاکم و صاحب اختیار جهان و مردم

 .امری به وقوع نمی پیونددشکل نمی پذیرد و تا او نخواهد 

رد؟ یا ها به وجود آونفسرف بر زبان راندن آن می تواند چنین ایمانی در و صِ ،«إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »رف تصدیق به آیا صِ

و راهنمایی و هدایت است؟ و آیا برای راسخ نمودن این ایمان،  ساختنآنکه نیازمند یاد دادن و آموختن و آماده 

 ایریایمان نظریه و تئو )بایستی دانست که، مترجم( کلمات، و درس و دروسی گذرا کفایت می کند؟ وکلمه 

و در مورد آن از انسان سوال گردد و وی به گونه ای شفاهی بدان  نیست که تدریس گردد و به حافظه سپرده شود

که در هر لحظه از لحظات با تمایلی از طوری ؛است واقعی هایها و مشقت، بلکه تحمل سختیگویدپاسخ 

که بر انسان می گذرد  یای تلخ از تجاربو تجربه ،هاای از دغدغهو دغدغه ،و شهوتی از شهوات ،تمایالت

ها و مشکالت است که انسان به وجود می آید، و در اینجا و از خالل این سختی یو اصطکاک رخ دادهی برخورد

 بلکه با تمامی ،نه با عقل خویش و نه با وجدان خویش ها را به خاطر می سپارد البته صرفاًمی آموزد و درس

 .. ، مترجم(را به خود جذب می نمایدآن)اش اعصاب و جسم و روح و هستی

به  ؟گذری سوال شود که چه کسی تو را رزق می دهداگر از هر ره 84:عنوان داشتمل را ار کتاب پیشینم این مثد 

واقع کم رزقی  گاه که تحت فشارِ است، و اما آن اهلل تنها انسان، فرض می گوید، رازقِ صورت بدیهی و پیش

یرد با استفاده از آن مورد اذیت و آزار قرار می گکه  آنگاه تر بگوییم:اگر مشخصو  ،و در تنگنا می افتد می شود

 !از من بگیردچه می گوید؟ اغلب اوقات می گوید: فالن شخص رزق مرا قطع نموده و فالنی می خواهد رزقم را 

رض در ذهن فبه صورت پیش این فرد گر این است که آنچه که؟ به طور قطع بیانحاکی از چیستاین واکنش 

نیز باشد  هنیفرض ذپیشنوعی  ،این تصور اگر کهگونه نیست! یا ایناشته و در حقیقت ایندارد معنای حقیقی ند

ه آن استوار رفتار بر پای نشده تاقلبی تبدیل  فرضو پیش بدیهییک به  ودر عمق وجدان وی جای نگرفته  هنوز

 لوکو س رفتار پس از آن، همان احساساتی که شکل گیرد؛آن  اساسصحیح بر  یاحساساتیا آنکه ! و گردد

 د!شومی  بنیان نهاده شمبنایصحیح بر 

توجهم را به خود جلب  ایمساله بقره مطالعه می نمودم، یدر سوره را به بنی اسراییل اهللگاه که خطاب آن

 نمود:

                                                           

 ."واقعنا اْلعاِص"کتاب  -84
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ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُِّحوَن ﴿ َأْبنَاَءُكْم َوَيْستَْحُيوَن نَِساَءُكْم َويِف َذلُِكْم َبالٌء ِمْن َوإِْذ َنجَّ

ُكْم َعظِيمٌ    [َربِّ

ها را به شما می( آنگاه را که شما را از دست فرعون و فرعونیان رها ساختیم، آنان که بدترین شکنجهو )به یاد آورید»

 آزمایش بزرگی ،(گذاشتند و در این )شکنجه و تهدید به نابودیتان را زنده میو زنان بریدندتان را سر میپسران ،رسانیدند

 (19البقرة : ) «.رایتان بودب از جانب اهلل

اما  ردیشان را به بردگی می گو زنان دشان را می کشکه فرزندان ستعذاب از طرف فرعون صورت گرفته و او

آن  اهلل! آیا به محض دیدن عذاب و شنیدن آن، این برداشت )که می افتداتفاق  اهللابتال و آزمایش از سوی 

را مقدر نموده، مترجم( به ذهن خطور می کند یا آنکه بالفاصله ذهن به سوی انجام دهنده مستقیم کار روان می 

در اما  رساندهانجام  به فاعل، فعل رادرست است انسان نیازمند آموختن و یادگیری است تا بداند که و  گردد؟

 بدلم یقینبه رد و در اثر استقرار آن در خاطرش، برایش اه که بدان پی بُگقرار دارد! و آن اهلل رِ دَورای آن، قَ

و این همان درسی است که از طریق  !، آیا از چه کسی می خواهد که بال را از وی رفع و دفع نماید؟تشگ

به هیچ وجه با اخذ اسباب و استفاده از ابزارهای  مسألهدست می آید.. و در ذهن مومن، این هب توجیهراهنمایی و 

لوازم به صورت  نایو معتقد نیست که  کندنمیوی بر اسباب و ابزار اتکا  چرا که پیدا نخواهد کرد دنیایی مغایرتی

 ساختهمشخص  ی که ویحدوددر  ،واهللری از جانب دَ مستقل عمل می نمایند بلکه ایمان دارد که آنها با قَ

رای تمامی است که در و امور حقیقی یو بدین ترتیب، فرد مومن، همیشه به یاد تدبیر کنندهفعالیت می نمایند 

 که فرماندهی همه چیز در دستان اوست. اهللحوادث و اشخاص مستقر گشته است و آن کسی نیست جز 

 بّ حُ بایستی کهبود و این اهلل در راه و أُخوّت در آن زمان و در هر زمانی، برادری «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »و از مقتضیات 

.. پذیرداو صورت  در راه 85"دوستی و دشمنی"باشد و  اهللت، و کراهت داشتن و بغض ورزیدن به خاطر و محبّ

                                                           
 لوالء به معنای محبت و مودت و، ااستفاده قرار گرفته استی اسالمی است مورد که یکی از ارکان عقیده "الوالء و البراء"ین عبارت برای ترجمه ا -85 

ست از دشمنی و عداوت و دوری، الوالء و البراء در اصل، امری قلبی می باشد که آثار خود را بر زبان و جوارح نمایان می ا نزدیکی می باشد و البراء، عبارت

 .سازد

اَم ولِيهُكُم اَّللَُّ وَرُسوُلُه والَِّذيَن آَمنُوا]می فرماید:  چنین اهللو مومنین بایستی باشد چنانچه  اهللرسولو اهللصرفا برای الوالء   تنها خدا و پیغمبر او و  :[إنَّ

شان ابراز داریم و آنان را نصرت دهیم ایمان در برابرگونه است که محبت خود را به نسبت مومنین اینو انجام آن المائده(  55، مؤمنانی یاور و دوست شمایند

نماییم  شان را زیارتشان روا داریم و آنان را نصحیت خیر نماییم و برایشان دعا کنیم و به آنان سالم دهیم و مریضاری نماییم و شفقت و مهربانی در حقیو 

 شان باشیم.شان را جویا گردیم و کمک حالشان مشارکت کنیم و احوالو در تشییع جنازه مردگان

ا ُبَرآُء ] اما البراء که نسبت کافران روا داشته می شود و به خوبی در این آیه نمایان است: َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ

َّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َكفَ  و گرویده رفتار و کردار( ابراهیم و کسانی که بد) :[ْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِاَّللَِّ َوْحَدهُ ِمنُْكْم َوِِم

بول نداریم پرستید، بیزار و گریزانیم، و شما را قاز خدا می بودند، الگوی خوبی برای شما است، بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزهائی که بغیر

ه یگانگی آورید و او را بتوزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است، تا زمانی که به خدای یگانه ایمان میاعتنائیم، و دشمنانگی و کینهو در حق شما بی

یم و شان گردن کج نکنیم و از آنان تعریف و تمجید ننماینسبت کافران بغض داشته باشیم و در مقابلگردد که به گونه محقق میاین(، 4ممتحنه ال .پرستیدمی

 از تشابه با آنان خودداری ورزیم .
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غایر و م مخالفهای قدیم و جدید، اموری عربی و به نسبت تمامی جاهلیت یو تمامی این موارد به نسبت جامعه

، پیوندی ثابت و دائمی و معتبر بود و "پیوند خونی"با عرف جاری جامعه شناخته می شد.. در جاهلیت عرب، 

های .. و در جاهلیتندوجود خارجی به خود نمی دید و یا اصالً ندیا به شدت ضعیف بود ،تمامی پیوندهای غیر آن

خار می افت دانب هارا گرفته است، و امروزه جاهلیت "یخونی و نسب" یجای رابطه "ملی و وطنی" یجدید، رابطه

 "ملی و قومی"که در قبیله نمود می یافت، برای مسایل  "رابطه خونی"ورزند و به مانند تعصب جاهلیت عرب برای 

تردگی در گس ، مترجم(تنها و تنها)بلکه  ،نه در جوهر و ماهیت این دو جاهلیت و اختالف ،تعصب به خرج می دهند

 و بزرگی مساحت است!

، مصالح آن و معیار ها، مالکاما در مورد حب و بغض باید عرض کنم که در جاهلیت عرب و در همه جاهلیت

من  ؛است "تیّنِمَ"دیگرش  الکو منافع است و در اغلب اوقات، مصالح مادی سهل الوصول مد نظر می باشد و م

 اشم(!عفین و زیردستان بضپیروانم )اگر رئیس باشم( و رهبرم )اگر از مستو  ،م و مالم و قدرتم و قوممامتو کر

م در حال ئها، غیر از آن مصالحی که دااست و در جاهلیت "ب و بغضحُ"نیز مشابه  "دوستی و دشمنی "اما 

 وجود ندارد، مصالحی که بطور مستمر در ی دیگریجاست و فردا آنجا، هیچ ضابطهتغییر رنگ است و امروز این

مبدل  مروزاهای به دوستی دیروزهای و دشمنی وضعیت ثابتی به خود نمی گیردحال تغییر و دگرگونی است و 

عوض اطر نه به خ هادگرگونید، و این یابتغییر می  آینده هایها و کدورتبه کینه های کنونیرفاقتمی گردد و 

و تمامی  ندارد.. و مشخصی که به علت تغییر مصالح موقتی است که هیچ شکل ثابتها بلاصول و ارزش شدن

 !ها در این ویژگی با هم یکسانندجاهلیت

دان منجر به صورت خودکار ب ،بر زبان آنجاری ساختن  و «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »رف تصدیق به صِبایستی توجه داشت که 

ت و مسائلی که عرف جاهلی رخ دهد؛ هماندر این مسایل  و بنیادینن شکگونه تغییرات ساختارکه این ودنمی ش

ه بی اگرچ. .کنداز آنها حمایت می  ، مترجم(به شدت) اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری و اخالقی

های ارزشنفس را برای تغییر و پذیرش تحول آماده می سازد اما معیارهای جدید و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »ایمان به  شک،

 ک آنو در ی پذیردای که قرار است توسط ایمان ایجاد گردد به صورت اتوماتیک انجام نمی نوین و اوضاع تازه

تا  ودشآجر به آجر بنا می  گام به گام، و ایمان باشد بلکه ی پذیرشلحظه، لحظه حتی اگر آن به وجود نمی آید

 .ی پیونددمتربیت و پرورش به وقوع  یوسیلهبه  ،و این مهم. .استوار گرددو  شکل گیرد که این بنیان جدیداین

مورد بدان اهتمام ورزید و پیوسته در آن کوشید و  اهللو این همان چیزی است که بزرگ مربی تاریخ، رسول

در  هو بدان منجر گشت ک های رفیع رسیدو از آن نگهداری نمود و مراقبتش فرمود تا به آن قله محبت قرارش داد
                                                           

می  اهلله چرا کبدان معنا نیست که می توانیم در حق کافران ظلم روا داریم و به حقوق آنان تجاوز نماییم  ”الوالء و الِباء“البته توجه داشته باشید که 

وُهمْ [فرماید: يِن َوََلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَِبه خداوند شما را » :[ َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اَّللََّ َُيِبه اْلُْْقِسطِيَ ال َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ََلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ

داوند نیکوکاران را اند. خاند و از شهر و دیارتان شما را بیرون نراندهبخشش بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیدهدارد از این که نیکی و باز نمی

 (8)الممتحنه: .« دارددوست می
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گشت و تبدیل به حب و بغضی شد که نه تنها به  تر، از برادری خونی و سببی قویاهللمردم، برادری در راه  نزد

ینی می نمود ترازو به سمت چیزی سنگ یمقابل آن به شمار می رفت و کفه یمصالح و منافع متصل نبود بلکه نقطه

 اهللهای ایمانی و خلوص برای به ارزش صرفاً "دوستی و دشمنی"باشد و  اهللو به خاطر  اهللکه در راه 

 .گشتمتکی 

ارزشمند  ای از فضایل اخالقیگیری مجموعه، شکلهازمان یدر آن زمان و در همه «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »و از مقتضیات 

از مسیر صحیح را به فساد کشانیده و نها در جامعه عربی موجود بود اما جاهلیت آنآبود که برخی از  واال و

می را  اشنمونهبود که  کردهبود، به عنوان مثال، جاهلیت، شجاعت را به غیرتی جاهلی مبدل  ساختهمنحرفش 

کرم و سخاوت از مسیرش  پیداست 87بقره یدر سورهگونه که همان .. و 86،نموددر سوره فتح مشاهده توان 

 شیرمس که شدپس الزم  ،یند مردم انجام می گرفتو بخشش مال و اموال به خاطر ریا و برای خوشا شدهمنحرف 

 اهللو به خاطر  اهللگردانده شود تا برای باز استآن که در فطرت نهفته صحیح و به اصل  گردددگرگون 

، البته برخی از فضایل نیز در میان جاهلیت عرب وجود نداشت و ممکن نیست که در هیچ جاهلیتی صورت پذیرد

مثال می توان به ممنوعیت وجود ظلم در میان مردم و برپایی زندگی بر اساس قسط و عدل و یافت شود، به عنوان 

ن رف نظر از جنسیت و رنگ و زبان و وطرف انسان بودن و با صَنه بر اساس قانون جنگل، و احترام به انسان به صِ

 ممکن نیست به انجام برسندکه  استها مواردی و موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اشاره نمود، آری، این

 88.خالص نموده باشد اهللکه آدمی، نفس خود را برای آنمگر 

 ربیت در مکه،ت ی، و حتی به نسبت دورهبه طور خاص «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »در اینجا بنا نداریم که به ذکر تمامی مقتضیات 

ه تفکر ارجایی گونه کنازل گشته، ایمان، آن پاک بپردازیم بلکه تنها می خواهیم بگوییم که از روزی که این آیین

ایمان  های راستیان از نشانهکه در اوایل دعوت، اقرار به زب زمانآن رف تصدیق و اقرار نیست، حتی می پندارد صِ

به صورت مستقل و خودکار،  ،این اقرار ،را یارای پذیرش مخاطر ایمان نبودجز مومنین واقعی، کسی  و بود

ایجاد  پرورش یافته توسط رسول اهلل مومنجماعت روان روح و در  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »تحوالتی که به مانند  تحوالتی

                                                           

اِهلِيَّةِ ﴿ -86 ِميََّة َْحِيََّة اْْلَ  ( 11)الفتح:  « .هایشان جای دادندتعصب و نخوت جاهلیت را در دلگاه که کافران آن» [إِْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا يِف ُقُلوِِبُِم اَْلَ

َكُه َصْلدًا ال َيْقِدُروَن عَ َكالَِّذي ُينِْفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس َوال ُيْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَوان  َعَليْ ﴿ -87 َّ ِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوابٌِل َفرَتَ  ِِم
ء  ا َكَسُبوا َواَّللَُّ ال ََل يَشْ

کند و به اهلل و روز رستاخیز ایمان ندارد. مَثَل چنین کسی همانند کسی که دارائی خود را برای نمودن به مردم، ریاکارانه صرف می» [َُّيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ 

 چنینبه صورت سنگی صاف برجای گذارد. )ای است که بر آن خاک باشد، و باران شدیدی بر آن ببارد و آن را همچون مَثَل قطعه سنگ صاف و لغزنده

 (111)البقرة : .«  نماید( رهنمود نمیگیرند، و اهلل گروه کفرپیشه را )به سوی خیر و صالحای برنمیاند سود و بهرهداده انجام که کاری از( ریاکارانی

 و به دیگران حق ابراز وجود و حق گذاشته استاجرا  به و در عالم واقعی هارد که اولین سیستمی است که این اصول را مقرر ساختدموکراسی گمان د -88

ی که لیپین و کشمیر و فلسطین و تمامی ممالکی، و در رد این گمان همین بس که نگاهی بیندازیم به بوسنی و هرزگویین و چچن و فه استآزادی بیان داد

 رابربایسه کنیم با قسط و عدل و توانایی تحمل دیگرانی که مسلمین در قیهودیان و مسیحیان گذران معیشت دارند و این وضعیت را م ین در زیر سیطرهیممسل

  از خود به نمایش گذاشتند. شان زندگی می نمودندعامتزان و مسیحیانی که تحت دییهو
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ایمان آوردند  «َّللإاِلَّاالَإِٰلهَ »تغییرات شگرف زمانی حاصل گشت که مومنین به مقتضیات  بلکهنیاورد،  بارنمود، به 

 دنیای واقعی به فعالیت پرداختند.و بر اساس آن تربیت شدند و بر مبنای آن در 

ات، عمل ئبر اساس این الزامات و بر مبنای این اقتضا رف تربیت اصحابچنین بنا نداریم که بگوییم صِهم

اصلی و مستحکم دعوت به انجام رسانید، زیرا از هر مربی دیگری  یدر مورد هسته اهللگرفی بود که رسولش

 قیامتخاکی و در هر برهه از زمان تا روز  یاین کره یهسته در هر گوشه دهی ایندار ایجاد و شکلکه عهده

درجه و سطح عجیبی ،  حضرت رسول شاهکاردر پیش گیرد، اما  را است نیز انتظار می رود که چنین روشی

ای که عالم خیال را بدان رسانید، همان درجه «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » و الزامات را در عمل به مقتضیات بود که اصحاب

و رسول  اهللواجبات و فرایض رسیدند و بدون آنکه از جانب  یبه درجه 89،و مستحبات پیوند زدبه واقعیت 

، آنان در ایمان به آخرت نیز گوی سبقت را ساختندمقید می  هاخود را بدان اجباری صورت گیرد، اصحاب

 شتقیممس یبه نظاره ،هاو نه پس از سال ،بودند که گویی هم اکنون کردهرا چنان در وجود خود نهادینه ربوده و آن

 را به نسلی متمایز مبدل ساخت اهللپرورش یافته توسط رسول که نسل ممتازِ  چیزی است هماناند، و این نشسته

-الَإِلٰهَ »ان به گرتمامی دعوت برای مقتضیاتالتزام به این  هر چند که ،«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »نه صرف التزام به مقتضیات 

 .می باشد و ضروری الزم، «إاِلَّاَّلل

* ** 

گسترش یافت و جوانب جدیدی از روان و زندگی را در بر  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »مقتضیات  و گام به گام، به مرور زمان

در زمان تعیین  ،دانا بنا به علم و حکمت خویش و قدرتمند اهللو  ندن داخل نشده بودآگرفت؛ جوانبی که پیشتر در 

ن کافی نبود و یپیش مقتضیاتالتزام به  ،ای که دیگربه گونه نمودرا الزامی  هافرمود و پایبندی به آن شانشده نازل

 نمی ساخت. محققایمان را 

چنین می  90"اإلیمان"کتاب  و صفحات دیگر 54 یهـ( در صفحه 157 – 224) امام أبو عبید القاسم بن سالم

 فرمودنازل  شبرایرا و قرآن  نمودمبعوث  آن برای را رسولحضرت  اهلل مسایل را به آنچه که ماگوید: و 

ٌد َرُسوُل اَّلل إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »گواهی دادن به   اهلل که دادیم و مشاهده نمودیمرجوع  را به عنوان نقطه شروع  «َو ُُمَمَّ

 در مکه سال یا بیشتر 10پس از رسیدن به نبوت، در حدود  اهللرسولبه همین خاطر، ، است ایمان معرفی نموده

واجب برای بندگان در آن روز  تنها به سوی گواهی دادن به شهادتین فرا می خواند و ایمانِمردم را ماندگار شد و 

به آن ندا پاسخ مثبت می داد به عنوان مومن شناخته می شد و ایمان، او را به چیزی  که در همین حد بود و هر کس

                                                           
ی خشنودی پروردگار است و ترک آنها معصیت به شمار نمی آید و به عنوان مثال می توان به نمازهای شان مایهاند از اعمالی که انجاممستحبات عبارت - 89

  سنتِ قبل و بعد از نمازهای واجب اشاره نمود، مترجم.

را به چاپ رسانده هجری قمری آن 1405 در سال األرقم کویت،، مورد تحقیق و بررسی قرار داده و انتشارات دارین کتاب را شیخ ناصرالدین آلبانیا -90

 است.
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ر می ذک ءچنان که علماو آن سایر احکام دین بر وی واجب نبودبیشتر از آن ملزم نمی ساخت و زکات و روزه و 

ساب می آمد چرا به حبرای بندگانش  اهللگیری و تخفیف، نوعی رحمت و مهربانی از جانب کنند این آسان

-ت قلبباره بر آنان تحمیل می گشرهایی یافته بودند و اگر تمامی فرایض به یک جاهلیتاز  گیتاز بهآنان  که

و به همین علت، ایمان واجب در آن زمان، اقرار زبانی بود و مومنین در مکه و چند ماه  شدمتنفر میآن از هایشان 

 یو پس از آنکه مردم به اسالم روی آوردند و رغبت و عالقه سر بردندبه پس از هجرت به مدینه بر همین منوال 

ان را به الزامات ایمسوی آن نماز به سوی کعبه و تغییر قبله از بیت المقدس به  اهللتر گشت، عمیق دانآنان ب

 سابقین و مصادیق یشبه ایمان پ افزود و اگر در زمان تغییر قبله، از تبعیت از این دستور سرپیچی می نمودند و صرفاً

ه عملی مخالف با اقرار زبانی انجام داد زیرااولیه اکتفا می نمودند ایمان از آنان سلب می گشت  یو همان قبله ،آن

اعت اط وشده بودند  ، مترجم(باشددن شهادتین جهت ورود به اسالم می)اقرار همان بر زبان آور و دچار نقض اقرار

داریم مصادیق ایمان افزون می گردد هر چه به جلو گام بر می زیرا) بودتر ننخست از اطاعت دوم به ایمان نزدیک

را اجابت نمودند و به  و رسول اهللدستور  ،پس از آنکه مومنین ،(بیشتر می شود، مترجم نیز شمول آن یو دایره

 یاز آن روز به بعد، ایمان بر اقرار زبانی و انجام نماز مشتمل شد، و فریضهرا به انجام رسانیدند مانند اقرار زبانی آن

نماز به اقرار زبانی اضافه گشت.. مسلمین روزگاری را بر همین منوال سپری نمودند و پس از آنکه شتابان به سوی 

زکات  اهللرسانیدند، هایشان برای انجام آن گشوده شد و با شور و اشتیاق به انجامش نماز روان گشتند و سینه

 :ه ایمان قبلی افزون ساخت و فرمودرا نیز ب

َكاةَ ﴿ الَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ
 [َوَأقِ

 (440،  89البقرة : ) «و نماز را بر پای دارید و زکات بپردازید.»

يِهْم ِِبَا﴿ ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
 [ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ

 (409التوبة : ) «.بگیر تا بدین وسیله ایشان را پاک داری، و ایشان را باال بری از اموال آنان زکات»

در این حالت اگر آنان به اقرار زبانی و به جای آوردن نماز بسنده می نمودند و زکات نمی پرداختند این عدم 

و به  آنان زایل می ساخت از را ایمان به مانند نمازی که پیشتر عدم ادای آن ناقض اقرار زبانی بود دقیقاً پرداخت،

به همراه مهاجرین  ، جهاد ابوبکرمسألهاین  یکنندهناقض اقرار زبانی و انجام نماز مبدل می گشت و تصدیق

درست به مانند جهادی بود که  ،و انصار، بر علیه اعرابی بود که از پرداخت زکات خودداری نمودند و این جهاد

فاوتی و به غنیمت گرفتن اموال، ت ،افراد اسیر نمودننجام رسانید و در کشتن و ادر مقابل مشرکین به  اهللرسول

که تمامی این افراد، پرداخت زکات را انکار ننموده و اصل آن را زیر سوال نبرده بودند با هم نداشتند در حالی

هر بار  وو دستورات دینی به همین ترتیب بود  قوانیناوضاع برای تمامی ورزیده بودند.  ممانعتبلکه از دادن آن 

که قانونی نازل می شد به ایمان قبلی افزون می گشت و بدان ملحق می شد و بدین ترتیب تمامی آنها در زیر نام 
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جماعتی در آن  ها پایبند بود مومن می خواندند و این همان چیزی است کهایمان جمع شدند و فردی را که بدان

 .قول و اقرار زبانی است ،که می گویند ایمان ؛ همان جماعتیندابه خطا رفته

*** 

بر می گردیم و می پرسیم: چرا  ، نظری افکندیمپرورش داد اهللکه رسول ، آنگونهمستحکم یبه هسته اکنون که

سال مدینه مبذول داشت تا این الگوی بی نظیر بشری  10سال مکه و  13کاه را در خالل آن همه تالش جان ایشان

رت ایمان داشته و و روز آخ اهللکه به  به وجود آیدبدین خاطر بود که جماعتی مومن تنها ؟ آیا پذیردشکل 

 ؟!دبر جای آوررا  اهللد و عبادت نماز برپای دارد و زکات مال ده

اند ارزش اب و ذاتاً این مسایل ،این امور در دنیای واقعی شد ایجادرف صَ ،از این تالش عظیمدرست است که بخشی 

شتر اشاره چنان که پیاما هم ،شان تالش و کوشش به خرج داده شودگشتن محققکه برای  شایستگی آن را دارند و

دست  در پیو )دنبال می نمود  را به مراتب واالتر و برتر از این اهداف هایی، هدفنمودیم حضرت رسول

 ...، مترجم(مسایلی بسیار ارزشمندتر بود یافتن به

 دبه انجام برسان اهللمومن پیشین را برای  هایگروهماموریت این جماعت این نبود که عبادتی شبیه به عبادت 

بلکه رسالتش، گسترش توحید در سرتاسر زمین بود و تالش می نمود تا تمامی بشریت را از عبادت بندگان رهانیده 

فرمانده سپاه ایران که در آن  در مواجهه با رستم، "بعی بن عامررَ"که چنانسوق دهد،  اهللو به سوی عبادت 

و پرورش امثال این  ..91ماموریت مسلمین را چنین عنوان نمود به شمار می آمدها ترین طاغوتزمان از بزرگ

و روز  هللاآن نیستیم که گروهی شکل گیرد که به  به دنبال جماعت، نیاز به آمادگی خاصی دارد زیرا صرفاً

 ایمان داشته و تنها، خالق یگانه را عبادت نماید. قیامت

مصرف داخلی جدای از کاالی صادراتی است،  مورد نیک می دانند که کاالی و تجارت صنعتآگاهان علم 

ای ساخته شود و حداقل اهداف را پوشش دهد اما کاالی مصرف داخلی شاید بتواند به هر نحوی و به هر گونه

ل نماید و به خوبی تولید گردد تا بتواند خود را به بازار تحمی اشدصادراتی بایستی در حد باالیی بکیفیت کاالی 

ال روزمینی  و اگر در دنیای تجارت مادیپس .. !به خارج از بازار رهنمون سازد را تر از خودیینپا محصوالتو 

ندد؛ همان تر است که چنین امری به وقوع بپیوم تجارت واال و باشکوه، بسی شایستهدر عالَ به طور قطع چنین باشد 

 در موردش چنین می فرماید: اهللمی که عالَ

                                                           

 و رستم را این گونه نقل می کند: گفتگوی ربعی بن عامر "البداية و النهاية"در  ابن کثیر -11

الدنيا إَل  اإلسالم، ومن ضيقفقال له: لقد ابتعثنا اَّللُ لنخرج العباد من عبادة العباد إَل عبادة رب العباد، ومن جور األديان إَل عدل فقال له رستم: ما جاء بكم؟ »

 «سعة الدنيا واْلخرة

مون سازیم رهنهلل ما را مبعوث ساخته تا مردمان از بندگی بندگان برهانیم و آنان را به سوی بندگی ا اهللپاسخ داد:  اید؟ ربعیرستم گفت: شما برای چه آمده)

 ، مترجم.(شان سازیم و آنها را از تنگناهای دنیا به سوی گشایش دنیا و آخرت هدایت نماییمو از ظلم و ستم ادیان نجاتشان دهیم و به سوی عدل اسالم روانه
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َا الَِّذيَن آَمنُوا ﴿ اَرة  ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاب  َألِيم  َيا َأُّيه اِهُدوَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ  *َهْل َأُدلهُكْم َعََل َِتَ ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َوَُتَ

 ]بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َذلُِكْم َخرْیٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ 

 ؟ای رهنمود سازم که شما را از عذاب بسیار دردناک دوزخ رها سازدمؤمنان! آیا شما را به بازرگانی و معاملهای »

از ما )اگر بدانید این برای ش کنید.آورید، و در راه اهلل با مال و جان تالش و جهاد میبه اهلل و پیغمبرش ایمان می *

 (44 – 40: )الصف  «.هر چیز دیگری ( بهتر است

ر فرد و استثنایی به بهترین وجه پرورش یابد و دین را دهبرای هدایت جامعه بشری نیاز است که گروهی منحصرب

بعیت می بایست از آن ت است و حق و به دیگران بنمایاند که این دین، دینی ،رفتار عملی و واقعی خود نشان دهد

 ای نمی تواند جایگزینش گردد..و هیچ برنامه سازدر نمی پُ اش راشود و هیچ چیز دیگری جای خالی

ای جاهلیت هشکل گیرد که بتواند با تمامی مظاهر و نشانه گروهی مومنکه  این است باشدمی آنچه که مورد نظر

، شجای بررکند و را از بیخ و بن بمقابله کند و تنها به کنار رفتنش اکتفا ننماید بلکه بر آن غالب شود و بنیانش 

بنای  هک صحیحیهایی های صحیح و درستی استوار سازد؛ همان پایهنهد و آن را بر پایه نایی جدید بنساختمان

به  اهللهای مبارک رسول.. و این همان چیزی است که در عالم واقع با دستبر آنها بنیان نهاد می شودسالم 

 .انجام رسید

ن جاهلیت ای ش به، با جاهلیت عرب بود اما رسالتشبرخوردبنا به شرایطی که دعوت در آن واقع شده بود اولین 

پرست و نپرست و جپرست و آتشرد و مردم به بتزیرا تمامی زمین در جاهلیتی یکسان به سر می بُ  نبودمحدود 

ریف و آسمانی که گرفتار تح دینپرست و بردگان طاغوتان تقسیم شده بودند و در این میان، پیروان طبیعت

 .نده بود نیز وجود داشتدگرگونی شد

به  ترجم(و، م به جنگ تمامی آنها رفتند) ش یافته بودروو جماعتی که زیر نظرش پر آور آنپیامو  ،و دین جدید

 .برخواستندمواجهه با آنان 

 مشکالت،رد برای مواجهه با این همه را برجای آوَ اهللرف ایجاد جماعتی مومن که عبادت راستی آیا صِهب

واهد که بخرا تغییر دهد و چه رسد به اینکه بخواهد آنرسد به این؟ چه کافی و مناسب در خود دارداستقامت 

 بنشاند! شدینی صحیح برجای

مغز و  د و به عنوانن، نیازمند گروهی از افراد است که در باالترین سطح، پرورش یافته باشامرهرگز! زیرا این 

همان ؛ بنیان نهادرا آن اهللد و این همان جماعتی است که رسولنجدید خدمت نمای یاصلی در جامعه یهسته

متحول  دنیا را یشو با واقعیت وجودی خو گشتبنا  شبر دوش ، مترجم(اسالم) که ساختمانِ یی استوارشالوده

 ساخت.

-هصربسطوح عالی و منح یو درباره ،استوار یمستحکم و این شالوده ییره به وفور در مورد این هستههای سکتاب

 اند و ما در اینجا به دنبال آن نیستیم که بیوگرافی و زندگی نامه اصحابسخن رانده نائل گشتندفردی که بدان 
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ان بزرگ تمامی چنین نمی خواهیم که در موردهم ،های سیره مملو از این مسایل استکتابکه ه دهیم چرا ئرا ارا

می آورد و  در ها را به جوششقدر بزرگ و گیراست که روانیادشان آن هایی کههمان ؛سخن برانیم اصحاب

و درس  ربلکه در اینجا به دنبال آنیم که جهت تدبّ ،آدمی را به شدت تکان می دهد و لرزه به اندامش می اندازد

 ی بی نظیر بر مبنای آن استوار گشته است.را عنوان داریم که این هسته خصوصیات و صفاتیگرفتن، 

وجود دارد که به شدت مرا منقلب می سازد و در مواجهه با  برخی از مسایل در زندگی اصحاببا این وجود، 

 آن قرار نگیرم، البته این مسایل در بزرگان اصحاب تأثیرآن به هیچ وجه نمی توانم خود را کنترل نموده و تحت 

رای تاریخ شان، بمندی و عظمتت با وجود شکوهکه ممکن اس گیردرا نیز در بر میافرادی بلکه خالصه نمی شود 

انم که خالی از فایده نمی د اما با این وجود ،ه باشدتشگمکتوب ن ناو جز چند سطر از آن باشندبسیار کم اهمیت 

 !شان اندکی توقف نماییمدر ایستگاه

 شتگبیهوشی بدنش نمایان می و هنگام دشدچار بیهوشی میرع صَبر اثر زنی بود که  اهللدر زمان رسول *

 هللااز صرع رهایی یابد، رسول اید تابرایش دعا نم و از وی خواست از این قضیه شکایت برد پیامبر نزد بنابراین

؟ گفت: صبر ائل آیینبهشت  تا بهکنی می خواهی برایت دعا کنم که شفا یابی یا آنکه صبر پیشه به وی فرمود: می

نیز برایش دعا  ، رسول اهللبدنم نمایان نشود امهنگام بیماری به اهلل! اما برایم دعا کن کهپیشه می کنم یا رسول 

 92.بدنش نمایان نشدکرد و از آن روز به بعد دیگر 

به   اهللای فشار وارد ساخته بود، مرد به زنش نگاهی انداخت و گفت: رسولدستی بر خانوادهفقر و تنگ *

 در جواببه ما دهد؟ زن  نیز اندکی ر اختیار دارداز مالی که دآیا از وی نخواهیم که می کند، محتاجین کمک 

 !گاه هر دو طریق صبر را اختیار نمودندآن ...شکایت بری؟ شبه پیش رسول اهللاز  : آیا می خواهیگفت

پس  ،هایی را شنیدبچه یها قدم می زد و به ناگاه صدای گریهبرای بررسی اوضاع مردم در کوچه شبی عمر *

هایی هستند که م می زند و در کنارش بچهرا هَو زنی را دید که دیگی بر آتش نهاده و آن شدداخل آن خانه 

گریه می کنند، عمر علت گریه را جویا شد و زن پاسخ داد: به خاطر گرسنگی است، گفت این دیگ چیست؟ 

ها بخوابند چون چیزی برای خوردن که بچهم می زنم تا اینهَام و آنها را هایی در آن گذاشتهریزهسنگ جواب داد:

که عمر را نمی شناخت گفت: و عمر نیز هیچ اهمیتی به ما نمی دهد، عمر به وی گفت: و عمر نداریم و در حالی

دار امور مسلمین گشته است؟ عمر با چشمی گریان از کجا حال و روز تو را بداند؟ زن پاسخ داد: پس چرا عهده

 منزل آن سویپیشش رفت و به همراه خادم خود به بیت المال مراجعه نموده و آرد و روغن بر دوش نهاد و به  از

 :گفت م! عمرنمایمن آن بار را حمل  دهیداجازه  :زن به راه افتاد، خدمتکارش گفت

 «ومن َيمل عني يوم القيامة»

 (؟کشدبر دوش میو چه کسی در روز قیامت چیزی را به جای من )

                                                           
 ، این حدیث را روایت نموده است.مسلم -92
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قدر در آتش دمید که دود در البالی ریش پر پشتش به حرکت در گاه آرد و روغن در دیگ گذاشت و آنآن

 ها شکمی سیر خوردند و خوابیدند..آمد.. و آن خانه را ترک ننمود تا آنکه بچه

به سوی جنگ  ،که مشتی خرما در دست داشت به خاطر شوق شهادت و بهشتدر حالی یکی از مجاهدین * 

، آنها رساندبه اتمام بقدر برای رفتن به جنات النعیم شتاب کرد که صبر ننمود تا خرماها را آناما هسپار گشت، ر

به سرعت وارد میدان نبرد  !را بخورم دیر خواهد شد هاای انداخت و گفت: اگر بایستم تا این خرمارا به گوشه

 گشت و به شهادتی رسید که در پی آن بود.

ردن گ یاین زره در ناحیه که ای جنگی پوشید تا برای نبرد آماده گردد، دوستش به وی گفتزره مجاهدی *

 تیر از این قسمت به من اصابت اگرتیر از آن نفوذ کند، مجاهد پاسخ داد: و  آن می رود کهو احتمال  ای داردروزنه

ت به وی اصاب روزنهگونه بود که وارد نبرد گشت و تیر از همان قرار می گیرم، این اهللداشت مورد بزرگ کند

 ..به وی، تکریمش نمود شهادت یدرجهبا بخشیدن  اهللنمود و 

 ها، پایانی نیست!و برای این دست مثال

*** 

ر اساس آنها ب دعوت اصلی و اساسی یهایی که هستهها و ویژگیشاید بهترین شیوه برای مشخص نمودن خصیصه

اند، و یا داشته فردمنحصربه و رسول در مورد این جماعت اهللهایی که فیوصتاین باشد که  بنیان نهاده شد

اند، و یا به بهترین نحو بدان پایبند بوده اند و اصحابو پیام آورش آنان را بدان ملزم ساخته اهللاوامری که 

و رسول برای مومنین به ارمغان آوردند و آنان به سرعت به اجرایش گذاشتند را  اهللراهنمایی و هدایتی که 

 شانیی مستحکم بر مبنااند که هستههای حقیقیها همان ویژگیآوری نماییم زیرا در حقیقت، این خصیصهجمع

 شکل گرفته است..

َكاةِ  *الَِّذيَن ُهْم فِـي َصالُِتِْم َخاِشُعوَن  *َقْد َأْفَلَح اْلُْْؤِمنُوَن ﴿ ْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّ

ُْم َغرْیُ مَ  *َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن  *َفاِعُلوَن  َواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمَُّنُْم َفإَِّنَّ َْ ، َفَمِن اْبَتَغى *ُلوِميَ إاِلَّ َعََل َأ

 *َوالَِّذيَن ُهْم َعََل َصَلَواُِتِْم َُيَافُِظوَن  *َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماَناُِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن  *َوَراَء َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدوَن 

 [يَها َخالُِدونَ الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِ * ُأوَلئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن 

ز ند که ااو کسانی *. ند که در نمازشان خشوع و خضوع دارنداکسانی *. مسلّماً مؤمنان پیروز و رستگارند»

ا و عورت خود ر *. کننددر میه ند که زکات مال باو کسانی *. گردانند( یاوه روی)کردار( بیهوده و )گفتار

یر غاشخاصی که  خود، که در این صورت جای مالمت ایشان نیستمگر از همسران یا کنیزان  *. کنندحفظ می

 و *. (باشندآیند )و زناکار میشمار میه( ب( را دنبال کنند، متجاوز )از حدود مشروعاشوئیدو راه زناز این )

ود ی خند که مواظب نمازهااو کسانی *. نداداری خویش امین و در عهد خود بر سر پیمانند که در امانتاکسانی
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کنند آنان بهشتِ برین را تملّک می *. ( هستندراچنگ آورندگان )بهشت( و فآنان مستحقّان )سعادت *. باشندمی

 (44 – 4: )اْلؤمنون « .و جاودانه در آن خواهند ماند

ُر ُأوُلو اأْلَْلَبا﴿ اَم َيَتَذكَّ قه َكَمْن ُهَو َأْعَمى إِنَّ اَم ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك اَْلَ الَِّذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اَّللَِّ َوال  *ِب َأَفَمْن َيْعَلُم َأنَّ

َساِب َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اَّللَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل  *َينُْقُضوَن اْْلِيَثاَق  ْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء اَْلِ ُ وا َوالَِّذي *َوخَيَْشْوَن َرِبَّ َن َصَِبُ

ًا َوَعالنَِيًة َوَيْدَرُأوَن بِاَْلَ  ْقنَاُهْم ِِسّ ََ َّا َر الَة َوَأْنَفُقوا ِِم ِْم َوَأَقاُموا الصَّ ارِ اْبتَِغاَء َوْجِه َرِبِّ ْم ُعْقَبى الدَّ يَِّئَة ُأوَلئَِك هَلُ  * َسنَِة السَّ

اُِتِْم َواْْلَالئَِكُة َيْدُخُلوَن عَ  يَّ َواِجِهْم َوُذرِّ َْ َسالٌم  *َليِْهْم ِمْن ُكلِّ َباب  َجنَّاُت َعْدن  َيْدُخُلوََّنَا َوَمْن َصَلَح ِمْن آَبائِِهْم َوَأ

ارِ  ُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ  [َعَليُْكْم باَِم َصَِبْ

 و برابر آن زندگیارت بر تو نازل شده است حق است )وردگداند که آنچه از طرف پرپس آیا کسی که می»

انحراف از حق  به سببمیرد، سزا و جزای او( همانند )سزا و جزای( کسی خواهد بود که )کند و هم بر آن میمی

آن ( )خردمندان، یعنی * .کنند( درک می؟! تنها خردمندان )حق را و عظمت اهلل راو کفر مطلق، انگار( نابینا است

و  * .شکنندی( را نمکنند، و پیمان )موجود میان خود و بندگان( اهلل وفا میکسانی که به عهد )تکوینی و تشریعی

 از و ترسندمی پروردگارشان از و دارند پیوندهائی را که اهلل به حفظ آنها دستور داده استکسانی که برقرار می

الت برابر مشک درو کسانی که ) * باشند.می هراسناک( باشند هداشت گناهان سبب به قیامت در که) بدی یمحاسبه

وانند، و خورزند، و نماز را چنان که باید می( به خاطر پروردگارشان شکیبائی میزندگی و اذیّت و آزار دیگران

ا هبدی ،اهکنند، و با انجام نیکیبخشند و خرج میپنهان و آشکار می یایم، به گونهاز چیزهائی که بدیشان داده

ایشان  ( از آنای( عاقبت نیک دنیا )که بهشت استدارند. آنان )با انجام چنین کارهای پسندیدهرا از میان برمی

راه ( است، و آنان همهای بهشت است که جای ماندگاری )سرمدی و زیستن ابدی( باغ)این عاقبت نیکو * .است

 ایپسندیده اعمال و عقائد از یعنیشوند که صالح، )بدانجا وارد می کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود

 سوئی هر زا فرشتگان و(  برندمی بسر آن در سعادتمندانه و جاودانه هم کنار در جملگی و) باشند(  بوده برخوردار

ائی )بر اذیّت بب شکیبس به( درودتان باد! )فرشتگان بدانان خواهند گفت: * .آیند( میبر آنان وارد )و به درودشان

   (11 – 49: )الرعد « .بیچه پایان خو ،( داشتیدی که )بر عقیده و ایمان( و استقامتو آزار

اَدُْتُْم ﴿ ََ ْم َوإَِذا ُتلِيَْت َعَلْيِهْم آَياُتُه  اَم اْْلُْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اَّللَُّ َوِجَلْت ُقُلوُِبُ ُلوَن إِنَّ ِْم َيَتَوكَّ الَِّذيَن  *إِياَمنًا َوَعََل َرِبِّ

ْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن  ََ َّا َر الَة َوِِم ٌق َكِريمٌ ُأوَلئَِك ُهُم اْلُْ  *ُيِقيُموَن الصَّ َْ ِْم َوَمْغِفَرٌة َوِر ْم َدَرَجاٌت ِعنَْد َرِبِّ  [ْؤِمنُوَن َحّقًا هَلُ

ا و هیکیو در انجام نگردد )هایشان هراسان میشود، دلمؤمنان، تنها کسانی هستند که هر وقت نام اهلل برده »

روردگار افزاید، و بر پشان میایمانشود، بر ( و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده میکوشندها بیشتر میخوبی

خوانند و از آنچه بدیشان عطاء ند که نماز را چنان که باید میاآنان کسانی *. کنندخود توکّل می
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آنان واقعاً مؤمن هستند و دارای درجات عالی، مغفرت الهی، و  * بخشند.می( نیازمندان به را مقداری) ایم،کرده

 (1 – 1: )األنفال  «.باشندخود می پروردگارگاه روزی پاک و فراوان، در پیش

كَ َواْْلُْؤِمنُوَن َواْْلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعض  َيأُْمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْْلُنَْكِر َويُ ﴿ الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ اَة ِقيُموَن الصَّ

َْحُُهُم اَّللَُّ إِنَّ اَّللََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ َوُيطِيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه   [ُأوَلئَِك َسرَیْ

 خوانند و از کار بد بازدیگر را به کار نیک میمردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. هم»

کنند. برداری مینپردازند، و از اهلل و پیغمبرش فرماگزارند، و زکات را میدارند، و نماز را چنان که باید میمی

 زافگ به اهلل و است اهلل یهوعد اینگرداند. )را مشمول رحمت خود می ند که اهلل به زودی ایشاناایشان کسانی

