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  مقدمة مترجم

فارسـي ترجمـه نمـايم، خـداي     ه ام اين كتـاب مفيـد و گرانمايـه را بـ     موفق شده از اين كه

رسـيدن بـه رضـاي او     كنم كه اين كار به عنوان گامي در راه بزرگ را سپاسگزارم و آرزو مي

كلية كساني كه مشوق و راهنمـايم بـوده انـد، تشـكر و      دانم از پذيرفته شود. در اينجا الزم مي

ها را براي يافتن اشتباهاتي كه ممكن است در ترجمه مرتكب شده باشـم،   قدرداني بكنم و آن

  به مساعدت و همكاري دعوت نمايم. انشاء اهللا خداوند جزاي خيرشان بدهد.

هـاي بـزرگ    شـاخص  از »بـين الجبايـة والهدايـة«هاي اين كتاب تحت عنـوان   يكي از فصل

كنـد در حـالي كـه از سـاير فصـول آن،       معنوي در حكومت و دولتمردان اسـالمي بحـث مـي   

به همين دليل و به اميـد  سازندگي و تصحيح عقيده و اخالق عامة مسلمانان مدنظر بوده است. 

ن از مـتن ايـ   آن راآن كه بتوانيم در آينده ترجمة فصل مزبور را جداگانه منتشر نمـائيم، فعـالً   

  ايم. كتاب حذف كرده

  1370شهريور ماه  –تهران 

  محمود محمودي



  مقدمة مؤلف

  جمعين.أالحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا تعالى على خير خلقه محّمد وآله وصحبه 
هـاي   هـا و مكـان   هاي مختلف، زمـان  خوانيد در مناسبت ميهايي كه در اين مجموعه  بحث

توان انگيزة واحدي را در  نوشته شده اند. با اين حال مي گوناگون ايراد و يا متفاوت و عناوين
ها رديابي كرد. اين انگيزه عبارت است از بيداركردن شعور ديني در مسلمانان و اعادة  همة آن

ها براي به  كردن آن شان و آماده ها به مركز و مبدأ و هدف زندگي و رسالت جهاني اعتماد آن
مركز براي رهبـري جهـان سـرگردان و آشـفته و بـه      يك كشيدن اين رسالت و تشكيل  دوش
و سرنشينانش به  هايش سرگرم بازي راندن اين كشتي صدمه ديدة زندگي است كه ملوان پيش

  خواب رفته اند.
بـا صـفتي   » امـت عـرب  «بـا صـفتي عـام و از    » امت اسالم«من در اين مباحث و مقاالت از 

ها  رين امتي است كه براي رهبري انسانام. اين درست است كه امت اسالم آخ خاص نام برده
باشد، اما از افق امت عرب خورشـيد   رسالت براي بشريت مي برگزيده شده و صاحب آخرين

اسالم در عصر اول طلوع كرد و درخشيدن گرفت. بعالوه، خداونـد ايـن امـت را در بهتـرين     
دعوت اسالم آشنا سازد و مركز دنيا قرار داده است تا بتواند ملل پيشرفته و جهان متمدن را با 

  ها بپردازد. به راهبري و هدايت آن
از آنجا كه اين مباحث در شرايط و موضوعات مختلف نوشـته شـده انـد، در ابتـدا شـك      

ها وجود داشته باشد. به همين خـاطر وقتـي بـه مـن پيشـنهاد شـد        داشتم كه وحدتي در بين آن
تـا ايـن كـه     ردد ماندمتدرخواست مين ها در يك مجموعه منتشر نمايم، مدتي در اجابت ا آن

هـا وجـود    ها فكر كردم و ديدم يك وحدت و يك انگيزة واحد در ميـان آن  دوباره روي آن
دارد و آن دعوت مجدد به اسالم بود. آنگاه پيشـنهاد مزبـور را پـذيرفتم و در يـك مجموعـه      

داي سبحانه و تعالي روي آن گذاشتم. از خ »سالم من جديدإلی اإل«ها را گرد آوردم و نام  آن
وسيلة آن به حركـت  ه هاي راكد را ب براي خوانندگان سودمند فرمايد و قلب آن راخواستارم 

هاي مرده را توسط آن زنده گرداند. چرا كه او قدرت و توان انجام هرچيزي را  درآورد و دل
  دارد.

  الندوي الحسني علي ابوالحسن
  قاهره مهمان

  . م1951هـ.  1370



   فصل اول

  سخني با نمايندگان كشورهاي اسالمي

ــدگان كشــورها و امــت  )1(كنفــرانس دهلــي ــت )2( هــا كــه متشــكل از نماين ــا و هيئ ي از ه

ماند. در آنجا ديدم  ها مي ها و تمدن هاي مختلف بود، به نمايشگاهي براي نژادها، مليت انجمن

بـه خـاطر لبـاس و وضـع      ايز هستيد. البته نهتمشما مسلمانان در بين ديگران كامالً مشخص و م

هـا   يشه در بين تمام امتظاهري بلكه بدان جهت كه شما نمايندگان امت بزرگي بوديد كه هم