 (74: )التوبة«  .( اهلل توانا و حکیم استهک چرا نیست، ناتوان هم بدان وفای از و دهدنمی وعده

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا ﴿ اُت َوُأوَلكِِن الرَّ رْیَ ُم اْْلَ َك هَلُ
ْم َوَأْنُفِسِهْم َوُأوَلئِ  [َلئَِك ُهُم اْْلُْفلُِحونَ َمَعُه َجاَهُدوا بِأَْمَواهِلِ

 ها از آن ایشان است، وها و نیکیهمه خوبی ،ولی پیغمبر و مؤمنانی که با او هستند، با مال و جان خود به جهاد»

 ( 88: )التوبة « .نداگمان رستگارانآنان بی

ُْم ُبنَْياٌن َمْرُصوٌص ﴿  [إِنَّ اَّللََّ َُيِبه الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َصّفاً َكَأَّنَّ

رزمند، انگار دیوار پارچه در خط و صف واحدی میدارد که در راه او متحد و یکاهلل کسانی را دوست می»

 (1: )الصف « .بزرگی هستند ربیِسُ

ْت لِْلُمتَِّقَي ﴿ اَمَواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّ  َعْرُضَها السَّ
ُكْم َوَجنَّة   ِمْن َربِّ

اِء  *َوَساِرُعوا إََِل َمْغِفَرة  َّ الَِّذيَن ُينِْفُقوَن يِف الَّسَّ

َُ َوالَْعافَِي َعِن النَّاِس َواَّللَُّ َُيِبه اْلُْْحِسنَِي  اِء َواْلَكاظِِمَي الَْغْي َّ َوالَِّذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم  *َوالرضَّ

وا َعََل َما َفَعُلوا  ه
ِْ ْ ُي ُنوَب إاِلَّ اَّللَُّ َوََل ُهْم ُأوَلئَِك َجَزاؤُ  *َوُهْم َيْعَلُموَن َذَكُروا اَّللََّ َفاْستَْغَفُروا لُِذُنوِِبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذه

 ِ تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِملِيَ َمْغِفَرٌة ِمْن َرِبِّ ِري ِمْن ََتْ  [ْم َوَجنَّاٌت ََتْ

ر پیشی گیرید که دیگ( به سوی آمرزش پروردگارتان، و بهشتی بشتابید و بر همو )با انجام اعمال شایسته و بایسته»

 تدارک پرهیزگاران برای( ارزشی با چیز چنین واست؛ )ها و زمین ن بهای( آسمانچوبرای مثال ، همبهای آن )

دستی، به احسان و بذل و مندی و تنگآن کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروتاست. *  شده دیده

کنند، واهلل نیکوکاران را دوست میخورند، و از مردم گذشت مییازند، و خشم خود را فرو میبخشش دست می

( بر خویشتن ستم کردند، به یاد ایبا انجام گناه صغیرهی( شدند، یا )اکبیرهچون دچار گناه )و کسانی که . * دارد

( گردنددارند و پشیمان میو وعده و وعید و عقاب و ثواب و جاللت و عظمت او را پیش چشم میافتند )اهلل می

لم و آگاهی بر و با ع -ا بیامرزد؟ جز اهلل کیست که گناهان ره و ب - شوندشان را خواستار میو آمرزش گناهان

( یازندو به تکرار گناه دست نمیکنند )اند پافشاری نمی( چیزی که انجام دادهشتی کار و نهی و وعید اهلل از آنز)

ا درختان( آنههای )بهشتی( است که در زیر )و باغ پروردگارشانشان آمرزش آن چنان پرهیزگارانی پاداش* 
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گردد که کسانی می یجاودانه در آنجاها ماندگارند، و این چه پاداش نیکی است که بهره جویبارها روان است و

 (491 – 499آل عمران : ) «.ندااهل عمل

اِجُدوَن اْْلِمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوالنَّاُهوَن ﴿ اكُِعوَن السَّ ُحوَن الرَّ
ائِ اِمُدوَن السَّ ُبوَن اْلَعابُِدوَن اَْلَ

افُِظونَ َعِن التَّائِ  اْْلُنَْكِر َواَْلَ

ِ اْْلُْؤِمنِيَ  ُدوِد اَّللَِّ َوَبِشِّ  [َِلُ

اق و زمین و اندیشمند در آف در)پروردگار(، گردنده ) گزاردادار (، سپاسکننده )از معاصی(، پرستنده )آنان توبه»

 مژده( ! یغمبرپ ای) باشند.اهلل مینمازگزار، دستوردهنده به کار نیک، بازدارنده از کار بد، و حافظ قوانین  (،انفس

 (441: التوبة) « .مؤمنان به بده

اِدقَِي َوالصَّ ﴿ ابِِريَن وَ إِنَّ اْلُْْسلِِمَي َواْْلُْسلاَِمِت َواْلُْْؤِمنَِي َواْْلُْؤِمنَاِت َواْلَقانِتَِي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ ابَِراِت اِدَقاِت َوالصَّ الصَّ

اِشِعَي  افِ َواْْلَ افِظَِي ُفُروَجُهْم َواَْلَ ائاَِمِت َواَْلَ ائِِمَي َوالصَّ َقاِت َوالصَّ قَِي َواْْلَُتَصدِّ اِشَعاِت َواْْلَُتَصدِّ ظَاِت َواْْلَ

ْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِيامً  اكَِراِت َأَعدَّ اَّللَُّ هَلُ اكِِريَن اَّللََّ َكثرِیًا َوالذَّ  [َوالذَّ

رمان بردار فبردار فرمان اهلل و زنان فرمانمسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان فرمانمردان مسلمان و زنان »

ر گگو، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشایشگو و زنان راستاهلل، مردان راست

دامن، و مردانی که بسیار اهلل را دامن و زنان پاکدار، مردان پاکدار و زنان روزهگر، مردان روزهو زنان بخشایش

  «.کنند، اهلل برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته استکنند و زنانی که بسیار اهلل را یاد مییاد می
 (95األحزاب: )

دًا يَ  ﴿ عاً ُسجَّ اُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ اِر ُرَْحَ اُء َعََل الُْكفَّ ٌد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ْبتَُغوَن َفْضالً ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواناً ُُمَمَّ

ُجوِد َذلَِك َمثَُلُهْم يِف التَّْوَراِة وَ  َُ ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السه َرُه َفاْسَتْغَل ََ ْنِجيِل َكَزْرع  َأْخَرَج َشْطَأُه َفآ َمَثُلُهْم يِف اأْلِ

ا اَر َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َُ ِِبُِم الُْكفَّ اَع لِيَِغي رَّ اِت ِمنُْهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َفاْسَتَوى َعََل ُسوقِِه ُيْعِجُب الزه َِلَ

 [َعظِيامً 

یگر مهربان داهلل است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یک یمد فرستادهمح»

ند. طلبجویند و رضای او را میرا می اهللآنان همواره فضل  ،بینیو دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می

است. این، توصیف آنان در تورات است، و اما توصیف ایشان هایشان نمایان ایشان بر اثر سجده در پیشانی ینشانه

( خود را بیرون زده، و آنها را نیرو هایهای )خوشهکه جوانهزاری هستند در انجیل چنین است که همانند کشت

 تا ،آوردای که برزگران را به شگفت میگونهههای خویش راست ایستاده باشد، بداده و سخت نموده و بر ساقه

 نجام دهنداان را به سبب آنان خشمگین کند. اهلل به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته رکاف

 (19: )الفتح  «.دهدآمرزش و پاداش بزرگی را وعده می

 [اْْلُْفلُِحونَ  َوُيْؤثُِروَن َعََل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهمُ ﴿
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اری ددهند، هرچند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود، نگاهو ایشان را بر خود ترجیح می»

 (9: )اَلِش  «.و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعاً رستگارند

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُروَن ﴿ َتنُِبوَن َكَبائَِر اأْلِ الَة  *َوالَِّذيَن جَيْ ِْم َوَأَقاُموا الصَّ َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا لَِرِبِّ

ْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن  ََ َّا َر وَن  َوالَِّذيَن إَِذا َأَصاَِبُمُ  *َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم َوِِم ُ
ِْ  َسيَِّئٌة ِمثُْلَها فَ  *اْلَبْغُي ُهْم َينْتَ

َمْن َوَجَزاُء َسيَِّئة 

ُه ال َُيِبه الظَّاْلَِِي  َ َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلئَِك َما َعَليِْهْم ِمْن َسبِيل   *َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعََل اَّللَِّ إِنَّ َْ  [َوَْلَِن اْنَت

گردند پرهیزند، و هنگامی که خشمناک میگناهان بزرگ، و اعمال بسیار زشت و ناپسند میند که از او کسانی»

، و خوانندگویند، و نماز را چنان که باید میند که دعوت پروردگارشان را پاسخ میاو کسانی *. بخشندمی

( های خیرایم )در کارادهاز چیزهائی که بدیشان دکارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است، و 

یفری کیفر هر بدی، ک *. دهندد که اگر ستمی بدیشان شد، خویشتن را یاری میانو کسانی *. کنندصرف می

( صلح و صفا به راه اندازد، پاداش چنین کسی با او و میان خود و میاناگر کسی گذشت کند ). سان آن استهم

 گیرندبر کسانی که پس از ستمی که بر آنان رفته است انتقام می *. دارداهلل قطعاً ظالمان را دوست نمی ،اهلل است

 (14 – 97: الشورى)  «.نیست عقابی و عتاب

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعلَ ﴿  [ْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَ َوال َُتِنُوا َوال ََتْ

 «.اگر که به راستی مؤمن باشید یدو سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید، و شما برتر»

 (499)آل عمران: 

َبَعنِي َوُسبَْحاَن اَّللَِّ َوَما َأَنا ِمَن اْلُْ ﴿   َأَنا َوَمِن اتَّ
كِيَ ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إََِل اَّللَِّ َعََل َبِصرَیة   [ِْشِ

(، باشندخوانم و پیروان من هم )چنین میاهلل می ( با آگاهی و بینش به سویبگو این راه من است که من )مردمان را»

 (408ف : يوس) « .باشممشرکان نمی یدانم، و من از زمرهو اهلل را منزّه می

ِه َوبِاْْلُْؤِمنَِي ﴿ ِ ْْ َدَك بِنَ َوَألََّف َبْيَ ُقُلوِِبِْم َلْو َأْنَفْقَت َما يِف اأْلَْرِض ََجِيعًا َما َألَّْفَت َبْيَ ُقُلوِِبِْم َوَلكِنَّ اَّللََّ  *ُهَو الَِّذي َأيَّ

ُه َعِزيٌز َحكِيمٌ َألََّف َبيْ   [نَُهْم إِنَّ

و در میان  *. د( تقویت و پشتیبانی کررا با یاری خود و توسّط مؤمنان )مهاجر و انصاراو همان کسی است که تو »

هایشان انس و الفت توانستی میان دلکردی نمیآنان الفت ایجاد نمود اگر همه آنچه در زمین است صرف می

 (19 – 11: )األنفال«  .شان انس و الفت انداخت، چرا که او عزیز و حکیم استاهلل میان اما برقرار سازی

َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا ﴿ اِمَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّللَِِّ َوَلْو َعََل َأْنُفِسُكْم َأِو الْ َيا َأُّيه  [َوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَ َقوَّ

عدل و داد بکوشید، و به خاطر اهلل شهادت دهید  یاید! دادگری پیشه سازید و در اقامهای کسانی که ایمان آورده»

 (495: )النساء « .ادر و خویشاوندان بوده باشدتان به زیان خودتان یا پدر و مهر چند که شهادت
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اِمَي َّللَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال جَيِْرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوم  َعََل أَ ﴿ ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َ َوى الَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّقْ َيا َأُّيه

ُقوا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ   [َخبرٌِی باَِم َتْعَمُلونَ َواتَّ

ا را مای مؤمنان ! بر ادای واجبات اهلل مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواهی دهید، و دشمنانگی قومی ش»

تر ری نزدیک( به پرهیزگانکنید. دادگری کنید که دادگری )به ویژه با دشمنان ( دادگریبر آن ندارد که )با ایشان

 (8)اْلائدة:  «.دهیداهلل آگاه از هر آن چیزی است که انجام می است. از اهلل بترسید که

ْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ  *َذلَِك الْكَِتاُب ال َرْيَب فِيـِه ُهدًى لِْلُمتَِّقَي  *اَل ﴿ ََ َّا َر الَة َوِِم  * الَِّذيـَن ُيْؤِمنُـوَن بِاْلَغْيـِب َوُيِقيُمـوَن الصَّ

ِْم َوُأوَلئَِك ُهُم  *ْنِزَل إَِليَْك َوَما ُأْنِزَل ِمـْن َقبْلَِك َوبِاْْلِخـَرةِ ُهْم ُيوقِنُوَن َوالَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن باَِم أُ  ُأوَلئَِك َعََل ُهدًى ِمـْن َرِبِّ

 [اْْلُْفلُِحونَ 

ی آن کسانی که به دنیا *. این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است * الف . الم . میم .»

آن کسانی  * .بخشندایم میخوانند، و از آنچه بهره آنان ساختهشایسته می یدارند، و نماز را به گونهنادیده باور می

این  * .دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده، و به روز رستاخیز اطمینان دارندکه باور می

 (5 – 4البقر: ) « .خویش را دریافت کرده و حتماً رستگارند پروردگارچنین کسانی، هدایت و رهنمود 

 «اْلؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »

  93(.دیگر به مانند بنایی هستند که هر قسمت از آن، قسمت دیگر را محکم و استوار می سازدمومنان برای یک)

 «تداعى له سائر اْلسد بالسهر واَلمى مثل اْلؤمني يف توادهم وتراْحهم كمثل اْلسد إذا اشتكى منه عضو»

پارچه است که اگر عضوی از آن به درد آید دیگر اعضا با مثال مومنان در دوستی و تَرحّم، به مانند بدنی یک)

  94(.دردی می کنندشب بیداری و تب کردن با آن هم

 «تراب إن اَّلل قـد أذهب عنكم عبية اْلاهليـة وفخرها باألنساب، كلكم ْلدم وآدم مـن»

  95(.، شما همگی از آدم هستید و آدم از خاکه استتکبّر جاهلیت و افتخار به نسب را از میان شما برداشت، اهلل)

عة ولكن من يملك نفسه عند الغضب» ْه  «ليس الشديُد بال

 نیرومندی به زور و قدرت نیست بلکه به آن است که کسی بتواند به هنگام غضب و عصانیت، خود را کنترل)

  96(.نماید

 «وتبسمك يف وجه أخيك صدقة»

                                                           
 اند.این حدیث را روایت نموده و مسلم بخاری -93

 اند.این حدیث را روایت نموده و مسلم بخاری -94

 اند.روایت نمودهاین حدیث را  والترمذی أبو داود -95

 اند.این حدیث را روایت نموده و مسلم بخاری -96
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  97(.روی برادرت صدقه است برتو  لبخند)

 «إن قامت الساعة وبيد أحدكم َفِسيلة فليغرسها»

  98(.را بکاردآن  در دست داشت )نا امید نگردد و حتماً، مترجم(شما نهالی یکی از اگر قیامت برپا گشت و )

فيها، كمثل قوم استهموا عَل سفينة فكان بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان َمَثُل القائم يف حدود اَّلل، والواقع »

الذين يف أسفلها إذا استقاموا مروا عَل من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً وَل نؤذ من فوقنا! فلو تركوهم 

 «وما أرادوا هلكوا َجيعًا ولو أخذوا عَل أيدُّيم نجوا ونجوا َجيعاً 

تن به مانند قومی است که برای نشس نمایداز آن تجاوز میدارد و کسی که ی که حدود اهلل را برپای میمثال کس)

ند ادر کشتی، قرعه می اندازند و گروهی در باال قرار می گیرند و گروهی در پایین، آنانی که در پایین سکنا گزیده

د می اندیشند و می گویند بهتر است در همین به هنگام نوشیدن آب از روی گروه باال رد می شوند، پس با خو

 ی باال را دیگر نیازاریم، اگر باالنشینان آنان را به حالقسمت خود، سوراخی در کشتی ایجاد نماییم و افراد طبقه

ی خود را عملی کنند، تمام اهل کشتی به فنا می رود و اگر آنان را از این کار باز دارند، خود رها سازند تا خواسته

  99(.جات می یابند و تمامی سرنشینان نجات می یابندن

بحة، ولُيحّد أحدُكم شفرته » إن اَّلل كتب اإلحسان عَل كل يشء فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّ

 «ولرُیْح ذبيحته

نمودید به نیکی  ذبحاهلل احسان و نیکویی را بر هر چیزی فرض نموده است، اگر کُشتید به نیکی بکشید و اگر )

  100(.ذبح کنید و کارد خود را تیز نمایید و قربانی خود را راحت سازید

 «أال إِّن أتقاكم َّلل وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»

 ترس دارم اما روزه می گیرم و افطار می ی شما بیشتر از اهللم و از همهد که من از تمامی شما باتقواترآگاه باشی)

نمایم، بیدار می شوم و می خوابم، و با زنان ازدواج می کنم، پس هر کسی که از سنت من روی بگرداند از من 

  101(.نیست

*** 

ترین درجه از آنها ها، و در باالتربیت نمود بر اساس این ویژگی اهللرسولاصلی و اساسی دعوت که  یهسته

 گردید، اما به راستی این هسته در زمین چه چیز را به انجام رساند؟استوار 

                                                           
 این حدیث را روایت نموده است. ترمذی -97

 این حدیث را روایت نموده است. أحمدامام  -98

 است. این حدیث را روایت نموده یبخار -99

 اند.این حدیث را روایت نموده ابن ماجة و أبو داود و ترمذی و نسائی و مسلم -100

 اند.این حدیث را روایت نموده و مسلم بخاری -101

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 اصلی و اساسی دعوت یگیرى هستهچگونگى شکل   ( شیخ محمد قطب) چگونگی دعوت به اسالم

146 

 

ربی به دور ع یشناخته می شد و مسلمین شبه جزیره دژ مستحکمای بود که به عنوان استوار، هسته یاین شالوده

ودند که ی باباید بگوییم: آنان هسته نماییمشان ، و اگر به زبان امروزی بخواهیم توصیفآن جمع گشته بودند

رکت حها و آفاق ، دعوت به سوی کرانهی که با استفاده از آنبه دورشان جمع گشت پایگاه 102"پایگاه مردمی"

 .نمود

اند تا از خالل آن و به واسطه های پویا بر روی زمین، ناگزیر از داشتن پایگاهی مردمی و اجتماعیتمامی دعوت

حجم مطلوبی ایجاد نمی گردند مگر آنکه رهبر و پیشوایی پرورش گاه در ها هیچآن حرکت نمایند اما این توده

و انرژی  ،ای محکم، و تابشی گرمای که خود، از بنیهمند باشند؛ هستهای مستحکم بهرهدهنده داشته، و از هسته

هم  رده و گِتجمع گش آنان را تشویق نماید تا به دور هم ها را برانگیزاند وبخش برخوردار باشد تا بتواند این توده

ها، در سطح آن گروه برگزیده و ممتازی نیستند که این توده - در واقعیت امر - آیند، و بایستی توجه داشت که

ری شان، و در پیگیشان همت گمارده و به آنان توجهی ویژه نموده و در راهنمایی و هدایترهبر اصلی به تربیت

 است.شان، تالش و کوشش به خرج داده اوضاع و احوال

گونه که در قرآن مشاهده قرار نداشتند و همان سانِ همی همنیز همگی در سطح اهللرسولو تمامی افراد مجتمع 

و افراد ضعیف االیمان وجود داشتند و کسانی بودند  103"کند روان"و  "زمین نشستگان رب"می کنیم در میان آنان، 

نافقین پنهان سوای م و البته این نفرات پراکنده می گشتند و از میدان متواری می شدند ،در برخورد با هر چیزیکه 

 و آشکارند!:

اَقْلُتْم إََِل اأْلَْرضِ ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إَِذا قِيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف َسبِيِل اَّللَِّ اثَّ  [َيا َأُّيه

 به دل و دکنیمی سستی کنید، حرکت اهلل راه در( جهاد برای) شود:میای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته »

 (98التوبة: )  «دهید؟می دنیا

ْضٌل ِمَن َأَصاَبُكْم فَ َوَلئِْن * َعُهْم َشِهيدًا َوإِنَّ ِمنُْكْم َْلَْن َلُيبَطَِّئنَّ َفإِْن َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َقْد َأْنَعَم اَّللَُّ َعيَلَّ إِْذ ََلْ َأُكْن مَ ﴿

ََ َفْوًَا َعظِي ٌة َيا َلْيَتنِي ُكنُْت َمَعُهْم َفأَُفو  [امً اَّللَِّ َلَيُقوَلنَّ َكَأْن ََلْ َتُكْن َبْينَُكْم َوَبْينَُه َمَودَّ

پس اگر  ،ددارننمایند و از جنگ بازمیکنند و دیگران را نیز سست میدر میان شما گروهی هستند که سستی می)

و اگر رحمت اهلل  * .گویند: به راستی اهلل به ما لطف فرمود که جزو آنان شرکت نداشتیممصیبتی به شما رسید می

( درست مثل این که هرگز میان شما و ایشان مودّت و دوستی پیروزی و غنیمتی به شما دست داد دربرتان گرفت )و

 (79 – 71النساء: )  «.بردیمیم و بسی بهره میبودگویند: ای کاش! ما هم با آنان مینبوده، می

                                                           

ی اصلی به هگیری و استقرار هستهایی که پس از شکلست از تودها مورد استفاده قرار گرفته و عبارت "القاعدة اْلامهریية"پایگاه مردمی، برای ترجمه  -102

 رهنمودهای آن گروه ممتاز به پیش می روند. دعوت می گروند و با استفاده از فرامین و

اند عنصری اند، و مخاطب این دو عبارت، مسلمینِ سستبه کار رفته "اْلبطئي"و  "ْلّثاقليا"به ترتیب برای ترجمه  "کند روان"و  "به زمین نشستگان" -103

 !، مترجمی ضعیفی می باشند و به اصطالح، مرد روزهای سخت نیستندکه صاحب اراده
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َكاَة َفَلامَّ ُكتَِب َعَليْ ﴿ الَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ
وا َأْيِدَيُكْم َوَأقِ ْم ُكفه َشْوَن ِهُم اْلِقتَاُل إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم خَيْ َأََلْ َتَر إََِل الَِّذيَن قِيَل هَلُ

ْرَتنَا إََِل َأَجل  َقِريب  ُقْل َمَتاُع النَّاَس َكَخْشيَِة اَّللَِّ َأْو  َ َكَتبَْت َعَلْينَا الِْقَتاَل َلْوال َأخَّ نَا َِل ْنيَا َقلِيٌل اَأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوا َربَّ لده

 [َواْْلِخَرُة َخرْیٌ ْلَِِن اتََّقى َوال ُتظَْلُموَن َفتِيالً 

د جنگ بدارید و نماز را برپا دارید و زکات مال بدر کنیز ا دست شد:بینی کسانی که بدیشان گفته میآیا نمی»

ونه گای از ایشان از مردم همانامّا وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید ) و فرمان جهاد داده شد ( بدین هنگام دسته

د: نترسیدند و هراس برداشتند که از اهلل ترس و هراس داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفت

یا بگو: کاالی دن؟ دادیشد اگر به ما فرصت بیشتری میپروردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می

 (77: نساءال)«  .نشود شما به ستمی کمترین و ،اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است

ْوِف ﴿ ُسوِل َوإََِل ُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْْلَ وُه إََِل الرَّ َأَذاُعوا بِِه َوَلْو َرده

يَْطاَن إاِلَّ َقلِيالً  بَْعُتُم الشَّ ُتُه اَلتَّ  [ِمنُْهْم َوَلْوال َفْضُل اَّللَِّ َعَليُْكْم َوَرْْحَ

نند. اگر کرسد، آن را پخش و پراکنده مییا ترسیدن است به آنان می و هنگامی که کاری که موجب نترسیدن»

باره را به پیغمبر و فرماندهان خود واگذارند تنها کسانی از این خبر ایشان اطاّلع این گونه افراد، سخن گفتن در این

ر رحمت اهلل شما را دنمایند. اگر فضل و کنند که اهل حلّ و عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم میپیدا می

 (89: )النساء « .کردیدگرفت جز اندکی از شما همه از اهریمن پیروی میبر نمی

 و اما در مورد منافقین بایستی گفت که مسایل زیادی از آنان سر زده و انتظاری بیش از این نیز از آنها نمی رود!

در میان آنان  ویکه وجود داشتند در حالی اهللها در زمان رسولهای مختلف از انسانپس اگر تمامی این دسته

 سات و رفتارشان را تصحیح میراه را به آنان ابالغ می کرد و احسا یبود و وحی نازل می گشت و برنامه و نقشه

توانند به  یابی به سطوح عالی نیستند و نمیها قادر به راهبایستی روشن گشته باشد که تمامی توده مسألهاین  نمود

گروه ممتازی باشند که رهبر و پیشوای پرورش دهنده به آنان توجه و عنایتی خاص دارد.. واقعیت تاریخی آن مانند 

در زیر نظر خود پرورش داد و از آن نگهداری و مراقبت فرمود،  اهللرسولاستواری که  یمی گوید: که شالوده

رسوخ و نفوذ نموده بود و با صداقت  شانهایو استواریِ خاصی بوده و ایمان، به شدت در قلبدارای صالبت 

ر به مسایل می نگریستند و تمامی افراد جامعه را در جهت رسیدن به اهداف با خود همراه می ساختند تامهرچه تم

فقان، و و حتی منا ،104"گان فراریمایهبی"و  "افراد ضعیف االیمان"و  "کند روان"و  "بر زمین چسپیدگان"و 

رس بنشانند! و این همان د شانمسیر بازدارند و بر زمینطی نمودن وانستند آنان را از دشمنان آشکارشان نیز نت

، بودشدست می آید زیرا در نهدارد بایمانی قوی و واال مقامی  یی استواری که بنیهعبرتی است که از ایجاد هسته

                                                           

خطر از  هایبه کار رفته و به افرادی اشاره دارد که با مواجهه شده با اولین نشانه "اْلفاف اْلستطارون"برای ترجمه  "گان فراریمایهبی"عبارت  -104

 میدان می گریزند و بدان پشت می کنند، مترجم.
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سی ک و ،آسمان رهنمون سازد کسی را نمی یابند که آنان را به بلندای ها متمایل شوندبه اعماق چاه هاتودهاگر 

 باز آورد. شانبه هدایتشدند  گمراه و اگر ،نمایدرا تصحیح هایشان به انحراف کشیده شد آناگر گام نیست تا

نمی  بلکه ضرورت و الزامی است که بدون آن نیست ای تزیینی و جانبیمسألهی مستحکم وجود هسته ،بنابراین

 توان مسیر صحیح را پیمود و در طریق درست گام نهاد.

*** 

نظامی در  رهبری میادین مختلف از قبیل ها درداد و رهبری توده شپرورش اهللرسولکه ، مستحکم یاین هسته

تشکیل روابط مجتمع، و رهبری فکری در ها، و رهبری اخالقی در تعامالت فردی، و رهبری اجتماعی در جنگ

ا جاهلیت بود که ب ،آری! این هستهسپردبدان  را آگاه نمودن مردم به حقیقت اسالم با استفاده از سخنان و رفتار

وش روزگار مح یرا شکست داد و بنیانش را از بیخ و بن برکند و از صحنهعربی رودررو گشت و آن یجزیره

  .نبود و سهل الوصول ، امری آسانمسألهو در حقیقت این . نهاد. نایانی جدید بنجای آن، ساختم و بر ساخت

و هر کس که وقایع تاریخی را دنبال کند و در آیات الهی که در وصف نبردِ حق و باطل نازل گشته تدبّر نماید 

رد و های نبمشقتروانی به منظور صبر در برابر مشکالت و ی هااعم از تالش ،هاییداند که چه تالشنیک می

و  هایی به وقوع پیوسته،فشانیصَرف شده و چه جان ،های جسمی و مادیساختن نفس برای آن و نیز تالشآماده

نبرد به  یگشته، تا آنکه در نهایت، نتیجه محققهای زیبایی در زمین هایی به انجام رسیده، و چه خیالچه قهرمانی

اهمیت جایگاه رهبریِ مستقیمِ  با درک این مسائل است که، مترجم( )تنها سود حق به پایان رسیده است.. و

ادارک می  ها با همکاری جماعت برگزیده اصحاببر این جماعت ممتاز، و رهبری وی بر توده اهللرسول

ای که واقعیت شالوده استوار در تمامی این جهادها آشکار می شود؛ همان شالوده یگردد و جایگاه و مرتبه

 و رنگ و بویی دیگر به جهان بخشید. ،را متحول ساخت یعرب یجزیره

، و ددررو گدررو ا، و آداب و رسوم، و رفتاری فاسدهبا عقاید، و ارزش ی بنیادیناین هسته بودکه قرار در حالی

ای و ارزشی و عرفی و رفتاری، آنان را به فساد کشانیده د که انحرافات عقیدهنهایی دست و پنجه نرم کنفسبا 

آن را عین حق و صواب می پنداشتند و معتقد بودند که این همان چیزی و بودند  خو گرفتهانحرافات  به اینو  بود

 وجه،رو به هیچ)جنگ پیش است که واجب است از آن محافظت شود و در راهش جنگ و قتال صورت گیرد

 بود.نسان آ یجنگمترجم( 

گردد،  ود )تا خالص و پاکدرگیری میان حق و باطل را به چیزی تشبیه می کند که در آتش افکنده می ش اهلل

 مترجم(:

َّا ُيوقُِدوَن عَ ﴿ َبدًا َرابِياً َوِِم ََ يُْل  اَمِء َماًء َفَسالَْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ ة  َأْو َمَتاع  النَّاِر اْبتَِغاَء ِحْليَ َلْيِه يِف َأْنَزَل ِمَن السَّ

ا َما َينَْفُع ا َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّ ا الزَّ قَّ َواْلَباطَِل َفَأمَّ ُب اَّللَُّ اَْلَ َبٌد ِمْثُلُه َكَذلَِك َيرْضِ  لنَّاَس َفَيْمُكُث يِف اأْلَْرِض َكَذلَِك ََ

ُب اَّللَُّ اأْلَْمَثاَل   [َيرْضِ
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گنجایش خویش در خود  یها هر یک به اندازهها و رودخانههباراند و درّ ( آسمان، آب فرو میاهلل از )ابرهای»

گیرد، همچنین است آنچه از طال و نقره و سودی قرار میهای زیاد و بیها، کفگنجانند، و روی این سیالبمی

 پروردگار - آورد ،آب بر میهای هائی همانند کفنمایند، کفآالت روی آتش ذوب میغیره جهت تهیّه زینت

 ود،شمی انداخته دور( زودتر هرچه و بوده بیهوده و سودبی) ها،کف امّا - زندمی مثالی چنین باطل و حق برای

 (47الرعد: )«  .زنداهلل این چنین مثالی می ،گرددنچه برای مردم نافع است در زمین ماندگار میآ ولی

راستی که )نبرد میان حق و باطل، مترجم( آتشی حقیقی است، آتشی روشن، آتشی سوزان، آتشی گدازنده و هب

از حملش می کنند و  اهللو توکل و روی نهادن به سوی  استقامتذوب کننده.. آتشی که مومنان با صبر و 

خالص می  اهللکه مومنینِ مجاهدِ صابر، نفس خود را پاک نموده و خود را برای  آنگاه این است که شنتایج

ز روی که حق، باطل را نابود می سازد ناپاکی نیز ا آنگاهگردانند پلیدی و ناپاکی از قلوب آنان رخت بر می بندد و 

 یند..و حق بر جای آن می نشزمین رخت بر خواهد بست! و برافراشتگی و قدرت و طغیان ناپاکان رو به زوال نهاده 

ع اوضا تا اینکه سرانجام، در تمامی این موارد، نقش خود را تمام و کمال ایفا نمود اهللرسولی مستحکمِ و هسته

ایی دیگر هگاه، وظیفه و نقش این هسته، گسترش یافت و مکانو آن ..عربی به نفع اسالم استقرار یافت یدر جزیره

 را نیز در بر گرفت.

عربی، پایگاه اصلی و آغوش حقیقی اسالم بود و نیروهای اسالمی از آنجا به دیگر نقاط  یدرست است که جزیره

 !خاکی بود یاما هدف، تمامی زمین و سرتاسر این کره نداعزام می گشت

بشریت به گران ، هدایتاهللرسولعربی به فرماندهی  یاین دین برای تمامی مردمان نازل شده و مومنین جزیره

ن که حقیقت دی دندوب و معلمانی ،می خواندند فرا که مردم را به سوی حق بودند گرانیدعوت و آمدندشمار می

 می آموختند: بشریترا به 

ُسوُل َعَليُْكْم َشِهيداً ﴿ ًة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعََل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ  [َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ورزید، و نه در آن تفریط و تعطیلی میی میوّ لُنه در دین افراط و غُایم )روی کردهگمان شما را ملّت میانهبیو »

نی بر مردم باشید و ( تا گواهاایدای از حیوان و فرشتهدارید و آمیزهحق روح و حق جسم را مراعات می ،شناسید

 (419: ةالبقر)«  .( بر شما گواه باشدپیغمبر )نیز

رْیِ َوَيْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْْلُنَْكِر َوُأوَلئَِك ﴿ ٌة َيْدُعوَن إََِل اْْلَ  [ُهُم اْْلُْفلُِحونَ َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

مردمان  م شریعت را بیاموزند وتربیت الزم را ببینند و قرآن و سنّت و احکاباشند که )باید از میان شما گروهی »

 (401آل عمران: )«  .وت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان خود رستگارند( دعرا

 و به سهولت به دست نمی آیند.. یستندگاه آسان نو این مسایل هیچ
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این  یزن و در حقیقت ..می پیوندد که میان سپاهیان به وقوع داردهایی تمرکز تاریخ بنا به عادت خود، بر جنگ

ریسته شود نگ به مساله گونهگر ایناما ا نمایددرگیری را مشخص می  ینبردهای نظامی است که در نهایت، نتیجه

-که نظامیان در میادین جنگ به انجام می رسانند، بُعدی بسیار مهم از حقیقت درگیریی نظامی است دکه صرفاً نبر

 و امری بسیار مهم که اهمیتی انکار ناپذیرای تنگ محصور می گردد نبرد و درگیری در دایرهو  در خفا می ماندها 

بردها هایی که ن، و آن چیزی نیست جز عقاید و ارزشاز شأن و جایگاهش کاسته می شود یاو  می افتددارد از قلم 

 شکل می گیرند و به سبب آن به وقوع می پیوندند. شبه خاطر

هاست، درگیری و کشمکش میان تمدنی پاک و ناپاک، میان در حقیقت جنگ تمدن -زبان امروزی به -جنگ

را در  ابعاد زندگانی سرتاسرجوانب نفس و  کشمکشی تمام عیار و همه جانبه که تمامیتمدن ایمان و جاهلیت، 

حتی اگر برای مدتی )اندک،  ،ی نبرد را، اگرچه جنگ نظامی، همان نقطه اوجی است که نتیجهبر می گیرد

 مشخص می نماید! ،مترجم( نیز باشد

ای معین از تاریخ، فتوحاتی به دست آورد و زمین را به تاراج برد اما تمدنی ایجاد ننمود و بهتر قوم مغول، در برهه

 نمود تقدیر چنین اهللد.. تا آنکه شانآن ن بر جاید و طغیان و کفر را ی تمدن را خشکاناست که بگوییم: ریشه

 ف شوند.که به اسالم روی آورند و به این دین مشرَّ

دست آوردند و زمین را چپاول نمودند و به غارت بردند اما ه های غربی فتوحاتی بدر تاریخ معاصر نیز، ارتش

های مادی و علمی و تکنولوژیکی که در اختیار داشتند نتوانستند تمدنی به معنای واقعی علیرغم تمامی پیشرفت

ماندگاری را در خود داشته باشد بلکه قانون جنگل را در زمین به اجرا  وجود و ایجاد نمایند که شایستگیکلمه 

کری می کند، آنان فساد ف شرَای از میدان به دَ یا به گونهو گذاشتند؛ قانونی که در آن قوی، ضعیف را می بلعد 

پراکنده  و خود دیده است در زمین منتشر کردندترین حالتی که جاهلیت در طول تاریخ به و اخالقی را در زشت

 .ساختند

 ش جنگحقیقت جنگ نیست و آتتنها  می توان گفت که - حداقل - نیست و یا حقیقت و اصل نبردنبرد نظامی، 

ه خاطرشان ها هستند که سپاهیان بو این ارزش ها حقیقت نَبَردندور نگشته است، بلکه ارزشبه خاطر آن شعله صرفاً

شان پس از پیروزی، آنها را منتشر می سازند! و به همین خاطر است که فتوحات اسالمی از گند و صاحبانمی جن

 .های توسعه طلبانه در طول تاریخ متمایز می گرددتمامی جنگ

ه بر بلغ ها و شهوتِ)با دقت در این نبردها در می یابیم که، مترجم( این شهوتِ توسعه طلبی و تصرف سرزمین

، انتشار - اهللبه دستور  - ها می نمود بلکه هدفرا عازم جنگ عربدیگران و خوار نمودنشان نبود که سپاهیان 

شد و دین اوج با یتوحید در سرتاسر زمین و نابودی جاهلیت و طغیان آن بود تا تنها شریعت پروردگار در نقطه

 گردد: اهللای خالصانه از آن به گونه

يُن ُكلهُه َّللََِّوَقاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن فِْتنٌَة وَ ﴿  [َيُكوَن الدِّ
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 (99)األنفال: «  .ای باقی نماند و دین خالصانه از آن اهلل گرددو با آنان پیکار کنید تا فتنه»

 د:می نمایرا در برابر رستم اعالم گونه آناین و همانی است که رَبعی بن عامر

ن و شان از ظلم و ستم ادیاو نجات اهللرهانیدن مردمان از بندگی بندگان و رهنمون ساختن آنان به سوی بندگی 

 شان از تنگناهای دنیا به سوی گشایش دنیا و آخرت..روانه نمودن آنها به سوی عدل اسالم و آزاد ساختن

 هللاطاغوت برهاند و او را به سوی عبادت  اسالم، تمدنی باشکوه و واال است که می خواهد انسان را از بندگی

، و از گردن نهادن به وهم و خیاالت نجاتش داده و او را به سوی خورشید حقیقت روانه سازد و از ظلم فرا خواند

 ها به سمتاز تاریکی آورد و باز از جهل و نادانی به سوی علمش و جور، به سوی عدل و قسط رهنمونش نماید و

 اش کشاند..نور و روشنایی

 اند ایجاد نماید..آنچه را که فتوحات اسالمی به بار آورده ههیچ تمدنی در طول تاریخ، نتوانست

هایی که در آن، مردانی همان نبرد؛ شودها خالصه نمی در سرگذشت جنگصرفاً های این تمدن تمام شگفتی

تعداد فراوان نفرات و تجهزات جنگی اندک، با ساز و برگ جنگیِ بی مقدار، در برابر قدرت شگرف نظامی و 

تفسیری  - پروردگارپس از لطف و یاری  - راستیهی ایران و روم به برتری رسیدند، چیزی که بمدرن و پیشرفته

و تربیت بر اساس  معتقدان بدان،و روز رستاخیز در نفس و روان  اهللی صحیح به بخش عقیدهروحتأثیر جز 

است که سبب گشت تا آن مردان اندک  امریای و فکری صحیح به خود نمی شناسد، و این همان حقایق عقیده

را در نوردند و این سرعت در  ، سرزمین هندشرق به اقیانوس رسند و از جهتغرب از سمت سال،  50در کمتر از 

 طول تاریخ نظیر ندارد..

ه خالصه نمی گردد بلک آنهاد اما عجائب صرفاً در گیرنها در میزان تاریخ بسیار مهم و چشماگرچه این جنگ و

ارد دین وها انسان بدون هیچ اجبار و اکراهی، که ملیونها توسط اسالم نهفته است و اینشگفتی اصلی در فتح قلب

 گشتند )و در مقابل آن گردن کج نمودند، مترجم(. حق

 :گیردنمیانجام اجبار مردمان به پذیرش دین در اسالم هرگز نبرد برای 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴿ َ الره يِن َقْد َتبَيَّ  [ال إِْكَراَه يِف الدِّ

 «  .( دین نیست، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضالل مشخّص شده استبار و اکراهی در )قبولاج»

 (151البقرة : )

جاهلیتی است که خود را در قالب عقاید و افکار جاهلی بروز داده و نظمی جاهلی برپایه  زدودنبلکه نبرد برای 

د می ها آزاآن شکل گرفته است و سپاهیانی جاهل از آن حمایت می کنند و اگر این جاهلیت از بین رود انسان

 گردند تا آنچه را که می خواهند برای خود برگزینند:
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ْشُد مِ ﴿ َ الره َواَّللَُّ َسِميٌع  اَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاَّللَِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة اْلُوْثَقى ال اْنِفَصاَم هلََ َقْد َتَبيَّ

 [َعلِيمٌ 

ا و هشیطان و بتاست، بنابراین کسی که از طاغوت )چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضالل مشخّص شده »

، وردآ( نافرمانی کند و به اهلل ایمان سازدپوشالی و هر موجودی که بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف  انمعبود

( اصالً گسستن ندارد و اهلل شنوا و رهاند وو او را از سقوط و هالکت میه است )ترین دستاویز درآویختبه محکم

 (151: البقرة)«  .دانا است

فس و گمراهی آشکاری سیر می کند اما ن برکه بماند، علیرغم این باقی سابقشو اما اگر کسی خواست تا بر دین 

که برای مومنین ایجاد مشکل نکند و با آنان سر جنگ نداشته باشد اش محفوظ مانده و مادامیدین و تمامی هستی

 :بوددر امان خواهد 

ْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف ﴿ وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِليِْهْم إِنَّ اَّللََّ َُيِبه ال َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ََل ْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَِبه يِن َوََل الدِّ

 [اْْلُْقِسطِيَ 

اند و از شهر و دارد از این که نیکی و بخشش کنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیدهاهلل شما را باز نمی»

 (8: اْلمتحنة)«  .دارداهلل نیکوکاران را دوست می ،اندنراندهدیارتان شما را بیرون 

این کار مبادرت ورزیدند که  انجام ها انسانی که بدون زور و اجبار در اسالم وارد شدند هنگامی بهو این میلیون

-سانان ؛مشاهده نمودند رسانده بودندکه بدان گردن نهاده و آن را در واقعیت زندگی به انجام  آدمیانیدر  را دین

ودند که ای به نمایش گذاشته برا در عالم واقع به گونهکه بر اساس حقیقت اسالم پرورش یافته بودند و آن هایی

تعجب همگان را برانگیخته بود و درنتیجه، قلب مردمان برای این آیین پاک، به تپش افتاد و بدان گرویدند، و اگر 

ند حتی اگر فاتح میادین نبرد نیز می گشتند نمی توانستند در چنین زمان اندکی، این مومنین در این سطح واال نبود

راه نمی  هاحجم وسیع از مردمان را جذب اسالم نمایند چرا که شمشیر، صرفاً زمین را فتح می کند و به درون قلب

 یابد!

 گونه می فرماید:به رسولش این اهلل

﴿ َُ وا ِمـْن َحْولَِك َوَلْو ُكنَْت َفّظًا َغلِي  [اْلَقْلِب اَلْنَفضه

 (459: )آل عمران«  .شدنددل بودی از پیرامون تو پراکنده میخوی و سنگو اگر درشت»

است پس حال و روز فاتحان نبرد و برندگان  ؛ محمد المصطفیاهللی رسول و برگزیده مخاطب این آیه،

 پسندیده مجهز نباشند؟! میادین جنگ چگونه خواهد بود اگر به اخالق نیکو و
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اندک از زمان، یکی از آثار تربیت بی نظیری است که  یها به آیین اسالم در آن برههبه تاکید که ورود ملت

نمود و بدان  شای تمام و کمال مراقبترا بر اساس آن پرورش داد و به گونه ی مسحکمآن هسته، اهللرسول

 باشد: اهللبرد اراده و قَدَر برای پیشای توجهی ویژه مبذول داشت تا وسیله

يِن ُكلِّهِ ﴿ قِّ لِيُظِْهَرُه َعََل الدِّ َدى َوِديِن اَْلَ  [ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلُ

 یر همهب راآنو آئین راستین ) اسالم ( فرستاده است تا  اهلل است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود»

 (9: الصف)«  .چیره گرداندهای دیگر آئین

ها در این آیین پاک خالصه نمی گردد بلکه عدالت امّتو عجائب فتوحات اسالمی تنها در وارد گشتن سریع 

های در تعامل با سرزمین -بر اساس آیین پاک اسالم رسول اهللپرورش یافته توسط  -ای که مسلمینِمثال زدنی

 ی که داستان عمرابه اجرا گذاشتند را نیز نباید از خاطر برد، به گونه خود ماندگان بر دینباقیفتح شده و حتی با 

عاص پشت وی را به در آورده بود و کلماتی که  بن عَمرو پسر که ضرباتقبطی در برخورد با پدر آن جوان 

فرد همنحصر ب تاریخ  و در طولخاص و عام بوده  ید، شهرهرانبر زبان  عاص بن عَمرودر مقابل  مسلمین یخلیفه

 :است

هاُُتُم أحراراً » ُم الناس وقد َوَلَدُُتم ُأمَّ  «يا َعمرو! َمتى إِسَتعَبدته

 (اند!شان آنان را آزاد به دنیا آوردهکه مادراناید در حالیای عَمرو، از چه زمان مردمان را به بردگی گرفته)

اریخ ها در زبان عربی چنان عجیب است که در تملت یها نیست، داخل گشتن آزادانهو البته باز این پایان شگفتی

ردند و فراموشی سپباد زبان خویش را به  - حتی کسانی که بر دین خود استوار ماندند - هانظیر ندارد، آن ملت

عربی را برای خود برگزیدند و با آن سخن می راندند و تفکر می نمودند و عبادات خود را به انجام می زبان 

 رسانیدند!