  .ايز بوده استمتمشخص و م

كـرد: روسـتاها و شـهرها همگـي      روال طبيعي خود را طي مي )3(جهان در سيزده قرن پيش

اي هـ  هاي بشـري و را هـ  هو حرفهاي بلند  آباد و مراكز بزرگ سرشار از عمران و پر از عمارت

زراعت، تجارت و صناعت رو بـه راه بـود.    ي بودند.سب و درآمد در حال توسعه و شكوفاك

هاي تجارتي بين شـرق و   ار و فعاليت مشغول بودند، كارواندر همان حال كه كشاورزان به ك

كار خود و  عتگران سرگرمغرب آمد و شد داشتند. تمام بازارها از جنس و كاال پر بودند. صن

ها از اموال و افراد كافي برخوردار بودند. براي هركاري يك يا  و امارات و دولت ها حكومت

چند نفر مناسب وجود داشت و بر روي زمـين همـه نـوع بشـر و هـر رنگـي از زنـدگي و هـر         

شد. هيچ كاري نبود كه الزم بشود كس ديگري بيايد انجـام   مظهري از مظاهر تمدن ديده مي

  الصه پيمانة زندگي كامالً لبالب شده بود.بدهد. خ

العرب امتي ظهور كرد و نوع جديدي از بشر سر برآورد. اين  ةدر چنين وضعيتي در جزير

  سؤال بايد براي مردم آن زمان پيش آمده باشد كه:

                                           
مـيالدي در دهلـي برگـزار شــد و     1947هنگـي آسـيايي اسـت كـه در آوريـل      مقصـود كنفـرانس عـام فر    -1

نمايندگان مصر، لبنان، افغانستان، ايران، تركيه، اندونزي و ساير ممالك اسالمي در آن شـركت داشـتند.   

  (مؤلف)

تنباط در اين كتاب غالباً استاد ندوي بجاي ملت، كلمة قرآني امت را به كار برده است. چنانكه از قرآن اس -2

شود كه قصد مشترك دارند. راغب گويد: امـت هـر جمـاعتي اسـت      گردد امت به جماعتي گفته مي مي

  ها را جمع كند. (مترجم) مكان آن و يا كه يك چيز مثل دين يا زبان

 سال پيش نوشته شده اند. (مترجم) 50به خاطر داشته باشيد كه مطالب اين كتاب حدود  -3
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  ».با وجود اين همه امت در روي زمين چه نيازي ظهور امتي جديد بود؟«

يست؟ اگر بگوئيم اين امت براي زراعت و آبـادكردن  كار اين امت و هدفش در جهان چ

هـاي طـائف و كـارگران شـهر يثـرب و زارعـين وادي        زمين برانگيخته شدند، با وجود دهقان

ظهور يك امت زراعي مـوردي   )Jumna()2و جمنا ( )Gange()1فرات و نيل و اراضي گنگ (

ه كـه از آن شـير و عسـل    ها بهشـتي شـد   نداشت. الحق كه اراضي اين كشاورزان و بروبوم آن

ت برانگيخته شدند چرا در لمانان صرفاً براي اشتغال به زراعجوشد! گذشته از اين، اگر مس مي

عراق يا مصر و هند كه از لحاظ كشاورزي حاصلخيز هستند اين اتفاق نيافتاد؟ و چرا در يك 

و بازرگـاني  بيابان غير قابل كشت و زرع مبعوث شدند؟ اگر بگوئيم اين امـت بـراي تجـارت    

هاي مصر و بازرگانان سند،  هاي شام و قبطي هاي يثرب و نبطي برانگيخته شدند، وجود يهودي

ها هنر تجارت را به كمال رسانده و در جهان توسـعه داده   سازد، زيرا آن منتفي مي آن رالزوم 

هـاي   انها اشتغال به تجارت بود چـرا بـر سـر راه كـارو     اند. به عالوه اگر هدف از انگيزش آن

  تجارتي و يا در نزديكي بازارهاي بزرگ تجارتي برانگيخته نشدند؟

اگر بگوئيم اين امت براي صناعت و كارهاي دستي مبعوث شدند، واقعيت آن اسـت كـه   

  نمود. ور براي اين امر كفايت مي وجود آهنگران كشورهاي متمدن و آن همه صنعتگر و پيشه

هـاي ايـران و روم انضـمام     بود كه به حكومـت  اگر بگوئيم هدف از انگيزش اين امت آن

بينـيم بـراي    هـا را در دسـت بگيرنـد، مـي     هـاي ايـن حكومـت    پيدا كند و افرادش مقام و پست

كردنـد   هـا سـعي مـي    نمـود. تـازه آن   ها خود اهـالي شـام و فـارس كفايـت مـي      كردن آن اداره

ط و فقط براي دسـتيابي بـه   بيگانگان را به عنف از اطراف خود برانند. اگر بگوئيم اين امت فق

 ها خوراك و لبـاس بـود،   يك زندگي پر از رفاه و كامراني مبعوث شدند و تمام هم و غم آن

                                           
اي هيماليا سرچشمه گرفته و به هكيلو متر طول در شمال شرقي هند كه از كو 2700گنگ: رودي است با  -1

  ريزد. (مترجم) خليج بنگال مي

اي رود گنـگ اسـت.   هـ  هكيلو متر طول در هندوسـتان كـه از بزرگتـرين شـعب     1375جمنا: رودي است با  -2

  (مترجم)
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اي نبود. همة ما در ميدان زندگي مشغول رقابـت بـوديم، و    ها چيز تازه اين به نسبت ساير امت

د ما هم تنگ شده، داشتيم، چون عرصه به خو لذا بايد به عنوان يك رقيب آن را از ميان برمي

  ديگر يك امت جديد چگونه بتواند پا بگيرد و خودي نشان بدهد؟

خواست براي خود يك  اند و ميرپرو و اگر بگوئيم اين امت هوس پادشاهي را در سر مي

گفت و يـا در عمـل رويـة شـاهان و      دولت تأسيس نمايد، در اين صورت بايد به صراحت مي

  كرد. به دين تظاهر نمي گرفت و كشورگشايان را در پيش مي

اما اين امت جديـد راه ديگـري بـه غيـر از تجـارت و صـناعت و مقـام و زنـدگي مرفـه و          

اي ما را سـفيهانه قلمـداد كردنـد و از معبودهايمـان     ه هها تمام ايد سلطنت در پيش گرفت. آن

را جويي كردند و بر عقايد و اخالق و اعمال ما تاختند و بشـريت را بـه ديـن جديـدي فـ      عيب

امان را به ثمر  خواندند. حتي در اين راه رنج خارهاي بسياري را به جان خريدند و جهادي بي

  رساندند.

پادشـاهان و   هم راه رسيدن به رفـاه و حكومـت را پيمـوده بودنـد.    ي لبهاي ق به عالوه ملت

را  پرواز بسياري نيز به اين مقصود نائل شده بودند، پس چه چيزي آنانهاي حريص و بلند آدم

هـا را از مسـير معلـوم و مشـخص      ها دور نگاه داشت؟ و چـه عـاملي بـود كـه آن     از اين كانال

  ندگي، منحرف ساخت؟!ز

كنم براي هر انسان عاقلي در آغاز ظهور اسالم پـيش   است كه تصور ميآري، اين سؤالي 

  و مالمت نيست. بآمده باشد و هيچ هم جاي تعج

ر صبح و شام بـه قلـب انسـان خطـور كنـد و بـر       انگهي يك سؤال طبيعي است كه بايد هو

  زبانش جاري شود. پس چرا به هنگام ظهور يك امت تمام عيار پيش نيايد؟

بود كه ذكر  جواب چيست؟ اگر جواب مثبت و انگيزة ظهور اين امت يكي از مواردي مي

هـا نداشـتند، آن وقـت براسـتي      ها هدفي نوين در جهان و رسالت خاصي براي ملـت  شد و آن

  يك امت زائد و يك طفيلي بر خوان و سفرة جهان بيشتري چيزي نبودند.

ولي خداوند اين امت را براي اين چيزها مبعوث نكرد و اصوالً هيچ امت يا شخصي بـراي  

شود، زيرا اين چيزها جزء طبيعت بشر است و نياز نيسـت تـا بـه خـاطر      اين چيزها مبعوث نمي
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اي جهـاني و   طـوالني و زلزلـه  مبعـوث بشـود و جهـادي    ها پيغمبري به نبوت برسد و امتـي   آن

اي كه تمـام اعتقـادات و اخـالق و اميـال شـيطاني و نظـام        بقه در تاريخ پديد بيايد؛ زلزلهسا بي

  فكري و روش زندگي مردم آن زمان را به لرزه درآورد.

روزگاري دراز از  ,اين امت براي هدفي واال و مقصودي مهم برانگيخته شد كه بشريت

به فراموشي سپرده بودند، يعني همان چيزي  آن راهاي پيامبران ديگر  بهره بود و امت ن بيآ

öΝ﴿دارد:  كه خداي تعالي در خطاب به اين امت بيان مي çGΖä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 

tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ «! $$Î/﴾)1(.  

ها را به نيكوكـاري   ها ظهور يافتيد تا آن شما بهترين امتي هستيد كه براي (رهبري) انسان«

  .»امر كنيد و از بدكاري باز داريد و به خدا ايمان بياوريد

درختـي بيابـاني باشـد يـا خـس و       كند اين امت يك رستني نيست كه بسـان  آيه تأكيد مي

واال رويانيـده   ه خداونـد بـراي هـدفي بـس    بلكه امتي اسـت كـ   ،خاشاك شيطاني روئيده باشد

ها فقط براي مصلحت خودش نبود بلكـه بـه نفـع تمـام      ظهور اين امت مثل ساير امت )2(است!

هـا   سازد. همـة امـت   بشريت به صحنه آمد. اين چيزي است كه اين امت را در تاريخ ممتاز مي

كنند و در راه آن  ميزادة اغراض خود و در بند شهوت و شكم هستند و به خاطر آن زندگي 

كه براي تمام بشريت برانگيخته شده تا امـر بـه معـروف و نهـي از      امت اسالم ميرند به جز مي

  منكر نمايد و به خدا ايمان بياورد و در راه خدا جهاد و مبارزه بكند.