 از پس - نوعی ضمانت، استوار یتربیت شالوده به اهللرسولتوجه بسیار زیاد و بیش از حد  ی دیگر اینکهنکته

پر گشود،  اهللبه سوی  پیامبرالهی به شمار می رفت، و پس از آنکه  یبرای استمرار منهج و برنامه - اهلل

های زندگی در آن به واالیی که در تمامی صحنههای مثال تمامیبا  - ی خلفای راشدینگرانهخالفت هدایت

 امتدادو پایان نزول وحی،  اهللرسولاین حقیقت بود و بعد از وفات  )بارز، مترجم( مصداق - وقوع پیوست

 به حساب می آمد.ایشان راستین و واقعی منهج 

گونه ننداشته باشد اما آ بسیار و تقدیر چنان بود که دوامِ به طول نینجامید زمان زیادیدوره، درست است که این 

که خاورشناسان و دشمنان این دین می پندارند، پایان خالفت به معنای از دست رفتن اسالم، و اتمام کار آن نبود، 

و بسیاری از اعمال آن، از حد واجبات فراتر رفته و وارد  به مانند پرواز در آسمان بوددر حقیقت، این دوران، 

و رسولش واجب نگشته بود، و  اهللود که در مورد آنها الزامی وجود نداشت و از طرف وادی مستحباتی شده ب

قت دچار افتادند در حقیفرو نزدیک آن یا و به سطح واجبات و  ، سقوط کردندزمانی که مردم از این جایگاه رفیع
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ن برای حرکت دادند و همی یمههایشان اداگام با ونگشتند بلکه از پرواز بر فراز زمین بازماندند و سقوط انحطاط 

به نشر توحید همت گماشتند و جهانیان  - پرواز در آن سطح عالی بازماندند پس از آنکه از - آنان بس است که

پس از نقطه اوج  قرن 10، یعنی تا میالدی 17تا قرن  اروپا ؛ تمدنی کهمند ساختندبهره واالهای تمدنی را از ارزش

 اش بهره جست.و از روشنایی ، مترجم( ونوشید ی آناز چشمه)که همان خالفت بود،  جهان اسالم

روشنایی  ای کوتاه تولیدی کوتاه از زمان، رعد و برقی نبود که برای لحظهگونه است که می بینیم آن برههو این

اراده فرماید  اهللراه بوده و تا زمانی که  ینماید و از بین رود بلکه نور درخشانش تا هم اکنون نیز روشن کننده

 و تمامی ها بودهنسل یچنان یاری دهندههم ،به عنوان الگویی واقعی ،این دوره !به کار خود ادامه خواهد داد، آری

مهم  ها نتوانند در عمل به اینتا به سطح آن رسند، و حتی اگر این نسل نمایندمیها بدان گرایش دارند و تالش آن

صعود نمودن همیشه از سستی  یشان به سوی صعود است و ارادهحداقل این است که جهت حرکتدست یابند 

ختم نحطاط ا به سقوط منجر می شود )و بهزمین، نشستن  یکردن و بر زمین نشستن بهتر است، زیرا به حکم جاذبه

ی هاتمامی حرکت. سویش متمایل می گردند به خود جذب می نماید.و زمین، آنانی را که  (می گردد، مترجم

 ریشه در آن - یکی از آنهاست ،معاصر یو نمونه چه بسیارندو  - در طول تاریخ اسالم، و احیاءگری اصالحی

 می مسیرراه و  های که همچنان روشن کنند، برههی درخشان دارند و روشنایی راه خود را از آن می گیرندبرهه

خ آن دوره از تاری کهند و دار و به همین خاطر است که خاورشناسان و تمامی دشمنان اسالم، تالش داشته ،باشد

 ها ازاین نور درخشان و خیره کننده را خاموش سازند و نگذارند نسلی از نسل تارا گنگ و مبهم نشان دهند 

 ه ثمر نشیندشان بمحال است که تالش ناپاکها به حرکت افتد، و و دوباره به سوی بلندی ویدآن بهره جروشنایی 

 سر ستیز دارند: اهللزیرا با قَدَری از قدرهای  ، مترجم(شان سراب گونه است!چه دانند که تالش آنان و)

 [افُِرونَ ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اَّللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواَّللَُّ ُمتِمه ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه الْكَ ﴿

ند گرداند، هرچ( خود را کامل مین خاموش گردانند، ولی اهلل نور )آئینهایشا( اهلل را با دهانخواهند نور )آئینمی»

 (8الصف: )«  .که کافران دوست نداشته باشند

*** 

ی آن هستهبرای پرورش  اهللرسولدر اینجا در پی آنیم تا در مورد امری بسیار حیاتی و مهم در سبک تربیتی 

  باشد.می با اصحاب و یارانش حضرت رسول مشورتحجم باالی  و این مساله، همان سخن رانیممستحکم 

 اهللکه برای هر موضوعی که بود در حالی و مشورت هنیازمند مشاور پیامبرو در ابتدای امر می پرسیم که آیا 

اراده می فرمود که رسولش بیان کند وحی نازل می گشت و هر زمان که جماعت مسلمین در انحراف می افتادند 

د نیز پیش می آم آن حضرتمسیرشان را تصحیح می نمود؟ وحی حتی برخی از مسایلی را که برای شخص 
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تعامل وی با اسیران  ی، و یا نحوه105کتوممی توان به برخورد پیامبر با عبداهلل ابن م به عنوان مثالاصالح می فرمود و 

 اشاره نمود! 106بدر

دوش می کشید و زندگانی مومنان را در دوران مکه و  که سنگینی بار دعوت را بردر حالی رسول اهللهرگز! 

مدینه مدیریت می نمود به هیچ وجه نیازمند مشاوره نبود، اما مشورت گرفتن و مشاوره نمودن از اصول و الزامات 

 به شمار می آمد! تربیت

می  ، سربازانی ملتزم و پایبند به وجود"گوش به فرمان بودن: سمع و طاعة" اصل درست است که تربیت بر روی

 گاه سبب نمی گردد که رهبر و پیشوایی از میان آنان بر خیزد!آورد اما هیچ

 )میزان باالی مشورت در حالی بود که گوش به فرمان بودن به نسبت اوامر پیامبر ذاتاً امری مطلوب بود و، مترجم( و

 :بودبر بندگان واجب گشته  اهللکه از جانب  بود عبادتی پیامبرالتزام به فرمان به تاکید، 

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اَّللََّ﴿  [َمْن ُيطِِع الرَّ

  (80: )النساء«  .در حقیقت از اهلل اطاعت کرده است ،اطاعت کند هر که از پیغمبر»

 إاِلَّ لِيَُطاَع بِإِْذِن اَّللَِّ ﴿
 [َوَما َأْرَسْلنَا ِمـْن َرُسول 

 (11: النساء) « .ایم مگر بدین منظور که به فرمان اهلل از او اطاعت شودو هیچ پیغمبری را نفرستاده»

ُسوُل ﴿  [َفُخـُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنْـُه َفاْنَتُهواَوَما آَتاُكُم الرَّ

ته ئی که شما را از آن بازداش( آورده است اجراء کنید، و از چیزهاچیزهائی را که پیغمبر برای شما )از احکام الهی»

 (7: اَلِش)  «.دست بکشید است

َا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِيُعوا ﴿ ُسوَل...َيا َأُّيه  [الرَّ

 (59: النساء)  «...اید! از اهلل و از پیغمبر اطاعت کنیدای کسانی که ایمان آورده»

                                                           
ران بدان گاه که س ،اخم و تخم کرد. مخاطب پیغمبر است ،کشید چهره در هم« : عَبَسَ»چنین می فرماید:  "عبس"ی دکتر خردمدل در تفسیر سوره -105

مان نابینای صادق و لقریش در خدمتش بودند و امیدوار بود که دعوتش را بپذیرند و با اسالم ایشان، قبائل و مردمان زیادی آئین یکتاپرستی را پذیرا گردند مس

مکتوم به مجلس درآمد و با صدای بلند مکرّراً از آن حضرت تقاضای درس ابن ام عبداهلل نام صمیمی و عاشق دینداری، و راغب فهم علم و دانش آسمانی، به

دعوت اشراف به سوی دین خدا گردید  یو وعظ قرآن و احکام دین کرد. اثر ناخوشنودی در چهره مبارکش پدیدار شد و از او روی گرداند و سرگرم ادامه

 ، مترجم.فت، و این مسأله، درس عبرت جاویدانی برای مسلمانان شدلذا مورد خطاب و عتاب آفریدگار قرار گر

می پردازد که چرا اسیران بدر را در مقابل فدیه آزاد نموده و آنان را به قتل  به عتاب حضرت رسول اهللسوره انفال دارد که در آن  67اشاره به آیه  -106

ْنَيا َواَّللُّ ُيِريُد اْلِخَرَة َواَّللُّ َعِزيٌز َحكِيمٌ َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن لَُه ﴿ نرسانده است: ى َحتَّى ُيْثِخَن يِف األَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الده باشد که هیچ پیغمبری را روا ن» [َأِْسَ

( متاع دنیا را ب رسولاسیران جنگی بگیرد )تا از آنان فدا گرفته و آنان را رها کند( مگر تا زمانی که خون )ناپاکان را( در زمین بسیار بریزد. شما )ای اصحا

 .مترجم، «مقتدر و کارش همه از روی حکمت است اهللخواهد، و آخرت را می اهللخواهید و می
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 [َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم فِْتنٌَة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ ﴿

ه عذاب دردناکی گیرشان گردد، یا این کبترسند که بالئی گریبانکنند، باید از این آنان که با فرمان او مخالفت می»

  (19: نورال)«  .دچارشان شود

ُفوا َعـْن َرُسوِل اَّللَِّ َوال َيْرَغُبوا ﴿ ْم ِمَن اأْلَْعَراِب َأْن َيَتَخلَّ  [بَِأْنُفِسِهْم َعـْن َنْفِسهِ َما َكاَن أِلَْهِل اْْلَِدينَِة َوَمْن َحْوهَلُ

 یشترب نشینان دوروبر آنان، از پیغمبر اهلل جا بمانند و جان خود را از جان پیغمبرکه اهل مدینه و بادیهدرست نیست »

 (410التوبة : )«  .داشته باشند دوست

که عبادتی الزامی است سبب رستگاری و نجات نیز می ، عالوه بر ایناهللرسول که التزام به اوامریدبا وجو

بال آن بلکه به دنی پایبند به اوامر رهبرشان باشند صرفاً سربازان نمی خواهد که اصحاب از پیامبر اما ،گردد

 گردانند: محققرا  امّتو هدف وی از ایجاد این  اهللکه آنان را به رهبران بشریت مبدل سازد تا قَدَر  است

ًة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعََل النَّ ﴿ ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ  [اِس َوَيُكـوَن الرَّ

 «.تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر ) نیز ( بر شما گواه باشد ایمقرار داده رویگمان شما را ملّت میانهو بی»

 (419البقرة: )

ه حاصل تربیت نمودو آماده نمودن افراد برای فرماندهی و رهبری، تنها از طریق مشورت نمودن رهبر با کسانی که 

 می گردد...

 لندگی و رشد را به وجود می آورد:، آگاهی و باآنانمشاوره همان عاملی است که در میان 

َبَعنِي َوُسبَْحاَن اَّللَِّ َوَما َأَنا ِمَن اْلُْ ﴿  َأَنا َوَمِن اتَّ
كِيَ ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إََِل اَّللَِّ َعََل َبِصرَیة   [ِْشِ

(، باشندو پیروان من هم )چنین می خوانم( با آگاهی و بینش به سوی اهلل میراه من است که من )مردمان راین بگو ا»

 (408يوسف: )«  .باشممشرکان نمی یدانم، و من از زمره( می)از انباز و نقص و دیگر ناشایستو اهلل را منزّه 

موضوعی مستقل بوده و ذاتاً امری مطلوب است و در کنار ایمانی قرار می  "بصیرت"و از ظاهر آیه پیداست که 

 گونه از آن یاد می کند:این اهللگیرد که 

كِيَ ﴿  [َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َوَما َأَنا ِمَن اْلُِْْشِ

 «.باشممشرکان نمی یو من از زمرهاست  منزّه پاک و اهلل و»

این  ش)و سبب الزامبه شمار می رود  الزامیای مسألهاست اما بصیرت نیز  ضروریدرست است که ایمان، امری 

به طور کامل بارور گردد  ،اهللبه اذن  تاانداخته شود دین در دنیای واقعی به جوالن و حرکت  است که، مترجم(

ای در پی مرهکاری که ث سببها و یا بخشی از آنها، در اثر حرکتی اشتباه، و به تمامی تالش وو به ثمر بنشیند، 

 رود.نندارد به هدر 
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قدرت  های مختلف، با استفاده ازمشورت گرفتن رهبر از یاران و اصحابش سبب می گردد که پیروان در موقعیت

اب را بر مبنای هدف مورد نظر انتخهای مختلف را محک زنند و بهترین آن تعقل خود به تفکر بنشینند و ایده

، خود نظر و د چرا که اعالم رایآورمی فراهم نیز  را افراد گشتن پذیرمسئولیت اتموجب و از سویی دیگر،نمایند، 

گاه که مشورت گرفتن بارها و بارها تکرار می شود، فکر کردن، و تصفیه نمودن نوعی مسئولیت در پی دارد.. و آن

 هاا آنهای عملی که بپذیرش مسئولیت آنها نیز ادامه می یابد و آدمی برای رویارویی با وضعیتنظرات به همراه 

 ولیت نمیئمواجه می شود آماده می گردد، در نتیجه از برخورد با مسایل، ترسی به خود راه نمی دهد و از مس

مند هموفق می بایست از آن بهر شانه خالی نمی نماید و این همان صفاتی است که یک رهبر شگریزد و از زیر بار

 .آل مبدل نمی شودو طبیعتاً، هر انسانی به رهبری ایده ..باشد

گاه نمی توان وجود استعداد تبدیل شدن به یک رهبر موفق را در درون افراد هیچاما بایستی توجه داشت که 

 زمالهای در معرض آموزش - که تحت پرورش و تربیت هستند- هاشناسایی نمود مگر آنکه گروهی از انسان

هایشان بروز کند و در نتیجه، این امکان به وجود آید که از میان آنان، افرادی که ها و تواناییقرار گیرند تا قابلیت

از استعداد و توانایی الزم جهت انجام کار برخودارند شناسایی شوند و مورد تشخیص قرار گیرند... اگر افراد در 

، شرایط اکتساب مهارتِ ش قرار گیرندرپرو مورد ، "گوش به فرمان بودن: سمع و طاعة"اساس بر همه حال، 

طراب گردد گرفتار اض واگذارگاه اگر به آنان مسولیتی در کسی فراهم نمی آید و آن ، مترجم(رهبری)مطلوبِ 

، سربازانی مخلص و وفادار باشند پس از کار خودشده و شکست می خورند و حتی اگر در حیات رهبر کهنه

 ساخته و به عقب می رانند!درگذشت وی، حرکت و جماعت را واژگون 

که در حالی این همه بر مشورت با پیروانش اصرار می ورزید اهللجاست که مشخص می گردد چرا رسولو این

از وی به  پسآماده سازد تا را  اصحاببه دنبال آن بود که  - آگاهانه - ، آری، پیامبرنیازی بدان نداشت

و  هددرهبرانی کارکشته، و یا حداقل به مشاورینی خوش فکر مبدل گردند و در نتیجه، حرکت به مسیرش ادامه 

 .گرفتار شکست نگردد، این رهبر الهام بخش و واالو پس از وفات  ،متوقف نگردد

*** 

مستحکم در طول  ینمود و این است نقش آفرینی این هستهتربیت  اهللرسولاستواری که  یاین است شالوده

 .تاریخ

در  برپیامهای عظیمی که برای سرگرمی و خوش گذرانی نبود و تمامی آن تالشی مستحکم هستهوجود این 

راه به ثمر رساندنش به خرج داد بیهوده و بی مورد به شمار نمی آمد بلکه الهام و یاری و توفیقی الهی بوده و 

اسالم را به خاطرش فرو فرستاده محسوب می  اهللترین کار برای این دین و برای هدف بزرگی که ضروری

 گشت.
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در  هللارسولهج نرا دریابیم و آن را در پرتو م اشو اکنون به واقعیت معاصر بر می گردیم تا سیمای حقیقی

 بر دوش کشید مورد بررسی قرار دهیم. های این دین رای مستحکمی که برای اولین بار سختیتربیت هسته

 وضعیت جاهلیت امروز چگونه است؟
 می فرماید: "ن تیمیهبا"

همانند آنچه  ، جاهلیت مطلق می تواند در شهری باشد اما در شهری دیگر نباشداهللرسولو اما پس از بعثت "

 یدیگر وجود ندارد؛ مانند فردی و گاه در شخصی وجود دارد و در شخص که در سرزمین کفار در جریان است،

 ی نیزاسالمسرزمین برد هرچند که در میدر جاهلیت به سر  زیرا در این حالت وی که هنوز مسلمان نگشته است

، قیامت، دیگر جاهلیتی وجود ندارد زیرا همواره و تا برپایی پیامبر، پس از بعثت طور مطلقباشد... اما در زمان به 

گاهاً جاهلیت مقید، در برخی از بالد اسالمی و بسیاری از مسلمین وجود  باشند... اماگروهی هستند که بر حق 

 107"دارد.

ر شان پایبند بودند هر چند که داین اوضاع قرن هشتم هجری است که در آن مسلمین به بسیاری از الزامات دینی

ما را مشاهده می نمود  واقعیت کنونی راستی اگر ابن تیمیهههایی نموده بودند.. ببسیاری از جهات نیز کوتاهی

، هاو مُجاز نمودن هارواج یافته و مبنای منع کردن «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »که بدعت تشریع به در حالی چه می گفت

وضع شده، گناهی نابخشودنی  ، به موجب نص قوانینِاهللمی باشد و حکم نمودن به شریعت ن «َما َأْنَزَل اَّلل َغرْیَ »

ها انسان در است و هر کس که خواهان آن باشد سر خود را از دست می دهد و به خاطرش هزاران و بلکه میلیون

گونه آن - از اصول مبدل گشته و رعایت حجاب اند.. و برهنگی زنان به اصلیها تحت شکنجه قرار گرفتهزندان

قرار  را مورد هجومنآبا شدیدترین لحن و با تمامی قوا  هارسانه بدعتی نابخشودنی است و - امر فرموده اهلل که

که با رضایت طرفین باشد مورد حمایت قرار می دهد انگار که صرفاً .. و قانون، انجام فواحش را مادامی می دهند

یت، خالق مجاز در عرف جاهلو ی ندارد ربط اهللاند و این مسایل به جواب سوال یاین دو نفرند که تعیین کننده

دوستی و "و و نمی تواند چیزی را منع کند یا مجاز اعالم دارد،  ،موضوعات دخالت نمایداین که در  نیست

های را خوش نمی دارد، به مدد رسانهو برای پروردگار تعصبی مردود است و مَذاق زمانه آن اهلل در راه "دشمنی

                                                           

و  ،ها، اشخاصجاهلیت را در سه بخش مکان ،نقل شده است، شیخ االسالم "اقتضاُء ِصاط اْلستقيم ْلخالفِة اصحاب اْلحيم"این مطلب از کتاب  -107

فردی  در مکان و یا در اشخاص خاصی جاهلیت مطلق وجود داشته باشد مثالً  اهللها بررسی می نماید و می گوید که ممکن است پس از بعثت رسولزمان

االسالم نیز باشد و جهل این شخص اگر همراه با بی علمی باشد جهلی بسیط و ساده به شمار که کافر است در جاهلیت مطلق به سر می برد هرچند که در دار

انایی بی بهره است در جهل مرکب به سر می برد زیرا اگر این شخص علم حقیقی و راسخی به حقایق می آید و اگر فرد گمان کند که می داند در حالیکه از د

 ،همواره تا روز قیامت ها باید گفت از آنجایی که طبق حدیث پیامبرچنان در گمراهی سیر حیات کند، اما در مورد زمانکه هم ه باشد ممکن نیستداشت

همراه  که حق را به هستندپس در کل زمان ممکن نیست که جاهلیت مطلق وجود داشته باشد و در هر عصری گروهی  در صحنه حضور داردای بر حق طایفه

را به دیگران عرضه می دارند، مطلب دیگر شیخ االسالم در مورد جاهلیت مقید یا جزیی است، در این نوع جاهلیت که به قول شیخ در بسیاری خود داشته و آن

اندکه با آن بجنگند و از درون خود ریشه کنش موظف و آنها ریشه می کند آنانوجود داشته باشد برخی از اعمال جاهلی در درون  از مسلمین ممکن است

ؤ نك امرإ» زند زنی سیاه می خواند، به ابوذر می فرماید:کند و او را فردر همان قضیه که ابوذر به بالل حبشی توهین می سازند به عنوان مثال حضرت رسول

  (، مرتجم.های جاهلیت وجود دارددر تو نشانه) «فيك جاهلية
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 از عرف و آداب و رسوم و افکار ،کس حق ندارد به هر دلیلیای مبدل گشته و هیچدهکدهارتباط جمعی، دنیا به 

آن سرپیچی نماید و دین به صورت خاص، سرشار از دالیلی است که خشم می کارد و نفرت درو می کند و در 

 ن طور است...آطور است و و این گرفته استرا در پیش افراط  طریقترویج تعصباتی که سبب دشمنی می گردند 

چه می  نمودمشاهده میرا  های اسالمیواقعیت معاصر غرب و بسیاری از سرزمین ابن تیمیه اگر راستیهب

 ؟گفت

 «بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء»

 108(.اسالم با غربت آغاز گشت و به زودی به همان غربتش باز خواهد گشت، پس خوشا به حال غریبان)

ب داشتی از جانچه انتظاری می رود؟ و آن چه امر بزرگی است که آنان را مستحق چنین بزرگ زمانهاما از غرباء 

 گردانیده است؟ اهلل

زد ن طبق نص قرآن کریم، غربت دوم انجام می دهند زدودنهایی که غرباء برای شکی نیست که تمامی تالش

 :بی اجر نمی ماند اهلل

ُُ الْ ﴿ ُْم ال ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال َُمَْمَصٌة يِف َسبِيِل اَّللَِّ َوال َيَطُأوَن َمْوطِئًا ُيِغي اَر َوال َينَاُلونَ َذلَِك بِأََّنَّ  ِمْن َعُدوٍّ ُكفَّ

ْم بِِه َعَمٌل َصالٌِح إِنَّ اَّللََّ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُْْحِسنِيَ   َوال ُينِْفُقوَن َنَفَقًة َصِغرَیًة َوال َكبرَِیًة َوال َيْقَطُعونَ  * َنْياًل إاِلَّ ُكتَِب هَلُ

ْم لِيَْجِزَُّيُُم اَّللَُّ َأْحَسَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ   [َواِديًا إاِلَّ ُكتَِب هَلُ

موجب که  دارندرسد، و گامی به جلو برنمیچرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه اهلل به آنان نمی»

ته نیکوئی برای آنان نوشمگر این که به واسطه آن، کار  زنندبردی نمیخشم کافران شود، و به دشمنان دست

( هدر را گذارد و آنمزد نمیگمان اهلل پاداش نیکوکاران را )بی(. بیشودپاداش نیکوئی بدانان داده میو شود )می

پرند س( نمیو هیچ سرزمینی را )در رفت و برگشت از جهاد کنند،اد نمیهیچ خرجی خواه کم خواه زی *. دهدنمی

کنند بدیشان ( اهلل پاداشی نیکوتر از کاری که میشود، تا )از این راهآن ( برایشان نوشته میمگر این که ) پاداش 

 (414 – 410: التوبة)«  .دهد

برای خود ترسیم ننمایند و در کارهایی که جهت از بین  یراه یاما این امر سبب آن نمی گردد که غرباء، نقشه

 بردن غربت اسالمی در دنیای معاصر به انجام می رسانند اولویت بندی نداشته باشند.

ی مستحکمی که دعوت را به سوی گیری هستهها بدون شکلفعالیت ، مترجم(مان بر این است کهگمان) آیا

 رو به اصالح می نهد؟! مترجم( منتشر نماید، و در میان آنان)ها رهنمون سازد توده

ان صدر که بنیانی به مانند بنی - نداردو کسی نیز چنین انتظاری  - در همین ابتدای امر می گوییم انتظار نداریم

های ای از ویژگیها ایجاد نماییم اما با این وصف، مجموعهاصلی و چه از نظر توده یچه از نظر هسته، اسالم

                                                           
 این حدیث را روایت نموده است. مسلم -108
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تالش زیاد و  شدعوت استوار نخواهد ماند حتی اگر در راه د دارند که بدون آنها، بنا و ساختمانِضروری وجو

 های طاقت فرسایی متحمل شویم.وقت فراوانی به خرج دهیم و زحمات و مشقت

ماندن در سطح نوافل و رانه های رفیع قدرت و تواناییِ )در ک ما از کسی نمی خواهیم که به مانند اصحاب

شی تال اند کهمستحبات، مترجم( به پرواز در آید زیرا هرچند که در طول تاریخ اسالمی، همواره افرادی بوده

ض اما این امر بر کسی فراند رفیع به پرواز درآورده یهاهایشان را به سوی آن افقاند و نفسمستمر به خرج داده

م تا اعمال و گام برداری و یا حتی نزدیک آنها ت و فرایضما به دنبال آنیم که در زمینِ واجبا بلکهنگردیده است، 

 مان گردد.سبب موفقیت اهللکردارمان مورد پذیرش درگاه پروردگار واقع شود و به اذن 

ی مستحکمی که وظیفه دارد ضمن ایجاد پایگاهی هستههمان ی مستحکم چیست؛ در هسته ضروریاما مشخصات 

 مردمی، آن را راهنمایی و هدایت نموده و به تربیت و پرورشش همت گمارد؟ 

و نماز برپای دارد و زکات مال دهد و سر  آوَردو روز آخرت ایمان  اهللکه به  ، به صِرف اینکهآیا هر انسانی

ی نیست استوار وارد گردد؟ شک یآن را می یابد که در شالوده تعالی فرود آورد، شایستگیتعظیم به درگاه باری

ی در چه ها بایستمی باشند اما این ویژگی الزم و ضروریکه این صفات، صفاتی عظیم و واال بوده و تمامی آنها 

 ؟کند کفایت می "ی مستحکمهسته"گیری برای شکلها این خصیصهصِرف درجه و چه سطحی باشند؟ و آیا 

ی گذری سوال شود: کیست که تو را رزق مگردم.. اگر از رهالی را عنوان داشتم و بار دیگر بدان بر میپیشتر مث

! اما اگر همین شخص، با ابزار رزق مورد آزار قرار گیرد می گوید: فالنی به دنبال اهللمی گوید: بی شک دهد؟ 

رازق بوده و از قدرتی استوار و  اهللآن است که رزق مرا قطع نماید! آیا به راستی ایمان به این حقیقت که 

لوک و شته و در سگ قلبی چنان در وجود این فرد ریشه دوانده که تبدیل به یقینمستحکم برخوردار است آن

ه را عُمق بخشیده و به درجقدر بر روی ایمانش کار کند که آنکه وی نیاز دارد آنرفتارش جاری شده است یا آن

همان کسی است که ضرر می رساند و منفعت به خالیق عطا می کند و  اهللاین حقیقت که  و رساند؟ب شیقین

 :باشدمیمی میراند و زنده می گرداند نیز چنین 

 [َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَِّ َفإَِذا ُأوِذَي يِف اَّللَِّ َجَعَل فِْتنََة النَّاِس َكَعَذاِب اَّللَِّ﴿

ایم، امّا هنگامی که به خاطر اهلل مورد اذیّت و آزار قرار گویند ایمان آوردهدر میان مردم کسانی هستند که می»

 سانهم( ادنی در) را مردمان یشکنجه( ایشان انگار برگردند، دین از بسا چه و آیندمی فریاد و ناله به) گرفتند،

 (40: العنكبوت)«  .شمارندمی( آخرت در) اهلل عذاب

رار است ، که قی مستحکمآیا چنین شخصی و چنین آجر و خشتی، شایستگی آن را دارد که در ساختمان هسته

است از ار پروردگ های؟ و آیا در ابتال و آزمایش الهی که سنتی از سنت، جای گیردرا بر دوش کشد سنگینی بنا

 ؟خواهد بود مندهرهثبات و استواری الزم ب
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ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتنُوَن  *اَل ﴿ وا َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمـْن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َصَدقُ  *َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

 [َوَلَيْعَلَمنَّ الَْكاِذبِيَ 

یغمبر  و رسالت پو به یگانگی اهللایم )مین که بگویند ایمان آوردهاند هآیا مردمان گمان برده * الف، الم، میم.»

ئین هائی که باید در راه آها و سختیبا تکالیف و وظائف و رنجشوند و ایشان )رها میه حال خود ( بایماقرار کرده

ات و قّبا انواع تکالیف و مشاند )ی را که قبل از ایشان بودهما کسان * گردند؟!آسمانی تحمّل کرد ( آزمایش نمی

دروغ  گویند، و چه کسانیکسانی راست میایم، آخر باید اهلل بداند چه ( آزمایش کردههاها و محنتبا اقسام نعمت

 (4 – 9: )العنكبوت « .گویندمی

 :آیندی این نوع آزمایش بر میاز عهده افرادبسیاری از  چرا که نه و آزمایش صرفاً با عذاب نیستفتو 

رْیِ فِْتنَةً  ﴿ ِّ َواْْلَ  [َوَنْبُلوُكْم بِالِشَّ

 (95: األنبياء)«  .آزمائیمدر زندگی دنیا ( کامالً می ها )ها و خوبیما شما را با سود و زیان و بدی»

تر است زیرا بسیاری از مردمان را می یابی که در مقابل شدیدترین بلکه آزمایش بر خیر و نعمت بسی خطرناک

مال و قدرت و منزلت و مقام و کثرت پیروان و  فریبندگیِ اند اما نمی توانند در برابرها مقاومت نمودهعذاب

که  ابندیمیرا شایستگی آن اندتحمل نمودهها را کاران بر خود مسلط گردند.. آیا تمامی آنانی که سختیخدمت

عظیم  یکه رهبری از رهبران این هستهاستوار باشند چه رسد به این یهای تشکیل دهنده شالودهخشتی از خشت

 ؟!شوند

 ام: بدان اشاره داشته "اْلعاِصواقعنا "در کتاب پیشتر که زنم و در اینجا مثالی می

از کلمات پرباری است که می توان در مورد آن اشعاری بسیار زیبا سرود و یکی از واژگان مهم در  "برادری"

هنگام ایجاد عقد برادری میان  اهللرسولترین مواردی است که اسالم اصیل و ناب به شمار می آید و از مهم

 )و با عقد برادری میان مسلمین، مترجم( تعمیق نماید ی مستحکمدر درون هستهتالش نمود تا مهاجرین و انصار 

و از هر آنچه که جاهلیت عرب استوار می ساخت  تر گشتز برادری نَسَبی بسیار قویوجودشان ا این پیوند در

 .بودتر مستحکم

اشاره نمودم: این نوع رابطه برادری در شرایطی که مردم در امنیت و  "واقعنا المعاصر"گونه که در کتاب و همان

الت، ، مترجم( زیرا در این حو مورد استقبال قرار گیرد) به سهولت انجام شودآسایش به سر می برند ممکن است 

 برادرم من وقدر باریک گردد که م که راه آناما اگر در وضعیتی قرار گیری مشقت زیادی با خود به همراه ندارد

 بر خود می رانیم یا برادرمان را در کنار هم راه رویم و الزاماً یک نفر می بایست جلو افتد آیا خود را به جلونتوانیم 

 کی از دوتر شده و صرفاً یمقدم می شماریم؟ و البته نیازی نیست که به آن حد باالیی برسیم که در آن، راه تنگ
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است و همان موضوعی است که  زیرا این سطح، سطحی غیر الزامیمسیر دهد، یا من یا برادرم،  ینفر بتواند ادامه

 را بیان می دارد:گونه آنبدین اهلل

 [َوُيْؤثُِروَن َعََل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصةٌ ﴿

 (9: )اَلِش«  .نیازمند باشنددهند، هرچند که خود سخت و ایشان را بر خود ترجیح می»

و به )امری عادی به شمار می آمد  اهللرسولی مستحکم تحت پرورش و این همان چیزی است که در هسته

ر عملی دو به عنوان، مترجم( از اذهان مسلمین پاک شده و) هکه امروزدر حالی ، مترجم(سهولت انجام می گرفت

 از دسترس به نظر می آید.

*** 

ای سته؛ همان هبه شدت بدان نیاز دارد ی مستحکمکه هسته متمرکز می گردم بر روی دو امر مستقل اینجااما در 

 اول، اخالص مقابله نماید:به محاصره در آورده  سوبا جاهلیت قدرتمندی که اسالم را از هر انتظار می رود  که

 آگاهی و بصیرت سیاسی و حرکتی. ،و دوم ، استاهللبرای خالق و خالی گشتن از هر آنچه غیر 
های خاص پروردگار مند از نعمتهایی که شیطان به منظور داخل گشتن به روان افرادِ مستعد و بهرهاز ورودی

 است. 109"مَنِیَّت"و فتنه  "خودخواهی" یمورد استفاده قرار می دهد، فتنه

، دگروه خدمت می کن یدورترین نقطه درو )زمانی که انسان به عنوان سرباز و جان برکف در صف می ایستد 

از شیطان به سر می برد اما آن هنگام که استعدادهایش شروع به شکوفا شدن می  ی بسیار زیادیفاصلهدر  مترجم(

دست می هترین فرصت را برای گمراه نمودنش ببزرگ ،"ابلیس"در جایگاه خاصی قرار می گیرد  وی نمایند و

 !بان پیشرفت و ترقی باالتر رود تالش شیطان برای إغوا نمودنش شدیدتر می گرددکه انسان از نرده آورد و هرگاه

گاه شکل می گیرد که انسان خود را برای رسیدن به مراکز رهبری و ریاستی آماده می سازد و در فتنه آن ینطفه

مَنِیَّت و " با اند برخی از مسایل دعوتهتربیت نشد اهللجاست که در بسیاری از افرادی که بر اخالص برای این

 : وردمی آ به وجودبه هم آمیخته شده و خلط مبحث  "خویشتن خواهی فرد

من نماینده دعوتم! من همان کسی هستم که صفات و مشخصات الزم را برای راهبری گروه به وفور در درون 

می سازد و هرآنچه که مرا راضی و  متأثرقرار دهد دعوت را نیز تأثیر هر چیزی که مرا تحت  بنابراینخود دارد! 

طان گونه است که شیخشنود نماید و روانم با آن احساس راحتی بنماید همان به خیر و صالح دعوت است!...و این

 هم وقرار می دهد و تمامی  مانثقل اهتمام را مرکز تالش و نقطه "مانخویشتن"ها راه می یابد و به درون نفس

 را برآن متمرکز می نماید. مانغم

                                                           

 اند، مترجم.مورد استفاده واقع شده "األنا"و "الذات"برای ترجمه عبارات  "َمنِيَّت"و  "خودخواهی" -109
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)در این عبارات خوب دقت کنید، مترجم( ...فالنی در مقابل من می ایستد و با من مخالفت نموده و سر تعارض 

لکه ببه خیر و صالح حرکت نیست و  شپس ماندن نمایدنسبت به وی احساس آسودگی نمیدارد و روح و روانم 

نگه داشته  شحد و حدوددر وجودش می تواند به دعوت ضربه زند و برای آن ایجاد خطر نماید! الزم است که 

ل باید الاقاز جماعت اخراجش کنیم  راه بهتر این نیست کهاگر  ، مترجم(پا از گلیمش فراتر نگذارد! و) شود

که عزت  همان مسیرییعنی ادامه دهد؛  مستقیم خود مسیر! تا دعوت بتواند به محدودش سازیم و تضعیفش نماییم

 رد!و مقام و منزلت و قدرت مرا در پی دا

 همان آفتی که خون یک میلیون و نیم شهید های اسالمی است؛فعالیت یها در عرصهاین آفت از شدیدترین آفت

را به سُخره گرفت و آمال و آرزوی مسلمین را در سرتاسر جهان  یامترا در جهاد افغانستان هدر داد و سرنوشت 

و  دستگیرا گرفته و سبب انشقاق و چند های اسالمی به نومیدی مبدل ساخت و هنوز هم دامن برخی جماعت

به صورت خود را ها، )امروزه، مترجم( این دشمنیهر چند رواج دشمنی و بغض و کینه در میان آنان شده است و 

 !اندداشتههای انجام کار پنهان در اصول و برنامه و روش اختالف

آنگاه است که به راحتی پذیرای نقد  رها گردیم اوستغیر  که و از هر آنچه خالص شویم اهللبرای  آنگاه که

 افکار و اشخاص و اعمال جماعت خود خواهیم بود..

کنیم البته نه به این علت که معتقد باشیم در ای ذکر می نمونه رسولو از آن جماعتِ واال مقامِ عصر حضرت 

، چه بر سر هللا عصر ما نیز چنین مواردی یافت می شود! بلکه صرفاً به این خاطر که ببینیم خالص گشتن برای

 ند واکه هنوز انسانروح و روان آدمی می آورد و چگونه آنان را به آن جایگاه رفیع و عظیم می رساند در حالی

 اند و هیچ کس از آنان انتظار ندارد به مالئک مبدل گردند!ئک نشدهتبدیل به مال

گفت: امروز  بر فراز منبر چنین سخن می راند: ای مردم! بشنوید و اطاعت کنید، سلمان فارسی روزی عمر

نه سخنت را می شنویم و نه از تو اطاعت می کنیم، عمر وقتی علت را جویا شد سلمان چنین پاسخ داد: بایستی 

ای! زیرا می دانم که سهم یکسانی از کجا آورده را ایبا آن شلوار دوختهکه  ایپارچهبرای ما روشن گردد که این 

هلل را ! عمر، فرزندش عبداتو را کفایت کندپارچه به حدی نیست که از پارچه به همه رسیده است و این میزان از 

 ت؟ام مال تو نیسای که با آن شلوار دوختهاین پارچهآیا که  !دهمقسم می اهللتو را به خواست و به وی گفت: 

لند مردی بی من است که به پدرم دادم تا با آن شلواری تهیه نماید زیرا که وی آن پارچهگفت: آری  عبداهلل

 نگاه سلما، آنقامت است و سهم یکسانی که به مانند دیگر مردمان به وی رسیده، او را کفایت نمی کند!

 گفت: اکنون امر کن که هم می شنویم و هم اطاعت می کنیم!

های اسالمی، بلکه در کسوت امیر تمامی مومنین در ، نه به عنوان امیر یکی از جماعتاین در حالی بود که عمر

 می نمود! وظیفهجامعه انجام 
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ای که تاب شنیدن انتقادهای افراد زیر مجموعه خود را های اسالمی را دیدهبه راستی چند نفر از امیران جماعت

ی را و - سربازانش و نه سربازی از - اشداشته باشند؟ و کدامین امیری است که اگر برادری از برادران دینی

 حق بازگردد؟! سوی ن گردن نهد و بهبدا متوجه حق و حقیقتی سازد

اخالص داشته و خود را خالصانه وقف پروردگار نموده باشیم دیگر گردش و حرکت ما،  اهللبرای  و آنگاه که

با اتکای به استعداد و شایستگی خود، رشد کرد و پیشرفت  غیر از ما بر مدار خود خواهی نخواهد بود و اگر فردی

نمود و دیگران در اطرافش جمع شدند و تحسینش کردند و به مدحش پرداختند حس غیرت و حسادت ما را فرا 

نمی گیرد و وی را تهدیدی برای جایگاه خود نمی دانیم و به کارهایش با دیدی خصمانه ننگریسته و آنها را بر 

 از وی بدگویی کرده و تضعیف و تحقیرش نماییم ماننزد اعضای گروه پنداریم و تالش نمی کنیم ضد خود نمی

  .گرددسرازیر ناند که مردم اطرافش را گرفته "رقیبی"از ما کنده نشود و به سوی آن  تا محبت و احترام افراد

ت و یا بهتر اس - مانافرادمان و جماعت به نسبت  "دوستی"پاک و خالص گشته باشیم  اهللبرای آنگاه که و 

ان معیار بلکه معیار سنجش ما هم گردانیمرا مالک سنجش صالحیت و شایستگی دیگران نمی - مانحزببگوییم 

 الهی است:

 [إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اَّللََّ َعلِيٌم َخبرِیٌ ﴿

 (49 :)اَلجرات«  .اهلل مسلّماً آگاه و باخبر است ،ترین شما استمتقی ترین شما در نزد اهللگمان گرامیبی»

بدان دستور  اهللدیگران همانی است که  یبارهمورد استفاده برای حکم نمودن و قضاوت کردن در یو شیوه

 :داده است

اِمَي بِاْلِقْسـِط ُشَهَداَء َّللَِِّ ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ  [َولَْو َعَلـى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَ َيا َأُّيه

عدل و داد بکوشید، و به خاطر اهلل شهادت دهید  یاید! دادگری پیشه سازید و در اقامهای کسانی که ایمان آورده»

و خویشاوندان  تان به زیان خودتان یا پدر و مادرداری نکنید( هر چند که شهادت)و از این سو و آن سو جانب

 (495: النساء)«  .بوده باشد

ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوم  َعََل أَ ﴿ اِمَي َّللَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال جَيْ ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َ الَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب َيا َأُّيه

 [لِلتَّْقَوى

ما را گی قومی شمواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواهی دهید، و دشمنانای مؤمنان! بر ادای واجبات اهلل »

تر اری نزدیک( به پرهیزگبه ویژه با دشمناندادگری کنید که دادگری ) ،( دادگری نکنیدبر آن ندارد که )با ایشان

 (8: )اْلائدة«  .است

ایم، همانی رخ خواهد از غیر او پاک نگردانده ایم و خود راخالص نگشته اهللو تا زمانی که به میزان کافی برای 

 داد که در عصر حاضر پیش آمده و اتفاق افتاده است.
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*** 

آگاهی و بینش است؛ در حقیقت همان بصیرتی است که در این  جسته نمایمدومی که می خواهیم بر  یمسأله

 کریمه وارد گشته است: یآیه

كِيَ ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إََِل ] َبَعنِي َوُسبَْحاَن اَّللَِّ َوَما َأَنا ِمَن اْْلُِْشِ  َأَنا َوَمِن اتَّ
 [اَّللَِّ َعََل َبِصرَیة 

خوانم و پیروان من هم )چنین اهلل می ( با آگاهی و بینش به سویت که من )مردمان رابگو : این راه من اس»

 (408: )يوسف«  .باشمن نمیمشرکا یدانم، و من از زمره(، و اهلل را منزّه میباشندمی

ی اصلی و اساسی، ضرورتی است که هیچ گریز و گزیری از آن نیست زیرا این بصیرت بصیرت به نسبت هسته

و  یککه تا کی در خفا باشیم و پنهانی فعالیت کنیم؟ های اسالمی را مشخص می سازد؛ ایناست که مسیر فعالیت

ان گردیم؟ پیمچه وقت حرکت نماییم؟ آیا با قدرت حاکمه درگیر شویم یا با وی صلح نماییم یا آنکه با وی هم

وی ها حرکت نماییم؟ اگر روی به ساصلی درگیر شویم یا به سمت توده یآیا بایستی در شکل دادن به هسته

ن یم و تمرکز خود را بر نان و بیکاری و باال رفتها نهادیم به آنان چه بگوییم؟ آیا به مسایل عمومی بپردازتوده

ها بگذاریم یا به مسایل تربیتی و قضایای عقیدتی و فکری بپردازیم؟ آیا شکوه و قدرت خود را به رخ قیمت

سر  اند؟ آیا صرفاً حاکمان داخلی با ماکشیم یا آنکه از آنان پنهانش داریم؟ دشمنان ما دقیقاً چه کسانیبدشمنان 

ل ک ها در زیر سر جاهلیت جهانی نهفته است و یهود و نصاری و مشرکین و منافقینِارند یا این عداوتدشمنی د

و حرکتی  ، نیازمند بینش و آگاهی سیاسیهاها و بلکه صدها سوال دیگر که پاسخ به آناند؟ و دهبر علیه ما متفق دنیا

رای مطلوبی ب یچنان برنامه - مانتوان یو به اندازه - است و مستلزم وجود بصیرتی است که بتوان با استفاده از آن

 . به دست دهدنتایج ممکنه را در شرایط محیطی  حرکت طراحی و تهیه نماییم که بهترین

رای این نیست که سپری ب مناسبراه مطلوب و  یدر همین ابتدای کار بایستی بدانیم که هدف از ایجاد نقشه

 درو  دارددست بر نمیاذیت و آزار  از ها بسازیم زیرا در هر حال، جاهلیتحفاظت از خود در برابر آزار و اذیت

های ما تدعوت از البالی فعالی تالش ما بر این است که ، بلکهکندصبر پیشه نمی «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »دعوت به  برابر

 نگردد!متحمل درد و رنج 

از  راه مناسب این نیست که به قیمت دست کشیدن یدهی به نقشهچنین بایستی توجه داشت که هدف از شکلهم

ه صالح یا اینکه فالن چیز بو  چنین است اقتضائات زمانه ، با این توجیه کهمانهای دینی و عقیدتیاصول و ارزش

 !دست یابیم آنبه قدرت رسیم و یا به بخشی از  ،دعوت است

 و تعارف بردار یابندهایی دارد که تبدیل نمی گردند و تغییر نمیسنت اهللو اول و آخر کار باید بدانیم که 

ه می و اگر آنها را نادیده بگیرم و یا چنین بپنداریم ک نمی پذیرندو تبعیض  نماینددارانه عمل نمی نیستند و جانب

 ای دست نخواهیم یافت!در حرکت خود به هیچ نتیجه، نماییمها تخطی توانیم از این سنت
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اسیم های الهی را در قرآن و سنت بشنکه الزم است سنتبخشی از بصیرت، با آموختن به دست می آید؛ یعنی این

آشنا  مّتاو ضمن تدبّر و تفکّر در تاریخ، از آنها درس عبرت گیریم.. ضروری است که با اوضاع و احوال فعلی 

، اند مورد شناسایی قرار دهیمرا بدین وضعیت رساندهآنعواملی که  مترجم( ،اشن آسیب شناسیضم)گردیم و 

ند اهایی که برای مقاومت در برابر اسالم در نظر گرفتههای دشمنان آگاهی یابیم و راهچنین الزم است از نقشههم

 رمز گشایی نماییم..اند را های اسالمی طراحی نمودهجنبشهایی که برای نابودی و تالش

ست می دبهو مشاوره میان رهبر و افراد زیر مجموعه  مشورت و از طریقبخش دیگر بصیرت، در فرایند تربیت 

به  ای کهنه آن مشاوره، وجوه مختلف آن بیان می گرددغربال شده و  ،نظرات ای که در آن،آید؛ همان مشاوره

 بشنو و" و تحت فشار جریان می یابددود و معدودی از اعضاء ای صوری و نمایشی، و در میان تعداد محگونه

 رسد.، و تهدید به اخراج  افرادی که عمل اعتراض به طور مکرر از آنها سرزده، به انجام می110"اطاعت کن

زه و در ، بسیاری از اشتباهاتی که امروظهور یابدای ناقص که این بصیرت در میان نباشد و یا به گونه آن هنگام و

 واقعیت معاصر خود با آنها مواجهیم رخ می دهد.