العرب پديـدار شـدند، انديشـمندان     ةاين امت در خاك مّكه، قلب جزير آنگاه كه جوانان

ام زندگي را در بالد خود بدست داشتند، دست به كار شدند و تمام فكرشـان را  قريش كه زم

                                           
  .110سورة آل عمران، آية  -1

را در اين آية قرآن به صورت سر » اخرجت«شود. ايشان فعل  مي در بيان استاد ندوي ظرافت خاصي ديده -2

اش  از خاك برآوردن و روئيدن يك بوته يا نهال در ذهن خود مجسم كرده اند. نهالي كـه ميـوه و ثمـره   

﴿tβρ â÷ß∆ ù's? Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζßϑø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/﴾ (مترجم) !است  
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هـاي شـناخته شـده و سـاختة خودشـان مقايسـه        بكار انداختند و اين پديدة جديد را با مقيـاس 

مـايگي   سنجيدند و به سـبكي و كـم   ها افراد سود جو را در آن مي كردند و با ميزاني كه مدت

سـان بـه سـراغ پيشـواي دعـوت اسـالم و        مت را هم سنجيدند و بدينبردند، اين ا ها پي مي آن

تو بـا ايـن   «اظهار داشت:  )1( ها رفتند. سخنگوي آن �اولين مسلمان در جهان حضرت محمد 

ايشـان را سـفيهانه   ه هشان را متفرق سـاخته و ايـد   اي جماعت غوغايي كه در قوم خود بپا كرده

اي.  هـا كـافر شـده    اي و به نياكـان گذشـتة آن   ده گرفتهها خر اي و به معبودها و دين آن دانسته

پيـامبر  ». هـا را بپـذيري   اكنون گوش كن تا من چيزهايي را بر تو عرضه دارم شايد يكي از آن

اگر مقصود تو  برادرزاده!«او گفت: » نم كه چيست؟بر گوي تا ببي يا ابا الوليد!«فرمود:  �خدا 

كنـيم كـه از همـة مـا      از اموال خود برايت جمع مـي  از اين كار مال و ثروت است ما به قدري

گردانيم و هيچ كاري  خواهي ما تو را مهتر خود مي ثروتمندتر بشوي و اگر مقام و شهرت مي

  .)2(»كنيم خواهي تو را پاشاه خود مي دهيم و اگر پادشاهي مي را بدون تو انجام نمي

آنگـاه بـدون ترديـد و تـأخير رد      همة اين پيشنهادات را با تأني گوش داد و �پيامبر خدا 

نبود بلكه پيشنهاد به امتي بود كه او نماينـده و   �كرد. چون اين تنها پيشنهاد به شخص پيامبر 

به پيشـنهادات قـريش داد تنهـا از طـرف شـخص       �راهبرشان بود. جواب ردي هم كه پيامبر 

  ايشان نبود بلكه از طرف تمام امت او بود تا به ابد.

مذاكره بسنده كرد و از مجادله با اين امت مأيوس شد و ديگر هيچگـاه بـا   قريش به همين 

  ها قطعي اميد نمود. و اين امت چيزي را پيشنهاد نكرد و بكلي از آن �صراحت به پيامبر 

 و نزاع طوالني بوجود آمد. البته نزاعشان بـر  ها يك رويارويي مستمر از آن به بعد ميان آن

بلكـه نزاعـي در    ،كم و انحصارطلبي و تسلط بر بازارها نبودهاي مادي و شهوات ش سر غرض

بين اسالم و جاهليت به معني خاص اين كلمات بود: نزاعي ما بين يك زندگي كه سراسر آن 

بندوبار كه از معـاد و قيامـت    عبوديت و انقياد در برابر خدا و پيامبر او است و يك زندگي بي

                                           
  بود. (مترجم)» بن ربيعه عتبه«آن شخص  -1

  ميالدي). 1372 – 1300نوشتة ابن كثير ( يةو النها يةالبدا -2
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به ميدان  �كه پيامبر  ع به جنگ بدر منجر شد، سپاهيبرد. و سرانجام اين نزا هيچ حسابي نمي

سپاه حريف هزار مرد جنگـاور   هيكحالدر  ،نبرد آورده بود از سيصد و سيزده نفر بيشتر نبودند

دانست كه اگـر مسـلمانان بـه خـود و تـوان ماديشـان تكيـه و توكـل          يقيناً مي �داشت. پيامبر 

گروه ضعيف و كـم در مقابـل يـك گـروه      اي است كه يك نمايند، نتيجة جنگ همان نتيجه

با انابت به درگـاه خداونـد همچـون يـك بنـده اصـرار        � گيرد. لذا پيامبر نيرومند و بسيار مي

اي اين گروه اندك با كلماتي پردازد و بر ورزد و همانند يك درمانده و پريشان به دعا مي مي