*** 

 استیاما آیا به ر می باشند،ی استوار ها و مشخصات ضروری در ایجاد پایه و شالودهموارد مذکور برخی از ویژگی

 ؟ایمی شایسته به انجام رساندهآنها را به گونه و، مترجم( ایمحق مطلب را ادا کرده )در مسیر دعوت،

جای گیرد که هدف اصلی ما صرفاً ایجاد جماعتی مومن  ماندر ذهن مسألهالزم است که پیش از هر چیز، این 

از قبیل نماز و روزه و..، شعایر پرستشی )ایمان داشته باشند و مظاهر و  آخرتروز  انبیاء و و اهللنیست که به 

د، درست است که انجام این کار به ذات نبپردازمترجم( را به نحوی از انحاء انجام دهند و سپس به امر دعوت 

 مّتادارای اجر و پاداش خواهد بود اما چیزی نیست که بتواند  قیامتدر روز  اهللشاءإن خود، امری مبارک است و

یق آنها، و از طر تولید نمایدرا از واقعیت نامطلوبش برهاند، و فرایندی نیست که قادر باشد الگوهایی مطلوب 

 بزداید! امّتاز سیمای  جاهلیت را

ی و از وضعیت فعل امّتهدف اصلی و اساسی از فعالیت اسالمی به طور مشخص و دقیق عبارت است از: رهانیدن 

 .امّت رسوخ نموده استجاهلیتی که در این  زدودنتالش برای از 

، و با همان و برترین سطح ای استوار، در باالترینای مستحکم و شالودهمیسر نمی گردد مگر آنکه هسته مهمو این 

ش یافتند ایجاد نماییم، هرچند که در سطح آنان نباشد و رپرو اهللرسولزیر نظر  سبکی که جماعت اصحاب

 سطح را ندارد. آنانایی رسیدن به ، توامّتهای به آن جایگاه رفیع نیز نرسد چرا که هیچ نسلی از نسل

                                                           

 است، مترجم.مورد استفاده قرار گرفته  "سمع و طاعه"این عبارت برای ترجمه  -110
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ر و تا جایی که برای ما مقدو اده شودای اساسی بنیان نهاصلی و هسته ایپایه در ابتدا،امر این است که  یالزمه 

، سازیپاک اتامکان تمامیو ضمن استفاده حداکثری از  ، پرورش دهیمباالترین سطح تربیتی یرا بر پایهاست آن

 .روان سازیم هاگردانیم و پس از آن، دعوت را به سوی توده شها پاکاز آلودگی

مورد استفاده قرار  مورد استفاده در تربیت همان ابزاری است که بزرگ مربی تاریخ، محمدو ابزار و وسایل 

عادت دادن مردم به و ، اهللارتباط و پیوند با  نمودنمستحکم و و روز آخرت،  اهللداد: عمیق ساختن ایمان به 

عمیق ساختن  دنیای واقعی.. و آنگاهایمانی در  یانجام رفتار و آماده نمودن افراد جهت، اهللزندگیِ همراه با 

نباید حث، کمک می کنند، و در کنار تمامی این مبا مسألهاین  تعمیق بینش و بصیرت با استفاده از امکاناتی که به

گاه، نآوسیله در فرایند تربیت و پرورش افراد می باشد،  - ترینو بزرگ - که الگو و پیشوا، اولین از یاد برد

زمان می بایست توجه و پیگیری و مورد استفاده قرار می گیرد و هم ،سودر و پند و اندرز وسخنرانی و موعظه 

 د.ورزن استقامتتکرار و صبر، چاشنی تمامی این موارد باشد تا مخاطبان دعوت بدان گردن نهند و بر آن 

منتهی گردد و جاهلیت را از سیمای آن  امّتیم که در مسیری گام برداریم که به نجات و رهایی م هستاگر مصم

می هدی خستگی ناپذیر است و علیرغم تماراستی این امر، مستلزم تالشی عظیم و جُهبزداید باید بدانیم که ب

ممکن  وره صد ساله بپیماید و سریع نتیجه دهد،  ،یک شبدر رو، نباید انتظار داشت که دعوت مشکالت پیش

  حد و حدودش رعایت نگردد! و اده شودآن شتاب به خرج ددر نیست که 
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 111«پایگاهگسترش »

ق و این کار از طری رسدفرا می پایگاهی گسترده ساختن ای از مراحل طی نمودن مسیر دعوت، هنگامهدر مرحله

زمانی رخ داد که  اهللرسولها انجام می گیرد، این مرحله در زندگی اصحاب جهت دادن دعوت به سوی توده

شکل گرفته و ایجاد شده بود و )در نتیجه، مترجم( اهالی  انصاری اصلی و اساسی از ترکیب مهاجرین و هسته

 در موردشان چنین می فرماید: اهللاسالم گشتند؛ همانانی که  یآن وارد دایره اطرافِ نشینِاعراب بادیهمدینه و 

ُفوا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َوال َيْرَغُبوا بِ ﴿ ْم ِمَن اأْلَْعَراِب َأْن َيَتَخلَّ  [َأْنُفِسِهْم َعْن َنْفِسهِ َما َكاَن أِلَْهِل اْْلَِدينَِة َوَمْن َحْوهَلُ

وند، و و در رکاب او به جهاد نرنان، از پیغمبر اهلل جا بمانند )نشینان دوروبر آدرست نیست که اهل مدینه و بادیه»

 داشته دوست بیشتر ( و جان خود را از جان پیغمبربازدزند که او در راه آن جان میدر راه همان چیزی جان نبا

 (410: ةالتوب) «.باشند

 خالص گشتند و شو برای شان نمود و داخل آن شدنددعوت جذبسربازان و یاری دهندگانی بودند که  و اینان

هایی نبودند که در هرج و مرج به سر برند خود را برای دفاع از آن در برابر دشمنان، مهیا نمودند، آنان صرفاً توده

 مرد"را  اهلیت معاصر آناننگذاشته بودند که جشان حاکم نباشد و پای در مسیر کسانی و قاعده و قانونی در میان

بوده  تعمدیگذاری، درخور و شایسته است و نمی دانم که آیا واقعاً این نام حقبهمی نامد؛ عنوانی که  112"خیابانی

شخصی است که نه عالئم هویتی مشخصی دارد و نه از دیدگاه و  "خیابانی مرد"، و یا اتفاقی انجام گرفته است

-رسولاست که  113"سست عنصری"و جهت فکری ثابت و معناداری برخوردار است! وی همان فردنظر معین، 

 چنین توصیفش می نماید: اهلل

ال تكونوا إّمعة، تقولوا: إن أحسن الناس أحسنّا، وإن أساءوا أسأنا! ولكن وّطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أو »

 «أساءوا أال تظاْلوا

                                                           

م و کمال شکل ی اصلی به صورت تمامورد استفاده قرار گرفته است و زمانی اتفاق می افتد که هسته "توسيع القاعدة"برای ترجمه  "پایگاهگسترش " -111

مخاطبینش  یش فراهم آید و دایرهها روان گردد تا پایگاهی مردمی و اجتماعی برایی آن، به سوی تودهگرفته است و دعوت می بایست از طریق آن و به وسیله

 ، مترجم.و زمینه عمومی ساختنش فراهم آید گسترش یابد و افراد بیشتری بدان جذب گردند

مورد استفاده قرار گرفته شده است، و عبارت است از فردی که هویت مشخصی نداشته و به شدت تحت  "رجل الشارع " یبرای ترجمه "خیابانی مرد" -112

 گونه وجود مستقلی ندارد، مترجم.می باشد و درون دادهای ذهنی خود را از اطراف گرفته و هیچ هاتاثیر رسانه

مورد استفاده قرار گرفته شده است و عبارت  است از شخصی است که همیشه چشم به دهان دیگران می دوزد و استقالل   "إمّعة"این واژه برای ترجمه  -113

 رنگ جماعت گردد، مترجم.لتی همرای نداشته و تالش دارد تا در هر حا
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کسانی که می گویند اگر مردم اهل خیر و احسان بودند ما نیز چنین خواهیم بود نباشید، همان  سست عنصراناز )

گونه عادت دهید که اگر مردم و اگر بد طینت و زشت کار باشند ما نیز چنان خواهیم کرد، بلکه خود را این

 114(نیکوکار بودند و یا بدکار، شما به کسی ظلم نورزید.

، گاه همین مراجعشکل گرفته است و آن 115هااست که پیشتر، فکر و ذهنش توسط رسانه یهمان "خیابانی مرد"

 !جویا می شوندبه نزد وی باز می گردند و نظر و دیدگاهش را  اند،پس از آنکه با ابزارهای خود بدان جهت داده

 که آنان می خواهند.ناگزیر، دیدگاه وی همانی است  و

فا های اولیه دعوت در هر مرحله از مراحل آن نقشی ایکه بتوانند در گسترش پایهاین گونه افراد، کسانی نیستند 

 دهارا در راه دعوت در طبق اخالص نه شانانی مخلص توسعه می یابد که جانکنند چرا که این هسته با سرباز

 آورند. می ، از این دعوت پشتیبانی به عملاهللو ضمن روی نهادن به سوی  باشند

ر چیست؟ به طور د می مستحکمی که در فصل قبل ذکر نمودیبا هسته این دستهوال کند: پس تفاوت اگر فردی س

اصلی حرکت باشد و به عنوان رهبر و  یی مستحکم آماده می گردد تا اساس و پایهخالصه می گوییم: هسته

 مربی را برعهده می گیرند، اند که افراد را راهنمایی و هدایت نموده و نقشپیشرو طی طریق کند، آنان همانانی

اند که به ندای دعوت پاسخ مثبت می دهند و بدان پایبند می گردند و زیر پرچمش گِرد اما اینان، دعوت شدگانی

ه ای بآن حرکت می نمایند، و در گوشه یوسیلهه می آیند و به جزیی از آن مبدّل می شوند و همراه با آن و ب

 رو چه کسی باید گردند!میدان خواهد شد و دنباله ینمی ایستند تا ببینند چه کسی برنده نظاره

گر باز سوال کند که تفاوت برنامه و منهج تربیتی این دو گروه، و میزان توجه و مراقبتی که در مهیا و اگر پرسش

ر سخ خواهیم داد: تفاوت دگونه پانمودن و شکل بخشیدن به آنها صرف می گردد در چیست؟ به اختصار این

درجه است نه در نوع، معلم در بدو امر برای تمامی کالس تدریس می نماید اما شاگردان ممتاز را با چشم دیگری 

می نگرد زیرا استعدادشان بیشتر است و انتظار از آنان باالتر، و آنچه که از فردی عادی با سطح معینی از توانایی 

پذیرفتنی نخواهد بود زیرا از فرد معمولی، بیش از توانش انتظاری نمی رود، هرچند  قابل پذیرش است از ممتازین

 که این توقع به نسبت تمامی افراد وجود دارد که بر حسب درجه و سطح خود، به موفقیت نایل آیند.

 ستا ممکنای میان این دو دسته وجود دارد؟ آیا اگر کسی بگوید: آیا حدود و فواصل مشخص و قابل مشاهده

د؟ و یا مند باشی اول بهرهفردی وجود داشته باشد که از استعداد و توانایی حضور در دسته ،ی دومدر میان طبقه

ی اول کسی هست که توانایی و استعداد انجام تکالیف و وظایفی که به وی ارجاع شده را در بین اعضای دسته

اه ق بیفتد و در این حالت، فردِ مستعد به سمت جایگنداشته باشد؟ می گوییم آری، چنین چیزی ممکن است اتفا

ی و شخص - باال برده شودیا واجب است که  - ی امور است سوق داده می شودرهبری و مدیریت که متولی اداره

                                                           
 این حدیث را روایت نموده است. ترمذی -114

کل داده و را ش "خیابانی مرد"ساختار تعقل و تفکر های جمعی، روزنامه و رادیو و تلویزیون بیشترین تاثیر را دارند و تمامی این موارد، از میان رسانه -115

  های ذهنی وی را جهت می دهند.ها و دغدغهتالش
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که شایستگی الزم را نداشته باشد از آن جایگاه کنار گذاشته شده و به عضوی عادی مبدّل می گردد و این چیزی 

 یو اجتهاد ممکن است به خطا رود و یا به نتیجه ،لین امر با اجتهاد خود بدان رسیدگی می کننداست که مسئو

حداکثر  ی مستحکم، بایستیایجاد هسته این است که در باشدمیبسیار مهم که آنچه  اساساً درست منتهی گردد..

فاده در های مورد استها و پایهکار گرفته شود چرا که بی شک، ستون هتالش و کوشش و نهایت دقت و توجه ب

)و طبیعی است که در بنا نهادن  که در آن مورد استفاده قرار می گیرنداند ها و آجرهاییبنا، جدای از خشت

های یک ساختمان، دقت بسیار بیشتری باید انجام گیرد چرا که فشار بسیار بیشتری را متحمل می گردد، ستون

و این از بدیهیاتی است که نیازی  اندی محکم نمودن و استوار ساختن بنا الزمهرچند که هر دو مورد برا مترجم(

 به توضیح ندارد.

استفاده از یاری دهندگان  با پایگاهگسترش به تاکید، نماییم:  را برجستهای بسیار مهم مسألهدر اینجا به دنبال آنیم که 

انجام  هب ی اصلی و اساسیگیری هستهپس از شکل دانندفدای دعوت می ملتزم و پایبندی که خود را سرباز و جان

، اهمیت این موضوع از آن جهت است که)، وجود راهنمایان هستند! نیازمندکنندگان که مراجعه چرا رسدمی

ن مهیا شااگر مردم را فراخواندیم و آنان نیز به این دعوت لبیک گفتند و ما کسی را برای جهت دادن مترجم(

 !شان باشد؟را به جلو رانده و راهنمای مسیر خواهد آنهاگاه چه کسی میآننکرده باشیم 

رای ی بدیهی و مقدماتی ما بدیگری که می خواهم بدان توجه داشته باشیم این است که ابزار و وسیله یمسأله

 دعوتی عمومی است که تمامی مردم را در بر گیرد، همان - هنگامی که زمانش فرا رسیده باشد -گسترش هسته،

ها در پذیرش دعوت در یک سطح مردمی که امروزه آنان را توده می نامند، اما بایستی دانست که تمامی این توده

و به صورت  خود هنگامی که دعوت در شکل حقیقی - ممکن است برخی از آنهاو درجه قرار نمی گیرند، 

و روی نهادن به سوی او،  اهللبدان ایمانی صادقانه آورند و برای کسب رضایت  - آنان رسد واضح و روشن به

ود و زیان سدر فکر و  را بنمایندمنافع و مصالح  ممکن است که حساب بعضی دیگرو فشانی گردند ی جانآماده

 دست می آورند و چه چیزی را ازه ؛ آنان به این می اندیشند که اگر به دعوت بپیوندند چه چیزی بباشندکار 

گشته ان ی بالمنازع میدپیروی و تبعیت از گروه فاتح که برندهچیزی جز ، برخی دیگردست می دهند؟ و برای 

ای دور از میدان نبرد می ایستند و نه بدین سو گرایش در گوشه این دسته از افراد،، بدین ترتیب اهمیت ندارد

ا هنگرند و به تماشا می نشینند و به دنبال کردن و پیگیری نمودن اخبار درگیریدارند و نه بدان سو، صرفاً می 

بسنده می نمایند و هرگاه که پیروزی یکی از طرفین قطعی گشت به سوی او متمایل می گردند، این تمایل نه بدین 

قیقی احساسی حاز ، ه آن اصولنه بدان خاطر است که نسبت ب خاطر است که به اصول گروه پیروز ایمان دارند و

آنان به  ، آری، ترکیب روانیاست است که رنگ واقعیت به خود گرفته امریسنگینی  ،بلکه علت دارندبرخور

ت چیزی که ی به وقوع پیوسته به نسبمسأله و اندمستعدّ تبعیت از امر به وقوع پیوسته ،ای است که به شدتگونه

را به خود مشغول می سازد زیرا چیزی که در  شانیشتری از ذهنرخ نداده و تحققش نیاز به تالش دارد حجم ب

 ها به خاطر فضای ذهنیواقعیت رخ داده، نیازمند صَرف تالش برای برآورده شدنش نیست، این دسته از انسان
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خود، نمی توانند تالش و کوشش به خرج دهند خصوصاً اگر این تالش، آنان را در معرض خطر نیز قرار دهد، به 

ت غالبی ؛ واقعیرنگ واقعیتِ غالب به خود نگرفته بدان پاسخ نمی دهند تا زمانی که دعوت،ن خاطرست که همی

 .سازدرا دچار دردسر نمی آنان و یستتالش و کوشش ن مستلزم صَرف و همراهی با آن ع پیوستهوبه وقکه دیگر 

 د.نیز وجود داشتن اهللرسولای یافت می شوند و در مجتمع این سه گروه از مردم در هر جامعه

شانی فدر قالب شهروندان مدینه تجلی یافتند؛ افرادی که صادقانه ایمان آوردند و خود را آماده جان ی اولدسته

ی مستحکمی که توسط مهاجرین و انصار شکل گرفته بود اخذِ هدایت و فداکاری در راه دعوت ساختند و از هسته

 کریمه بدان اشاره دارد: یاند که این آیهنها همان گروهیکردند و از آنان تبعیت نمودند؛ آ

بَُعوُهْم بِإِْحَسان  َريِضَ اَّللَُّ َعنْهُ ﴿ ُلوَن ِمَن اْْلَُهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّ ابُِقوَن اأْلَوَّ ْم َجنَّات  َوالسَّ ْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُ

َتَها اأْلََّْنَارُ  ِري ََتْ َُ اْلَعظِيمُ  ََتْ  [َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا َذلَِك اْلَفْو

گامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیش»

ست که ه ارا آماده ساخت پیمودند، اهلل از آنان خوشنود است و ایشان هم از اهلل خوشنودند، و اهلل برای آنان بهشت

این است پیروزی بزرگ و  ،مانندها جاری است و جاودانه در آنجا می( آن رودخانههایدرختان و کاخدر زیر )

 (400: )التوبة «  .رستگاری سترگ

ی از آیه ی پیشهایی که آیهو صادقانه ایمان آوردند؛ همان به آنان پیوستندادیه نشین اطراف مدینه نیز و اعراب ب

 شان سخن می راند:فوق در شأن

ْم َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن ُيْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَيتَِّخُذ َما ُينِْفُق ُقُرَبات  ِعنَْد اَّللَِّ َوَصَلَواِت ﴿ َا ُقْرَبٌة هَلُ ُسوِل َأال إَِّنَّ  الرَّ

تِِه إِنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ   [َسُيْدِخُلُهُم اَّللَُّ يِف َرْْحَ

( ارند و چیزی را که )در راه اهللنشین، کسانی هم هستند که به اهلل و روز رستاخیز ایمان دهای بادیهدر میان عرب»

ول ) در رف پگمان صَهان! بی ،دانند( مییکی به اهلل و سبب دعای پیغمبر )در حق خودنزد یکنند مایهصرف می

ق رحمت خود خواهد کرد، چرا غر را آنان اهلل ( است.یشگاه اهللدعاهای رسول( مایه تقرّب آنان )در پراه اهلل ، و 

 (99: )التوبة «  .مهربان است یکه اهلل آمرزنده

 شان را بهشان به خود، قلبتالش نمود تا با هدایا و عطایا، و نزدیک نمودن اهللرسولاند که کسانی دوم دستهو 

 :دست آورد

َدَقاُت لِْلُفَقَراءِ ﴿ اَم الصَّ  [َواْْلََساكِِي َواْلَعاِملَِي َعَليَْها َواْْلَُؤلََّفِة ُقُلوُِبُْم... إِنَّ

 «  ...شودشان میکسانی که جلب محبّتو گان آن، هگردآورندو گان، هبیچارو زکات مخصوص مستمندان، »

 (10: التوبة)
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اسالم بر مکه ایمان آوردند و با  یهایی که به محض دیدن غلبهاند؛ همان، مسلمانان فتح مکهی سومدسته و اما

 فتند:چنین می گطبق آنچه قرآن کریم از آنان نقل می کند، اما  ،اشراف داشتندپیامبر که بر حقانیت وجودی

َدى َمَعَك ُنتََخطَّْف ِمْن َأْرِضنَا﴿  [َوَقاُلوا إِْن َنتَّبِِع اهْلُ

دی اسالمی و از برنامه توحیهمراه تو هدایت را پذیرا شویم ) ( و گفتند: اگرمشرکان مکّه به پیغمبر عرض کردند)»

 (57: )القصص«  .ربایندمان می( ما را از روی زمینخیزند وگ ما برمیپیروی کنیم ، قبایل نیرومند عرب به جن

 "رالنص"همچنان که سوره از آن تبعیت نمودند و  دست گرفتبه در زمینقدرت را  اهلل یاما پس از آنکه برنامه

 :اسالم گشتند یگروه گروه وارد دایرهبیان می دارد 

ُ اَّللَِّ َواْلَفتُْح ﴿ ْْ ُه َكاَن َتوَّ  *َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اَّللَِّ َأْفَواجاً  *إَِذا َجاَء َن  [اباً َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ

اخل بینی که دسته دسته و گروه گروه دو مردم را می *رسد هنگامی که یاری اهلل و پیروزی ) و فتح مکّه ( فرا می»

 «.ر استپذیاهلل بسیار توبه ،پروردگار خود را سپاس و ستایش کن، و از او آمرزش بخواه *. شونددین اهلل می

 (سورة النْ)

تن )و مشخص گش قدرتاستقرار پس از  ، همان منافقینی کهباشدمیو وضعیت آنان سوای حال و روز منافقین 

ند ا، در میان کسانیو پیش از آن گروهی که قدرت را به دست می گیرند، مترجم( در صحنه نمایان می گردند

رند اکراه دا لهمسانسبت به  با این تفاوت که اینان، اندی آن نشستهو به تماشا اندگر جنگ و جدالدور نظاره که از

ی د که از رویارویینمخالفینی به شمار می آیا جزء و  هندنشان نمی د از خود و رغبت و تمایلی برای ورود بدان

 .می گردندنفاق  یوارد دایره 116شانو به خاطر خوف و جبن اجتناب می ورزندآشکار و صریح 

در  حضور دارند، - تمامی مجتمع - معها در مجتاین گروهاگر  که، مترجم( حال این پرسش مطرح می گردد)

کدامین گروه را مخاطب دعوت خود قرار دهیم؟ از لحاظ نظری، ما تمامی بایستی اولیه گسترش پایگاه،  یمرحله

انتظار داریم که به ندای دعوت پاسخ  ناما در حقیقت تنها از یک دسته از آنا می دانیم دعوتمردم را مخاطب 

مثبت دهند و معتقدیم که بزرگی و چیرگی و استقرار دعوت، صرفاً به دست گروهی از مردم رقم خواهد خورد 

، دهیم قرار می حرکتو آنها را نقطه ثقل ) دعوت را بر روی آنان متمرکز می نماییمهای به همین سبب، فعالیت

 .مترجم(

                                                           
ایدار خوف صفتی پ گردد امابن صفتی درونی و پایدار است که در مقابل شجاعت استعمال می جُ است، ترس همان بنجُ ، وبیم ست ازا عبارت خوف -116

پناه می بَرد  اهللدر دعاهایش از آن به  اهللرسولو ، جُبن دارای باری منفی بوده می شود به کار بردهنیست، بلکه موقت و عارضی است، و در مقابل امنیت 

از لفظ خوف برای  اهلل و وم داردو مذم ممدوح ،خوفاما  "...اْلبناللهم انی اعوذبک من اهلم و اَلزن، و العجز و الكسل، و البخل و "و می فرماید: 

 پیامبرانش از جمله موسی علیه السالم استفاده نموده است، مترجم.
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پیامبرش را به علنی  ،اهللدنبال نماییم در می یابیم که از هنگامی که  اهللرسولر زمان اگر مسیر حرکت را د

بر اهل  د اما پس از هجرت، تاکید و تمرکز، وی تمامی مردمان را مخاطب خود قرار دا117نمودن دعوت امر نمود

ی مستحکمِ با همکاری هسته پیامبر همانانی که مدینه بود؛ همان افرادی که به سرعت به دعوت لبیک گفتند و

همت  انشبه تربیت ،مبدل گشته بودند و مربی گر و راهنماکه اکنون تحت نظارت وی به دعوت ،مهاجر و انصار

کسانی بودند که مجاهدت کردند و استوار ماندند و بر تکالیف و وظایف  همان اهل مدینهو این افراد از گمارد، 

حقیقی دعوت در شرایط سخت پیش رو به  یجهاد صبر پیشه نمودند و همراه با مهاجرین و انصار، اساس و پایه

منطقی در  ، امریمسألهو این  ..که توجه به دو گروه دیگر تا مرحله بعدی به تاخیر افتادحساب می آمدند در حالی

 .ستهاو طبیعت کشمکش و درگیری ،خط سیر دعوت، و حقیقت نبرد

ای که حق در عرصه ظهور می کند و افرادی بدان ایمان می آورند های الهی، از همان لحظهبه حکم سنتی از سنت

ه امری اجتناب بو تالش می نمایند تا آن را در زمین منتشر سازند و بدان استقرار بخشند، درگیری میان حق و باطل 

آن  ادر برابر دعوت صبر پیشه کند و ب -به هر شکل ممکن - جاهلیت ناپذیر مبدل می گردد چرا که ممکن نیست

 :ر دعوت به هیچ وجه متعرض آن نگرددحتی اگ از درِ صلح و سازش وارد شود

وا َحتَّى ََيُْكَم اَّللَُّ ﴿ َفٌة ََلْ ُيْؤِمنُوا َفاْصِِبُ
اَوإِْن َكاَن َطائَِفٌة ِمنُْكْم آَمنُوا بِالَِّذي ُأْرِسْلُت بِِه َوَطائِ  *كِِمَي  َبْينَنَا َوُهَو َخرْیُ اَْلَ

وا ِمْن َقْوِمِه َلنُْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوا  الَِّذيَن اْستَْكَِبُ
تِنَاَقاَل اْْلَََلُ  [لَِّذيَن آَمنُوا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِنَا َأْو َلتَُعوُدنَّ يِف ِملَّ

ا ای ایمان نیاورد منتظر باشید تا اهلل میان مو دسته ،نچه مأمور بدان هستم ایمان بیاورده آای از شما بو اگر دسته»

ند دانستکه خویشتن را باالتر از آن میشراف و سران متکبّر قوم شعیب )ا * .کند، و او بهترینِ داوران است داوری

ر و آبادی خود اند از شه( گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آوردهکه دین اهلل را بپذیرند ، بدو

ه )آن را به آئیم در حالی ککنیم مگر این که به آئین ما درآئید. شعیب گفت: آیا ما به آئین شما در میبیرون می

 (88 – 87: األعراف)  «پسندیم ؟!داریم و نمی( دوست نمیباطل و نادرست بودنسبب 

به آنچه  اهللگونه است که صلح و سازشی میان حق و باطل در کار نیست و جاهلیت نیز صبر نخواهد نمود تا این

مومنان، دشمنی نموده و آنان را از موطن خویش می راند و دست به  نسبت بهی خواهد حکم نماید، بلکه که م

درگیری و کشمکشِ میان حق و ی مراحل اولیهمی نماید، در این  شانشان زده و از جمع خود طردآزار و اذیت

 باطل، چه کسی به ندای دعوت پاسخ مثبت داده و پذیرای آن می گردد؟ آیا افرادی که به دنبال مصالح و منافع

 شند؟ آیا آنانیرا به آغوش می کها را با معیار و مالک مادی می سنجند آندنیوی خویش هستند و سود و زیان

خ حامل این دعوت خواهند گشت؟ )به طور قطع پاس اندشان دنباله رو امر به وقوع پیوستهذهنی که به سبب ساختار

دان ، شر و بدی نهفته است ب"هاهست"بدانند در  ای هستند که حتی اگرمنفی است زیرا، مترجم( آنان به گونه

                                                           
 :چنین می فرماید اهللبا مخاطب قرار دادن رسول  اهلل -117

كَِي ﴿  (94الحجر: «  )نکنشوی و به مشرکان اعتناء پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده می» [َفاْصَدْع باَِم ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُِْْشِ
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اشند که به این حقیقت واقف بپر خیر و برکت روان نمی گردند ولو این "بایدهای"متمایل می شوند و به دنبال 

ای شایسته، هچرا که نیاز است برای اکتساب بایسته از واقعیتی که در آن زندگی می کنند بهترند، "بایدها"که این 

که آنان چیزی را که مستلزم زحمت و مشقت در حالی نمایندتالش  شکوشش به خرج دهند و در راهجهد و 

 گونه دردسری تهدیدشان نماید!باشد و در معرض خطرشان قرار دهد نمی پذیرند و نمی خواهند هیچ

ایمان دارند و سود  و روز آخرت اهللنبرد، پذیرای دعوت می گردند که به  یهاول احلتنها کسانی در مر به تاکید

نه با میزان زمینی که جاهلیت، مسائل را با آن به ترازو می کشد، آری! و زیان را صرفاً با معیاری الهی می سنجند 

 :آنان میزانی جز میزان ربانی در ذهن ندارند

 [َواْْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم الْكَِتاَب ﴿

( ینآسمانی و قوانهای )ایم، و با آنان کتابما پیغمبران خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن روانه کرده»

 «.( دادگرانه رفتار کنندایم تا مردمان )برابر آن در میان خودلت( نازل نمودهشناسائی حق و عداو موازین )

 (15: اَلديد)

که می گوید متاع مادی و دنیوی ارزشی اندک دارد و برای کسی که تقوای الهی پیشه کند و خوف  یهمان میزان

 :در دل بکارد آخرت بسیار برتر و بهتر است اهلل

ْنيَا َقلِيٌل َواْْلِخَرُة َخرْیٌ ْلَِِن اتََّقى َوال ُتظَْلُموَن َفتِيالً ﴿  [ُقْل َمَتاُع الده

  .نشود شما هب ستمی کمترین و کاالی دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است،بگو »

 (77: )النساء

به هیچ وجه  اندروابطی که زمینی و مادی یهمان معیاری که می گوید: تمامی کاالها، و مصالح و منافع و همه

 و جهاد در راهش نمی باشند: پیامبرو  اهللقابل قیاس با دوست داشتن 

ْفُتُموَها َوَِتَ ﴿ َواُجُكْم َوَعِشرَیُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقرَتَ َْ َشْوَن َكَساَدَها ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأ اَرٌة ََتْ

ْمِرِه َواَّللَُّ ال َُّيِْدي اْلَقْوَم َوَمَساكُِن َتْرَضْوََّنَا َأَحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه 
بَُّصوا َحتَّى َيْأِِتَ اَّللَُّ بِأَ  يِف َسبِيلِِه َفرَتَ

َوِجَهاد 

 [اْلَفاِسِقيَ 

ازرگانی اید، و بشما، و اموالی که فراچنگش آورده یاگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله بگو»

شما است، در نظرتان از اهلل و  یترسید، و منازلی که مورد عالقهرونقی آن میبازاری و بیو تجارتی که از بی

رو و عذاب خویش را فکند )تر باشد، در انتظار باشید که اهلل کار خود را میپیغمبرش و جهاد در راه او محبوب

 (11)التوبة:   «.نماید( هدایت نمیبردار را )به راه سعادتنافرماناهلل کسان  ،(فرستدمی

ذرای پذیر و گهای زوالزینتاز تمامی است  یدانای که نتایج آن جاواعمال شایستههمان شاخصی که می گوید 

 دنیایی برتر و بهتر است:زندگی 
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اُت َخرْیٌ ِعنَْد َربَِّك َثَوابًا َوَخرْیٌ أَ ﴿ اَِلَ َياُت الصَّ
ْنيَا َواْلَباقِ َياِة الده ينَُة اَْلَ َِ  [َمالً اْْلَاُل َواْلَبنُوَن 

ای که نتایج آنها جاودانه است، بهترین پاداش را در دارائی و فرزندان، زینت زندگی دنیایند و امّا اعمال شایسته»

 (11الكهف: )«  .پیشگاه پروردگارت دارد، و بهترین امید و آرزو است

ل، و و رسو اهللایمان به  همان - که سبب نجات از عذاب الهی می گردد - نی که می گوید تجارت پرسودمیزا

 می باشد: اهللجهاد فی سبیل 

اَرة  ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاب  َألِيم  ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا َهْل َأُدلهُكْم َعََل َِتَ اِهُدوَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ  *َيا َأُّيه ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َوَُتَ

تَِها اأْلََّْنَاُر  *بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َذلُِكْم َخرْیٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن  ِري ِمْن ََتْ  ََتْ
َيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّات 

َُ اْلَعظِيُم َوَمَساكَِن َطيِّ  ِ اْْلُْؤِمنِيَ  *َبًة يِف َجنَّاِت َعْدن  َذلَِك اْلَفْو ٌ ِمَن اَّللَِّ َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبِشِّ ْْ بهوََّنَا َن
 [َوُأْخَرى َُتِ

 .ای رهنمود سازم که شما را از عذاب بسیار دردناک دوزخ رها سازدای مؤمنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله»

 کنید. اگر بدانید این برای شماآورید، و در راه اهلل با مال و جان تالش و جهاد میاهلل و پیغمبرش ایمان میبه  *

 گرداند که از زیر آن جویبارها روانهای بهشتی داخل میبخشاید، و شما را به باغتان را میگناهان * بهتر است.

 ،اند، واقع شدهرماندگا های بهشت جاویدانِ د که در باغدههای خوبی جای میاست، و شما را در منازل و خانه

پرتو  ه درکو فتح نزدیکی است ) الهینعمت دیگری دارید که پیروزی  *. پیروزی و رستگاری بزرگ همین است

 (49 – 40: الصف)«  .( و به مؤمنان مژده بدهافتدآن مکه به دست شما می

دعوت، مراحل بخشش و فدا نمودن است و به همین خاطر، افرادی که به دنبال منافع دنیوی اعم از  یمراحل اولیه

و طرفدار و دنباله رو می باشند صالحیت  شهره شدنو منزلت اجتماعی و  ،مال و سامان و ثروت و کاالهای مادی

ند استوار حضور داشته باش یالودهصالح نیست که اینان در جمع ش)به هیچ وجه، مترجم( را ندارند،  آنحضور در 

 .درپذیی آنان انجام نمیبه وسیلهپایگاه گسترده ساختن  نیز،  شگستر فرا رسیدن موسم و به هنگام

*** 

پایگاه  اصلی، و یهسته به نسبت را مسألهکه چند  شایسته استواقعیت معاصر خود را از نظر می گذرانیم  آنگاه که

، یمبه خاطر بسپار گردنددعوت می یهای بسیاری که در نهایت امر وارد دایره، و حتی جماعتیافته گسترش

و  ماییمنتصحیح نیز بایستی  را آنان اسالم ، مترجم(و الزم است که این مورد آخر را نیز مدنظر قرار دهیم !آری)

 ،ازیمنس یشانقانون رهابدون قاعده و به انجام رسانیده  "خیابانی مرد"به مانند آنچه که جاهلیت معاصر در حق 

زمان این توهم را در وجود انسانی و بشری را از وی سلب نموده و همجاهلیت معاصر، که  "خیابانی مرد"همان 

 ه است!بنیان نهاده شد بر آن استوار گشته و، و سیستمهایی است که نظام درونش کاشته که یکی از ستون

ب می هایی که سبه با زنان و مردانی مواجهیم که تمامی آنها به حداقلنداریم، بلک "خیابانی زن و مرد "در اسالم 

یا آنکه واجب است به رعایت این حداقل  - به عنوان مسلمان شناخته شوند ملتزم و مقیدند اهللگردد در میزان 

س کولی امر و حاکم مسلمین است، پس هر آن یاین التزام، وظیفه وجودو در حکومت اسالمی،  - پایبند باشند
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بر وی است به انجام می رساند و هر کس که از این حدود عدول نماید،  اهللکه خود پایبند باشد آنچه را که حق 

 بیانش می دارد: چنین قدرت ولی امر او را به حد و مرزِ التزام باز می گرداند و این همانی است که عثمان

لطاِن ما ال َيَزَع بِالُقرآنَيَزَع اَّللُ »  «بِالسه

 (.قدرت باز می دارد یاموری را که قرآن سبب ممانعت از آن نشود به وسیله اهلل)

؛ گیردام بایستی انجبه صورت گام به گام و تدریجی اما این کار شوند وارد میدان دعوت میبنابراین تمامی مردم 

های الهی است که هرگاه شرایط بر اساس سنت مسألهگونه بود و این روال این اصحابکه در زمان  طورهمان

  آید رنگ تکرار به خود می پذیرند. فراهم شانو مقتضیات

*** 

به وی رحم نموده  اهللکس که مگر آن -آن رااسالمی را از نظر می گذرانیم  امّتواقعیت امروزین آن گاه که 

نموده  امت را با آن وصف ،قرن پیش  ،14اهللرسولمی بینیم که  "بسیالکف روی "در همان وضعیت  -باشد

 است:

بل  قال:قالوا: أمن قِلَّة نحن يومئذ يا رسوَل اَّلل؟ ُيوشُك أن َتَداعى عليكم األُمم كام َتَداعى األَكَلُة َعََل َقْصَعتِها، »

أنتم يومئذ كثری، ولكنكم ُغثاٌء كُغثاء الَسيل، وَلَينَْزَعنَّ اَّلل اْلَهاَبَة من ُصدور أعدائكم، وَلَيْقذفن يف قلوبكم الَوْهن. 

 «ُحبه الدنيا وكراهية اْلوتقال: وما الَوْهن يا رسول اَّلل؟  قالوا:

که گرسنگان بر ظرف غذا یورش می برند،  گونهها بر شما هجوم آورند همانآن زمان نزدیک است که امّت)

چون مشمارید اما هگفتند: ای رسول اهلل، آیا این به خاطر تعداد اندک ماست؟ فرمود: خیر، بلکه شما آن روز بی

کف روی سیالب می مانید )که هر جا سیالب بخواهد شما را می برد و هیچ اراده ای از خود ندارید، مترجم(، اهلل 

می کارد، گفتند: ای رسول  "وهن"های شما تان بر می دارد و در دلهای دشمنانا را از دلابهت و شوکت شم

 118(چیست؟ فرمود: محبت دنیا و تنفر از مرگ "وهن"اهلل، 

 هچگسترش پایگاه، و  چه برای ی مستحکم، وبرای ایجاد هسته ، چهدعوت مورد خطابِ امّتحال که اوضاع 

م تا چنین گردد را شناسایی کنی امّتاند حال و روز است عللی که سبب گشته گونه است واجباین ،تمامی مردم

برای آن تجویز نماییم، درست به مانند طبیبی که به هنگام تالش برای مداوای بیمار، در بدو  ی موثربتوانیم درمان

 رو نماید.دا تجویزِ  برای وی آنگاهاش را بشناسد و امر او را تحت معاینه قرار می دهد تا بیماری

که  ایاصلی یپندارد که هستهبنباید کسی چنین  ، مترجم(پیش از هر چیز الزم است متوجه این قضیه باشیم که)

ست چرا نی چنین، هرگز بری از عیب و نقص استاز آسمان نازل گشته و  مسئولیت دعوت بر دوشش نهاده شده،

                                                           
 اند.این حدیث را روایت نموده و ابو داوود امام احمد -118
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-حیات می دهد و در معرض بیماری یاست که در میان آن ادامه امّت یدر هر حال بخشی از بدنه ،که این گروه

 چنین می فرماید: پیامبرکه قرار می گیرد، اما این های مختلف آن نیز

 «خياركم يف اْلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا»

 119(.گرداندتفقه نماید و خود را آگاه شما در جاهلیت، در اسالم نیز بهترین خواهد بود اگر که  نبهتری)

های عالم در بسیاری از گوشه ابن تیمیهبه قول که  ای اتفاق می افتدجاهلیت جزیی این مساله در باید بگوییم:

ی شوند و این امکان یافت م "هاییبهترین" )آری! در این جاهلیت جزیی، مترجم( ،به چشم می خورداسالمی 

 دهندکل شرا هسته و مغز حرکت  خود به نمایش می گذارندبا تالش و کوششی که از وجود دارد که آنان بتوانند 

رند؛ همان را به وجود آو "یافتهپایگاه گسترش"توانند با تالشی مشابه، دیگر نیز می "هایبهترین"گاه، و آن

و از آن تبعیت می نماید، و پس از آن نوبت عموم مردم فرا  دریگمیفرا  رااصلی  یپایگاهی که گرداگرد هسته

 بر می خیزند که با تقدیر الهی، به ندای دعوت پاسخ مثبت گفته و بدان "هاییبرترین"می رسد و از کیان آنان نیز 

از ین حاکم مسلمهدایت نگردند با إعمالِ قدرتِ ) مقید می گردند و دیگرانی نیز هستند که اگر از طریق قرآن

 مسیر منحرفی که می پیمایند، مترجم( باز داشته می شوند.

و اکنون بیایید تا در اوضاع و احوال نسلی که دعوت به سوی آن روان گشته اندکی بیندیشیم.. برای مشخص 

های الزم را برای معالجه برداریم الزم است که درمان را از کجا شروع کنیم و چگونه می توانیم گامنمودن این

 مبدل ساخته است.  "کف روی سیالب"را به  امّتابتدا بدانیم چه چیزی که 

شده است که برخی از آنها ریشه در داخل  آنگیر امراضی زیادی گریباندر حقیقت، در طول مسیر تاریخی امّت، 

 یداشته و بعضی دیگر از طرف دشمنان وارد گشته اند.. و بسیار مشکل است که بتوان به صورت تفصیلی تمام

های بارز و آشکاری وجود دارند که از چشم محقق پنهان نمی ، اما گمان ما بر این است که بیماریبرشمردآنها را 

 مانند.

می باشد؛ همان تفکری که می پندارد ایمان، تصدیق قلبی و  "ارجایی"ها تفکر ترینِ این بیمارییکی از بزرگ

 گردد!ی آن وارد نمی اقرار زبانی است و عمل در دایره

ن، بدعتی آ یاند اما خارج ساختن عمل از دایرهی اثبات ایمانشکی نیست که تصدیق قلبی و اقرار زبانی، الزمه

اسالمی که بدون عمل و تالشی  ؛ همانبس خطرناک است و انحرافی شدید از حقیقت اسالم به شمار می آید

ا صِرف و قابل تصور نیست که ب -و ممکن نیست که استوار بماند - استوار نگشته استعظیم در دنیای واقعی، 

، شودورود نموده بود از آن زدوده  بدان نیز 120تصدیق قلبی و اقرار زبانی، غربت وارده در اسالم که در همان ابتدا

 ترجم(مبزرگترین نظام )که اسالم است، تا چه رسد به  - خاکی یو حتی امکان ندارد که هیچ نظامی در این کره

                                                           
 این حدیث را روایت نموده است. بخاری -119

 «بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كام بدأ»: می فرماید حضرت رسول -120
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س این تصدیق و اقرار را به واقعیتی ملمو که انجام عملی معینو بدون  ،خالیخشک وبتواند با تصدیق و اقرار  -

 مشاهده مبدل سازد، پایدار بماند! و قابل

از زمانی  مترجم( ،بایستی دانست که)دالیل و علل تاریخی که به گسترش تفکر ارجایی منجر شده هر چه که باشد 

 ه وجود آوردب اشبدنه در را ی عظیمفساد نمود این تفکر،از زیر بار تکالیف  کردنروع به شانه خالی ش امّتکه 

ش کاری آسیبی به ایمانه ایمان زنده است این اهمال و کمکه قلبش بالقاء کرد که مادامی چنین آن گاه بهو آن

 "عبادتی" و "اعتقادی"که در شرک واضح و آشکار  به جایی رسید امّت به تدریج، قصور و کوتاهیو  !رساند نمی

گونه دلداری می داد که هنوز در مسیر خیر و برکت چنان تفکر ارجایی به وی اینو هم واقع گشت "حاکمیتی"و 

 د.نچنان در کسوت مومن به سر می برد و همنگام بر می دار

از انجام تکالیف  پس از مدتیای را در ذهن آورید که دانش آموزانش هر روز در آن حضور می یابند اما مدرسه

ا ، با این وجود به آنان گفته می شود: تحتی در کالس هم حضور نمی یابند اندکی بعد،شانه خالی می نمایند و 

 نبلین ایجاد نمی گردد زیرا شما به علت تهایتان ریشه دوانده! مشکلی برایتاهنگامی که حضور در کالس، در قلب

ید او اسامی شما تا زمانی که خود، درخواست انصراف از آن نداده ایدو نه به سبب انکار! در کالس حضور نیافته

 چنان در دفاتر مدرسه ثبت شده و باقی خواهد ماند!هم

زمان گمان دارد که در دنیای واقعی سیر و هم و خیال به سر می بردکه در وهم  121تنبلِ متواکل آیا با این روح

 که چیزی در عالم واقع به وقوع بپیوندد؟ ممکن استسلوک می کند 

ا امثال این بکه اسالم  ممکن استای در عالم واقعی باشد آیا مسألهساختن کمترین  محققفاقد توان  ،این روحاگر 

 یتالشی که برای آن صَرف گشته و به اندازه یه؟؛ اسالمی که نازل گشت تا به اندازروح برپای داشته شود

های حرکتی گسترده باشد و تمامی جوانب و تمامی حوزه ،برای آن مشخص شده اهللتقدیری که در علم 

 مختلف زندگی را در بر گیرد و کل زمین و تمامی آدمیان را تحت پوشش خود قرار دهد؟

ها ظامنای که در قالب عقاید و افکار فاسد و رود؛ همان فتنه آیا ممکن است با صرفِ تصدیق و اقرار، فتنه از بین

ان فاسد حمایت می کنند؟ آیا امک هایخود را نشان می دهد و سپاهیانی دارد که از این افکار و نظام فاسد و قوانین

اقعی و یای که در جاهلیت، به سبب ذات و ماهیت آن بر انسان وارد گشته، بدون جهاد در عرصهدارد که فتنه

 :ی روزگار محو گرددصحنهزندگی از 

يُن ُكلهُه َّللَِِّ﴿  [َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

( و ان برگردانندتو نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دینای باقی نماند )ار کنید تا فتنهو با آنان پیک»

  (99: األنفال)  «.گردد دین خالصانه از آن اهلل

                                                           
 پیشتر توضیحات کافی در مورد تفاوت توکّل و تواکل ارایه گردید، مترجم -121
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ه امّت ک نبودشایسته اما ها را درگیر خود سازد امّتی از دیگر امّتهر  می توانست -بیماری ارجاء -این بیماری

 :ه وجود آمده استبر آنان ب یگواه وتمامی بشریت  ی که برای رهبریامّت؛ اسالمی بدان دچار گردد

ُكُم اْلُْْسلِمِ  َوَجاِهُدوا يِف اَّللَِّ َحقَّ ِجَهاِدهِ ﴿ َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ يِن ِمْن َحَرج  ِملَّ  يَ ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم يِف الدِّ

ُسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعََل النَّاسِ   [ِمـْن َقبُْل َوفِـي َهَذا لِيَُكوَن الرَّ

 ش در راه او است. اهلل شما را )از میانتال یجهاد و بایسته یگونه که شایستهتالش کنید آن و در راه اهلل جهاد و»

 وگین را بر دوش شما نگذاشته است )( برگزیده است و در دین کارهای دشوار و سنمردم برای یاری دین خود

این دین  ،انی سازگار استانسبلکه تکالیف و وظائفی مقرّر نموده است که با فطرت سالم هماهنگ و با توان 

لمین نامیده ( مسهای پیشین( و در این )واپسین کتابدر کتاب( آئین پدرتان ابراهیم است. اهلل شما را قبالً )همان

و در روز قیامت رفتار و کردارش مقیاس سنجش اعمال باشد ) ( گواه بر شمات تا پیغمبر )با شهادت عملی خوداس

 و کردارتان به عنوان امّت و رفتار)با شهادت عملی خود( گواه بر مردمان باشید ) شما مسلمانان گردد( و شما هم

 (78: اَلج)«  .پرستان راستین گردد(ی بارز اهلل، محکّ سنجش اعمال سایرین، و الگونمونه

*** 

 ت بود..ورودش متفاو یاسالمی گشت هرچند که طریقه امّتسپس تفکر تصوف در موازات با فکر ارجایی وارد 

 و داشتاما تصوف بر نوعی خاص از اعمال تاکید  ساختایمان خارج  یتفکر ارجایی تمامی اعمال را از دایره

 عبدیت معنای محدود و منحصر در شعائر ، این تفکر بر عبادت بهنمودها را از مستلزمات ایمان خارج سایر فعالیت

و از امر به معروف و نهی از منکر، و جهاد در تاکید داشت  "ذکر"و )از قبیل نماز و روزه و زکات و ..، مترجم( 

ر حالیکه د چشم پوشیدگشت منجر می ی الهیبراساس منهج و برنامه عباداتی که به آبادانی زمین انواع و اهللراه 

 وجود داشت:  رسول و سنت اهللنصی صریح از کتاب  این مسایل،تمامی  برای

َكاَة َوَأَمُروا بِاْْلَْعُروِف َوََّنَْوا َعِن ا﴿ الَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ  [ْْلُنَْكِر َوَّللَِِّ َعاقَِبُة اأْلُُمورِ الَِّذيَن إِْن َمكَّ

کسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت ( ده یاری و پیروزی داده استآن مؤمنانی که اهلل بدیشان وع)» 

نمایند، و سرانجام همه پردازند، و امر به معروف، و نهی از منکر میدارند و زکات را میبخشیم، نماز را برپا می

 (14)اَلج : «  .گرددکارها به اهلل برمی

َياَة ﴿ ْنَيا بِاْْلِخَرةِ َفْلُيَقاتِْل فِـي َسبِيِل اَّللَِّ الَِّذيَن َيْشـُروَن اَْلَ  [الده

 (71: )النساء « .فروشندباید در راه اهلل کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به آخرت می»

نََّة َوَْلَّا َيْعَلمِ ﴿ َص اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَيْمَحَق الَْكافِِريَن، َأْم َحِسبُْتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَ ْعَلَم َجاَهُدوا ِمنُْكْم َويَ  اَّللَُّ الَِّذيَن َولُِيَمحِّ

ابِِرينَ   [الصَّ
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اید که شما )تنها با ادّعای آیا پنداشته و تا این که اهلل مؤمنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازد.»

اند، رخاستهب( به بهشت درخواهید آمد، بدون آن که اهلل کسانی از شما را مشخّص سازد که به تالش و پیکار ایمان

  (411 – 414: )آل عمران«  .و بدون آن که اهلل بردبارانی را متمایز گرداند

قِِه َوإَِلْيِه النهُشورُ ﴿ َْ  [ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمـْن ِر

اطراف و جوانب آن راه بروید، و از روزی اهلل بخورید. او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در »

 (45: )اْللك«  .زنده شدن دوباره در دست او است

 [ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها﴿

 (14: )هود «.نموده استاو است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار »

 اهللگونه باشد که ا ذکر باید آنمهم است و عبادت به غیر ذکر معنا نمی یابد ام اهلل دذکر و یا به طور قطع،

 :را با آن ستوده است اصحابدر کتابش توصیف نموده و و 

 [الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ قَِياماً َوُقُعودًا َوَعََل ُجنُوِِبِمْ ﴿

 «.کنند( یاد مینشسته و بر پهلوهایشان افتاده )و در همه اوضاع و احوال خود کسانی که اهلل را ایستاده و»

 (494: آل عمران)

نموده است و گمان منحصر  آنعبادت را در  که ذکر قرآنی چیزی جدای از ذکر متداول و ابداعی تصوف است

های صریح و آشکاری متصل سازد، و این سوای شرک اهللآدمی را به رضایت  می تواندتنها این مساله که  دارد

 است که در تصوف بروز نموده است. 122"وحدت وجود"و  "حلول"و  "اتحاد"چون 

 ترین دربلیاص یا و به دین، تنها ورودی عمومیقرار گرفتن آن به عنوان  و علل، و اسباب گسترش تفکر تصوف

یجاد ا امّت یاین طرز تفکر، فسادهای زیادی را در بدنه ، مترجم(بایستی دانست که) ، هرچه باشدورودی بدان

: تواکُل، ترک استفاده از اسباب و لوازم مادی، کوتاهی در آبادانی می باشدنکه موارد زیر کمترین آنها  نمود

گناه انجام شده، انصراف از جهاد و  برابرقضاء و قدر، عدم وجود احساس مسئولیت در  یزمین، انحراف از عقیده

                                                           
گردند و خالق در مخلوق، و مخلوق در خالق حلول می این مفاهیم در میان صوفیه بسیار رواج داشته و معتقدند که نعوذ باهلل، خالق و مخلوق یکی می  -122

 :نمایممی جلب "ديوان اَلالج"در کتاب  "منصور حالج"برجای مانده از گان را به اشعاری کنند، در اینجا توجه خواننده

 أنا من أهَوی و َمن أهَوی أنا     نحن روحاِن حللنا بدناً 

 تنافإذا أبْتنی أبَْته     و إذا أبَْته أبْ

 روُحه روحی و روحی روُحه      من رأی روحي حّلت بدناً 

 ایم(دن فرود آمدهب یکما دو جانیم که در  /را طلب می کنم و کسی را که طلب می کنم خودم هستم )من کسی هستم که آن

 ای(و هرگاه او را ببینی مرا دیده /ای )پس هرگاه مرا ببینی او را دیده 

 چه کسی دیده است که دو روح وارد یک بدن شوند؟(، مترجم. /)روح او، روح من، و روح من روح اوست  
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دنیوی و اعمال اخروی در ذهن های فعالیت تفکیکامر به معروف و نهی از منکر، جدایی میان دنیا و آخرت و 

وجود آورده بود؛ همان توازنی ه ها بن، و برهم زدن توازن ظریف و زیبایی که اسالم صحیح در روان انسانمسلمی

و روز آخرت  اهللچنان به یاد و قلبش هم که سبب می گشت انسان در زمین، تمامی تالش خود را به کار گیرد

 .عالم غیب و عالم مادی و مشهود؛ به عبارت دیگر، این توازن عبارت بود از تعادل میان به تپش افتد

*** 

بر عهده جامعه اسالمی نهاده از  اهللعمومی که  امورانحصار اسالم در دنیای فردی افراد، و ترک گفتن تمامی 

 گیر آن شد.، دامنامّتهایی بود که در طول تاریخ پرفراز و نشیب دیگر بیماری

ا هاین دین صرفاً برای اصالح افراد به صورت فردی و تک به تک نازل نگشته است هرچند که فرد فرد انسان

رسد  می گونه که در نگاه اول به نظرها آنو بدون آنها بنیانی به دست نخواهد آمد اما اصالح فردیِ انساناند مهم

اند اما هایش سالمای صالح نمی گردد، ساختمانی را در نظر آورید که در آن تمامی خشتسبب ایجاد جامعه

ای نیست که بتواند آنها را به هم پیوند زند، در این حالت به طور قطع ساختمانی حقیقی نخواهیم داشت که ماده

اهد و حتی نخو بسیارند، چه هاها زلزلهها و حتی انسانامّتو در زندگی  ،مقاومت نماید هالرزه برابردر  قادر باشد

 !چه بسیارند بادهای سهمگینتوانست در برابر وزش باد نیز ایستادگی کند و 

ه اند و در که به هم پیوست دارد اسالمی یامّتتاکید واضح وآشکاری نه تنها بر جماعت مسلمان بلکه بر  ،این دین

صرفاً در عواطف و احساسات خالصه نمی گردد بلکه در  و این ارتباط، باهم به سر می برندارتباطی تنگاتنگ 

های الهی که روی سخن به سوی مومنین دارد و با خطاب و بسیاری از، چنین استعمل و وظایف و تکالیف نیز 

َا الَِّذيَن آَمنُوا ﴿عبارت  نگاه  ،به صورت فردی و تک تکبه افراد، آغاز می گردد صرفاً  «...ای مؤمنان!» [...َيا َأُّيه

 های مشترکی برخوردارند: اند و از مسئولیتنظر دارد که به دور هم جمع گشتهندارد بلکه جماعتی را مد

َا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياءَ ﴿  [َيا َأُّيه

 (54: )اْلائدة « .ددوستی نگیریای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به »

َا الَِّذيَن آَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأِِت اَّللَُّ بَِقْوم  َُيِبهُهْم َوَُيِبهونَ ﴿ ة  َعََل َيا َأُّيه اْلَكافِِريَن  ُه َأِذلَّة  َعََل اْْلُْؤِمنَِي َأِعزَّ

اَم َولِيهكُ  *ال خَيَاُفوَن َلْوَمَة الئِم  َذلَِك َفْضُل اَّللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعلِيٌم جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ وَ  ُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ  الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ  [َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

( خواهد آورد که ن خود بازگردد اهلل جمعیّتی را )به جای ایشان بر روی زمینشما از آئی ای مؤمنان! هرکس از»

دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت دارد و آنان هم اهلل را دوست میشان میدوست

ود راه ای هراسی به خکنندهیچ سرزنشایستند و از سرزنش هکنند و به تالش میو نیرومندند. در راه اهلل جهاد می

ام نعاو اهلل دارای فضل فراوان و ) ،کندعطاء می بخواهد که هرکس به را آن اهلل ؛دهند. این هم فضل اهلل استنمی
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تنها اهلل و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه  *. ( آگاه استشمار است، و از مستحقّان آنبی

 (55 – 51: )اْلائدة«  .کنندآورند و زکات مال به در مینماز را به جای می و خاضعانه

اِمَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّللَِِّ َولَْو َعََل َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْينِ ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ ِقریًا  َواأْلَْقَربَِي إِْن َيُكْن َغنِّيًا َأْو فَ َيا َأُّيه

َوى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اَّللََّ َكاَن باَِم تَ َفاَّللَُّ  [ْعَمُلوَن َخبِيـراً  َأْوََل ِِباَِم َفال َتتَّبُِعوا اهْلَ

د ید، و به خاطر اهلل شهادت دهیعدل و داد بکوش یاید! دادگری پیشه سازید و در اقامهای کسانی که ایمان آورده»

تان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده از این سو و آن سو جانبداری نکنید( هر چند که شهادتو )

 آنان هردوی( رضای) از اهلل( رضای) که چرا شود دارا یا ندار باشد،باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت داده می

ادای  و اگر زبان از ،گردید( منحرف میکنید از حق ینچن اگر) که نکنید پیروی هوس و هوا از پس است، بهتر

 (495: )النساء«  .کنید آگاه استشهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید، اهلل از آنچه می

 [ال َيتَِّخِذ اْْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمـْن ُدوِن اْلُْْؤِمنِيَ ﴿

 (18: آل عمران)«  .کافران را به جای ایشان به دوستی گیرندمؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و »

رْیِ َوَيْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعـِن اْْلُنَْكِر َوُأوَلئَِك ﴿ ٌة َيْدُعوَن إََِل اْْلَ  [ُهُم اْْلُْفلُِحونَ  َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

مردمان  م شریعت را بیاموزند وببینند و قرآن و سنّت و احکاتربیت الزم را ید از میان شما گروهی باشند که )با»

  (401آل عمران : ) « .( دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان خود رستگارندرا

 [َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهمْ ﴿

 (98: )الشورى«  .دیگر استمشورت با یک یرایزنی و بر پایه یو کارشان به شیوه»

كَ َواْْلُْؤِمنُوَن َواْْلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعض  َيأُْمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْْلُنَْكِر َويُ ﴿ الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ اَة ِقيُموَن الصَّ

 [َوُيطِيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلهُ 

 خوانند و از کار بد بازدیگر را به کار نیک میبرخی دیگرند. هممردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران »

 «.کنندبرداری میو پیغمبرش فرمان اهللپردازند، و از گزارند، و زکات را میدارند، و نماز را چنان که باید میمی

 (74: )التوبة

ُْم ُبنَْياٌن َمْرُصوٌص إِنَّ اَّللََّ َُيِبه الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َصّفاً ﴿  [َكَأَّنَّ

رزمند، انگار دیوار پارچه در خط و صف واحدی میدارد که در راه او متحد و یکاهلل کسانی را دوست می»

 (1: )الصف « .سربی بزرگی هستند
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سفلها، فكان أمثل القائم يف حدود اَّلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا عَل سفينة، فصار بعضهم أعالها وبعضهم »

الذين يف أسفلها إذا استقوا مروا عَل من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا يف مكاننا خرقًا وَل نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم 

 «وما أرادوا هلكوا َجيعًا، وإن أخذوا عَل أيدُّيم نجوا ونجوا َجيعاً 

ستن به مانند قومی است که برای نش ایدنماز آن تجاوز می مثال کسی که حدود اهلل را برپای می دارد و کسی که )

ی که در ، آنانمستقر می گردند در کشتی، قرعه می اندازند و گروهی در باال قرار می گیرند و گروهی در پایین

اند به هنگام نوشیدن آب از روی گروه باال رد می شوند، پس با خود می اندیشند و می گویند پایین سکنا گزیده

ی باال را دیگر نیازاریم، اگر مت خود، سوراخی در کشتی ایجاد نماییم و افراد طبقهبهتر است در همین قس

ی خود را عملی نمایند، تمام اهل کشتی به فنا می رود و اگر باالنشینان آنان را به حال خود رها سازند تا خواسته

  123(.ندو تمامی سرنشینان نجات می یاب آنان را از این کار باز دارند، نجات می یابند

 «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»

اید ی اداره و هدایت و تربیت آنان را به عهده گرفتههمه شما نگهبان هستید و همه در برابر کسانى که وظیفه)

 124(.مسئولید

 والبته این را نیز نفی نمی نمایند که تک تک تاکید دارند امّتمسئولیت اجتماعی بر موارد مذکور و غیر آنها، 

افراد بایستی وظیفه فردی خود اعم از ذکر و تقوا و خشوع و انجام واجباتِ نماز و زکات و روزه و حج را در 

ه گونهمان - گاه از آنها بی نیاز نمی گردد امااند و جامعه هیچتمام این موارد الزم !، آریدنبرجای آور اهللمقابل 

ن ی منسجم نمی گردد که به ایامّتایجاد  سببخود به خود  – یم )انجام این وظایف فردی، مترجم(اشاره نمودکه 

و برای اهدافی که پروردگار برایش مشخص  فرستادهفرو  اهللدین عمل نماید، این دین بر همان سیمایی که 

سی داشته شود حتی اگر فرد فرد آنان، نف از هم و متفرق برپای ینموده به طور قطع نمی تواند توسط افرادی جدا

 استجریان در ان در آنهای مختلفی طبیعت انسانی دارد و انگیزه ،که انسانبه پاکی قدیسین داشته باشند! و مادامی

در تمامی شهرها،  اهللکه ها، آشفته و مضطربش می سازد و مادامیها و تمایالت و شهوتو انواع کنش

به نیرنگ بپردازند)مگر اینکه کسی آنان را از این کار باز تا در آن  ،ساخته استسردمداران را از بزهکاران فراهم 

 :دارد(

 َأَكابَِر ُُمِْرِميَها لَِيْمُكُروا فِيَها َوَما َيْمُكُروَن إاِلَّ بَِأْنُفِسِهْم وَ ﴿
 [َما َيْشُعُرونَ َوَكَذلَِك َجَعْلنَا يِف ُكلِّ َقْرَية 

 زج اینان پردازند نیرنگ به آنجا در تا سازیمرا از بزهکاران فراهم می  شگونه در هر شهری سردمدارانهمانو »

 (419: )األنعام « دانندزنند ولی خودشان نمیبه خویشتن نیرنگ نمی

                                                           
 است. این حدیث را روایت نموده یبخار -123

 اند.این حدیث را روایت نموده و مسلم بخاری -124
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 در دنیای واقعی( که عبارت است از اقامه و برپای داشتن تمام و کمال منهج الهیی واجب و ضروری )مسألهاین 

 نخواهد شد. محقق

ای انیجه یو حتی اگر وجود روسای بزهکار و مجرم، مختص جاهلیت باشد و در اسالم به وقوع نپیوندد، دهکده

آن در حرکت است مملو از روسای مجرمی است که  ویکه به زعم طرفدارانش، دنیا به مدد وسایل ارتباطی به س

حتی اگر  -با این وجود، اگر افراد به صورت فردی آیااند، ین مسلمین نشستهنموده و در کم برای اسالم توطئه

 و خشوع و تقوا اهتمام ورزند برپای داشتن نماز و زکات و روزه و حج به -تمامی آنها به این کار اقدام نمایند

رفته از ی نشات گهد و فتنننشان ده واکنشهای این روسای مجرم از خود توطئه برابرد در نمی توان داشته باشند

که  ی استامّتنیازمند  مسألهکه این د؟ یا اینناسالمی در راه است از آنان دفع نمای امّتجاهلیت را که به سوی 

پارچه بوده و پذیرای تکالیف جمعی خود باشد و به الزامات و مقتضیات این مسئولیت گردن نهد؛ متحد و یک

کند و به خودخواهی  "مَن مَن"و اگر هر فردی در آن  ،عهده داردای بر مسئولیتی که در آن هر شخص وظیفه

سته آنگونه که شایسته است یکپارچه و به هم پیو ی عمل نپوشاندجامه ه،معاتکالیف خود در قبال ج به و بپردازد

 نخواهد بود.

و  نمودمیکرد و هر کسی را راهی دنیای خاص خویش میای جداگانه تربیت یارانش را به گونه اهللرسولآیا 

 گفت: در اندرون خود به سَر برید و کاری به دیگری نداشته باشید؟ یا آنکه تمامی آنها را تربیتمیبه آنان 

ر هر د مرتبط و به هم پیوسته باشند و و آجرها هابا دیگر خشت پارچه و منسجم،یکتا در یک کل  فرمودمی

ا در خود به ر هابه دیگری بچسپد و استعداد جذب دیگر خشت بتواند ی الزم را گذاشت تاپندهخشتی، مواد چس

 و هم پیوستهبه اتاحساساین مواد چسپنده همان  )به طور قطع این مهم به انجام رسید و، مترجم( وجود آورد؟

 هستند که الزم و ملزوم یکدیگرند. مسئولیت جمعیهمان 

 باشد و الزم است که سهم خود را در آن ادا نمایندمیرا دارند واجب بر تمامی افرادی که توانایی آن 125تکافل

بر می گردد؛ بدین ترتیب که اگر بدان گردن نهند و به  امّتآن به صورت مثبت و منفی به مجموع  یاما نتیجه

ایی هبار این مسئولیت شانه خالی نمایند به گروهدار هم می گردند و اگر از زیر ی به هم پیوسته و دوستامّترسانند 

 چندپارچه و متخاصم مبدّل می گردند.. 

                                                           
 "جتماعیتکافل ا" نتیجه می گیریم که معنی اصطالحی دو کلمهچنین می گوید: ...  "های اجتماعی در اسالمهمکاری"عبداله ناصح علوان در کتاب  - 125

 دنباش حاکمواه خ ،دنرا سرپرستی و ضمانت کنند، و در آنچه که در اختیار دارند به همدیگر کمک و مساعدت نمای یکدیگر: افراد جامعه عبارت است از اینکه

 چه. و مانند سرپرستی نمودن یتیمان ، و کمک به فقیران ، و.. باشد د، چه تصمیم ایجابیای که همه با اتفاق نظر دارای یک تصمیم باشنگونههرعیت، ب خواه

ه می اسالمی سرچشم یهم با سالح احساس عمیق وجدانی که از اصل عقیده تصمیم سلبی باشد مانند تحریم احتکار و جلوگیری از غش و خیانت و... آن

برتر ، و جهت دفع  یای که تمام افراد، برای جامعهگونهه ب ،عه با احساس مسئولیت در برابر فرد زندگی کنندگیرد، تا اینکه فرد در تحت کفالت جامعه، و جام

اژه ای وضرر و زیان از افراد خود و برای جلب منافع مشترک، همدیگر را ضمانت کفالت نمایند، و این همان معنایی است که خداوند در قرآن کریم بر

 ، مترجم.تمقرر فرموده اس" تکافل"
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آن  یهد اما نتیجنآن ادا نمای قبال مسئولیت خود را در بایستمی و استواجب  امّتو جهاد بر تمامی افراد توانای 

وار و قوی ، استامّتیا  د که، مترجم(شو)نتیجه این می می سازد و متأثررا  امّتبه صورت ایجابی و سلبی تمامی 

و امر به معروف و نهی از منکر بر تمامی ن بلعیده شده و از بین می رود.. یا آنکه توسط دشمناباقی خواهد ماند 

آن به  یاما نتیجه نمایندتوان خود آن را ادا  یافرادی که توانایی انجامش را دارند واجب است و بایستی به اندازه

گاه که ملعون درمی شود و یا این مبدل "ةخیُر االم"و یا به  ،بر می گردد امّتی و سلبی به تمامی صورت ایجاب

هاست اگر امر به معروف و نهی از منکر کند و ملعون است اگر از زیر بار تکالیف در امّتمی گردد، بهترین  الهی

 رفته و شانه خالی نماید:

ة  ُأْخِرَجْت ﴿  [لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اْْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاَّللَُِّكنُْتْم َخرْیَ ُأمَّ

نمائید و اید ) مادام که ( امر به معروف و نهی از منکر میها آفریده شدهشما بهترین امّتی هستید که به سود انسان»

 (440: آل عمران)«  .به اهلل ایمان دارید

وا ال َكانُ  *َيْعَتُدوَن ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِِْسائيَل َعََل لَِساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا ﴿

 [َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكر  َفَعُلوُه َلبِئَْس َما َكاُنوا َيْفَعُلونَ 

وسته این بدان خاطر بود که آنان پی ،اندعیسی پسر مریم لعن و نفرین شده اسرائیل بر زبان داود وکافران بنی»

دادند دست آنان از اعمال زشتی که انجام می *. گذشتند( از حدّ میکردند و )در ظلم و فسادرکشی میس

 «.کردندو چه کار بدی می ،دادندو پند نمی نمودندها نهی نمیکاریدیگر را از زشتکشیدند و همنمی

 (79 – 78: )اْلائدة

و  تماعیاج تکالیفانجام  ناتوان ازفردگرا، و  یکه چه علل و اسبابی به گسترش این روحیهصرف نظر از این

های بزرگی را در نهاد و اند، باید گفت که این روحیه، مفاسد و تباهیهای جمعی دامن زدهاحساس مسئولیت

 بودندستان جامعه هکه کمترین آن، ترک نمودن وجوبِ نصیحت حاکمان و قدرت ب به وجود آورد امّتهستی 

تاکید  اینگونه ده و بر روی آنقرار دا آئینرا جزیی از آن پیامبرکه این امر، واجبی دینی است که در حالی

 نموده است:

 «اْلسلمي وخاصتهمقال: َّلل ورسوله ولكتابه ولعامة قيل: ْلَِْن يا رسول اَّلل؟ الدين النصيحة، »

ست از نصیحت، گفته شد: برای چه کسی ای رسول اهلل؟ فرمود: برای اهلل و پیامبر و قرآن و عام و ا دین عبارت)

 126(.خاص مسلمانان

حاکم  حکم را به دستو  ایندمردم به سیاست پشت نمچنین این روحیه فردگرایی سبب گشت که، مترجم()هم

ساله م اگر حاکم عادل می بود پس این و می خواهد فرمانروایی کند، مترجم( بسپارند ) تا وی هرگونه که دلش

                                                           
 اند.این حدیث را روایت نموده و مسلم بخاری -126
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کسی  امّتبود و یکه تازی می نمود در میشناخته می شد و اگر مستبد  اهللخیر و برکتی از جانب  به عنوان

 (مترجم، است که یشرایط چنیندر )و  د و از ظلم و استبدادش باز دارد،وجود نداشت که او را نصیحت نمای

یچ ه)در نتیجه، مترجم( و  ،و تمام اعمالش را نیک جلوه می دهند گردندجمع می  و متملِّق به دورش افرادی منافق

 شا، خشم ونفرت او را نسبت به آن سخن و گویندهشحقی به گوش وی نمی رسد و اگر نیز برسد منافقین اطراف

هایی که امهکه تمامی برن نمی شوددگرایی در این خالصه فر یکمترین مشکالت روحیه نیز و.. می انگیزانند!بر 

محوله خود را به انجام برساند  یگام با دیگران وظیفهکاری جمعی دارند و الزم است تا هر فردی همنیاز به هم

 تخریب و از بین بردن اموال یروحیه رواج ،همیشه با شکست مواجه می شود، و حداقل دردسرهای این طرز تلقی

 !نیستعمومی و امکانات و دارایی های مردمی 

*** 

اشاره داشت و  همتیو کم  127گشته می توان به هرج و مرج و ارتجال امّتگیر ی که دامنیهابیماریدیگر و از 

)پیش از  که ای به شمار می رفتهای جامعهآنچه که از ذهن من می گذرد این است که این امراض، از بیماری

، و عادت دادنش به نمودن مندنظامو  ساختنرا از طریق ساختارمند  آن، مترجم( آیین الهی و وجود داشتاسالم 

اولیه!  های آتشینپس از گامچنین عزمِ جدی و پایداری که پیش از انجام عمل و حین انجام آن، و هم تفکر و تدبرِ

 د. ونم شیتو تقو ساخت ر، محکم و استوازایل نمی گردد

نسبت به این موارد حساسیت نشان می داد و بر آنها تاکید می داشت و این  ترهرچه تمام شدت اب اهللرسول

د و توجه و اهتمام نباشند و در حاشیه قرار گیرند و بو یمسایل را موضوعاتی دسته چندم نمی پنداشت که شایسته

ه با وجود نیک می دانست ک گشت،در حالیکه به وی الهام می ،نبودشان تفاوتی چندانی نداشته باشد، زیرا ایشان

 که ساختمانی حقیقی شکل گیرد و  راسخ و استوار باقی بماند. ممکن نیستها و مشکالت، این آفت

 چنین می گویند: پیامبریاران 

 «يصّفنا للصالة كام يصفنا للقتال اَّللرسولكان »

 مانمی نماز نیز منظجنگ و قتال چینش می نمود و منظم می ساخت برای اقامهگونه که ما را برای رسول اهلل همان)

 (.می ساخت

ست ا آن روحی نصرخشوع در نماز، ع ؛و این نظم در کنار خشوع و آرامشی قرار می گرفت که بدان امر شده بود

که مورد الهام  اهللرسولو پروردگارش ارتباط برقرار می سازد و امرِ بدان، امری است بدیهی، اما  بندهکه میان 

الزم  امّتبرای ساخت و ایجاد  نیز دیگر ، عنصریاهللقرار می گرفت می دانست که در کنار ارتباط نزدیک با 

عادتی  ،شت که، مترجم( ساختارمندی، )و بایستی توجه دااست، همان عنصری که عبارت است از نظام و ساختار

 اهللرسولروانی و حسی است و می بایست از طریق عادت دادن مورد پرورش قرار گیرد به همین خاطر است که 

                                                           
 د، مترجم.شی نیز می گوینتکانرا آنروانشناسى در  و نماید،فکر قبلى عمل تو بدون ای و لحظهنى آاز روى انگیزه  فردست از اینکه ا ارتجال عبارت -127
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را راست و درست می کرد و نماز را  هایشان، صفو با دستان مبارک خویش نمودنمازگزاران عبور می  از مقابل

 رجم(مت ،و کجی و انحراف از آن زدوده شود)تا آنکه صف مومنان در خطی مستقیم قرار گیرد  فرمودنمی  آغاز

 دارد. پیامبر واالی نظم و نظام در دیدو این نشان از اهمیت 

ظم و انضباط ای که نماز، ندین به شمار می رود به گونه ح است که نظم و ساختاریافتگی جزء جدایی ناپذیرپر واض

 نمازگزاران از ها و تبعیتِارد و به عنوان مثال می توان به مشخص بودن زمان و منظم بودن صفخاص خود را د

اند و از نظم و ساختار مختص امام در رکوع و سجود و قیام اشاره نمود، و روزه و زکات و حج نیز بر همین منوال

 د دارد.جای خو به خود برخوردارند، منظم بودن صفوف در جنگ و جهاد نیز که دیگر

ا و هتفّکر و تعقّل نیز بایستی گفت که این موارد از آفت خالی ازو رفتار آنیِ  ای عمل نمودنلحظهو اما در مورد 

)این استوار سازی و این اصالح بدین ، و اصالحش نمود را استوار ساخت وآناسالم  اما بودندهای جامعه آسیب

دعوت و  ردکهای الهی که قابل تبدیل و دگرگونی نیستند جلب سنت ویدیدها را به س مترجم( ،ترتیب بود که

ید و به افراد تاکخود قرار دهند  یسرلوحهتدبر و تفکر نموده و ثبات و پایداری را  ،در تمامی کارهاتا نمود 

باح است یا خیر، م ذاتاً که به نتایج کارهایشان نیز بنگرند و صرفاً به این اکتفا ننمایند که آیا این عمل داشتمی

ه کزیرا ممکن است کاری مباح و یا حتی مستحب باشد اما به خاطر پیامدهای آن از انجامش منع گردیم چنان

را  اپروردگار یکتها منع می نمود زیرا این کار، مشرکان را برآن می داشت که مسلمین را از دشنام به بت اهلل

 دشنام دهند:

 [ْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َفَيُسبهوا اَّللََّ َعْدوًا بَِغرْیِ ِعْلم  َوال َتُسبهوا الَِّذيَن يَ ﴿

پرستند دشنام ندهید تا آنان تجاوزکارانه و جاهالنه اهلل را دشنام جز اهلل میه هائی که مشرکان ببه معبودها و بت»

 (408األنعام: ) «.دهند

ا بود خودداری نمود تگشته از قتل عبداهلل ابن أُبَیّ که نفاقش آشکار و مبرهن  حضرت رسولکه چنانو هم

اسالم  یدایره بهیارانش را به قتل می رساند زیرا در آن روز، برخی از مردم  دیگران چنین نپندارند که محمد

راقب نشسته بودند و م ای به نظارهشان هنوز راسخ نشده بود و بعضی دیگر در گوشهورود کرده بودند اما ایمان

اخیر تاوضاع بودند و هنوز وارد دایره اسالم نگشته بودند و انتشار خبر قتل عبداهلل ابن أُبَیّ می توانست دعوت را به 

 دارد! از این کار باز اشتندانداخته و کسانی را که هنوز برای ایمان آوردن تردید د

ور شده )منظور آن است که برای انجام کاری اسات شعلهضعیف گشتن اراده پس از احسکار و اما نداشتن پشت

هایی را نیز بر می داریم اما پس از اندک زمانی، دچار به شدت از خود تمایل و احساس نشان می دهیم و گام

ای هنیز از دیگر آسیب مان فروکش می کند و از ادامه کار باز می مانیم، مترجم(ضعف اراده می شویم و هیجانات

دیدگاه و  از یک طرف اسالم ،نمودرا عالج و درمان ای جامع و زیبا آنکه اسالم به گونه بوددر جامعه موجود 

 تصل گرددمکه از تمامی زندگانی دنیا و تمامی زمین و زمان فراتر رود و به جایی  دادقلوب افراد را به سویی سوق 
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به روز آخرت و آنچه که از زنده گشتن و رستاخیز و حشر و نشر و حساب  !از آن دیگر جایی نیست! آری پسکه 

و فعالیت در عالم نزدیک را  زدو کتاب و بهشت و جهنم در آن هست.. و دنیای نزدیک و دور را به هم پیوند 

ه ک تر نیست؛ عالمی که پس از آن جایی دور دستدادای جهت رسیدن امن و امان به عالم دور دست قرار وسیله

انسان به خاطرش کار کند، و زمان و مدتی نیست که از آن آگاهی یابد و به سوی انجام مطالبات و خواسته هایش 

 128ر، باعث برهم خوردن طریق می گردد!در مسی دلسردیهر گونه  زیراروی نهد، 

ی در ، و با پایدارهادر انجام فعالیت و تالشی خستگی ناپذیر کار و تداومبا پشت اهللرسول، از سویی دیگرو 

 ها، آنردگیها و افسها و ناتوانیترین اوضاع، و تسلیم نگشتن در برابر ناامیدیدعوت در بدترین شرایط و سخت

تا )خشید ب امّتای به الگو و نمونه ،میدی و ناتوانی و افسردگی حکایت داشتاهم در زمانی که تمامی شرایط از نا

 .، مترجم(گام بگذارند از آن تبعیت نمایند و در مسیرش

 یفرا خواند حتی اگر ثمره کارتداوم و پشتاسالمی را به  امّتو  اصحاب، رسولحضرت  کهو سرانجام این

 فرمود:ای نه چندان نزدیک حاصل آید، آن حضرت به یارانش چنین ها در آیندهاین تالش

 «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها»

 129(.را بکاردآن ، مترجم(حتماً )نا امید نگردد واگر قیامت برپا شد و یکی از شما نهالی در دست داشت )

و آنان را تشویق می نمود تا بر روی کارِ هر چند اندک نیز مداومت داشته باشند و از آن دست نکشند و همیشه 

 130.پناه می بُرد اهللبه  ،در میان آنان از عجز و تنبلی

اسالمی می توان به استمرار و  امّتهای موجود در قرآن و سنت در زندگی نتایج این نصایح و این راهنماییو از 

سالیان مختلف، و طی در  اهلل، و استمرار جهادِ در راه متمادی در طول قرون اهللماندگاری دعوتِ به سوی 

 در زمین جریان داشت اشاره نمود. هاآور علمی که قرنتمدن عظیم اسالمی و حرکت باشکوه و شگفت

که علل فروکش کردن روح پویا و پیش برنده در حیات مسلمین چه بوده و چه چیزی سبب رف نظر از اینبا صَ

 مبتال شوند مودنیآنی رفتار ناز نظم و انضباط بیزار باشد و به  که باز گردندطبیعتی هرج و مرج طلب  بهگشته که 

 زنی که به سرعت اوج می گیرد و به همان سرعت گردندای و دچار کم همتی داردریزی کراهت از برنامه که

به این  امّت هر چه هست ، )با صرف نظر از تمامی این موارد، بایستی اعتراف کنیم و بپذیریم کهنمایدفروکش می 

 اسدی که؛ مفاند شده در کیان امت منجر ی عظیممفاسدها، به ایجاد این بیماریو  ، مترجم(ها مبتال گشتهبیماری

ای هنیست و کمترین آن، مرگ بسیاری از برنامه "گی فرهنگی و تمدنیهماندعقب "حداقل آن به زبان امروزی، 

                                                           
نماید که در کنار مسیری که اکنون در پیش گرفته، مسیر دیگری وجود دارد که از ی آخر این است که اگر فرد گمان برداشت مترجم از این جمله -128

 گردد.تواند با خاطری آسوده مسیر را ادامه دهد و این دلسردی سبب برهم خوردن مسیر حرکتش میوضعیت فعلی وی بهتر است دیگر نمی

 این حدیث را روایت نموده است. أحمدامام  -129

)بار الها، از غصه و اندوه، و از عجز و تنبلی  «...بک من اهَلمِّ و اََلَزِن، و الَعجِز َو الَكَسلاللهم انی اعوذ»چنین است:  رسول یکی از دعاهای حضرت -130

 ترجمبه تو پناه می برم(، م
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 عقیدتی و هایبیماری نسبت به تفاوت بودندر بیو حداقل آن،  نمی باشدشان سودمند پیش از به ثمر نشستن

که  راضیام؛ گرددمنحصر نمی تالش جدی برای تغییر این وضعیتعدم فکری و سیاسی و اجتماعی و اخالقی و 

را  امّتاند و امر به تغییر آنها نموده ،و رسولش اهللهایی هستند که تمامی آنها در ردیف منکرات و نهی شده

 وند..می ش و مجازات حرکت ننمایند مشمول عذاب الهی قرار می گیرندشان اند که اگر در جهت تغییربیم داده

*** 

؛ یوستندبه وقوع پعظیم و بزرگ  یمسأله دو جمع شدند  امّتهای فوق در هستی و کیان گاه که تمامی بیماریو آن

ها به سمت و امّت: غربت اسالم، و هجوم و یورش دیگر بوداز آن خبر داده  اهللرسولای که مسألههمان دو 

 اسالمی. امّتسوی 

ده از نازل ش یآن از سیمای اولیه تمامی مفاهیمخود بازگشت و  یغربت اولیهگونه شد که اسالم به همان این

 یده شدند.خارج گشتند و به انحراف کش اهللجانب 

 ،و رفتار ،های آن غافل ماندو قلب از راهنمایی ،گشتمیصرفاً به کلماتی مبدل شد که بر زبان جاری  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »

در مظاهر و نمادهای پرستشی ) از قبیل نماز و روزه و ..،  عبادتو  ،با مقتضیات و الزامات آن در تناقض افتاد

ی تقلیدی ااین شعائر به گونه )به این حد نیز اکتفا نشد و تا جایی پیش رفت که، مترجم(مترجم( محصور ماند و 

رسوخ نمود  یزن پس از مدتی، ناتوانی و تبنلی در انجام آنها و نددیبی روح به انجام رس و عادتی و به صورتی کامالً

به انجام  و در دنیای واقعی کردندمیبه بیرون آن سرایت ن که) شتنددر نیتی پاک خالصه گ صرفاًو این شعائر 

 ند، مترجم(.یدرسمین

مبدل شد و از توکّل صحیحِ همراه با عزم و اراده  بیمارگونه و منفی نگرانه 131ی، به تواکلی قضاء و قدرعقیده

ه نمودن ای جهت توجیو استفاده از اسباب و لوازم فاصله گرفت و بدان منجر شد که قضاء و قدر الهی، به وسیله

 .شتها و گناهان انجام شده مبدل گتمامی خطاها و کوتاهی

داد می در حکم بی توجهی به آخرت قلوهای دنیدیگر جدا شدند و فعالیتیکدر دید مردم از  ،دنیا و آخرت

 پنداشته شدند.سبب کوتاهی در زندگانی دنیا و آبادانی زمین  ،خرویو اعمال اُ ندگشت

کار  به رسمیت شناخته شد و اشبُعد دفاعی صرفاً و  شده و از بار آن کاسته گشتبه شدت محدود  ،مفهوم جهاد

 عی نیز چشم پوشیدند و از مقتضیات آن فراری گشتند.از جهاد دفا حتی به جایی رسید که مردمان

ه و ابداعی، و خالقان یساز روحیهزمینه ،به عادت بر مسائلی تشریفاتی و عادتی مبدل شد و دیگر ،مفهوم تربیت

 همت و تالش عالی نگشت.

و هیچ حرکتی  دادمیرضایت به ذلت و خواری  که تبدیل شد" قربان گویانهبله"امری منفی و به  مفهوم صبر و تقوا

 .رساندمیانجام ن به برای از بین بردن آن

                                                           
 پیشتر در مورد تواکل توضیحات الزم داده شد. -131
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وجود ه ها بگی در تمامی زمینههماند، عقببه وقوع پیوستبزرگ در مفاهیم اسالمی  شکافو هنگامی که این 

-هندماو تمامی عقب ،و اخالقی ،و اجتماعی ،و اقتصادی ،یو فکر ،و علمی ،و سیاسی ،گی نظامیماندآمد: عقب

ای هاسالمی، تمامی فعالیت امّتهای دیگری که به ذهن خطور می کند، زیرا در دوران تمکین و استقرار گی

 یو روز آخرت نشات می گرفت و هنگامی که آن چشمه اهللی صحیح به از منبع عظیمِ عقیده مستمر و فزاینده

ی دیگر منبعی برای تغذیه - به وی رحم نموده باشد اهللکس که مگر آن - های مردم خشکیدجوشان در قلب

 ها وجود نداشت:کار و فعالیت در انسان

 «ت صلح اْلسد كله وإذا فسدت فسد اْلسد كله أال وهي القلبَح لَ أال وإن يف اْلسد مضغًة إذا َص »

اسد گردد اگر فآگاه باشید که در جسم، پارچه گوشتی است که اگر اصالح گردد تمامی بدن اصالح می شود و )

  132(.آدمی به فساد کشیده می شود، آگاه باشید که آن پارچه گوشت، همان قلب است

 .ور گشتندمبدل شده بود حمله "کَف روی سیالب"به  ی کهامّت به های دیگرامّت و در این هنگام بود که

 :فرمایددشان چنین می ردر مو اهللکه  انیآمدند همان ان در کمین نشستهندشمآری! 