ايـن امـت و    ه خصوصـيات كند. همين چند كلمه به بهترين وج جاوداني شفاعت مي و روشن

اگـر ايـن گـروه انـدك از بـين       : نفرمودنـد  �دارد، پيامبر  ها را بيان مي هدف از آفرينش آن

مانند و تجـارت   صاحب مي شود و بازارهايش بي دينه خالي ميبروند و شكار دشمن بشوند، م

هـا   كنـد و يـا ادارة حكومـت    شود و زراعت يا يكي از امور زندگي ركـود پيـدا مـي    كساد مي

رفـتن   به چنين چيزهايي اشاره نفرمودند، چـون دوام يـا از بـين    �شود. پيامبر خدا  ناممكن مي

هم بود و بعداً هم به وجـود آنـان نيـازي    ها  بلكه قبل از آن ،اين چيزها به مسلمانان وابسته نبود

به چيزي اشاره كردند كه مسـلمانان بـه خـاطر آن مبعـوث شـدند و بدسـت        �نداشت. پيامبر 

وند ديگر كسي رخدايا، اگر اين گروه اندك از بين ب«ها تحقق يافت. ايشان فرمودند:  ود آنخ

  ».نخواهد بود كه تو را عبادت كند

ها پيروز گردانيـد و   را اجابت كرد و مسلمانان را بر دشمنان آن �خداوند دعاي پيامبرش 

رستانه و بكار بسـتن آن  باقي نگه داشت. گويي بقاي مسلمانان مشروط به برپايي زندگي خداپ

ها و عبادت خدا و ترويج و شكوفاكردن آن در جهان قطع  به طوري كه اگر بين آن ،باشد مي

اي بـر خداونـد نخواهنـد     گردد و ديگـر حـق و ذمـه    شان با زندگي قطع مي رابطه بشود، رابطه

ه از سـاير  شود، بلكـ  ها بر آنان اعمال مي هاي جهان همانند ساير امت داشت و نواميس و سنت

  فرمايند: چنانكه خداي تعالي در قرآن ميتر خواهند شد.  ارزش تر و بي ها مجرم امت

﴿ö≅ è% $tΒ (# àσt7 ÷ètƒ ö/ ä3Î/ ’ În1u‘ Ÿωöθs9 öΝà2äτ !$tã ßŠ ( ô‰s) sù óΟçFö/ ¤‹ x. t∃öθ|¡sù ãβθà6tƒ $JΒ# t“ Ï9 ∩∠∠∪﴾)1(.  

                                           
  .77سورة فرقان، آية  -1
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بود، پروردگارم به شـما   نمي اگر به خاطر عبادت و دعايتان ،به مسلمانان) بگو !(اي پيامبر«

  .»شما براستي راه كذب در پيش گرفته ايد و كيفر آن اجتناب ناپذير است ،كرد توجهي نمي

كه پيـروزي   :مسلمانان اين شرط را نگه داشتند و به اين عهد وفادار ماندند و متذكر بودند

ه خـاطر آن  هـا بـر روي زمـين بـ     شان در جنگ بدر و موجوديت آن ها بر دشمن خطرناك آن

  شود. ها مي است كه عبادت خداوند منوط به آن

هـا رسـاندند و    به شاهان، رعايا و امت آن راها با اين رسالت در جهان پراكنده شدند و  آن

مبـادرت   تند و بـه جنـگ و بسـتن معاهـدة صـلح,      حتي در اين راه به مهاجرت و جهاد پرداخ

ها از طرف خـدا مبعـوث شـده انـد و      ير امتورزيدند و همواره اعتقاد داشتند كه به خاطر سا

  كشند. ها در جهان بر دوش مي پرچم اسالم را آن

پيش از شروع جنگ قادسيه ربعي بن عامر را به نزد رستم فرمانـدة سـپاهيان ايـران     )1(سعد

هـا و مرواريـدهاي    هاي زربفت آراسته بودند و يـاقوت  ها و بالش فرستاد، مجلس او را با فرش

هاي بسياري را تدارك ديده بودند. رستم تـاج بـر سـر و بـا زينـت آالت       زينت قيمت و گران

و شمشير و سـپر واسـبي كوچـك      نشسته بود. ربعي با لباسي مندرسالاي از ط ديگر بر اريكه

گفـت:  ». سالحت را زمين بگذار«همانطور سواره تا كنار بساط رستم پيش رفت. به او گفتند: 

ام حال يا به همـين صـورت    كه به درخواست خودتان به اينجا آمدهام بل من خود سرانه نيامده«

ربعـي كـه بـا    ». به او اجازه بدهيد«رستم گفت: ». گردم ميدهيد و يا اين كه بر ياجازة ورود م

حـرف  «ها را پـاره كـرد. بـه او گفتنـد:      رفت عموم آن ها جلو مي تكيه بر نيزة خود روي فرش

هـا را بـه رضـاي     مـا را برانگيختـه اسـت تـا انسـان     خداونـد  «وي گفت: » حساب شما چيست؟

                                           
: او قريشي و زهري است و پنجمين كسي است كه اسالم آورد و يكي از ده نفري � سعد بن ابي وقاص -1