َتُهمْ ﴿  [َوَلْن َتْرََض َعنَْك اْليَُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّ

 (410رة : البق)« .یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگر این که از آئین ایشان پیروی کنی»

وُكْم َعْن ِدينُِكْم ﴿  [إِِن اْستََطاُعواَوال َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُرده

 (147: )البقرة « .برگردانند تانآئین از را شما بتوانند اگر تا جنگید خواهند شما با پیوسته»

آمدند تا نه تنها شوکت و ابهت این دین را بشکنند  در عرصه حاضر شدند و)آری! دشمنان قسم خورده، مترجم( 

 بیخ و بن بَرکنند.از را  امّتی و برآن غلبه یابند بلکه این بار، ریشه

همین هدف بود که هِرَقل را بر آن داشت تا در اوایل تاریخ  زیرا نباشد ی جدیدامرشاید این هدف در نوع خود، 

 ،)و قبل از آنکه به خطری جدی مبدل شود، مترجم( های این دینو پیش از استوار گشتن پایه ، مترجم(اسالمی)

های صلیبی را در قرون وسطی بر افروخت.. و همانی است که بود که آتش جنگ .. و همانبردبر آن یورش 

 تتازگی داش هاصلیبی جدیداما موضوعی که در هجوم  ..آنان را به حرکت واداشته است ، مترجم(و از نو)امروزه 

ت هج اعتماد به نفسی بیشتر این بود که آنان این بار با - شروع شد 133ندلسأو در واقع پس از اخراج مسلمین از  -

رسوخ  مّتاهای واگیری در کیان و هستی زیرا می دیدند که بیماری تحقق هدفشان در عرصه حضور یافته بودند

 های نظامی و سیاسی و اقتصادی و فکری برای نبردهای مختلفی در زمینهکرده است و در کنار آن، خود نیز اسلحه

تهاجم فکری و "را رد چیزی است که امروزه آنترین این موابا مسلمین ابداع نموده بودند، و شاید خطرناک

                                                           
 ، این حدیث را روایت نموده است.بخاری -132

 1492 تا 711 سال )از سال 781مسلمانان به مدت ، باشدمی سویل پایتخت آن شهر سبیا یا و است اسپانیا بخش خودمختار کشور 17یکی از  اَندَلُس -133

 ، مترجم.حکومت کردند اسپانیا اندلس و نقاط دیگربر  )میالدی

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B9%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 گسترش هسته   ( محمد قطبشیخ ) چگونگی دعوت به اسالم

191 

 

ها بیرون کشد و همان چیزی ؛ و این همان تهاجمی است که تالش دارد تا عقیده را از قلبیممی خوان "فرهنگی

اگر می "عنوان داشت:  و بازگشتش به فرانسه "منصوره"زندان پس از خروجش از  134"لویی نهم"است که 

ا جنگی اکتفا نکنید زیرا شما خود نتیجه اتکای صِرف به سالح ر یخواهید بر مسلمین چیره شوید تنها به اسلحه

مشاهده نمودید، بلکه تالش نمایید تا با مسلمین در عقیده و فکرشان بجنگید و این همان چیزی است که از قدرت 

ی یهودیان یعالوه بر مکر و حیله .. و تمامی این موارد"را تضعیف می کندآنان می کاهد و خطرات وارده بر ما 

 ها ساختند و برای بنیان نهادن اسرائیل تالش نمودند.که خود را وارد درگیری بود

تفاده شده قابل قیاس اس شانداشته که با هیچ سالح دیگری که پیشتر بر علیهتأثیر تهاجم فکری چنان بر مسلمین 

 . نمی باشد..

آنان  بر چندانیتأثیر های نظامی اما این شکست شدندهای پیاپی در طول تاریخ خود، متحمل شکست آنها بارها

 را با چیزی دیگر جایگزین سازند..خود دست کشند و آن یکه از عقیده بود نداشته و سبب آن نگردیده

 بود که:ه فرا گرفتجود آنان را و مغوالن شکست خوردند اما این ندای الهی سرتاپای و هامانان در برابر صلیبیمسل

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَ  ﴿  [َوال َُتِنُوا َوال ََتْ

رده غمگین و افس (گانتانهبرای کشتآید( سست و زبون نشوید و )از جهاد در راه اهلل به سبب آنچه بر سرتان میو )»

کنید( برتر ) از دیگران ( ایمان راستین و نیروی حقی که از آن دفاع می یبا تأییدات الهی و قوّهنگردید، و شما )

 (499: )آل عمران«  .( اگر که به راستی مؤمن باشیدهستید )و پیروزی و بهروزی از آن شما است

ْم يِف َسبِيِل اَّللَِّ َوَما َضُعفُ ﴿ َا َأَصاَِبُ
يهوَن َكثرٌِی َفاَم َوَهنُوا ْلِ ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ ابِِريَن وا َوَما اْسَتَكاُنوا َواَّللَُّ َُيِ َوَكَأيِّ به الصَّ

نَا اْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَ  * ْم إاِلَّ َأْن َقاُلوا َربَّ َنا َعََل اْلَقْوِم الَْكافِِريَن َوَما َكاَن َقْوهَلُ ْ ُْ اَفنَا يِف َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْن  *ا َوإِِْسَ

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اْْلِخَرِة َواَّللَُّ َُيِبه اْْلُْحِسنِيَ   [َفآَتاُهُم اَّللَُّ َثَواَب الده

اند و به سبب چیزی که در راه اهلل کردهآنان کارزار میفراوانی به همراه مومنان مخلص و چه بسیار پیغمبرانی که »

( سست و ضعیف نمیشدن خود و دوستانشدن برخی از یاران و مجروحاز قبیل: کشتهرسیده است )بدانان می

و گفتارشان  *دارد ( و اهلل شکیبایان را دوست میاندکردهو بلکه شکیبائی میاند )دادهاند و زبونی نشان نمیشده

هایمان صرف نظر فرمای ها و تندرویرویمان را ببخشای و از زیادهگفتند: پروردگارا! گناهانز این نبود که میج

یروز پس اهلل پاداش این جهان را ) با پ *هایمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان و گام

                                                           
 آوریل 6 مصادف با 648محّرم 2در  لشکریانش و تمام های صلیبی، لویی نهم با ایوبیان داشت سرانجام، ویپس از نبردهای سنگینی که در امتداد جنگ -134

، نهملوئی  تاز اسارشدند. چند روز پس و زندانی منتقل  شهر منصوره(، به پواتیه )کنت آنژو( و آلفونس)کنت، شارلو دو برادرششدند. لوئی  تسلیم 1250

، شهر فرانسه و همراهانشپادشاه آزادی ، در مقابل آن بر اساس د کهمنعقد گرد سالده  برای مقرر شد صلحیو در پایان گرفت  انجام با ویصلح  مذاکرات

 ، مترجم.گرددپرداختآزاد شوند و پانصد هزار دینار فدیه مسلمان اسیران شود، تمام داده تحویلمسلمانان  به دمیاط
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( بدیشان داد، و پاداش نیکوی آخرت را ) برای و عزّت کرامتکردنشان بر دشمنان، و فراچنگ آوردن غنیمت و 

 (418 – 411: )آل عمران « .داردآنان تضمین کرد ( و اهلل نیکوکاران را دوست می

بود، و طولی نمی کشید که پس از تفرق و از هم  اهللآنان مومن بودند و جنگ در نظرگاه آنان، جهاد در راه 

اهی و پس از کوت نمایندجزم از نو و پس از وهن و سستی، عزم خود را  آیندگرد هم جمع  دومرتبهگسیختگی، 

شان بر دشمنان، و این جهان را )با پیروز کردننیز پاداش  اهلل" در نتیجه، سازندآماده  خود را و اهمال، دوباره

، و پاداش عطا فرمود بدیشان( آل عمران 148، خرمدل در ترجمه آیه و عزّت امتفراچنگ آوردن غنیمت و کر

 "ها بخشید.نیز بداننیکوی آخرت را 

شان از آنان بهترند زیرا نمود که دشمنانمیشان خطور نای به ذهنهایشان نیز لحظهحتی در عمق شکستو 

 ،ظامین رف نظر از پیروزی یا شکست در میدان جنگدشمنان، کافر بودند و آنان مسلمان، و برتری و استعالء، صَ

 تنها و تنها از ایمان نشات می گرفت و بس!

اما این بار، این برتری در ایمان به چشم نیامد و مسلمین در برابر دشمنان خود از لحاظ روحی شکست خوردند و 

 .ای غیر قابل باور توانست ماموریت خود را به انجام رساندتهاجم فکری و فرهنگی به گونه

خ داد ر امّتتحوالتی در درون  گاهاً در طی نیم قرن، چنان تغییر وقرن و  در طول یک ترتیب، مترجم(بدین)و 

 سیمای اسالمی را به خود ندیده است! این امت، که انگار هرگز

نبود بلکه تفکر آنان، خود را از  اهللرسولو  اهللمصدر و منبع طرز تفکر و طرز تلقی مسلمین، دیگر اسالم و 

ا هسیرآب می نمود و آن را الگوی مناسب برای خود می دانست و می بایست فراگرفتنی "تمدن اروپایی" یچشمه

ت و بازتابی نداش امّتدیگر در قلوب افراد  اهللگرفت و به سویش روان می گشت.. این قول را از آن فرا می

 :گشتنمیواکنشی سبب 

اِهلِيَِّة َيبُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكاًم لَِقْوم  ُيوقِنُونَ  ﴿  [َأَفُحْكَم اْْلَ

م جاهلیّت ( جویای حکو کنندآیا ) آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه اهلل نازل کرده است سرپیچی می»

 (50: اْلائدة)  «کند؟هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از اهلل حکم می

 ودبجاهلیت خواندن تمدن غربی در نظرگاه بندگان غرب، کفری  که، مترجم( )کار به جایی رسید و حتی

؛ همان بردگانی که تهاجم فرهنگی، فهم و درک و قلب آنان را تسخیر نموده و اسالم در ، مترجم(ودنیشنابخ)

و حجاب زن مسلمان، تاریکی و زندان  کردگی و پس رفت و توحُّش و فساد جلوه می هشان، عقب ماندنظرگاه

ره خد و بی دینی و الحاد و به سُمبه شمار می آ آزادیو برهنگی وی در معابر عمومی، نماد بارز پیشرفت و  بود

و گردن نهادن به و برون رفت از اسالم  دبه عنوان آزادی افکار شناخته می ش اهللرسولگرفتن قرآن و سنت 

 .ندرا مایه افتخار خود می پنداشتند و آنیدکه بردگان غرب بدان مباهات می ورز بودفرهنگ غرب، مقام و منزلتی 
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والریزم، سک و گرایی،قومیت و گرایی،سپس مذاهب فکری مختلف به دنیای اسالم ورود نمود؛ مذاهبی چون ملی

 اسالم معرفی گردند و از طرفی ی برایطرف به عنوان جایگزین کمونیسم و دموکراسی خواهی و... تا از یکو 

زیر پرچم  در امّتدشمنانی که پیشتر به علت اتحاد  و ساخته و از هم جدا نمایندرا متالشی  امّت یدیگر، پیکره

ردند گنتوانسته بودند بر آن مسلط  -هرچند که از لحاظ سیاسی به معنای واقعی کلمه متحد نشده بودند -اسالم

 را بلعیده و در خود فرو برند.اکنون بتوانند به آسانی آن

راستی از هاما ب بودکه در طول تاریخش بی سابقه  بود اسالمی در چنان جایگاه پست و ناچیزی قرار گرفته امّت

 مبدل گشته دیگر چه انتظاری می توان داشت؟ "کف روی سیالب"ی که به امّت

*** 

 بیداری اسالمی با آن مواجه بوده و هست. این همان واقعیتی است که

ها بوده و فراتر از تمامی نقشه اهللاما در مورد بیداری اسالمی بایستی گفت که این مساله، ذاتاً قَدَری از قَدَرهای 

 : های دشمنانی است که در جهت نابودی اسالم گام بر می دارندو توطئه

 ﴾َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ َواَّللَُّ َغالٌِب َعََل َأْمِرِه  ﴿

  (14يوسف: )«  .داننداهلل بر كار خود چيره و مسلّط است، ولي بيشتر مردم نمي»

یک از دشمنان توقع نداشت که بیداری اسالمی ظهور و بروز کند و حتی خود مسلمین نیز چنین خیالی را در هیچ

 سر نمی پرورداندند!

 ند،ردک؛ عنوانی که در اواخر حیات خالفت عثمانی بر آن اطالق بودند "مرد مریض"سپردن دشمنان منتظر جان 

 .ند و آن را پارچه پارچه سازند و تیر خالص را بر پیکر اسالم فرود آورندنمایتا ماترک و اموالش را تصاحب 

ود و نهایت آنان سایه انداخته بای بود که ناامیدی و تسلیم در برابر واقعیت موجود بر به گونه نیز اوضاع مسلمین

آنان را  ، مترجم(خونشان را در شیشه کرده و)شان، رهایی ولو اندک از چنگالی دشمنی بود که آرزوها و آمال

ارِ، بتحت فشار قرار داده بود، مسلمانان به دنبال آن بودند که دشمن به حال خود رهایشان سازد تا به حیاتِ )خفت

ه تهایشان به خاک آغشته گشبینیو ای پرت باشند حتی اگر در این زندگی، در حاشیه مترجم( خود ادامه دهند

 باشد!!
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 اشدینی امورکه  امّتدر این  135های مُجدِّدوی مبنی بر ظهور انسان دائمی یو وعده ،اهلل غالب و برتر قَدَر اما

نان و های دشمکه علیرغم تمامی نقشه سبب شد ، مترجم(ای بدان می بخشندو جان دوباره)را تجدید می نمایند 

 د.های آنان، بیداری اسالمی شکل گیرد و در عرصه ظهور نمایعلیرغم تمامی توطئه

م که داری اسالم بر تمامی ادیان اطمینان داشته و یقین یمبنی بر غلبه اهلل یقَدَر الهی شادمانیم و به وعدهاز و ما 

 آینده ازآن اسالم است:

ُكونَ  ُهَو الَِّذي﴿ ِه َوَلْو َكِرَه اْْلُِْشِ يِن ُكلِّ قِّ لِيُظِْهَرُه َعََل الدِّ َدى َوِديِن اَْلَ  [َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلُ

ن آئین ( فرستاده است تا اینمود )آسمانی( و آئین راستین )اسالماهلل است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و ره»

 (9: الصف)«  .گرداند، هرچند مشرکان دوست نداشته باشندهای دیگر چیره آئین یرا بر همه

ی هایی است که بیداری اسالمفعالیت یاسلوب و شیوه بررسی قرار می دهیم بحث و مورد آنچه که در اینجا اما 

ی ا پیشهرها فعالیت نمایند و کار و تالش انسان الزم است کهقدر الهی  تحققزیرا برای  می بایست در پیش گیرد

اقتضای سنت وی چنین است که  اجرای قدر خویش نیست بلکه از  اهللو این امر به سبب ناتوانی ، خود سازند

 عمل نمایند: اهللها دست به فعالیت زنند و به عنوان پوششی برای قدر گروهی از انسان

َ ِمنُْهْم َولَكِْن لَِيبُْلَو  ﴿ َْ  [َبْعَضُكْم بِبَْعض  َذلَِك َوَلْو َيَشاُء اَّللَُّ الْنتَ

چون طوفان و زلزله و سیل و غرق و به زمین فرو بردن، و های دیگری هماز طریقخواست خودش )و اگر اهلل می»

یگر اما اهلل خواسته است بعضی از شما را با بعضی د گرفت( از آنان انتقام میایر بالیا و مصائب، بدون جنگ شماس

 (1: ُممد)«  .بیازماید

وا َما بَِأْنُفِسِهمْ إِنَّ ﴿ ُ ُ َما بَِقْوم  َحتَّى ُيَغریِّ  [اَّللََّ ال ُيَغریِّ

 (44: الرعد)«  .دهد مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهنداهلل حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی»

 ی راه چیست؟اما نقشه

است و در اینجا به دنبال آنیم که در آنها  نمودهالین عرصه دعوت خطور چندین وسیله و چندین روش به ذهن فعّ

ق نماییم و نقاط ضعف و قوتشان را برشماریم تا ببینیم که کدامین یک از آنها بیشترین منفعت را در پی دارد تدقّ

 تر است.ی که پیشتر توصیفش نمودیم مناسبامّتو به حال 

 مترجم( ،ابزار زیر در آن مورد استفاده قرار می گیرد:ها و دعوت مشاهده می نماییم که روش یبا نگاهی به عرصه)

، "رادپرورش فکری اف"، "تقویت بار عاطفی و احساسی"، "تربیت روحی و معنوی"، "وعظ و ارشاد و سخنرانی"

 ."تربیت جهادی"و 

                                                           

يبعث » را صحیح دانسته است، لفظ حدیث چنین است:نآ یخ آلبانیخود ذکر نموده و ش "اْلالحم "در کتاب اشاره به حدیثی دارد که ابوداوود -135

 که امور دینی این امّت را تجدید نماید(، مترجم. مبعوث می داردرا  فردیدر هر صد سال،  اهلل) «اَّلل عَل رأس كل مائة عام من جيدد هلذه األمة أمر دينه
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در اینجا  نچه کهاز آنها بی نیاز نیستیم اما آ یکاند و از هیچدر همین ابتدا می گوییم که تمامی این ابزارها الزم

 البته) ؛ودکار برده می شه که به تنهایی باست هنگامی  به از آنها هر کدام میزان منفعتمورد بررسی قرار می دهیم 

به  لکهای از وسایل، بوسیله عنوانبه نه  کارها، آنها را، مترجم(توجه داشته باشید که در تحلیل هر کدام از این راه

 136در نظر می گیریم.تنها ابزار و تنها برنامه و تنها راه رسیدن به هدف  عنوان

ند، اشروع می نماییم زیرا بسیاری از مردم در استفاده از این وسیله طریق افراط در پیش گرفته "وعظ و سخنرانی"از 

ش ایمان اتیشتر به کلمتر باشد و هرچه بهیجان برانگیز شبر آن است که هر اندازه سخنان و گمان سخنران و واعظ

ر انتخاب ترا ماهرانه شد و هر میزان که ترکیب و چینش جمالتتر نماید و هرقدر که الفاظش را آراستهداشته باش

که این یتر می گردد، مترجم( در حالدلنشین د ) و سخنانشبیشتری بر ذهن مخاطبین برجای می گذارتأثیر ند، ک

 دهد.ت جامعه خالف آن را نشان میخیالی بیش نیست و واقعی ،طرز تفکر

موعظه از شرق تا غرب عالم اسالمی به  مقداری هر هفته چند در جمعه ، مترجم(حدس زنید و برآورد نمایید که)

واقعیت و حال و روز مسلمین در دنیای اسالمی به چه میزان از آن  ، مترجم(گاه بسنجید کهآن)انجام می رسد و 

  !می گردد؟ متأثر
 !دتغییری رخ نداده شاید چیزی به گزاف بر زبان نرانده باشی بگویید هیچاگر 

 موعظه در دعوت، فرمانی است الهی:استفاده از شک، بی

َسنَةِ ﴿ ْكَمِة َواْْلَْوِعَظِة اَْلَ  [اْدُع إََِل َسبِيِل َربَِّك بِاَْلِ

 «.زیبا به راه پروردگارت فراخوانجا و اندرزهای نیکو و ه ( مردمان را با سخنان استوار و ب)ای پیغمبر !»

 (415: )النحل

ی دعوت، پند و اندرز است و وعده نداده که هنگامی که این وسیله به چنین نفرموده که تنها وسیله اهللاما 

انبیاء  است که وی، گونههی اینی المنهج و برنامه تنهایی مورد استفاده قرار گیرد به بار بنشیند و پرثمر گردد بلکه

ان، با شای برای آنان باشند و مخاطبینتا الگو و نمونه سازدمیو پیامبران را با موعظه و پند و اندرز راهیِ مردم 

گاه مقتضیات و الزامات این سخنان را در زندگی دست آورند و آنه ، آگاهی و بینش بپیامبراناستفاده از اندرز 

 اید:می فرم اهللرسول اخالق در وصف است که مادرمان عایشه خود پیاده ساخته و اجرایی نمایند و این

 «كان ُخُلُقه القرآن»

 )اخالقش نمود واقعی قرآن بود.(

، واعظ و سخنرانی صِرف نبود که بر منبر رود و مردم را پند و اندرز دهد، بلکه پیش از آن، شخصیت پیامبر

سانیدن پیام ایشان جهت ر ییکی از وسایل مورد استفاده مبارکش به الگو و پیشوا مبدل گشته بود و موعظه تنها
                                                           

اند و از ی دعوت، هر کدام، یکی از این ابزارها را اختیار نمودهاسالمی حاضر در عرصههای در بسیاری از اوقات مشاهده می نماییم که گروه - 136

ی هر کدام از این وسایل در این بخش از کتاب تالش دارد تا با تحلیل فهیمانه اند، به همین سبب، شیخ محمد قطبدیگر موارد غفلت ورزیده

 و نمی توان تنها با تکیه بر یکی از ابزارها به سر منزل نقصود رسید، مترجم. نشان دهد که  دعوت اسالمی به تمامی آنها نیاز دارد
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که ایشان از ترس خستگی و ماللت یارانش،  می فرمایند اکرمنبیدر مورد  اصحابدعوت به مردم بود.. حتی 

 137به صورت منقطع برای آنها سخن می راند، یعنی گاهی سخن می گفت و گاهی سکوت اختیار می نمود!

که تمامی  اصحاب، در درون چه کسانی؟ در درون اهللرسولاز موعظه و پند چه؟  ازخستگی و ماللت 

جاری می گشت حفظ می نمودند و با جان و دل فرا می گرفتند زیرا یقین  پیامبرکه بر زبان مبارک  را کلماتی

بوده، مترجم(  چنین در قبال اصحاب اهللداشتند که راه رسیدن بهشت از همین جا می گذرد! )اگر منش رسول

 هایی معمولی و عادی هستیم و تنها ابزار کارمان وعظ و ارشاد است چگونه می باشد؟پس حال و روز ما که انسان

آیا این  -که فرض نادرستی است -و از آن خسته و ملول نگردند بپذیرندوعظ و ارشاد را  ،که مردمبر فرض این

ایی که هشان گردد؟ آیا به تنهایی قادر است آن امراض و بیماریپند و اندرز به تنهایی می تواند حلّال مشکالت

رسوخ کرده را درمان نماید؟ آیا می  امّت یها اشاره نمودیم و قبل و بعد از تهاجم فرهنگی در بدنهپیشتر بدان

تمادی های مایمان خارج ساخته وقرن یای که عمل را از دایرهاندیشهتواند به اصالح تفکر ارجایی بپردازد؛ همان 

است که مردم را در این وهم و خیال نگاه داشته که می توانند علیرغم عدم انجام عملی از اعمال اسالمی بازهم 

ارد توانایی را د ؟ آیا پند و اندرز به تنهایی این، مترجم(ی حیات دهندی اسالمی ادامهو در دایره)مسلمان بمانند 

اند؟ آیا می تواند آنان را به وادی تالش و ایمان یرا به انجام اعمالی رهنمون سازد که مقتضی و الزمه آنانکه 

 کشاند؟   ی که در بطن این اعمال نهفته استو التزام و انضباط ها و پذیرش مسئولیتتحمل سختی

ه در روزهای جمع در حالیکه ماتغییری رخ نمی دهد؟  زندگی اگر چنین چیزی ممکن است پس چرا در واقعیت

کم  وتاهی نمی ورزیم وهای رایویی و تلویزیونی، از وعظ و سخنرانی کها و در تمامی کانالی مناسبتو در کلیه

 نمی گذاریم!

اد به قو اعت ،ها و درگاه و آستانآیا صِرف سخنرانی می تواند ما را از غرقاب تصوّف، و تبرک جستن به ضریح

را که  راداین افش! می نامند باز دارد؟ آیا به تنهایی می تواند حال اماتمعجزاتی که کرانجام غیب گویی اولیاء و 

 اند اصالح نماید؟!انحرافات غرق گشته این در

مندی ساختارکه  هاییگیهبرنامبی پندارد، و ازآیا می تواند مردمان را از هرج و مرجی که نظم و نظام را دشمن می 

به  ور می گردند وکه به سرعت شعله را های سستیاراده و ریزی را دژخیم خود می داند جلوگیری نمایدو برنامه

 به ساحل اصالح باز آورد؟سرعت به خاموشی می گرایند 

در عین شان کوتاهی می کنند و اهمال به خرج می دهند و آیا می تواند حال کارمندانی را که در انجام وظایف

 ود را صرفاً به دلیل حضور در محل کار، در ساعت شروع آن و یا بعد از آن )که همان تاخیرحقوق ماهیانه خ ،حال

از غیر مج پس از اتمام ساعت اداری و یا پیش از آن )که همان تعجیل ترک محل کار است، مترجم(، و  غیر مجاز
                                                           

آَمِة َعَليْ »چنین روایت نموده است:  امام بخاری -137 اِم َكَراَهَة السَّ ُلَنا بِاْلَْْوِعَظِة يِف اأْلَيَّ َم َيَتَخوَّ  .«َناَكاَن النَّبِيه َصَلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 زبرای هدایت و ارشاد ما هر چند روز یک بار را در نظر گرفته بود و به خاطر این که وعظ و نصیحت ایشان، موجب خستگی و ماللت ما نگردد ا اکرم)نبی

 ، مترجم.ورزید(وعظ گفتن روزانه اجتناب می
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 گیر ندارند و کسی نیست کهکه ناظری سختا مادامیحالل می دانند، اصالح کند و کارگران ر، مترجم( است

نان که آد از غش و تقلب در انجام کار و عدم دلسوزی و اخالص در فعالیت باز دارد در حالییآنان را محاسبه نما

را تمام وکمال مطالبه می نمایند؟ آیا می تواند مردم آن یمزد کامل خود به هیچ وجه نمی گذرند و همهاز دست

ه قول و ب شانوعده و عدم پایبندی به عهد و پیمان منصرف سازد؟ آیا می تواند به دلیل عدم پایبندی ز خُلفِرا ا

 -که نه تنها چند لحظه بلکه چند ساعت و چند روز و چند هفته و حتی گاهی تا آخر عمر به طول می انجامد -قرار،

 در وجودشان احساس گناهی بکارد؟

 ...؟!و آیا ... و آیا... و آیا

واعظان و سخنرانان می گویند: ما که جز پند و اندرز چیزی در اختیار نداریم بنابراین به تکلیف خود عمل می 

از جانب  نمایی بلکه هدایت شداری می توانی هدایتگونه نیست که بپنداری هر که را که دوست مینماییم! و این

 ، مترجم(!و از طرف وی مقرر می گردد)است  اهلل

دعوت تدوین و مشخص نموده است و قوام و  برای یامنهج و برنامه اهللاست اما  اهلل از جانبهدایت  !آری

الگو و رهبر قرار داده و وعظ و نصیحت را با پیشوا و تربیت همراه ساخته و وجود تربیت، و فرایند را بر دوام آن

 به بار می نشیند و پرثمر می گردد. موعظه، اهللتنها در این شرایط است که به اذن و اجازه 

، بلکه اهلل ، پناه برثمری در پی داشته باشدبه تنهایی  گاه نمی تواندهیچ نخواهیم گفت که موعظه با این وجود

برای ما هرگز امناسب باشد  "فرد"برای اصالح به صورتی نادر و کم سابقه،  به تنهایی، و موعظه شایدمعتقدیم که 

ی دعوتی یبرپا برای، و  نمی تواند مناسب باشد هنمودو نفوذ  کرده فساد در اعماق وجودش رسوخی که امّت اصالح

 مبدل گشته باز آورد، نمی تواند کفایت نماید. "ف روی سیالبک"ی را که به امّتبنای  می خواهد که

*** 

مان در ایجاد و بنای ساخت "تربیت روحی"است و شکی نیست که، مترجم(  "تربیت روحی"موضوع بعدی، ) 

ته اگر .. البنقشی انکار ناپذیر دارد و گمان نمی رود که بدون آن موضوعی به نام دعوت وجود داشته باشد. امّت

، جهت عبادت پرودگارها قلب تلطیف و، اهللی بنده با رابطه عمیق ساختن مقصود و منظورمان از تربیت روحی،

، را در آن مالقات می کند اهللیادآوری آخرت در ذهن انسان، و مرتبط ساختن احساساتش به جایی که و 

در مکه بود؛  خصوصاً در تربیت اصحاب رسول اهللو این امر، جزیی اساسی و بخشی بارز از فعالیت  باشد..

ها بیشتر تر شده و در قلبعمیق ، مترجم(اهللبا این ارتباط ) واجب گشت تا داری بر آنانآن هنگام که شب زنده

 و به عنوان غایت و نهایت امری دیگر بود یتر و استوارتر گردد.. اما تمامی این موارد مقدمهنفوذ کند و محکم

 شد!نمیدر نظر گرفته  کار
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ل"ضمن تامل و تدقّق در سوره  مِّ ر ای واضح و آشکاداری، اشارهالزامی ساختن شب زنده در می یابیم که در "اُْلزَّ

الزم  کسب آمادگی نیازپیش داری به عنوان مقدمه وهای پیش رو وجود دارد و شب زندهبه تکالیف و مسئولیت

 نجام آنها در نظر گرفته شده است:جهت ا

ُل ﴿ مِّ ا اْْلُزَّ َ ْيَل إاِلَّ َقلِيالً  *َيا َأُّيه ِل اْلُقْرآَن َتْرتِيالً  *نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمنُْه َقلِيالً  *ُقِم اللَّ ْد َعَلْيِه َوَرتِّ َِ ا َس  *َأْو  نُْلِقي َعَليَْك إِنَّ

 [َقْوالً َثِقيالً 

یا بر  اه. *نیمی از شب، یا کمی از نیمه بک *. شب، جز اندکی ) از آن ( بیدار بمان * ای جامه به خود پیچیده!»

 (5 – 4: )اْلزمل  «.ما سخن سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد *. آن بیفزا و قرآن را بخوان خواندنی ینیمه

داری برای آماده گشتن مطلوب، این حقیقت تبیین می در انتخاب شب زنده اهللبا تفکر در حکمت مورد نظر 

 :ی پیش رو داردهامسئولیت بر دوش کشیدناین کار، تاثیری عمیق در مهیا ساختن افراد جهت گردد که 

يِْل ِهَي َأَشده َوْطئاً َوَأْقَوُم قِيالً  إِنَّ ﴿  [َناِشئََة اللَّ

  (1: اْلزمل)«  است پابرجاتر و تردرست( آن) اقوال و ماندگارتر، و مؤثّرتر عبادت شبانه،»

که انسان بتواند تکالیف ضروی دینی خصوصاٌ جهاد، و صبر در برابر آزمایش و برای اینو به طور خالصه، 

گاه .. اما آنبه وجود آید اهللالزم است ارتباطی عمیق و ژرف با ات الهی را به نحو احسن به انجام برساند امتحان

ربیت و نهایی در فرایند تکه تربیت روحی، خود به غایت و نهایت امر مبدل می گردد و یا زمانی که به عنوان گام 

این  -رچند که تفاوت قلیلی با هم دارنده -پرورش شناخته می شود چه اتفاقی رخ می دهد؟ این امر درست شبیه

نبرد بفرستید!  آنان را به میدان در نظر نداشته باشید کهاست که تمامی فنون جنگی را به سربازان بیاموزید اما هرگز 

 محکم و استوار بسازید اما در نظر نداشته باشید که ساختمانی بر روی آن احداث نمایید!ای یا آنکه پایه و شالوده

شأن و مقام این دین بسیار واالست.. زیرا که برنامه و منهج الهی برای آبادانی زمین است و به ایجاد به راستی که 

گرانه را در زمین بنیان نهد..این دین، صِرف اذکار روحی، و نورانی انسانی صالح می اندیشد که خالفتی هدایت

د.. نورانی گشتن در اوج روشنایی باش آنگشتن نیست هر چند که این اذکار از اعماق وجود برخیزند و هرچند که 

حق را  وکه بنیان باطل را بَرکَند  استبنایی  ، وجوداشدین جُهد و کوشش است و نبردی سخت با باطل، و الزمه

است  ای برای رسیدن به اهدافِ مطلوبگونه است که تربیت روحی، وسیلهاستوار ساخته و پابرجا نگه دارد.. و این

 که خود تبدیل به غایت و نهایت مقصود گردد.نه این

به تالش واداشته می شود و متحمل مشقّات و سختی می گردد و نیازمند چیزی است که  ی نبردانسان در صحنه

 ای که او را به سمت سستی سوق میی را تقویت نماید و از سقوطش ممانعت به عمل آورد و ناتوانی و خستگیو

خود را نشان می دهد و هر اندازه که این توان در درون فرد تأثیر جاست که آن توان روحی دهد از بین بَرد، و این
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گی دورتر هده باشد به همان اندازه از سستی و واماندوا گزیأفزاینده باشد و هر مقدار که نور بیشتری در وجودش م

 گردد.شده و استوارتر می

تعداد دشمنانش فزونی می آن هنگام که  ،گرددوحشت می ترس و دچار نبرد و درگیری یو آدمی در عرصه

توانند  نمیهای مستضفی به مانند خود می بیند که در گرداگردش، انسان یا و او خود را تنها می یابد و گیرد

نوازشش می کند و او را از  اهللجاست که این انرژی روحی و این توان معنوی با ذکر رسانند، این اشیاری

 کار بیشتر وا می دارد.را به تالش و پشت وی، قیامتهای روز می رهاند و با یادآوری ثمره ترس و وحشت

دست می دهد و از خانواده و یاران و بستر نرم و غذای و بشر در آوردگاه و میدان درگیری، کاالهایی مادی از 

، نزدیک است که نَفسَش سر خم کند و و یا برخی از آنها چرب و گرم محروم می گردد و به سبب این عوامل

خود را نشان می دهد و شدت  ،جاست که این انرژی روحیآماده گردد تا بر زمین افتد و از پای درآید، و این

هایش را با مسائلی واالتر جبران می و محرومیت می گرددسقوطش  مانعو  می کاهددر نظرش  ار زمین یجاذبه

 و رضایت الهی و بهشت پروردگار! اهللهایی نظیر همراهی با نماید؛ با نعمت

 ما اگردارد.. ا که مسافر برای به پایان رساندن مطمئن سفرش بدان نیاز استای های معنوی همان توشهاین انرژی

دیگر چه نیازی به توشه دارد؟ آیا صِرف تربیت روحی  باشد و خود را به زمین دوخته نداشته حرکتقصد  ،فرد

 در گل نشسته را از جایگاه پست و دون پایه خود خارج سازد؟ امّتبه تنهایی می تواند 

دات آورده و در برابر تهدیدرست است که تربیت روحی، افرادی را از نابودی نجات داده و برای آنان سپری فراهم 

رهاند زیرا ب نابودیرا از  امّتشان بر می خیزد اما این وسیله به تنهایی نمی تواند مهلک و نابودگرانه به محافظت

از را ابزار الهی جهت حفظ زمین آن اهللکه  "راندن و دور نمودنی"به میدان نبرد نمی فرستد و در  سربازان را

 کت نمی نماید:فساد نامیده مشار شر و

 [َوَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعض  َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلكِنَّ اَّللََّ ُذو َفْضل  َعََل الَْعاَْلِيَ ﴿

گیرد، ولی اهلل نسبت به جهانیان برخی دیگر دفع نکند، فساد زمین را فرا می یو اگر اهلل برخی از مردم را به وسیله»

  (154: )البقرة«  احسان داردلطف و 

*** 

 نچه که ایمان دارنده آامری ضروری برای دعوت است و الزم است که مردم نسبت ب "انرژی عاطفی و احساسی"

د می وجوه از هیجان برخوردار بوده و به مانند چوبی خشک نباشند؛ چوبی که نه حرکت دارد و نه حرکتی ب

خشک و بی عاطفه منتشر نمی گردد حتی اگر افرادی ملتزم و پایبند باشند..  آورد، آری! دعوت با امثال این آدمیان

راتش از به چیزی منتج نمی شود و مض به تنهاییکه، مترجم( هیجانات و احساسات  باشیم اما )بایستی توجه داشته

اه نیستند و ربا بینش و آگاهی، و علم صحیح، و خبرگی و مهارت هم ،بیشتر است، بسیاری از هیجانات نافع آنم

جاست که بیشترِ مزایای خود را از دست می دهند و ضررهای فراوانی به بار می آورند خصوصاً اگر به وادی این
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تعصب نسبت به شخص، و جماعت، و حزب، و فکر، و یا مذهب خاصی کشیده شوند و در این هنگام است که 

را بر روی صاحبش می بندد و کینه و دشمنی در بخش های ورود نور و آگاهی روشناییاحساسات، تمامی روزنه

 وجودش می کارد و او را به سوی جدال مذموم و نکوهیده می کشاند.

هایی که امروزه در میدان فعالیت اسالمی وجود ها و چند دستگیها و دشمنیگیها و چندپارتفرقه سیاری ازو ب

 حق مطلق است ،صاحبش چنین می پندارد که تنها خوددارد ناشی از همین هیجانات مازاد و بی مورد است، زیرا 

 !زنندو بطالنی مطلق دست و پا میو دیگران در گمراهی 

*** 

ای است و در حال حاضر، بیش ترین لوازم دعوت در هر برهه)شکی نیست که، مترجم( آگاهی فکری از واجب 

، سالما که بر اسالم و حقایق دینی نشسته و در غربت دوم و ظلمتی تاریکیاز هر زمان دیگری بدان محتاجیم، زیرا 

متراکم و همه جانبه است، و ما نیازمند آنیم که به دانش کامل و شاملی  ظلمتیرا از دید مردم پنهان نگاه داشته، آن

 و از حقایق اسالمی و مفاهیم آن دست یابیم، هرچند که آگاهی فکری به نسبت تمامی مفاهیم، مورد تاکید است

الزم است مواردی از قبیل عبادت، و قضاء و قَدَر، و آبادانی زمین، و تربیت، و جهاد، و... مورد غفلت واقع نگردند 

دد و به و مقتضیاتش شروع گر «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »ی نخست می بایست از آگاه گشتن به مفهوم اما این معرفت، در وهله

آن  و مقتضیات و نواقض «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »، هیچ مفهومی را به مانند ترجم(، مجهل) تاریکینواقض آن بپردازد زیرا 

 در بر نگرفته است. 

، و اسبابی که آن را به این وادی کشانده بسیار مهم است و بدون کسب امّتواقعیت  چنین معرفت و شناختِهم

 را تجویز امّتو داروی درمان دردهای  دیدمناسبی را برای دعوت تدارک  یمنهج و برنامه تواناین آگاهی، نمی 

بی خبرند و اگر هم بدان آگاه باشند صرفاً به صورت  امّت، امروزه بسیاری از مردم، از حقیقت حال و روز ودنم

از سیمای صحیح اسالمی منحرف گشته و عموم آنها، علت این انحراف را در دوری از  امّتکلی می دانند که 

دوری از دین برای بسیاری ناشناخته است و تعداد زیادی از مردم به میزان انحراف و  جمحآیین الهی می بینند اما 

 گونه که شایسته است احاطه و آگاهی ندارند!آن ،خطرات این انحراف

الم های آنان برای نابودی اسهای دشمنان و نقشهشناخت توطئه یاز طرفی دیگر، داشتن دانش و معرفت در زمینه

 صرفاً به این حقیقت کلی و عام اکتفا - گرانچنین خود دعوتو هم - امّتست و خیل عظیمی از بسیار ضروری ا

چینی برای ضربه زدن به آن می باشند، و متاسفانه اند و مدام در حال توطئهاند که یهود و نصاری دشمنان دیننموده

 ق به خرج نمی دهند،دقُّبر و تو در آنها تدّ)های موجود در آن را دنبال نمی نمایند رخدادهای روز دنیا و دسیسه

 های اسالمی به سوی آن سوق داده می شوندهایی که جماعتگیریبایستی دانست که بسیاری از موضع مترجم(،

رد ایی داهها و توطئهنسبت به انواع دسیسه آنان جهل و ناآگاهی این و منفعتی برای دعوت در پی ندارند ریشه در

ای هتمامی پیدا و پنهان - شانهایامکانات و ابزار با - که دشمناندر حالی ،ریزی می نمایندکه دشمنان طرح 
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د در ها و افکار موجوی حرکتهای اسالمی را می شناسند و به طور دقیق به پیگیری و بررسی همه جانبهجماعت

ما صرفاً ضربات آنها را دریافت می  اماعالم اسالمی می پردازند و از روی علم و آگاهی برای ما نقشه می کشند 

یم، اهای موجود بی خبریم و تنها به دیدن ظواهر قضایا اکتفا نمودهی مسایل و توطئهو از پشت پرده)داریم! 

 مترجم.(

اما  تسا ترین لوازمِ حال حاضر دعوتاز ضروری ، مترجم(و ازدیاد دانش و معرفت)راستی که پرورش فکری هب

اخت و گیرد و سبب افزایش شننآگاهانه قرار  صحیح و حرکتِ یای در اختیار عقیدهشه و وسیلهبه عنوان تو اگر

در  "حرکت"ی حقیقی و ملموسی برای ثمره نمی تواند - به تنهایی - گرددنرو بصیرت نسبت به مشکالت پیش

الت به در این ح دهد جهتتغییر  - فکری صِرفروشن - فکریبه سوی روشن اگر این ابزار و ،داشته باشدپی 

 واقعیت درونی افراد ایجاد نمی نماید.تغییری در تزیینی و لوکس مبدل می گردد که  عقلیِ یمسألهیک 

*** 

ستند قادر نیاند و است و افرادی که دچار رِخوَت و سستی گشته "تربیت جهادی"از جمله لوازم و ابزار حرکت، 

وانند از نمی تهای دعوت نیز مناسب نبوده و تکالیف جهاد را به انجام برسانند برای به حرکت در آوردن چرخ که

که دهان خود را  ین درنده ایستادگی نمایند؛ همان جانورانراعبور کنند و در برابر جانو خاشاکخار و  میان

ای وحشیانه از میان بردارند و آنان را به گونه اند تا سربازان دعوت رااند و چنگال خود را دراز نمودهدهگشو

 شان را از تن به در کنند.شکنجه دهند و جان

برای برپا نمودن دعوت کفایت نمی کند و حتی نمی تواند در برابر دشمنان از آن  - به تنهایی - اما تربیت جهادی

دعوت  یهی خود را بر بدنضربات کوبندهنماید بلکه در بسیاری از مواقع، بهانه دست دشمنان می دهد تا  محافظت

گی سیاسی و حرکتی رو به نقصان می گذارد و از آگاهی و بینش هفرود آورند، و این حالت زمانی است که خبر

ن با دشمنان رو شددرحقیقت نبرد و حقیقت دشمنان کاسته می شود و نوعِ تالش مناسب و مطلوب برای رو پیرامون

 ی نبرد با آنان مورد بررسی مطلوب قرار نمی گیرد.و چگونگی جهد الزم برا

 ا می ورزنداتککه صرفاً بر تربیت جهادی  هاییهمان حرکت ،ها در پی دارندحرکتاین و خطر بسیار بزرگی که 

یش از این است که پ ،را بر این وسیله معطوف می دارند خود که در میان ابزارهای دعوت، بیشترین توجهو یا این

، و قبل از آنکه راه و منش مجرمین بر همان اساسی که قرآن تشریح «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یمسألهواضح گشتن حقیقت 

مه پیش می حاک هایبا قدرت –یا به درگیری کشیده شدن  – شدننموده تبیین گردد، به سرعت به سمت درگیر 

گیرد و مردم از اطراف آن پراکنده می گردند و این قرار می کوبنده روند و در نتیجه، حرکت در معرض ضربات

 ما که با اسالم سر جنگ و فرصت برای طاغوتیان فراهم می آید تا مردم را ریشخند نموده و به آنان بگویند:

دانید که  و شما نیک میمقابله و مبارزه می کنیم ) خشونت گرایی و تروریسم ناسازگاری نداریم بلکه صرفاً با

 ندارد، مترجم(! اسالم دینجایی در  تروریسم
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*** 

یجاد ای تاکید داریم که با ابا توجه به موارد مطرح گشته در مطالب فوق، بر تربیت آرام و آهسته و همه جانبه

 گیرد! رب این فرایند چندین نسل را در گردد و به مرور زمان گسترش یابد حتی اگرای مستحکم شروع هسته

مبدل  "کف روی سیالب"را به و آن اندساخته خود را درگیر امّت یهایی که بدنهبیماری همجموعکید که به تا

بسیار د هجوم آورن امّتکه به مانند یورش حیوانی وحشی بر شکارش، بر این  اندو دشمنان را بر آن داشته اندنموده

تربیت " ، و"پرورش فکری"، و "هیجانی ساختن"، و "تربیت روحی"، و "پند و اندرز"با  تر از آنند کهخطرناک

گونه پنداشت که هر کدام این ابزارها به تنهایی و و نباید اینای سطحی مورد درمان قرار گیرند گونهبه  "جهادی

 ل و احوالش را دگرگون سازند. آسا می توانند امت را از واقعیت موجود آن رهانیده و حاای سریع و برقبه گونه

دد آنیم که بلکه درص ..ی استوار و مستحکم نیستیمیک بناجزیی در موردی و های ما به دنبال ترمیم و بازسازی

پایه  سازینواز نو بنیان نهیم زیرا در صورت عدم  ی فروریزی استدر آستانهبنایی را که هر لحظه  یاساس و پایه

 ها ارزش و اهمیت خود را از دست می دهند.و بازسازیها و اساس، تمامی ترمیم

 است: «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »اساس این دین 

اَم  ﴿  َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها فِـي السَّ
 َطيَِّبة 

َب اَّللَُّ َمثَاًل َكلَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرة   ِحي  بِإِْذِن ُتْؤِِت ُأُكَلَها ُكلَّ  *ِء َأََلْ َتَر َكيَْف َْضَ

ُرونَ  ُهْم َيَتَذكَّ ُب اَّللَُّ اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَّ ا َوَيرْضِ َ  [َرِبِّ

هایش اخهار و ش( استودر زمینآن ) یماند که تنه: سخن خوب به درخت خوبی میزندبنگر که اهلل چگونه مثل می»

سبز و به بارنشسته و سر و دائماًهلل هر زمانی میوه خود را بدهد )اراده و خواست ابنا به  *. ( باشددر فضا )پراکنده

 (15 – 11ابراهيم : )  «.زند تا متذکّر گردندها میلثَاهلل برای مردم مَ ،(خرم باشد

که  کسمگر آن - و تنها یک سوال می تواند به صورت شفاف و روشن تکلیف ما را مشخص نماید: آیا مردم

 از آگاهی و بینش الزم برخودارند؟ «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »به نسبت حقیقت  - قرار گرفته باشد اهللمورد رحم 

 پاسخ این سوال برای من واضح و روشن است... 