شـركت نمـوده اسـت. او     �يـامبر است كه به بهشت مژده داده شده اند (عشرة مبشره) در تمام غـزوات پ 

داشـت و در جنـگ    را بعهـده مـيالدي) فرمانـدهي سـپاه اسـالم      635تيرانداز ماهري بود. در فتح ايـران ( 

زاد پيروز شد. وي كوفه را مّقـر فرمانـدهي    قادسيه (محلي است در عراق و در غرب نجف) بر رستم فرخ

 55نيـز بـود. در سـال    » شـوراي خالفـت  «ز اعضـاي  قرار داد و اولين مسجد را در آنجا بنا كرد. او يكي ا

  هجري در مدينه وفات يافت. (مترجم)
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ي آن و از جـور اديـان بـه    ادت خدا و از تنگناي دنيا به فراخـ خودشان از عبادت بندگان به عب

ها را بدان فرا خوانيم.  اسالم درآوريم. او ما را با دين خود به سوي خلق روانه كرد تا آن لعد

گـذريم و كسـي كـه از آن سـرباز      ميو از او در پذيريم ا هم از او ميبپذيرد م راآن كسي كه 

موعود خداونـد  «. گفتند: »جنگيم تا وقتي كه به موعود خداوند نائل شويم زند پيوسته با او مي

جنگ با كافران جان بسپارد و پيـروزي بـراي    در بهشت براي كسي كه«پاسخ داد: ». چيست؟

  .)1(»برد كسي كه جان سالم به در

راه كسـب معـاش را   را بـراي مسـلمانان مبـاح فرمـوده و     يبـات)  خداوند چيزهاي پاك (ط

  فرمايد: گيرد، چنانكه مي ها سخت نمي برايشان باز گذارده و در اين راستا به آن

﴿ö≅ è% ôtΒ tΠ§� ym sπoΨƒÎ— «! $# ûÉL©9 $# ylt� ÷zr& ÍνÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$#uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$# 4 ö≅ è% }‘Ïδ tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u 

’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ|ÁÏ9% s{ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $#﴾)2(.   

هايي را كه خدا براي بندگانش آفريده و نيز رزق و روزي پـاك را   بگو چه كسي زينت«

ها در زندگي دنيا براي اهل ايمان هستند و در روز قيامت بـه طـور    حرام كرده است؟ بگو اين

  .»ها دست خواهند يافت كامل بدان

  فرمايد: جاي ديگري هم مي در

﴿# sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/$# uρ ÏΒ È≅ ôÒsù «! $#﴾)3(.  

وقتي كه نماز (جمعه) تمام شد در زمين پراكنـده شـويد و از فضـل خـدا (روزي) طلـب      «

  .»كنيد

ان هـدف و مقصـود قـرار    نـو ها را مبعوث نفرموده و بـه ع  يزها آنولي خداوند براي اين چ

اختيارشان نهاده اسـت تـا در جهـت    ها را آفريده و اسباب زندگي را در  بلكه آن نداده است،

                                           
  ، ابن كثير.يةالنها و يةالبدا -1

  .32سورة اعراف، آية  -2

  .10سورة جمعه، آية  -3
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نكـم إن الـدنيا خلقـت لكـم و إ«: �آخرت خود تالش و كوشـش نماينـد و بـه فرمـايش پيـامبر      
    .»و شما براي آخرت آفريده شده ايددنيا براي شما « .)1(»خلقتم لآلخرة

و اسباب و امكانات آن در خدمت هدفي بود كه به خاطرش مبعـوث شـده    زندگي ،آري
گرديـد، از آن پرهيـز    رسـيدن بـه ايـن مقصـود مـي     دند. امـا اگـر موجـب مزاحمـت در راه     بو

آنجـا كـه    ؛گرفتنـد  كردند چون در غير اين صورت مورد عتاب شـديد خداونـد قـرار مـي     مي
  فرمايد: مي

﴿ö≅ è% βÎ) tβ% x. öΝä. äτ !$t/#u öΝà2äτ !$oΨ ö/ r&uρ öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ) uρ ö/ ä3ã_≡uρø— r&uρ óΟ ä3è? u��Ï±tã uρ îΑ≡uθøΒ r&uρ $yδθßϑ çG øùu� tIø% $# 

×οt�≈ pgÏBuρ tβöθt±øƒrB $yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγtΡ öθ|Êö� s? ¡=ymr& Νà6ø‹ s9 Î) š∅ÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™ u‘ uρ 7Š$yγÅ_uρ ’Îû 

Ï&Î#‹ Î7y™ (#θÝÁ−/ u� tIsù 4®Lym š†ÎAù' tƒ ª! $# ÍνÍ÷ ö∆r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# šÉ) Å¡≈ x6 ø9 $# ∩⊄⊆∪﴾)2(.  