 نواقض حول ،به تبع آن و «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »هنوز به نسبت مقتضیات و الزامات گران بسیاری از دعوت بدون شک،

ری کر إرجایی پاک نمایند؛ همان تفکفاند خود را به طور کامل از آثار تاند زیرا نتوانستهدچار ابهام «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »

ور می دارد، مترجم(، در تصدیق قلبی و اقرار زبانی محص ی ایمان خارج می سازد )و ایمان راکه عمل را از دایره

 ار ها و میزان دوری آنان از حقیقت اسالمتاکنون مشکالت حقیقی تودهگران خیل عظیمی از دعوتهمچنین، 

ایند که ای اقدام نماند و به همین خاطر، پیش از آنکه به شفاف نمودن و واضح ساختن حقیقت قضیهدرک ننموده

 در نهادنشان، و خوانند و به خاطرش تجمیع می نمایند، در گرد آوردن و جمع نمودنرا به سویش فرا می انمردم

 .و شتاب می ورزند خرج می دهندشان تعجیل بهتکالیف دعوت بر دوش

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 گسترش هسته   ( محمد قطبشیخ ) چگونگی دعوت به اسالم

203 

 

 یامبرپی مستحکم بر همان اساسی باشد که ی آغازین دعوت، ایجاد هستهبه همین خاطر اصرار داریم که نقطه

ممکن است و از ، غیر اصحاب سطحآن بنا نهاد، هر چند که رسیدن به درجه و  یپایه استوارش را بر یشالوده

اما برنامه و منهجِ حرکت موضوعی دیگر است و اصول و  ..هیچ نسلی خواسته نشده تا بدان سطح و جایگاه رسد

ه مربیان و کبنیان آن، ثابت و غیرقابل تغییر می باشد، و تربیت و پرورش بر اساس این برنامه، بدون توجه به این

بر آنها،  و هر کدام ازو پیشرفت کنند، واجبی دائمی و همیشگی است،  شاگردان تا چه اندازه می توانند باال روند

از  و اجر و پاداش خاص خود را) نائل می آیندمتناسب با آن  یاساس عملکرد و تالش خود، به سطح و درجه

 دریافت می دارند، مترجم(.  اهلل

و بر اساس  شودعلم  کسبِ که نسبت بدانباشد؛ اینمی  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »ی مستحکم، و اولین مبحث در ایجاد هسته

 موعدِ سیدنهنگام فرا ر بهکه  شوندگرانی متولد ش صورت گیرد تا دعوترو الزامات آن تربیت و پرو مقتضیات

 و راهنمایش باشند. جهت دهندرا  یافته پایگاه گسترشها، بتوانند دعوت بر توده یعرضه
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 138«ها( و وضع مطلوب )بایدها(هستنگاهی به وضع موجود )»

 وجود دارد.واضح است که میان وضع موجود و وضع مطلوب فاصله زیادی 

ه واجب ک مطلوبی وضعدر آن زیست می کند و  امّتکه  وضع موجودیمیان  شکافعلل  ،در صفحات پیشین

، و در کنار آن نیز برخی از پیامدهای این شکاف را از نظر را عرضه داشتیمبر اساس آن سیر کند  امور بود

 گذراندیم.

سته به مدد ه این ی مستحکم، و گسترشدر اینجا، و پس از آنکه در فصول پیشین، منهج نبوی را در ایجاد هسته

رد ای تفصیلی در موتشریح نمودیم، به دنبال آنیم تا به گونه اهللتحت نظارت رسول و ،و اساسی اعضای اصلی

 اختالف میان وضع موجود و وضع مطلوب مطالبی عنوان داریم..

از روزی که بیداری اسالمی شکل گرفت، شتاب و تعجیل به عنوان ویژگی بارز آن خودنمایی می نمود.. و در 

 ی اصلی و اساسی آشکار ساخت.دهی به هستهشتاب خود را در شکلاولین گام، این 

می بردیم و می توانستیم ادراک  از دید درستی بهره امّتاگر از همان ابتدای کار دعوت، در مورد مشکالت 

 مّتانماییم که چه اتفاقی رخ داده که اسالم در میان اهل و یاران خود غریب گشته و دشمنان از هر طرف به سوی 

اسالمی هجوم آورده اند... و اگر قادر می بودیم که دیدگاه، و تفکری صحیح در مورد نوع تالش مناسب برای 

-شکل دهیم و برآورد مناسبی از تالش مضاعف دشمنان در توطئه امّتی اصالح این مشکالتِ خطرناک در بدنه

تر شده تر و حسابای دعوت را آهستههچینی و کسب آمادگی جهت نابودی اسالم داشته باشیم به طور قطع گام

 بر می داشتیم و این همه در مسیر، شتاب به خرج نمی دادیم.

ی مستحکم برای ما روشن و های ضروری و مورد نیاز هستهنمودیم ویژگی را آغاز آیا آن هنگام که دعوت

ا پیش از هدعوت به سوی تودهکه حرکت دادن در ذهن ما به وضوح رسیده بود  مسألهآیا این  آشکار گشته بود؟

 ها به هیجان درما را در موقعیت دشواری قرار می هد و این هنگامی است که توده ،ی مستحکمآماده نمودن هسته

 ان و مربیانی آمادهرچرا که ما رهب که آنان را راهنمایی کند و به جلو سوق دهدرا نمی یابند  کسیمی آیند اما 

به تفکر نشستیم  ألهمسآیا در این  ؟(و آنان را به پیش برندند )ها بینش و بصیرت بخشتودهبه  که قادر باشند ننمودیم

نتایج یم تدارک ندیده باشتربیتی حقیقی برای آنان  ،پیشتر وها حاکم نماییم اگر جوّی احساسی بر توده که

 ت،ها از دعواستقبال توده از موج)های داخلی و جهانی قدرت آنگاه کهآید خطرناکی در مسیر دعوت به بار می 

ه برای این برخوردها آمادگردند و نه تنها مردم ور میحمله وآیند میکنند و به خشم میاحساس نگرانی  مترجم(

های الزم را برای مقابله با این ضربات در خود ایجاد ی مستحکم دعوت نیز هنوز آمادگیهستهخودِ بلکه  اندنشده

 ؟ننموده است

                                                           
پرداخته و اقدام به آسیب  حسن البناءحرکت امام  "بایدهای"و  "هاهست"به بررسی شکاف موجود میان  در این بخش، شیخ محمد قطب -138

 شناسی آن می نماید، مترجم.
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و  نیانب خود اند وای که دعوت طی نموده معتقدم که این موارد به اندازه کافی واضح نبودهمسیر واقعیبا مرور 

ت ی زمانی شکل گرفته است، درست اسزده و از ترکیب افراد موجود در آن برههی اصلی به صورتی شتابهسته

 اما واجب و این، امری بدیهی است که در هر زمان، هر نوع حرکتی با استفاده از افراد موجود شکل می گیرد

یش از آنکه پ کهاست  ضروریو  یابندای ماهرانه چکش کاری گردند و شکلی مناسب است که این افراد به شیوه

ان از ششان قرار گیرد تالشی فراوان در راه آماده نمودن، و پاک کردنهای دعوت بر دوشمسولیتی از مسئولیت

 ،برد در آن به سر میاسالم اگر دعوت به غربتی دچار گشته باشد که امروزه  ها صرف گردد، خصوصاًناخالصی

 با آن دست و پنجه نرم می کند.. اسالم هایی مواجه باشد که امروزهها و کینه توزیو با دشمنی

 اهللاه در ر که هر گونه فعالیتی ، مترجم(معتقدیم که)سرزنش خود را متوجه کسی نمی سازیم و اکنون ما و 

ها ان هستمی )شکاف تا انجام گیرد به طور قطع خالی از اجر و پاداش نخواهد بود، اما در اینجا صرفاً به دنیال آنیم

را تبیین  درخ می دا بایستمیو آنچه که  ،تفاوت میان آنچه که به وقوع پیوسته و، مترجم( و بایدها را نشان دهیم

 .نماییم

 دبه خاطر آنچه به انجام رسان پروردگار بر او باد و اهللرحمت  -گرِ این حرکتو شکی نیست که اولین دعوت

های مختلفی که افراد اولیه جماعت را از نابسامانیبه خرج داد تا آشکاری  تالش و جهد -پاداش نیکش دهد

بر اساس   و محدود فردگرایی خارج ساخت یرا از دایره آنان یو ،پاک سازد جامعه را درگیر خود ساخته بود

همدیگر را تحکیم می نمودند و ضمن همکاری و  داد، آنان دار هم پرورشدوست و گراییِجمع یروحیه

برادری و اخوَّتی از جنس اسالمی خلق  شانمیان را می پذیرفتند و این روحیه،اجتماعی  هایمسئولیتهمیاری، 

را از مشغول شدن به عبادات فردی که در مظاهر پرستشی و تعبدی )از جمله نماز و روزه  آنان امام، ه بودنمود

و  ؛ عباداتی که امر به معروفختساعباداتی جامع و گسترده رهنمون  و به سوی رها نمودو ..( خالصه گشته بود 

چنین هم ای می گیرد، امامای اسالمی بر مبنای شریعت الهی در آن داخل گشته و جنهی از منکر و برپایی جامعه

 نمود. اهللدر راه دین  ی فدا شدنی اخالقی پرورش داد و آمادهبسیاری از فضایل پسندیده یآنان را بر پایه

و  ..بینش سیاسی و حرکتی به ما نشان می دهد یهای مسیر، نقص بزرگی را در زمینهواقعیت ، مترجم(بررسی)اما 

 خطرناک تر از آن، درک ناقص از حقیقت قضیه و حقیقت هدفی است که در راه رسیدن بدان در تالشیم.

گیریم  در دست را نمودیم تا پایگاه مردمی وسیعی ایجاد نماییم و از طریق آن به حکومت رسیم و قدرت سعیما 

 ر جامعه به اجرا می گذاریم.که به قدرت دست یابیم شریعت الهی را دمان این بود که زمانیو توجیه

که جاهلیت حق هر انسانی می داند که در  و تو از این واقعیت بگذر!این هدف در ذات خود، امری مشروع است 

ه آنان در کگراها را از این حق مستثنی نموده است و به محض ایناسالم تنهاراه رسیدن به حکومت تالش نماید و 

ز این اروان شوند انگشت اتهام به سویشان نشانه رفته و مجرم تلقی می گردند،  این مسیر گام نهند و در راه آن

ند اگران، مردم را به سوی حق خواندهر زمین گذاشته و دعوتزیرا از روزی که جاهلیت قدم ب واقعیت بگذر!

: ن أخزممشنشنة نعرفها "گونه بوده است و ضرب المثل عربی مشهوری می گوید: برخورد جاهلیت با حق همین
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از شرق باشد یا  "أخزم"فرقی نمی کند که این  و حال 139"این همان خلق و خویی است که از أخزم به یاد دارم

 و یا از داخل خود کشور! ،از غرب

آری، مشکل ما در مشروع بودن هدف نیست.. بلکه در این سوال اساسی است که آیا صِرف تطبیق شریعت برای 

الزامات  که قبل و حین و بعدِ آن نیازمندمبدل گشته کفایت می کند یا آن "سیالب کف روی"ی که به امّتاصالح 

 !دیگری می باشیم؟

مردم  ییعنی بیست سال پس از شروع دعوت(، به عامه) 1948، چیزی را که در سال اگر امام حسن البناء

گفت در همان ابتدای امر به آن گروه ممتازی که به عنوان هیات موسس جماعت انتخاب نمود اعالم می داشت، 

 بسیاری از موارد در خط سیر دعوت تغییر می یافت!

می نویسد: شکی  "معركة اْلصحف"میالدی، امام شهید تحت عنوان  1948هجری قمری مصادف با  1367در سال 

م دین است و هم دولت، این بدان معناست که اسالم شریعتی است الهی که با تعالیمی انسانی و نیست که اسالم ه

 ینباحکامی اجتماعی فرود آمده است و حمایت و انتشار، و نظارت بر اجرای آن در میان مومنان، و تبلیغ آن در 

عهده همان حاکمی که در راس ؛ یعنی بر نهاده شده استدولت  یاند بر عهدهکسانی که بدان ایمان نیاورده

رانی می کند و اگر حاکم در حمایت از این احکام کوتاهی نماید حاکمیت مسلمین قرار گرفته و بر آنان حکم

وتاهی دولتی نسبت به این احکام کداری رانی و حکومتدیگر حاکمی مسلمان به شمار نمی آید و اگر مبانی حکم

دیگر آن حکومت، حکومتی اسالمی شناخته نمی شود.. و اگر تمامی  ،م(ورزند) و از آنها نشات نگیرند، مترج

و یا جماعتی از آنها بدین کوتاهی رضایت دهند و با آن همراه گردند دیگر اسالمی به حساب نمی آیند  امّت

و  دهرچند که ادعای آن را  بر زبان برانند، و از شرایط حاکم اسالمی این است که شخصاً به فرایض دینی پایبن

حرام نموده پرهیز نماید و مرتکب گناهان کبیره نگردد و البته این موارد شروط  اهللمقید باشد و از آنچه که 

ی را و دولتش شرایط اند و نه کافی، زیرا زمانی این شخص به عنوان حاکمی اسالمی شناخته می شود کهالزم

، نانآدر برابر  را ع دولتو موضِ ،در راستای حمایت از احکام اسالمی در میان مسلمین گام بردارد ملزم سازد که

 140".نمایداسالم مشخص  دعوت قِبالدر  هابر اساس موضع آن

میلیونی آن روز مصر، حول امام  19آیا اگر این موضوع از همان ابتدا مطرح می گشت نیم میلیون نفر از جمعیت 

احساسات و عواطف گرد آمده بودند و قِسم اعظم آن را جوانان  ینیم میلیونی که در اثر غلبه جمع می شدند؛

ی ممتاز و نخبه به این سهولت شکل می گرفت و با کوله باری از عواطف هستهخود تشکیل می دادند؟ بلکه آیا 

 و احساسات به سوی هدفی بزرگ روان می گشت؟

                                                           

است، وی پسری به نام أخزم داشته که فوت می کند و از خود فرزندانی بر جای می  "ابی اخزم طايی"می گوید که این شعر متعلق به  "ابن كلبی" -139

)فرزندانم «  إن بني ْضجوِّن بالدم ... شنشنة أعرفها من أخزم»شان می گوید: وابگذارد، روزی آنان پدر بزرگ خود مورد اهانت قرار می دهند و وی در ج

 .مرا خون آلود نمودند و این همان اخالقی است که از اخزم به یاد دارم(، مترجم

 .1948می  16مصادف با  1367رجب  7، سال سوم، تاریخ یکشنبه االخوان المسلمیناز روزنامه  627مراجعه شود به شماره  -140

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 ها( و وضع مطلوب )بایدها(نگاهی به وضع موجود )هست   ( شیخ محمد قطب) چگونگی دعوت به اسالم

207 

 

 گمان نمی برم...

، مترجم( از همان کسانی شکل می گرفت که در عمل، از مجموع آنها به وجود آمد یا آنکه از ی اصلیهسته)آیا 

  افرادی غیر از آنها متشکل می گشت؟

 کس نمی تواند در مورد آن به یقین سخن گوید... نمی دانم! و هیچ

قطع،  اند، به طوری نهادهگونه روشن می گشت و تمامی افراد می دانستند که قدم در چه مسیر)اما اگر مواضع این

ی اصلی دعوت را بنیان می نهند، این هسته از افرادی متشکّل که چه کسانی هستهمترجم( و با صرف نظر از این

طف و گاه با تکیه بر عواتر می بودند و هیچتر و کم شتابتر، و پر همتمی گشت که استوارتر، و با درایت

دست  هچنین نمی پنداشتند که هدف، بسیار نزدیک است و به آسانی ب احساسات پای در مسیر نمی گذاشتند و

که بسیاری از آنان در عمل چنین کردند و چنان ،گاه خود را برای مدتی کوتاه آماده نمی نمودندمی آید، و هیچ

ازه زمانی در باند همه چیز که با توجه به امکاناتی که فراهم آورده نمودندو تصور  ،ای کوتاه اندیشیدندبه دوره

 .کوتاه مدتی، دست یافتنی است

ناتی طوالنی بوده و تالشی بس عظیم نیاز است و به ابزار و امکا یارکه راه بس به این مساله پی می بردندبه طور قطع 

و توار هایی در بنایی اسها و بازسازیاند احتیاج است.. زیرا هدف این نیست که ترمیمفراتر از آنچه که مهیا نموده

 جدید بنا گردد.ت آن پایه و اساس و، مترجم( زیر و رو گشته تشکیالت بایستی بنیانِ)پابرجا انجام گیرد بلکه 

اگر این اصول از همان ابتدا اعالم می گشت گمان نمی برم که آن  ، مترجم(باید بگویم که)ها اما در مورد توده

ت؛ ای خطرناک در انتظار آنان اسمسألهچنان به پیشواز دعوت می رفتند! زیرا به این واقعیت آگاه می شدند که 

ن یدای فراتر از صِرف لذت بردن از جمع دوستان و خوشحالی و خرسندی از جمعیتی روز افزون، و شنمسأله

ْوحانية"ی که آن را اتو احساس خنانی جذاب، و پر گشتن از عواطفس  می نامیدند. 141"الرَّ

 ابها پی می بردند که درگیر شدن با جاهلیت، انسان را گونه روشن می گشت، مترجم( توده)اگر مواضع این

 قرار دهد:؛ خطراتی که شایسته نیست انسان عاقل! خود را در معرض آنها روبرو می کندبسیاری  اتطرخ

َدى َمَعَك ُنتََخطَّْف ِمْن َأْرِضنَا]  [َوَقاُلوا إِْن َنتَّبِِع اهْلُ

 (57: القصص)«  .ربایندمان میما را از روی زمین اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم و گفتند»

ای شفاف بیان می شد و تمامی مردم بدان آگاه می گشتند، مترجم( در این هنگام بود که اگر مواضع به گونه و )

رادی ی مستحکم از میان افبر مسیری درست گام می نهاد و هسته اماحرکت به آرامی و آهستگی پیش می رفت 

گاه، و آن می گشت خابانت شانترین و بهترینبرگزیده می شد که با دقت مورد بررسی قرار گرفته بودند و شایسته

علم  ییلهوسه تالش کافی و مطلوب به عمل می آمد تا با تربیت روحی و اخالقی و فکری و روانی، و تربیت ب

 :برای عمل و فعالیت گردند صالحیها و مغزهای واالی الهی، تبدیل به هسته یشرعی صحیح، و در سایه برنامه

                                                           

وحانية"نوشتار صحیح این کلمه،  -141  . ود و به معنای مسایل روحی استبا راء مضموم می باشد نه مفتوح، و از روح گرفته می ش "الره
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وا َأْيِدَيُكْم َوَأقِيُموا ﴿ َكاةَ ُكفه الَة َوآُتوا الزَّ  [الصَّ

 «.ز جنگ بدارید و نماز را برپا دارید و زکات مال بدر کنیدا دست دشبینی کسانی که بدیشان گفته مینمی آیا»

 (77: النساء)

ی حرکت، توسعه ماصلی  یی استوار، و هنگامی که زمانش فرا می رسید، هستهو پس از آماده گشتن شالوده

، داشتندیرت آگاهی و بص و مقتضیات آن مسألهیافت و این گسترش با سربازانی انجام می گرفت که به حقیقت 

-یتمشخص نمودن فعال ضمن ، وطلوبی برخودار می بودندبینش م از های موجود در آنو بیماری امّتبه نسبت  و

این  تمامی را تماماً به خدمت دعوت در می آوردند وهای مناسب در هر مرحله از مراحل مختلف حرکت، خود 

 ایدنمرا جذب  مردم و درصدد آن برآید کهها رود پیش از آن صورت می گرفت که دعوت به میان توده مسایل

 و در زیر پرچم خود گرد آورد. 

به تاخیر  زمانی های کشوری و مسایل اجتماعی و امثال آن تابه معنای مشغول گشتن در فعالیت ،"کار سیاسی"و 

و تربیت  ی صحیحخود را در عقیده ،می افتاد که استقراری صحیح بر پایه و اساسی درست انجام گیرد و  این امر

 افرادی که به ندای دعوت لبیک گفته و خود را به خدمت آن در آورده پیرامونبر مبنای مقتضیات این عقیده 

 اشاره نمود.( رسولبه مجتمع مدینه در زمان حضرت )به عنوان مثال می توان  دادنشان می بودند

ای ربانی ه، بر اساس سنتمسألهنبرد و کشمکش در می گرفت و این  مترجم( میان حق و باطل،)گاه بود که آن

در زندگانی بشر مقدر فرموده امری است که هیچ گریز و گزیری از آن نیست! و همیشه آغازگر این  اهللکه 

ن در برابر جماعت موم )و این درگیری زمانی به وقع می پیوندد که جاهلیت، مترجم(نبرد، جاهلیت خواهد بود 

د به ه تمایلی برای ورواندک باشد و هر چند کاس خطر می کند هرچند که تعداد این جماعت در زمین احس

 جنگ و درگیری نداشته باشند:

ِذَمٌة َقلِيُلوَن ] ُْم َلنَا َلَغائُِظوَن  *إِنَّ َهُؤالِء َلِِشْ ِميٌع َحاِذُرونَ  *َوإَِّنَّ ا َْلَ  [َوإِنَّ

 «.ما گروهی هستیم محتاطو  * آورندآنان ما را بر سر خشم میو  * ها گروه اندک و ناچیزی هستنداین»

 (51 – 51: الشعراء)

 فرصت هافتد و در این شرایط بود کد به تاخیر ااما انتظار می رفت که درگیری و کشمکش بیش از زمانی که رخ د

گر نبرد در برابر ، و اآمدمیفراهم  "گسترش یافته پایگاه"و سپس تربیت  "ی اصلیهسته"برای تربیت  بزرگی

نَا اَّلل﴿ بسته بودند و کاری جز گفتن هایشان را فروافرادی صورت می گرفت که دست گار ما اهلل پرورد» [َربه

 ها را به نسبت حقیقت قضیه به جلو میانجام نمی دادند، این امر، توسعه و گسترشِ آگاهی و بینش توده «است

ها ؛ همان مسایلی که در عمل بدانراند و با مسایل دیگر در نمی آمیخت و ذهن آنان را دچار ابهام نمی ساخت

و آن هنگام که با تشریح آیات و بر اساس برنامه و منهج استوار الهی، خوی و منش مجرمین تبیین می  آمیخته شد،

 را بر چه اساسی باید بنیان نهند:مردم بدین امر پی می بردند که دیدگاهای خود  و گشت
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ُل اْْلياِت َولَِتْسَتبَِي َسبِيُل اْْلُْجِرِميَ ﴿  [َوَكَذلَِك ُنَفصِّ

 (55)األنعام:  « کاران پیدا و نمودار شودتا راه گناه»

مردم  ،شانهای ارتباط جمعیِ دروغینقهریه، و هم با رسانه یبر دشمنان بسیار سخت می شد که هم با زور و قوه

  با خود همراه سازند.را 

*** 

 برخالف مسایل فوق بود. به وقوع پیوست اما آنچه که در واقعیت

ها، سال کامل از زمان مطلوب به تاخیر افتاده بود و در تمامی آن سال 20توسط امام حسن البناء، اعالم آن موارد 

ل و دعوت با مسای باشند!آن آگاه  پیرامون از خطرات بدون آنکهافراد بسیاری حول حرکت جمع شده بودند 

دعوت  یالین عرصهگشته بود، زیرا فعّن «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »مختلف سیاسی و قومی و اجتماعی درآمیخته بود و خاص 

ی در ها بایستالجرم تودهسبب گسترش پایگاه مردمی دعوت می گردد و  ،شان بر این بود که این روشگمان

را  ذهن مردمآن هنگام در  مسایلی که مهم، با درگیر شدن در این )از نظر آنان، مترجم( ، ودرگیر کردندمسائل 

، آن بمب در فلسطین منفجر گشت و کل 1948، تا آنکه در سال محقق می گشتمشغول ساخته بود به خود 

 اوضاع را نمایان ساخت.

 هنگام، هجومی وحشیانه در بدترین شکل ممکن بر علیه حرکت در گرفت. آندر 

ای هکه پیشتر عنوان نمودیم، این سنتی از سنتنچنازیرا هم قابل انتظار بودجنگ بر علیه دعوت امری  آغازآری! 

دوست دارم که صریحاً به شما اعالم دارم "چنین می گوید:  امام شهید نیز به یاران و یاوران خویشالهی است و 

را بشناسند و مرام و چنان مبهم و مجهول مانده است و آن روز که آنکه دعوت شما در دید بسیاری از مردم هم

ای بی رحمانه از خود نشان می دهند، و شما دشمنی منش آن را درک کنند و اهدافش را بدانند خصومتی شدید و

می بینید و با موانع بسیاری مواجه می گردید و تنها در این زمان است که شروع  تانشماری فرا رویهای بیسختی

 142"اید.به گام نهادن در مسیر اصحاب و یاران دعوت نموده

ن هایی که از آگاهگشت حتی به ذهن هم خطور نمی کرد و مذابح و قتل آغازاما نوع نبردی که برعلیه دعوت 

 چنان ادامه دارد...زمان برپای گشته هم

 داین خطر از اسالم سیاسی نشات می گیر نمایان گشت؛ آری!ای مشخص، غرب صلیبی به گونهنقاط خطر برای 

ای رنامهاعت نمی ورزد و به دنبال آن است تا بقن عبادتی خالصه گشتهاحساسات قلبی و مظاهر  دراسالمی که  که به

                                                           

 .108م ص  1983هـ ،  1403،  3، ط ، بیروت  اْلؤسسة اإلسالمية للطباعة والصحافة والنِشانتشارات ، ءحسن البناامام شهید؛  هاینامه همجموع -142
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های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری در تمامی عرصه را زندگی مردمان باشد که بر روی زمین اجرا گردد و

 143؟شودیافت میدر زمین  مسألهتر از این ، و آیا برای غرب چیزی خطرناکاداره نمایدو اخالقی و.. 

قیب کرد و را تعآنبسیج نمود، باید  شاست و تمامی نیروها را بر علیهبایستی به مبارزه با آن برخو الجرمپس 

 ی آن تخریبگردد و چهره اندهتحت پیگردش قرار داد، الزم است منابعش )به سرقت رود و، مترجم(  خشک

 شود تا جوانان از آن روی برگردانند و بر خطرات آن نیفزایند..

 ی اول زمانی بود کهمسألهور ساخت: های صهیونیست شعلههای صلیبیآتش کینه را در دل مسأله،زمان دو هم

ها و یزیرکه با برنامه شان بر این بودشوکه نمود زیرا گمانآنان را ها را غافلگیر ساخت و وجود دعوت، صلیبی

مین، اند اما به ناگاه دیدند که )مسلنابوی کشانده اند اسالم را بهسال یا بیشتر انجام داده 100هایی که در چینیتوطئه

و دوم هنگامی بود که یهود  ، مترجم(اند!نهاده ی وجودو پای در عرصه) اندبرخواستهمترجم( از خواب غفلت 

شد  آماده می ،ی فلسطینپس از تالش ناموفقش جهت اجاره ،جهانی برای برپا نمودن دولتش در سرزمین اسالم

اله زمانی وقوع این دو مسو هم کمال امنیت و آرامش بنیان نهد اما به ناگاه با خطری عظیم روبرو گشت!را در تا آن

گر به دیخطرناک با یک را بر آن داشت تا بر ضرورت نابودی این دشمن مشترکِ هاها و یهودی، صلیبیباهم

 تفاهم رسند.

-و تالش های آنانهای صهیونیست و توطئهکه حرکت اسالمی بتواند از دشمنی صلیبی رفتاین انتظار میآیا 

 اش جان سالم به در برد؟هایشان جهت نابودی

 این امر محال به نظر می رسد! از دیدگاه ما

در  ،پیش از موعد هایی کهمعتقدیم که اگر امور بر مسیری صحیح گام بر می داشت و تودهبا این وجود اما 

گیری دست و حقیقت در مسألهمی توانستند به بینش مطلوبی از حقیقت  نمودندیری و کشمکش مشارکت درگ

ابند مگر آنکه یدست نمیبینشی  چنین گاه بهها هیچتودهتوانست رخ دهد! و می شایستهای یابند این موارد به گونه

آید مگر  به صورتی مطلوب به وجود نمیگاه ش قرار گرفته باشند و این تربیت هیچروپیشتر مورد تربیت و پر

هد گونه است که خشت اول چون نای درست بنا گشته باشد! و اینی منهج و برنامهی دعوت بر پایهکه هستهاین

 معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج!

دشمنان  یانهیدعوت به برخوردهای وحش یالین عرصههای پیشین عنوان داشتیم، واکنش فعّگونه که در فصلهمان

باعث گشت تا غبار و تاریکی بیش از پیشی بر دیدگان هسته، و توده بنشیند، منظور این است که ورود برخی از 

لزوم اجرای شریعت الهی در جامعه،  یمسألهی مشروعیت، و های اسالمی به پارلمان سبب گشت که قضیهگروه

                                                           
را تروریست می خواند، سر جنگ دارد؛ همانی اسالمی که آن "Militant Islam اسالم نظامی:" غرب مدعی است که نه با ذات اسالم، بلکه صرفاً با -141

نگیدن ای هم برای جد و برنامهگراهای الجزایر قصد نبرد ننموده بودنای قاطعانه این ادعای غرب را نقش بر آب ساخت زیرا اسالمی الجزایر به گونهاما قضیه

های رای به حکومت رسیده بودند اما غرب، تاب تحمل آنان را نداشت و این امر، طراحی نکرده بودند بلکه بر اساس مذهب و تفکر غرب، از طریق صندوق

یچ وجه نمی خواهد که این منهج، قدرت را در اختیار ی آن به حکومت می رسد، به هبه وسیله ای که اسالمنشان از آن دارد که غرب، با صَرف نظر از وسیله

 گیرد.

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 ها( و وضع مطلوب )بایدها(نگاهی به وضع موجود )هست   ( شیخ محمد قطب) چگونگی دعوت به اسالم

211 

 

 یهمسألرگیری های مسلحانه با حکومت باعث شد که های دیگر به دو ورود جماعت ردد و رنگ بازد،لوث گ

 یو مردم گمان کنند که صحنه به حاشیه رود، مترجم( است «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »اصلی و اساسی دعوت )که همان 

 144است. "غالب و مغلوب"و  "ضارب و مضروب" یدرگیری، صحنه

که مردم اساس  این بر گرفتار تندروی شدند وی دعوت ی حاضر در عرصههاپس از مدتی، برخی از جماعت

خونینی  هایمی توان آنان را به قتل رساند، در درگیری کافرند و اندوارد نگشته "گروهی اسالمی"که در مادامی،

ذاشت.. و های اسالمی برجای گرا بر تمامی فعالیتتأثیر ترین ترین و سیاه، تلخمسألهبا توده وارد شدند! و این 

نداشت فرصتی مناسب برای  اهللای در شرع هایی که ریشهبر ایجاد نفرت عمومی از این دست فعالیت عالوه

نمایی می یاهبرای س ترین فرصتیکوچک به دنبالکه در کمین حرکت اسالمی نشسته بودند )و های جمعیرسانه

سیار اندکی از ب صرفاً بخشکه با این تمامی عرصه را، یکپارچه خونین نشان دهند،تا  ورد، مترجم( فراهم آگشتند

 ،ع آنبا صرف نظر از نو های اسالمیبر تمامی فعالیت سوء استفاده از آن، مترجم( ضمنو ) ،گونه بوداین صحنه

 !گردد هخشکاندش هایو ریشه شودبا آن مبارزه  بودگرایی و تروریسم زنند؛ تروریسمی که الزم هر خشونتمُ

ه ب انجام شده )از قبیل ورود با پارلمان و درگیری مسلحانه با قدرت و توده، مترجم( یهاواکنش گونه کههمان

 بودناسب ها، نامی اصلی و چه برای تودهاحاطه نموده، چه برای هسته را «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ » یقضیهای که تاریکینسبت 

ان شبه دفاع از تفکرات کمر همتطرفداران تفکر ارجایی نیز ، مترجم( و نتایجی ناگوار از خود به جای نهاد)

و  و حتی در این بین، علمایی گرفتار گرداب )جهل ماردندگو با تمامی امکاناتِ در اختیار به نشر آن همت  بستند

ا به آگاه و آشنکه مورد رجوع مردم بوده و همگان آنان را  شدند ، مترجم(«إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »ناآگاهی به نسبت قضیه 

 مودندن شرک از افرادیشروع به نفی نمودن این علماء با شدت و حرارت خاصی،  و ،شتندامسایل دینی می پند

و  اهللگردانی از شریعت و روی کردندایمانی صادر  سالمتو برای آنان گواهی شده بودند که در آن واقع 

 ،است اهللکه خطایی نابخشودنی و خطرناک در حق ، را های جاهلی به جای آنجایگزین نمودن قوانین و برنامه

که این مسایل صرفاً در ردیف گناهانی قرار می گیرند که حتی  نمودندچنین القاء و  گرداندنددر نظر مردم سبک 

 یات آنمقتضو  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »به دلیل عدم وجود آگاهی کامل و فهم مناسب به نسبت )و  !ارزش انکار نیز ندارند

 ه از هسته؛ مسیری کتری را طی نمایدمسیر تعلیمی طوالنی که این قضیه بودشایسته ، مترجم( در نزد عام و خاص

 "مردم یعامه"بدون آنکه به درگیری با  گردد تربا گسترش هسته، گسترده و -به تدریج -شروع شود و آنگاه

 وارد شود.

*** 

 بودزرگ عدم وجود رهبری ب علل،های اسالمی بنا به دالیل متعددی به چند دستگی گرفتار آمد.. یکی از فعالیت

های یریگها و جهتپارچه سازد و یا حداقل قادر باشد میان گرایشهای اسالمی را متمرکز و یککه بتواند فعالیت

                                                           
 زدگی مراجعه فرمایید.به فصل علل شتاب -144
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، مترجم( ت ازسا عبارت آمد کهضلی دیگر پیش ، معرهبر بزرگ کنار نبود اینمختلف آن ایجاد قرابت نماید، )در 

-و گمان دشتنارا حق مطلق می پند و خویشتن شتندداخود  مختص بهکه هر کدام دیدگاه  وجود رهبران کوچکی

 که دیگران در گمراهی آشکاری به سر می برند! بودشان بر این 

رادری که روح ب بودند ننمودهدعوت، در جماعتی رشد  یکه بسیاری از جوانانِ فعّال در عرصه بودعلت دیگر آن 

 بود تهبر پایه روابط فکری سست و ضعیفی شکل گرف شان پرورش یافته باشد و این پیوندو پیوند اخوت در میان

ن روابط، به سهولت )ای ،مسألهفهم یک یا تاویل، و یا ترین اختالفی در تفسیر، و به هنگام رخ دادن کوچککه 

 ریدیگ آنها بر علیهو برخی از  ادندمی د جدای از همهای تشکیل جماعت و به سرعت رفتمترجم( از بین می 

 !درفتنموضع متضاد و مخالف می گ

از دیگر علل می توان به کمبود علم شرعی اشاره نمود؛ همان علمی که ضوابط و قواعد ضروری و مورد نیازِ فکر 

 را شکل می دهد..و رفتار 

ی تالش مستمر و همیشگ مترجم( ،استهای دعوت عرصه تمامی که پای ثابت) عامل دیگربنا به طبیعت حال، 

 .باشدمیدیگر های مخالف اسالم جهت تعمیق اختالفات و جدایی مردم از یکدستگاه

اوضاع اصالح گردد؟ آیا می توان )با وجود تمامی این مشکالت و موانع، مترجم( آیا انتظار آن می رود که این 

 ندهاند، مسیر خود را مورد بازنگری قرار دبه خرج داده شتابهای گوناگون امید داشت که افرادی که در عرصه

 و خطاهای رخ داده در آن را اصالح نمایند و بر مبنای منهج استوار نبوی، آغازی جدید را به نمایش بگذارند؟

ایم اما از کتاب و سنت چنین آموخته ..بوده اهللبه وقوع پیوسته، قَدَری از قدرهای  آنچه که در واقعیتبه تاکید 

هایش نمی کاهد و و او را از تالش در که ایمان به قضاء و قَدَر الهی از مسئولیت انسان در قبال خطاها و کاستی

 جهت تصحیح و جبران خطاهای گذشته باز نمی دارد.

 ی جدید خود را با درستی و آراستگیو مرحله نددعوت اسالمی مسیرش را اصالح ک آیا می توان انتظار داشت که

 ر آغاز نماید؟تامهرچه تم

اصالح مسیر، در هر صورت واجب است.. اما شاید کسی بگوید که دشمنان اجازه نمی دهند که دعوت اسالمی 

وییم به این افراد می گد.. کشاننیم جنگ و درگیری وادی بهآن را پیش از تصحیح،  و اصالح نمایدمسیرش را 

 می شودنگاه سبب نابودی دعوت هیچ مسألههرگز متوقف نمی گردد اما این  ، مترجم(میان حق و باطل)که نبرد 

ی محقیقت نبرد میان اسالم و جاهلیت  از انآگاهی و بینش مردم بر و حتی می تواند از جمله عواملی باشد که

 نماید. از پیش می تررا شفاف شانو دیدگان افزاید

ات ترینِ واجبباز تاکید می نمایم که، مترجم( نصحیت در تمامی مراحل دعوت از واجب این فصل )و در پایان

 است:

 «قال: َّلل ولرسوله ولكتابه ولعامة اْلسلمي وخاصتهمقالوا: ْلَِن يا رسول اَّلل؟ الدين النصيحة، »
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کسی یا رسول اهلل؟ فرمود: برای اهلل و رسول و قرآن و عام و خاص ست از نصیحت، گفتند برای چه ا دین عبارت)

  145(.مسلمانان

 

 

 

 

                                                           
 اند.این حدیث را روایت نموده و مسلم بخاری -145
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 «نگاهی به آینده»

های تسو تمامی حرکمی نگرند و می بینند که از یک امّتاوضاع و احوال فعلی  در که آن هنگام مردم،بسیاری از 

ی اند و از سوی دیگر، مسیر حرکت، گرفتار مشکالتای گشتهدرگیر جنگ سرسختانه ،اسالمی در سرتاسر زمین

ای ندارد و این اوضاع چنین می پندارند که دعوت اسالمی آینده آزرده می شوند و - و می گردد - متعدد شده

ای ههمچنان ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است ناگواری به سر می برندباری که امروزه مسلمین در آن فالکت

  بدان افزون گردد. بیشتری

 آن اسالم است.اما اعتقاد راسخ و استوار ما برآن است که آینده از

مان را نیز بر روی مشکالت داخلی و خارجیِ مان را بر مبنای تخیالت و اوهام بنا نمی نهیم و چشمانما تفکرات

ن بر آ ، مترجم(منفی و سلبی)تأثیر گیریم و از موجود و پیشِ روی دعوت نمی بندیم و آن را دستِ کم نمی

ه ک ،خواه دوست باشد و خواه دشمن ،ما قاطعانه اعتقاد داریم که این بشر نیستا. دعوت اسالمی نمی کاهیم.

قبل و بعدِ  مالک و صاحبِ است که مقدر می فرماید و اهللتقدیرها را رقم می زند و به اجرا می گذارد، بلکه 

 ت که غالب و تواناست:ر اوسدَی الهی است که نافذ و موثر بوده و قَتقدیر است، و تنها اراده

 [النَّاِس ال َيْعَلُمونَ  َلكِنَّ َأْكَثرَ َواَّللَُّ َغالٌِب َعََل َأْمِرِه وَ ﴿

 «.دانند( نمیه و مسلّط است، ولی بیشتر مردم )خفایای حکمت و لطف تدبیرش رااهلل بر کار خود چیر»

 (14: )يوسف

 تمام ادیان برتری یابد: ، همان کسی است که مقدر فرموده که این دین در زمین باقی بماند و براهللو 

ُكونَ ُهَو الَِّذي ﴿ ِه َوَلْو َكِرَه اْْلُِْشِ يِن ُكلِّ قِّ لِيُظِْهَرُه َعََل الدِّ َدى َوِديِن اَْلَ  [َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلُ

ن آئین ( فرستاده است تا ایود را همراه با هدایت و رهنمود )آسمانی( و آئین راستین )اسالماهلل است که پیغمبر خ»

 (9: )الصف « .هرچند مشرکان دوست نداشته باشندهای دیگر چیره گرداند، را بر همه آئین

 «ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار»

 146(!این دین به هر کجا که شب و روز بدان رسد خواهد رسیدبه تاکید )

 ،"د و وعیدوع"ی وسیلهه گردد که قابل تبدیل و دگرگونی نیستند و بهایی جاری میاز طریق سنت الهیو قَدَر 

ی متوانایی اعمال خواهند شد که به هر چیزی امر دهد بالفاصله به وقوع  ی پر قدرت پروردگارِ اراده از خالل و

 را نیز خلق نموده و فراهم می آورد.تمامی اسباب و لوازم آن به وجود آید که چیزی مقدر فرماید گاهو هر پیوندد

                                                           

 این حدیت را روایت نموده است. حمدامام ا -146
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*** 

با دو عنصرِ  آننگاهی اندازیم در  موجود ربانی بر وضعیت "وعید و وعد"و  ،های الهیسنت در پرتویو اگر 

و  صلیبی و دشمنان صهیونیستیو  های اسالمی از یک سو،حرکتدرگیر و متخاصم باهم مواجه می شویم، آری! 