ا كه گرد آورده ايـد و تجـارتي   ربرادران، زنان، طايفه و اموالي  پسران,  بگو اگر پدران،«
و جهـاد در   ان، برايتان از خدا و رسول خدا اي مورد پسندته هترسيد و خان كه از كساد آن مي

بايـد منتظـر بمانيـد كـه خداونـد ارادة خـود را بنمايانـد و خـدا قـوم           ،راه خدا محبـوبتر اسـت  
  .»كند بهكاران را هدايت نميت

دادن بـه امـوال خـود اختصـاص     ستند چنـد روزي را بـراي سـرو سـامان     خوا مي  �رانصا
  :ها را به خاطر اين كار سرزنش نمود و فرمود اما خداوند آن ،بدهند

﴿Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n<Î) Ïπs3è= öκ −J9 $#﴾)3(.  

  .»با دست خود، خويشتن را به هالكت نرسانيد«
اين آيه در مورد ما جماعت انصار نـازل شـد. آنگـاه    «گويد:  مي , )4(�ابو ايوب انصاري 

ما بـا خـود گفتـيم: اگـر بـه       ،كه خداوند دين خود را عزت بخشيد و پيروان فراواني پيدا كرد

                                           
  .360/  7شعب اإليمان للبيهقي -1

  .24سورة توبه، آية  -2

  .195سورة بقره، آية  -3

 �لد بن زيد و خزرجي است و همان صحابي است كـه روز هجـرت، پيـامبر    ايوب انصاري: نام او خا ابو -4

ا شركت و احاديث زيادي را از قول او روايت نموده ه هدر مدينه در خانة او نزول فرمودند. در اكثر غزو
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ها را سروسامان بدهيم. آنجا بود كـه ايـن آيـه نـازل      توانيم آن اموال خود رسيدگي نمائيم مي
  .)1(»شد

ه هاي جاهلي به دنيا سـرگرم شـده انـد و بـ     همانند امت , ما با تأسف بسيار مسلمانان امروزا

آميخته اند. به طوري كـه اگـر از   و هستند و زندگي خود را به آن دردنبال آن در سعي و تكاپ

هاي جاهلي تميز  ها را از امت توانيد آن ها بنگريد نمي انداز بلندي به شهرها و ممالك آن چشم

داري  بينيد سعي مفرط در پي ماده و كسب بدون حساب است. نه شـب زنـده   يد. آنچه ميبده

شان غفلت از ياد خدا  كه تجارتنكما اي ،شان از روي نيت ها براي عبادت است و نه اعمال آن

شان نشانگر ناآگـاهي از ديـن خـدا و كارشـان در اخـالص بـراي غيـر خـدا و          و پيشه و حرفه

ها در بطالـت   ها در ضاللت و نشستن آن شغل آنرماني خداوند است. شان سراسر ناف حكومت

  شود. شان همه در غفلت و جهالت سپري مي و زندگي

شـامگاهان در بـازار و   ك اسالمي مطلع شويد و سحرگاهان و اگر از اوضاع و احوال ممال

ن اهـداف  اداره و امور دولتي اين امت براي چيز ديگري خلق شده و براي هدفي واالتر از ايـ 

  مشترك كافر و مؤمن برانگيخته شده است؟

دهـد كـه بـه مسـلمانان      اين روية زندگي دليل و بهانة خوبي بـه دسـت اهـل جاهليـت مـي     

بگويند: ما چه گناهي داريم! زماني مال و مقام و پادشاهي را به پيامبرتان پيشنهاد كـرديم و او  

دنبال اين چيزها ميدويد كه گويي بـه   ه امروز شما طوري بهي كها را رد كرد! در حال همة آن

ها آفريده شده ايد. كدام يك گناه كارتريم؟ ما كه به محمد به خاطر جلـوگيري از   خاطر آن

بروز اختالف و نزاع، مال و مقام و پادشاهي را پيشنهاد كرديم و نپذيرفت يا شـما كـه در پـي    

گرديد؟ اگر امروز چيزي براي شما  همين چيزها مانند تشنه بدنبال آب و پروانه به گرد نور مي

جز مال و مقام و عيش و نوش و سلطنت اهميت ندارد چرا ديروز به دين تظاهر كرديد و دنيـا  

ما تيره ساختيد؟ در حالي كه هردو ما  را به خاطر دين به انقياد كشانديد و صفاي زندگي را بر

                                                                                                             
  هجري در حصار قسطنطنيه وفات يافت و در پاي آن دفن شد. (مترجم) 52اند. وي در سال 

  روايت كرده است. (مؤلف)ابوداود در سنن خود  -1
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شـدن مـردم از    ها و آواره دن زنش ا و بيوهه هشدن بچ هاي فرساينده كه باعث يتيم از اين جنگ

هـاي بـدر، احـد، حنـين،      هـايي را كـه در جنـگ    نياز بوديم! اكنون خـون  ديارشان گرديد، بي

يرموك و قادسيه ريخته شد و افرادي كـه بـه اسـم ديـن كشـته شـدند و روزهـاي آرامـش و         

خوشيمان را كـه جـز بـه فكـر خـوردن و نوشـيدن و بـرآوردن نيازهـاي نفـس نبـوديم بـه مـا             

  رگردانيد!ب

ها معترض بشود: آخر شما به چـه   اگر يكي از اخالف زندة آن ،يا چه جوابي داريم بدهيم