ی دور و ، )حال، سوال این است که، مترجم( چه انتظاری از این دو عنصر در آیندهیاوران آنان از سوی دیگر

 رود؟نزدیک می 

د و روح انی دعوت در جریانشک آنها با تالشی آشکار در عرصههای اسالمی باید بگویم که بیجنبشدر مورد 

تمایل شدیدی جهت بازگشت به اسالم به  ،به جَواَلن در افتاده و خصوصاً در میان جوانان امّتاسالمی در تمامی 

دیون تالشی است که حرکت اسالمی در مدت بیش از ی الهی، موجود آمده است و این امر پس از فضل و اراده

 است. نهادهاز خود برجای  تاکنونسقوط خالفت  زمان از ،پنجاه سال

 و ای واضح موجب تعویق و تاخیر آن شدهبه گونه وجود دارددر میدان دعوت که  مسائل منفی و نواقصیاما 

ر دست نیاید و محصول مورد نظه ی مورد انتظار بها را به هدر داده است و سبب گشته تا ثمرهبسیاری از تالش

 آیا اوضاع بر همین منوال ادامه خواهد یافت؟اما حاصل نگردد، 

اَمَواِت َواأْلَْرِض اْلَغيَْب إاِلَّ اَّللَُّ﴿  [ُقْل ال َيْعَلُم َمْن يِف السَّ

 «.شوندچه وقت برانگیخته میدانند دانند جز اهلل، و نمیها و زمین هستند غیب نمیبگو کسانی که در آسمان»

 (15)النمل: 

از دو حالت خارج نیست: یا اوضاع بر همین مدار می چرخد و ادامه می یابد، و یا تغییر می کند  جواب این سوال

ایط شر -که دعوت اسالمی به خود دیده است تجارب تلخی یکه به واسطه -و متحول می گردد و ما امیدواریم

ای رنامهاساس منهج و ببر صحیحشته جبران گردند و مسیری ذد و خطاهای گیابتغییر  سیمای صحیحبه سمت 

 کار نماید.ه شروع ب درست و سلیم

ن ی دعوت بر همان منش و روال پیشیما بدترین حالت را در نظر می گیریم و فرض می نماییم که فعّالین عرصها

آنان بهترین بوده و منهج دیگران، راه صحیح و درست را ی شان این باشد که برنامهخود اصرار ورزند و توجیه

شان این باشد که هر حرکت و جماعتی، مسافت زیادی از مسیر را پیموده و امکان که دلیلنمی پیماید یا این

 کار خود داشته باشد. یدلیل دیگری برای ادامههر هر گروهی که ... و یا ممکن است منتفی استبازگشت 

بدون وی که یا آن می گردند اهلل آنان سبب عجز و ناتوانیط چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا پس در این شرای

 توجه به رضایت و نارضایتی مردمان، قَدَر خود را به اجرا می گذارد؟

 :وجود دارد همواره لوازم و وسایل ایجاد تغییربر اساس سنت الهی، 

ُكْم ُثمَّ ال َيُكوُنوا َأْمَثالَُكمْ َوإِْن َتَتَولَّْوا َيْسَتبِْدْل َقْومًا ﴿  [َغرْیَ

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 نگاهی به آینده   ( شیخ محمد قطب) چگونگی دعوت به اسالم

216 

 

موریت این مأ وگرداند )یگری را جایگزین شما می( روی برتابید، مردمان دسرپیچی کنید و اگر شما )از فرمان اهلل»

 (98: )ُممد  « .سان شما نخواهند بود( که هرگز همسپاردرا به گروه دیگری می

، چنین مقدر جاری ساخته شگونه که بر زبان رسولخود وعده داده و همانگونه که در کتاب همان اهللاگر 

اسالمی  دعوت فعلی یموجود در عرصه نواقصفرموده که این دین باقی بماند و بر تمامی ادیان غلبه کند، پس 

اجرا می گذارد و  ی خود را بهوعده اهلل، و  مقاومت نمایدبایستد و  اهللی قَدَر و اراده برابرنیز نمی تواند در 

 زم است خلق می نماید:اش الآنچه را که برای اجرای وعده

ء  َقْدراً ﴿  [إِنَّ اَّللََّ َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اَّللَُّ لُِكلِّ يَشْ

و  اهلل برای هر چیزی زمان ،کندرساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسی پیدا میاهلل فرمان خویش را به انجام می»

 (9: الطالق)«  .ای را قرار داده استاندازه

َا الَِّذيَن آَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأِِت اَّللَُّ بَِقْوم  َُيِبهُهْم َوَُيِبهونَ ﴿ ة  َعََل َيا َأُّيه اْلَكافِِريَن  ُه َأِذلَّة  َعََل اْْلُْؤِمنَِي َأِعزَّ

 [ٌع َعلِيمٌ جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ َوال خَيَاُفوَن َلْوَمَة الئِم  َذلَِك َفْضُل اَّللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َواِس 

( خواهد آورد که ن خود بازگردد اهلل جمعیّتی را )به جای ایشان بر روی زمینای مؤمنان! هرکس از شما از آئی»

خت در برابر کافران سنسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و  ،دارندو آنان هم اهلل را دوست میدارد شان میدوست

ز فرمان در اطاعت اای )کنندهو از سرزنش هیچ سرزنشایستند کنند و به تالش میدر راه اهلل جهاد می ،و نیرومندند

 کند و اهللعطاء می بخواهد که هرکس به را آن اهلل ،است دهند. این هم فضل اهلل( هراسی به خود راه نمییزدان

 (51: اْلائدة)«  .دارای فضل فراوان و آگاه است

*** 

 آنان نظری افکنیم.. یبارههای الهی و وعد و وعیدهای ربانی دراما در مورد دشمنان الزم است به سنت

 آنان مصداق دارد این است:ر مورد غرب صلیبی باید گفت که شدیدترین سنت الهی که د مورد در

ء  ﴿ ُروا بِِه َفتَْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ يَشْ  [َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ

درهای همه چیز را به رویشان بودند هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکّر و متّعظ شده »

 (11األنعام : )  «گشودیم

اند و به خاطرش کار و فعالیت نموده و تالش به خرج می دهند و آنان به دنبال حیات دنیایی روان گشته چرا که

 ر همین دنیا به آنان می نمایاند:هایشان را دی فعالیتهایش، نتیجهنیز بر حسب سنتی از سنت اهلل

ينََتَها ُنَوفِّ ﴿ َِ ْنَيا َو َياَة الده ْم فِيَها َوُهْم فِيَها ال ُيبَْخُسونَ َمْن َكاَن ُيِريُد اَْلَ  [إَِليِْهْم َأْعاَمهَلُ
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و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اوالد را طالب نبوده ی دنیا و زینت آن باشند)( خواستار زندگکسانی که )تنها»

ان را در شرنج و( اعمالهستی، پاداش دست یداشتی به آخرت نداشته باشند، برابر سنّت موجود در پیکرهو چشم

 «.گردددهیم وحقی از آنان در آن ضایع نمیاین جهان بدون هیچ گونه کم و کاستی به تمام و کمال می

 (45: )هود

ی که در و به مقدار تالش و کوشش است که دنیا را به یک اندازه اهللی پیشین چنین بر اساس ارادهاین امر همو 

تری نمی دارد بلکه حتی میزان بیش شدریغ باورانبیدر اختیار مومن و کافر قرار می دهد و از  گیردراه آن انجام می

 می گذارد تا بر کفرشان بیفزایند:از آن را در اختیارشان 

 [ُكاًل ُنِمده َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك َُمُْظوراً ﴿

کافر و مؤمن را بر این خوان یغما رسانیم و )ایش پروردگارت کمک میاز بخش راو ما هر یک از اینان و از آنان »

ست کسی بازداشته نشده ا ازا که در صورت رعایت اسباب و علل،( بخشایش پروردگارت هرگز )چر ،نشانیممی

 (10: )اإلِساء « .( ممنوع نگشته استو از او

ْم َعَذاَوال ََيَْسَبنَّ ﴿ ْم لَِيْزَداُدوا إِْثاًم َوهَلُ اَم ُنْميِل هَلُ ْم َخرْیٌ أِلَْنُفِسِهْم إِنَّ اَم ُنْميِل هَلُ  [ٌب ُمِهيٌ الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ

و وسائل دهیم )( گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت میانددینانی که ایمان داده و کفر خریداری کردهو بیکافران )»

م تا دهی( به صالح آنان است، بلکه ما بدیشان فرصت میافزائیمداریم و بر عمرشان میبرایشان مهیّا میرفاه دنیوی 

ای ( برای آنان عذاب خوارکنندهگمانبی ،در آخرت به عذاب شدیدی دچار آیندبر گناهان خود بیفزایند و )

 (478: آل عمران)  «.است

ا هخود همین سنت اما به تاکید امروز غرب در زمین قدرت دارد و بر اساس سنن الهی بر آن مسلط است چهاگر

وقت معینی  که دراست  اهللو پایانش منوط به قدری از قدرهای  پذیر داردمی گویند که این امر، مهلتی خاتمه

 :تحقق می یابده در نظر گرفته شد شبرایکه 

ء  َحتَّى إَِذا َفِرُحوا باَِم ُأوُتوا َأَخْذَناهُ ﴿ ُروا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ يَشْ َفُقطَِع  *ْم َبْغَتًة َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسوَن َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ

ْمُد َّللَِِّ َربِّ الَْعاَْلِيَ   [َدابُِر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَلُموا َواَْلَ

ا به ( رمتّعظ شده بودند درهای همه چیز )از نعمتهاامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکّر و هنگ»

ور ان داده شد، شاد و مسرنچه بدیشه آ( بور شدند و در فراخی نعمت غوطهکامالًگاه که )رویشان گشودیم تا آن

اه ایشان ما به ناگ (شدند و ناشکری کردند و ت و مغرورثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمس یو بادهگشتند )

کن کاران ریشهم( نسل ست)بدین ترتیب * ( و آنان مأیوس و متحیّر ماندندرا بگرفتیم )و به عذاب خود مبتال کردیم

 (15 – 11: )األنعام « .شد، و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزا است
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-به افراد روی اهللاند که ی گشتهئگشوده شده اما گرفتار تنگنا های مختلف بر روی آنانکه دربو علیرغم این

 ان از ذکر و یادش وعده داده است:گرد

ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴿  [َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنْكاً َوَنْحُِشُ

و روز  خواهد داشت یدوری گزیند(، زندگی تنگو از احکام کتابهای آسمانی و هرکه از یاد من روی بگرداند )»

 (411: )طـه « .آوریمرستاخیز او را نابینا گرد می

 بدان دچار گشته را می - مادی قدرت مندی از تمامی امکاناتعلیرغم بهره - هایی که  غربها و سختیو تنگنا

های روحی و روانی، و مشروبات توان در این موارد مشاهده نمود: سرگردانی و جنون و خودکشی، و بیماری

 ،نداهدند و یا به میزان امروزی شایع نبواههایی که پیشتر وجود نداشتو ایدز، و بیماری ،الکلی و مواد مخدر و جنایت

مامی این و تاند.. خود قرار دادهتأثیر ی مشکالت اقتصادی و سیاسی و جنگی و فکری و .. که دنیا را تحت و همه

درب  ،اندمتّعظ شدهبدان متذکّر و آنچه که از  کفار گردانیر است که به هنگام دوری و رویموارد بدین خاط

گشوده می گردند زیرا این دو نعمت،  شانبر روی هایی نیستند که، از جمله دربدرب آرامش خاطرو  برکت

نیایی به آنان ارزانی داشته های آخرت، این دو موهبت را نیز در زندگی دبر نعمت عالوه اهللاند و خاص مومنین

 است:

اَمِء َواأْلَْرضِ ﴿  ِمَن السَّ
َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكات   [َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ

 رگاهدکردند، )کفر و معاصی( پرهیز میاز آوردند و )و انبیاء( ایمان می به اهللها )اگر مردمان این شهرها و آبادی»

 (91: )األعراف « .گشودیممی آنان روی بر را زمین و آسمان برکات( و خیرات

ْم بِِذْكِر اَّللَِّ َأال بِِذْكِر اَّللَِّ َتْطَمئِنه اْلُقُلوُب ﴿ ْم  *الَِّذيَن آَمنُوا َوَتْطَمئِنه ُقُلوُِبُ اِت ُطوَبى هَلُ اَِلَ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 [َوُحْسُن َمآب  

ها با یاد اهلل آرام ! دلهان ،کند سکون و آرامش پیدا میهایشان با یاد اهللآورند و دلکسانی که ایمان میآن »

 کنند، خوشا به حال ایشان، و چه جایگاه زیبائیآورند و کارهای شایسته میآن کسانی که ایمان می *. گیرندمی

 (19 – 18: الرعد) «دارند!

ه ها استمرار بخشیدقدرت مادی را در دست دارد اما قادر نیست بدانامکانات که امروزه غرب، تمامی مختصر این

خالی  "اعمال صالحانجام "و  "روز آخرت"و  "اهللایمان به "از عناصر مهم  که غرب چراشان نماید و جاودانه

 می بخشد. و استمرار به صاحبان آنها تداوم اهلل؛ همان عنصرهایی که است گشته

کویی چون خدمات پزشکی نیز یافت می شود و با فراهم یها، اعمال صالح و نو شکی نیست که در میان غربی

اند، و هیچ جاهلیتی در طول تاریخ از اعمال های زندگانی بشر کاستهها و سختیآوردن امکانات رفاهی، از مشقت

ای که برخی از شهروندان آن انجام می دهند خالی نمی گردد اما این موارد سبب نمی شود که صفت پسندیده
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همراه آدمی است و از او زدوده نمی گردد مگر آنکه به  وارهجاهلیت از آن جامعه کنار رود زیرا این صفت هم

از طرفی دیگر، وجود برخی  و روز آخرت ایمان آورده و از آنچه که خالق نازل فرموده تبعیت نماید، اهلل

ها در پیراهنی که سیاه شده و سرشار از شر و بدی گشته چیزی را برای صاحبش به ارمغان نمی آورد ... )و یسفید

رای های الهی بای را که طبق سنتی جاهلی، مترجم( نمی تواند نابودیگونه است که این اعمال نیکِ جامعهاین

 نجامد..بیشان به طول ور نماید هرچند که مهلتصاحبانش مقدر گشته از آنان د

 هایای که رسانهتمدن غرب بدان دامن زده و گسترشش داده، و انحطاط اخالقی امروزه ای کهالحاد و بی دینی

غربی ترویج می دهند، و خالء روحی، و غرق شدن در کاالهای مادی و دنیوی تا بینهایت!، و زینت دادن زندگی 

شان مواخذه نموده و از آنان ، بندگان را در مورد اعمالاهللکه ی کامل آخرت و غفلت از ایندنیایی و فراموش

، استمرار و دوام اهللتمدنی حقیقی منتج نمی گردند که  خلق رسی به عمل می آورد و ... همه و همه بهحساب

احبان است تا مدتی مشخص به صدر زمین را بر آن نوشته باشد هرچند که بر اساس حکمتی که مد نظر پروردگار 

 .، مترجم(و شرایط بقای آن را فراهم می آورد)فرصت و امکان وجود می دهد  ،این تمدن

 مان، و یا تصدیق رویاهایمان براین موارد را برای ارضاء و خرسند نمودن عواطف و احساساتاین ما نیستیم که و 

تمدن مرد سفید به پایان رسیده است زیرا ": ر داشت کهاظهاها پیش برتراندراسل سالبلکه ! سازیمقلم جاری 

دن در راستی که این تمهب": گفتو پیش از وی، الکسیس کارل چنین  "چیزی برای بخشیدن در چنته ندارد.

 "نابودی است. یورطه

که نشریات آمریکایی نیز جزء آنها می  - های غربیو دیروز شاهد فروپاشی کمونیسم بودیم و امروز، روزنامه

 "آیا آمریکا پای در مسیر فروپاشی و اضمحالل نهاده است؟"می نویسند که:  - باشند

نوز در زیرا ه !دنهمی زوالانگار نیستیم که گمان بریم صبحِ فردا این تمدن رو به اندیش و سادهخامقدر و ما آن

حیات را برای آن فراهم  یهای الهی، امکان ادامهعواملی حضور دارند که بر اساس سنت جاهلی این تمدن

اند؛ عواملی چون توانایی سازماندهی و تنظیم امور، و دل دادن به کار، و اصرار بر دقیق بودن و قدرت هساخت

را  این تمدنفروپاشی رش، عالوه بر این، هنوز تمدنی جایگزین به وجود نیامده که ورود و ظهو ریزی...برنامه

 تسریع بخشد.

اشی که عبارت است از فروپر تغییر نمی یابد زیرا این امر )سرنوشت و پایان کااما با وجود تمامی این مسایل، 

 های الهی است!ی اسالم بر آنها، مترجم(، سنتی از سنتها و غلبهتمامی تمدن

*** 

به علت کارهایی که  اهللاما در مورد یهود باید گفت که آنان جایگاه و شرح حال مختص به خود را دارند و 

 اند، خواری و آوارگی را بر آنها مقدر فرموده اما برای آن استثناء و یا استثنائاتی قایل شده است:انجام داده
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َتْيِ َوَلَتْعُلنَّ ُعُلّوًا َكبرِیًا َوَقَضْينَا إََِل َبنِي إِِْسائيَل يِف اْلكَِتاِب َلتُ ] ا َبَعْثنَا َفإَِذا َجاَء َوْعُد  *ْفِسُدنَّ يِف اأْلَْرِض َمرَّ  ُأوالمُهَ

َياِر َوَكاَن َوْعدًا َمْفُعوالً  َة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكْم  *َعَليُْكْم ِعَبادًا َلنَا ُأوِِل َبأْس  َشِديد  َفَجاُسوا ِخالَل الدِّ ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ

إِْن َأْحَسنُْتْم َأْحَسنُْتْم أَلَْنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها َفإَِذا َجاَء َوْعُد اْْلِخَرِة لَِيُسوُءوا  *بَِأْمَوال  َوَبنَِي َوَجَعْلنَاُكْم َأْكَثَر َنِفریًا 

وا َما َعَلْوا َتْتبرِیًا ُوُجوَهُكْم َولِيَ  ُ  َولُِيَتِبِّ
ة  َل َمرَّ ُكْم َوإِْن ُعْدُتْم ُعْدَنا *ْدُخُلوا اْْلَْسِجَد َكاَم َدَخُلوُه َأوَّ ُكْم َأْن َيْرَْحَ   [َعَسى َربه

ورزید و ی( تباهی معالم کردیم که دوبار در سرزمین )فلسطین و دَوروبر آناسرائیل ا( به بنیدر کتاب )تورات»

امی که هنگ *. رسانیدکنید و طغیان و عدوان را به غایت، و ظلم و جور را به نهایت میجوئی بزرگی میبرتری

ما را سخت داریم که ) شنخستین آن دو فرا رسد، بندگان پیکارجو و توانای خود را بر شما برانگیخته می یوعده

قام، کنند. این وعده ) غلبه و انتها را تفتیش و جاها را جستجو میکوبند و برای به دست آوردنتان ( خانهدرهم می

کشید و و از فساد دست می گیریدالح در پیش میشما راه صسپس ) *. حتمی و قطعی و ( انجام پذیرفتنی است

یشتر تان را بیم و تعداد نفراتدهتان میگردانیم، و با اموال و فرزندان مدد و یاری( شما را بر آنان چیره میآن گاه

د( به ائیمو از اهلل اطاعت ناسرائیل !( اگر نیکی کنید )بنیآن گاه بدیشان گفتیم : ای ) *. نمائیم( می)از دشمن

گردد( و اگر بدی کنید )و از فرمان اهلل ان برمیو سود آن در دنیا و آخرت به خودتکنید )خودتان نیکی می

یده و بر تان را نیرو بخشدشمنانرسد )دوم فرا می یو هنگامی که وعده ،کنید( به خودتان بدی میسرکشی نمائید

( و ندهایتان بپاشم و اندوه بر چهرهو گرد غروزگار( سازند )حال )و پریشان گردانیم ( تا شما را بدشما مسلّط می

المقدّس و بار دیگر به تخریب بیتاوّل بدان داخل شدند ) یگونه که در دفعه( گردند، همانالقصیداخل مسجد )ا

نیز دوم  بعد از بارامید است پروردگارتان ) * دست یازند( و بر هر که و هرچه دست یابند بکشند و درهم کوبند

ها برگشتید( به شما رحم کند )و شما را ببخشاید(، و اگر هم )به گریها و ستمکاریاهاگر توبه کردید و از تب

ر آن دگردیم، و دوزخ را ) هم ( برمیه مجازات و کیفرتان در همین جهانبها( برگردید، ما هم )ها و پلشتیزشتی

 (8 – 1: االِساء)  «.کنیم( میجهان ( زندان تنگ کافران )چون شما

لَُّة َأْيَن َما ُثِقُفوا إاِلَّ بَِحْبل  ِمنَ ﴿ َبْت َعَليِْهُم الذِّ  [اَّللَِّ َوَحْبل  ِمَن النَّاسِ  ُْضِ

این که از روش ناپسند خود دست بردارند و ؛ مگر )است خورده ایشان بر خواری( مُهرآنان هرکجا یافته شوند، )»

ایت مقرّرات یعنی رعت قوانین شریعت( و پیمان مردم )یعنی رعایپیمان اهلل )دیدنظر کنند و( با در اعمال خویش تج

«  .آمیز، خویشتن را از اذیّت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی و قضائی برخوردار گردندهمزیستی مسالمت

 (441: آل عمران)

را بدان وعده داده است.. یهود اکنون بر تمامی  آنها اهللاکنون در همان استثنائاتی به سر می برند که هم آنان و

و روسای جمهور کشورهای  تسلط یافته - قرار گرفته باشد اهللمگر جایی که مورد رحم  - خاکی یاین کره

د و بر هر کسی غَضَب گیرد او را عزل یهای خود را بر آنان تحمیل می نمامختلف را تعیین می کند و سیاست
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و یا دیگران در سر راهش قرار گیرند  147اف کندیطش می سازد، و اگر فردی به مانند جانکرده و از قدرت ساق

 :می رساند.. اما تمامی این موارد استثناء از قاعده می باشد انشبه قتل

َن َربهَك َلَيبَْعَثنَّ َعَلْيِهْم إََِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء ﴿  [اْلَعَذاِب َوإِْذ َتَأذَّ

اعالم کرد که  (یغمبران به نیاکان ایشان گوشزد وتوسّط پو )نیز به یاد یهودیان بیاور( آن گاه را که پروردگار تو )»

 (417 :)األعراف  «.چشاندگرداند که بدترین عذاب را بدانان میکسی را بر آنان چیره می ،روز قیامت یتا دامنه

قاعده  ندارند زیرا مخالف یمی باشد و طبیعتاً موارد استثنائی دوام ءناثآن است ی دائمی همین است و غیر ازقاعده

 باشند.میو قانون 

ه است که گوننیز از همان مقدرات سرچشمه می گیرد اما طبیعت امور بدین ءقاعده از تقدیرات الهی بوده و استثنا

 .به پایان می رسد و قاعده بر جای آن می نشیند ء، استثنااهللبر اساس وعد و وعید 

 شز درکرا فهم نماییم و چه ااما چه آن آگاه نباشیمحکمت الهی در استثنائات ذکر شده در آیات نسبت به ما شاید 

ک نماییم این موارد استثناء از ادرااند.. مهم این است که اند و به وقوع پیوستهاین موارد روی داده بمانیمعاجز 

 برا نه از کت... و خود یهود نیز این را مسایل را می دانند و آنمی یابندقاعده می باشند و تا مدتی محدود ادامه 

 اند!دست آوردهه های خود ببیگانگان، بلکه از کتاب

*** 

معاصر شروع به فروپاشی نماید، گاه که بر اساس سنن الهی و به سبب فسادهای موجود در آن، جاهلیت و آن

بشریت نیازمند آن خواهد گشت که جایگزینی برای این تمدن بیابد تا خالء وجودی آن را جبران نماید، و اسالم 

و اوضاعش را اصالح نموده و آن را از  باز می آوردزمین  بههمان جایگزین است، و همانی است که اعتال را 

 هایش می رهاند:بیماری

ُفوَن ِمَن اْلكَِتاِب َوَيْعُفو﴿ َّا ُكنُْتْم َُتْ ُ لَُكْم َكثرِیًا ِِم  اَّللَِّ َعْن َكثرِی  َقْد َجاَءُكْم ِمنَ  َيا َأْهَل الْكَِتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبيِّ

المِ  *ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبٌِي  بََع ِرْضَواَنُه ُسبَُل السَّ ِرُجُهْم ِمـَن الظهُلاَمِت إََِل النهوِر بِإِْذنِِه َوَُّيِْدُّيِْم إِلَـى  َُّيِْدي بِِه اَّللَُّ َمِن اتَّ َوخُيْ

اط  ُمْسَتِقيم     [ِِصَ

                                                           
شهر از ظهر در  بعد 12:30در ساعت میالدی  1963 نوامبر ام22 ،در روز جمعه، سی و پنجمین رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا "جان اف کندی" -147

انه قتل رییس جمهور کشور بزرگی چون آمریکا چنان مرموز یمسألهداران باشد، رو مصالح سرمایهترور شد زیرا دیگر نمی خواست دنبالهایالت تگزاش  داالس

لی هاروی "باالخره حقیقت چه بوده است، البته ناگفته نماند که فردی به نام کس نفهمید که مسکوت اعالم شد و چنان به اصطالح، ماست مالی گشت که هیچ

به قتل رسید  و در مدت کوتاهی گردیده بود به عنوان طعمه مورد استفاده قرار گرفت و قاتل رییس جمهور معرفی که بنا به جرمی دیگر دستگیر شد "اسوالد

 آشکار نگردد، مترجم. مسألهو حقیقت  بگذارندتا بر همه چیز سرپوش 
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اب سازد که از کتایتان روشن میای اهل کتاب! پیغمبر ما به سوی شما آمده است. بسیاری از چیزهائی را بر»

( تاید و فعالً مورد نیاز نیساختهو مطالبی که پنهان س)اید، و از بسیاری از چیزها وده( پنهان نم)تورات و انجیل

که ) بخشد( و کتاب روشنگریوشنی میها را رکه پیغمبر است و بینشنماید. از سوی اهلل نوری )ظر میصرف ن

من و های ا( کسانی را به راهاهلل با آن )کتاب *. ( به پیش شما آمده استبخش مردمان استقرآن است و هدایت

، ان خودکند که جویای خوشنودی او باشند، و با مشیّت و فرماز ترس و هراس دنیا و آخرت ( هدایت می امان )

برد، و ایشان را به راه راست ( میآورد و به سوی نور )ایمان و علم( بیرون میکفر و جهلهای )آنان را از تاریکی

 (41 – 45: )اْلائدة « .شودرهنمود می

 های جاهلیکه سایر برنامهو درستی است که کجی و انحراف بدان راهی ندارد در حالیاسالم همان منهج کامل 

 .و از چاله به چاه می افتند، مترجم() پیوسته از نقص و گمراهی رنج می برند

هایی که در آن می زیند می گریزند و به سوی نور و روشنایی و امروزه، هزاران نفر به صورت سالیانه از تاریکی

اقعیت امروزین نیست زیرا و حاضر در عرصه تبعیت از الگو و پیشوایی سبباسالم پناه می آورند و این گریزشان به 

دین اسالم  راه پیوستن مردمان به ی درمسلمین نه تنها الگویی الهام بخش به شمار نمی آید بلکه به عنوان مانع و سدّ

است که جو این اشندبه دنبال بدیل و جایگزین ب کهها موجب می شود تلقی می گردد! اما بی هویتی آن انسان

 را در اسالم می یابند!آن

مان گشته است؛ ه "روح"العاده در اختیار دارد اما فاقد توا، علم و تمدنی فوقراستی که غربِ پوچ و بی محهب

ای ایت می کند و انسان را در جهت هدایت الهی سوق می دهد، و اسالم همان برنامهسوی خالق هدهروحی که ب

د ناجایگزین علم و تمدن مادی نمی گرد را روح و در همان حال، دارد خود است که آن عنصر حیاتی را در اختیار

 دیگر را تکمیل می نمایند:و هم همراهندبلکه این دو عنصر باهم 

ْيتُُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِدينَ  *إِْذ َقاَل َربهَك لِْلَمالئَِكِة إِِّنِّ َخالٌِق َبَِشًا ِمْن طِي  ﴿  [َفإَِذا َسوَّ

دادم  هنگامی که آن را سر و سامان * .آفرینموقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گِل می»

 (71 – 74: )ص « پیراسته کردم، و از جان متعلّق به خود در او دمیدم در برابرش سجده ببرید و آراسته و

 و اند؛ انسانی منسجم،داده "انسان"اند و تشکیل دیگر پیوند خوردهبه یک "دمی روح"و  "مشتی گل"آری! 

به عمران و آبادانی زمین می پردازد و  ،گر که بر اساس هدایت و بصیرتپارچه و متوازن؛ انسانی هدایتیک

 که زندگی با آن به تکامل می رسد:زمان نیز چشم به افق آخرت دارد؛ همان آخرتی هم

قِِه َوإَِلْيِه النهُشورُ ﴿ َْ  [ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِر

رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید، و از روزی اهلل بخورید.  او کسی است که زمین را»

 (45: )اْللك « .زنده شدن دوباره در دست او است
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ْنيَا﴿ اَر اْْلِخَرَة َوال َتنَْس َنِصيبََك ِمَن الده  [َواْبَتِغ فِياَم آَتاَك اَّللَُّ الدَّ

خود  ی( و بهرهرا چنگ آورو بهشت جاویدان را فآخرت را بجوی ) و داده است، سرایآنچه اهلل به ت یبه وسیله»

 (77: )القصص « .کننرا از دنیا فراموش 

تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيِّ ﴿ ِري ِمْن ََتْ  ََتْ
َواٌن ِمَن َوِرْض َبًة يِف َجنَّاِت َعْدن  َوَعَد اَّللَُّ اْْلُْؤِمنَِي َواْْلُْؤِمنَاِت َجنَّات 

َُ الَْعظِيمُ    [اَّللَِّ َأْكَِبُ َذلَِك ُهَو اْلَفْو

( آن جویبارها روان است و هایها و درختکاخشت را وعده داده است که در زیر )اهلل به مردان و زنان مؤمن به»

جای ماندگاری که نان وعده داده است )ه آهای پاکی را در بهشت جاویدان بمانند، و مسکنجاودانه در آن می

 ( خوشنودییشان وعده داده است کهه ااهلل خوشنودی خود را ب ،ترهمیشگی و زندگی سرمدی است. از همه مهم

 (71)التوبة:  « .پیروزی بزرگ همین است ،اهلل باالتر از هر چیز است

ود آن روان است در خنچه را که بشریت بدان نیاز دارد و به دنبال آی رهایی بخشی است که و اسالم همان برنامه

 دارد.

یا در ی بریتانشاهزاده چارز؛ ولیعهد بریتانیا، در سخنرانی ارزشمندی که در سالن کنفرانس وزارت امور خارجه

 میالدی ارائه نموده، به طرز آشکاری به این موارد اشاره می کند:  1996دسامبر سال 

 ،یبه راستک آن در دراز مدت در حال افزایش است.. و پیامدهای خطرنا نیازمند توازن استگرایی معاصر، مادی

وده ب دنیای پیراموننسبت  طرز نگرش ما بهدر  شاهد جدایی خطرناکی -حداقل در دنیای غرب -سه قرن اخیر

ار ای مستبدانه در اختیار خود قررا به گونهدست گیرد و آن دنیا در ، علم تالش نموده تا انحصار فهم ما را ازاست

از مادرِ طبیعتی که "شاعر می گوید:  "ویلیام وُردزوُرثِ "گونه که اند و هماندین و علم از هم جدا گشتهدهد، و 

 "در اختیار ماست جز اندکی نمی دانیم!

رد و هایی مختلف تقسیم کعلم تالش کرد تا طبیعت را از خالقش جدا نماید و به همین سبب، جهان را به دسته

را از وجود عملی ما دور ساخت و ی ما تبعید نمود و آندور افتاده در ذهن و اندیشهای امور مقدس را به گوشه

زنیم و چنین به نظر می رسد که ما به عنوان فرزندان دنیای غرب، میاکنون صرفاً عواقب مخرِّب آن را تخمین 

خلق نموده، احساس  اهللایم و در برابر جهانی که از دست داده مانمان را به نسبت محیط اطرافاحساس

ما را به سمت شکستی سخت و مفتضحانه در شناخت و ادارک میراث و حکمت  مسألهمسئولیتی نمی نماییم، و این 

برعلیه  ظلمی شدیدبه راستی که دست آمده است و  هها بگذشتگان سوق داده است؛ همان میراثی که در طول قرن

 .بایست از آن گریزان بودکه میای اجتماعی است خورهانگار که جذام و  جریان یافتاین میراث 
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 چیزی ر از آنتدنیا بسیار پیچیدهدر تبیین اینکه  و علم جانبه نیازمندیمای کلی و همهبه مقابله ، از دید من،و اکنون

ادی م که علم در شکل اما بایستی دانستخدمت واالیی در این زمینه به ما نموده است که در ذهن می پرورانیم، 

 قادر نیست که تمامی مسائل را تفسیر نماید. به تنهایی جدید خود

انفصال و به راستی که  148،ی اولین ساعت نمی باشدای نیست که نیوتن می پندارد و آفرینندهآن ریاضی ،خالق

ست، و اای رسیده بسیار نگران کننده سطحبه  ،های و موازین اخالقی و مقدسجدایی علم و تکنولوژی، از ارزش

ها(، و یا در عواقب غرور و تکبر علمی مشاهده نمود؛ همان غروری این را می توان در بازی با عوامل وراثتی )ژن

 .گرددنمایان می "جنون گاوی"بیماری ش در که بدترین حالت

یست ی دست بشر نکه میراثی که در زندگی ما وجود دارد، ساخته و پرداخته بر این بوده استهمیشه احساسم 

ستی درا به ما عطا فرموده تا بتوانیم آهنگ موزون طبیعت، و یکآن وی خالق است و جانببلکه الهامی فطری از 

و انسجامی را که ضدهای پراکنده از آن سرچشمه می گیرند ادراک نماییم )منظور این است که اصل همه یکی 

د و گاهاً در این نهای خاص خود را دارکه هر کدام مشخصهاند وجود آمدهه است اما از همان اصل، مواردی ب

در این زمینه می توان به رنگ پوست و زبان  ، به عنوان مثالدیگر قرار می گیرندها، نقطه مقابل یکمشخصه

 های طبیعت موجود است.همان انسجامی که در هر نشانه از نشانه ؛ها اشاره نمود، مترجم(انسان

ی نظام ماندگار و همیشگی کائنات می باشند و ما را به سوی آگاهی های دنیا، منعکس کنندهمیراث به راستی که

نات شاعر، تمامی کائ "ویلیام بلیکِ"از اسرار عظیم و واالی جهان رهنمون می سازند؛ آنجایی که می توان به قول 

 دید.. ایای مشاهده نمود و أبدیت را در لحظهرا در ذره

ی هدیدگاه روحی و معنوی کامل در باراین خویش، تالش نموده تا از  میراثیفرهنگ اسالمی در سیمای به تاکید، 

 ایم و درهای اخیر دنیای غرب به خود ندیدهرا در خالل نسلدنیا حفاظت نماید و این همان چیزی است که ما آن

 ی وجود دارد.این زمینه، مسایل بسیاری برای آموختن و یاد گرفتن از دیدگاه اسالم

ونه که با گما به عنوان فرزندان دنیای غرب، به معلمانی مسلمان نیازمندیم تا به ما یاد دهند که همانبه راستی که 

است که  العادهفوق ایانگیزه ،سوم یهایمان نیز بیاموزیم، و نزدیک شدن هزارههایمان فرا می گیریم با قلبعقل

عد بُ برای کشف ی کهاین فرصت ها را کشف نماییم و امیدوارم کهما را بر آن می دارد تا این پیوندها و انگیزه

  149از دست ندهیم. فراهم آمده را مانمان نسبت به کلّیت وجودیروحی در دیدگاه و نظریات

*** 

                                                           
 درگاه خالقِ دنیایی به این عظمت،است و دعا نمودن و نماز خواندن به  آفریده، جهان را به مانند یک ساعتِ بسیار دقیق اهللنبوتن معتقد است که  -148

الیف برنتون، ت "منشأ الفكر اَلديث"را بر هم زند! به نقل از کتاب  حتی اگر خود نیز بخواهد نمی تواند مسیر دنیا آفریدگارای در بر ندارد زیرا این فایده

 ترجمه. 151صفحه 

 . 1996/ 12/ 15، به تاریخ 6592ألوسط، شماره به نقل از روزنامه االشرق ا -149
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 است. تیبخش و همان جایگزین آی رهاییهمان برنامه اهللاسالم به اذن 

 ها و عالئمی دارد.آید اما نشانهاز مسایل غیبی به شمار می الهیمترجم( قَدَر  ،که )درست استو 

 ار دولت عثمانیی که در روز هاهای صلیبیبود که این دین در زمین از بین رود، توطئه آنبر  اهللاگر قدر 

ن چنیآن هنگام  درهای صهیونیست و صلیبی نمود، کفایت می و خالفت را از بیخ و بن برچیدندسرنگون ساختند 

بر  هیر الدَاند! اما قَاند و بر آن غلبه یافتهدست آوردهه پنداشتند که آخرین پیروزی را بر دشمن سرسخت خود ب

 خالف آن بود و نمودِ این قدر را در بیداری اسالمی می توان مشاهده نمود!

خود بدان مکانات ا تمامیبیداری اسالمی گرفتار جنون گشتند، با  یمشاهدههای صهیونیست از هنگامی که صلیبی

مشکل خود دیدند و گمان نمودند که این راه، راه رهایی  یو زندان و شکنجه و قتل و تبعید را چاره شدندور حمله

که گمان  انچنی سهمناک پیشین )که همان از بین بردن خالفت بود، مترجم( آندشمنی است که ضربهدست از 

، بیش از پیش در بر خالف آن بود و سبب گشت که بیداری اهللرا از بین نبرده است.. اما قدر نموده بودند آن

 زمین گسترش یابد!

ای است که آنچه را که است و همان برنامه تیها و عالیم می گویند که اسالم همان جایگزین آنشانهو تمامی 

 !کشانیده اصالح می نمایدجاهلیت در زمین به فساد 

*** 

 آرام و ای آهسته وی ظهور می رساند، یا به گونهاسالم در راه است و از هر طریقی که باشد خود را به عرصه

و این همانی است که ما می پسندیم و بدان راضی هستیم و به سوی آن فرا می خوانیم حتی اگر  ،تدریجی می آید

ند آمیز ظهور می کو یا به صورتی جنجالی و خشونت ،ز به خود اختصاص دهدهای مختلف را نیتمامی عمر نسل

 های غرب و اسراییل بر آتش آن می دمد!و این طریقی است که نادانی

شان الحاند در نهایت نادانی و حماقت بر علیه مصهای صهیونیست که امروزه بر دنیا سیطره یافتهصلیبیتردید، بی

های اسالمی از خود به نمایش می گذارند جنبشای که در برابر های وحشیانهخشونت گام بر می دارند! و این

تر و رتتر و با بصیهمت و بلند ترکه به شدت مقاومبرخیزند هایی سبب آن می گردد که از تبار دعوت، نسل

 !با آنان می جنگند ه )دشمنان، مترجم(مندتر از کسانی باشند که امروزقدرت

 شانهایای که در دلو کینه حِقداما  آنان را از این کار برحذر می دارند، این را نیک می دانند و و دانایان قوم

هایشان را در مقابل نصایح و پند و اندرزها بسته است را از دیدن این واقعیت ناتوان ساخته و گوش وجود دارد آنان

 باشد. خودشانقالی حتی اگر این نصایح از سوی عُ

 های الهی به انجام می رسد:و برحسب سنتی از سنت اهللو این امر با قدر 

ْبنَا َلُكُم اأْلَ ﴿ َ َلُكْم َكْيَف َفَعْلنَا ِِبِْم َوَْضَ  [َمْكَرُهمْ  َوَقْد َمَكُروا *ْمثَاَل َوَسَكنُْتْم يِف َمَساكِِن الَِّذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبيَّ
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ن عبرت نگرفتید، هرچند که( برایتاثمود( سکونت گزیدید و )چون عاد و هممردمان ظالمی )در سرزمین و دیار و »

ی بر این مبنها برایتان زدیم )ردیم )و بر سر ایشان چه آوردیم،( و مثلروشن بود که در حق آنان چگونه رفتار ک

خود را  آنان نیرنگ *. شدید( که گذشتگان چه کردند و در مقابل چه دیدند، امّا پند نگرفتید و امروز گرفتار

 (11 – 15: )ابراهيم  «.ها چیدند(ها کردند و نقشهو برای جلوگیری از دعوت آسمانی توطئهنمودند )

رخ می دهند که طاغوتان بر گروه و گرایش در حال رشد فشار  زمانیهمواره و در طول تاریخ، انفجارهای بزرگ 

ها سبب وقوع انفجار می گردند؛ می آورند و آن را شدت می بخشند تا این جماعت را از بین برند اما همین فشار

یونیزم در عمل مرتکب می ههای صهایی که امروزه صلیبیاند! و حماقتانفجاری که قربانیانش همان طاغوتان

 شوند همان فشاری است که سبب ایجاد انفجار می گردد.

*** 

 رخ می دهد.. مسألهسه  زمانو با یک قَدَر، هم

 مجازات می شود. اهللاسالمی به خاطر کوتاهی نمودن در دین  امّتکه اول این

ول نمود امانتی بدان سپرد که در ط شتکریم خاتم االنبیاء امّتاین امت به عنوان  با قرار دادن کهآن هنگام  اهلل

 فضیلتو  مقام بهترین امّتدستیابی به  ،درحمل این امانت تعالیباری وتاریخ به هیچ امّت دیگری نسپرده است، 

  است: را نهاده های پیشینامتیافتن بر دیگر 

ة  ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف ﴿  [َوَتنَْهْوَن َعِن اْْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاَّللَُِّكنُْتْم َخرْیَ ُأمَّ

( امر به معروف و نهی از که ماداماید )ها آفریده شده( بهترین امّتی هستید که به سود انسانشما )ای پیروان محمّد»

  (440: )آل  عمران  «.نمائید و به اهلل ایمان داریدمنکر می

ًة ﴿ ُسوُل َعَليُْكْم َشِهيداً َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ  [َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعََل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

ورزید، و نه در آن تفریط و تعطیلی مینه در دین افراط و غلوی میایم )روی کردهگمان شما را ملّت میانهو بی»

و اید( تا گواهانی بر مردم باشید )فرشته ای از حیوان ودارید و آمیزهشناسید. حق روح و حق جسم را مراعات می

گرایانِ لذائذ جسمانی طلب و روحانیّت باخته، و بر افراط تارکانِ دنیا و ترکِ لذائذ جسمانی کرده، بر تفریط مادی

نانچه تا چعتدال مشاهده نمائید( و پیغمبر )نیز( بر شما گواه باشد )ا یناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده

سیرت و شریعت او بیرون رود، با آئین و کردار خویش  یای از شما راه او گیرد، و یا گروهی از شما از جادههدست

 (419: )البقرة « .بر ایشان حجّت و گواه باشد(

لکه ب به نسبت کل بشر به انجام نرساند و نه تنها ماموریتش را ای از زمان از رسالتش غفلت ورزیددر برهه امّتاما 

که به دست دشمنانش فرمود  مقدرچنین  اهلل.. و در این هنگام فراموشی سپردخود نیز به باد رسالتش را به نسبت 

 :بودش را از آن بیم داده امّت اهللکه رسول همانگونهتنبیه گردد 
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بل  قال:قالوا: أمن قِلَّة نحن يومئذ يا رسوَل اَّلل؟ ُيوشُك أن َتَداعى عليكم األُمم كام َتَداعى األَكَلُة َعََل َقْصَعتِها، »

 ،أنتم يومئذ كثری، ولكنكم ُغثاٌء كُغثاء الَسيل، وَلَينَْزَعنَّ اَّلل اْلَهاَبَة من ُصدور أعدائكم، وَلَيْقذفن يف قلوبكم الَوْهن

 «قال: ُحبه الدنيا وكراهية اْلوتقالوا: وما الَوْهن يا رسول اَّلل؟ 

گونه که گرسنگان بر ظرف غذا یورش می برند، ها بر شما هجوم آورند هماناست که امّت آن زمان نزدیک)

ه کف شمارید اما باهلل، آیا این به خاطر تعداد اندک ماست؟ فرمود: خیر، بلکه شما آن روز بی رسولگفتند ای 

ود ندارید، مترجم(، اهلل ابهت ای از خروی سیالب می مانید )که هر جا سیالب بخواهد شما را می برد و هیچ اراده

اهلل، ، گفتند: ای رسولمی کارد "وهن"های شما تان بر می دارد و در دلهای دشمنانو شوکت شما را از دل

 150(.چیست؟ فرمود: محبت دنیا و تنفر از مرگ "وهن"

به آن دشمنان در زمین قدرت  نمایدرا به دست دشمنانش مجازات  امّتتا مقدر فرمود  اهللو در همان زمان که 

 . و. آنچه که بدان متذکر شده بودند به وقوع پیوست  بر اساس سنت فراموش کردنِ و تمکین بخشید و این امر

، و تجاوز نمودن از حد و اهللشان از یاد گردانیدر زمانی مشخص، به علت روی باید )برای این کفار، مترجم(

شان به اجرا در می آید تا آنان را با نابودی مجازات نماید و این سوای حقکشی، قدری دیگر در مرز، و گردن

 چنین می فرماید: اشدر باره اهللاست که  قیامتمجازات روز 

اِر الَِّذيَن ُيِضلهوََّنُْم بَِغرْیِ ِعْلم  َأال َساءَ ﴿ ََ اَرُهْم َكاِمَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْو ََ  [َما َيِزُرونَ  لَِيْحِمُلوا َأْو

کشند،  ( به تمام و کمال بر دوشبار گناهان خود را )به سبب پیروی نکردن از پیغمبر آنان باید که در روز قیامت»

بی اند )رهان و ( آگهی گمراه ساختهو هم برخی از بار گناهان کسانی را حمل نمایند که ایشان را بدون ) دلیل و ب

ه بار ( چکنند ود که آنان چه کار زشتی میای مردمان ! بدانیه شود(. هان )پیروان چیزی کاست آن که از گناهان

 (15: )النحل  «.کشندگناهان بدی را بر دوش می

ْم لَِيْزَداُدوا إِثْ ﴿ اَم ُنْميِل هَلُ ْم َخيْـٌر أِلَْنُفِسِهْم إِنَّ اَم ُنْميِل هَلُ ْم َوال ََيَْسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ  [َعَذاٌب ُمِهيٌ اًم َوهَلُ

و دهیم )( گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت میانددینانی که ایمان را داده و کفر را خریداری کردهو بیکافران )»

( به صالح آنان است، بلکه ما بدیشان فرصت میفزائیماداریم و بر عمرشان میوسائل رفاه دنیوی برایشان مهیّا می

ده( برای آنان عذاب خوارکننگمانبی ،در آخرت به عذاب شدیدی دچار آیندبیفزایند و )م تا بر گناهان خود دهی

 (478: )آل عمران«  .ای است

 :شدن مومنین به انجام می رسد و خالص گشتن زمان با این مسایل، پاکو هم

َص اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَيْمَحَق الَْكافِِرينَ ﴿  [َولُِيَمحِّ

                                                           
 اند.این حدیث را روایت کرده و ابو داوود احمد امام -150
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 (414: )آل عمران«  .اهلل مؤمنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازدو تا این که »

در قصر فرعون شکل گرفت، امروز نیز به  تربیت موسی پروردگار،گونه که بر اساس قدری از قدرهای و همان

شده به  تبدیل امّتِ، از طریق دشمنانی که برای این دین توطئه می چینند نسلی جدید در میان الهیی حول و قوه

 :متولد می گردد "کف سیالب"

 [َواَّللَُّ َغالٌِب َعََل َأْمِرِه َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ ﴿

 «.دانند( نمیلطف تدبیرش رافایای حکمت و خه و مسلّط است، ولی بیشتر مردم )اهلل بر کار خود چیر»

 (14: )يوسف

*** 

-به نسبت مسلمین، سیر و سیاحتی نزدیک و در دسترس نیست )و شباهتی به تفریح و خوش مسألهاین  و هرگز

و مملو از شکنجه و درد و رنج می باشد،  نثاری استجانگذرانی ندارد، مترجم(.. بلکه پر از اشک و آه و خون و 

 است: تنگناها و تالشی دائمی و مستمر در بستر آن آرمیدهها و و آزمایش

 [َولَِيْعَلَم اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداءَ ﴿

( جدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و اهلل از میان شما قربانیانی برگیرد و افتخار قدمان بر ایمان را )از سائرینتا ثابت»

 (410آل عمران : ) « .گرداندشان شهادت نصیب

هزینه پرداخت کنند و می بایست تالش نمایند که به مسیر حق  اهللشان در دین مسلمین باید به خاطر کوتاهی

شان جاری می گردد باز گردند، اما آن هنگام که شهید می دهند و متحمل درد و رنج می شوند و خون و اشک

در راه پروردگار جهاد می کنند تا پرچم  آنان می سازد این است که آنچه که آنان را تسکین می دهد و آرام

جهت استقرار آیین الهی در زمین  اهللپوششی برای قدر به عنوان و  ،برافراشته و در اهتزار باشد اهللشریعت 

 نمایند.میعمل 

می  شاننصیب رن است که در آخرت، بهشت و رضایت پروردگاهایشان آرامش می بخشد ایو آنچه که به دل

 گردد:

تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيِّ ﴿ ِري ِمْن ََتْ  ََتْ
َن َبًة يِف َجنَّاِت َعْدن  َوِرْضَواٌن مِ َوَعَد اَّللَُّ اْْلُْؤِمنَِي َواْْلُْؤِمنَاِت َجنَّات 

َُ الَْعظِيمُ   [اَّللَِّ َأْكَِبُ َذلَِك ُهَو اْلَفْو

( آن جویبارها روان است و هایها و درختکاخشت را وعده داده است که در زیر )و زنان مؤمن بهاهلل به مردان »

که جای ماندگاری جاویدان بدانان وعده داده است ) های پاکی را در بهشتمانند، و مسکنجاودانه در آن می
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( خوشنودی داده است که خود را بدیشان وعده اهلل خوشنودی ،ترهمیشگی و زندگی سرمدی است. از همه مهم

 (71: )التوبة « .پیروزی بزرگ همین است ،اهلل باالتر از هر چیز است
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