منـد بشـويم بلكـه     نازيد؟! نه تنها نگذاشـتيد مـا از اسـباب و امكانـات زنـدگي بهـره       چيزي مي

مشكالت بسياري را هم در حيات سياسي و اجتماعي برايمان ايجـاد كرديـد. بـدون ايـن كـه      

  نقشي مفيد و سازنده ايفاء نمائيد. ياز يا نقصي را مرتفع سازيد و يابتوانيد ن خودتان هم

هـا شـاعر    هاي من به درازا كشيد، ببخشـند. قـديم   خوانندگان عزيز بايد از اين كه سرزنش

مانــدن اقــوام  يعنــي ســرزنش موجــب زنــده »قـواموفـي العتــاب حيـاة بــين أ«عــرب گفتــه اســت: 

  گردد. مي

سالت و دعوت زنده اند و اگر امتي رسالتي را بدوش نكشد و دعوتي را ه رها ب مسلماً امت

در پيش نگيرد، حياتش مصنوعي و غير طبيعي و همانند برگي است كه از درخت خـود جـدا   

  بخشد: شده باشد. ناگفته پيداست كه آبياري هم به حال اين برگ سودي نمي

﴿$̈Β r' sù ß‰t/ ¨“9$# Ü= yδ õ‹ uŠsù [ !$x6 ã_ ( $̈Β r&uρ $tΒ ßìx6Ζtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß]ä3ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$#﴾)1(.  

اما آنچه براي مردم مفيد است (خود آب) در زمين باقي  ،رود كف روي آب به هدر مي«

  .»ماند مي

چون برخـوردار   ،امت عهد حاضر و آينده ما هستيم و جاودانگي و نصرت ما حتمي است

تضمين كرده اسـت.   آن راو پيروزي از دعوت و رسالتي نبوي هستيم كه خداوند جاودانگي 

به شرطي كه دعـوت و رسـالت خـود را دريـابيم و      ،ما تحت سيطرة ماده و حكم زمان نيستيم

كسوتان اين دعوت نبوي، ابتدا در ميان خودمان و آنگاه در ميان ديگر بيگانگـان   همانند پيش

                                           
  .17سورة رعد، آية  -1
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ي چنـدين قـرن از   به دعوت بپردازيم. ما در علـوم طبيعـي و امكانـات نظـامي و پيشـرفت مـاد      

پشت  ها مانند مسابقة ميان خرگوش و الك هاي معاصر عقب هستيم و مسابقة بين ما و آن امت

اســت. چيــزي كــه هســت در اينجــا خرگــوش گذشــته از ســبكي و ســرعت، بيــدار اســت و   

اش به خواب رفته است. ما اگر بخواهيم به مصـاف ايـن    پشت عالوه بر كندي و سنگيني الك

كشد تازه بعد از اين كه به تعـادل كامـل رسـيديم، اگـر دشـمن       ها طول مي رنها برويم ق امت

و بيافتد، برد با لدست به كار شود و به اندازة سر موئي در توان مادي و امكانات جنگي از ما ج

تواند بـين حـق و نـاحق و شـريف و پسـت       كور و فاقد شعور است و نمي , او است، زيرا ماده

  فرق بگذارد.

شود و اسباب و عوامل  دعوت و رسالت يعني همان روحي كه بر ماده چيره مي با اين حال

تواننـد معجـزه بيافريننـد و خـرق عـادت       گـردد، مـي   نمايد و موجب پيروزي مي را تسخير مي

هاي قدرتمندي را كه مقهور و مغلوب  بنمايند. چه بسيار گردنكشان و پيروزمندان و حكومت

را كه در برابر بردگان و بينوايان به زانو درآورند. به طوري  ساختند و چه بسيار شاهان جباري

  وضوح در تاريخ تجربه كرده است:ه بار ب كه امت اسالم اين واقعيت را دو

هـايي منـدرس و نعلـين كهنـه و رفـو       العرب با لباس ةيك بار موقعي كه مسلمانان از جزير

هـايي كوچـك و    سـته و اسـب  ايي در هم شكه هشده و شمشيرهايي غالف پوسيده و با كجاو

هايي تكه پاره به سراغ ممالك ايران و روم رفتند و در مدت زمـان كوتـاهي دعـوت و     ركاب

ي ايـران و روم را كـه محـروم از رسـالت و دعـوت و      هـا  ها، امت رسالت و روش زندگي آن

هايي تكيه داده شـده بـر ديـوار بودنـد،      خر و يا چوبهمچون مترسكي آراسته به زيورهاي فا

  مغلوب ساخت و در نتيجه رسالت بر نظام و روح بر ماده و معني بر ظاهر غلبه يافت.

هان اسالم را به هاي پراكنده، از اين سو تا آن سوي ج بار دوم هم وقتي كه تاتارها اين ملخ

آورده و شكوه و شوكت مسلمانان را به تضعيف كشانده بودند. بـه طـوري   زير سلطة خود در

رفت كـه   ها بشود و مي ها بايستد و يا مانع پيشروي آن انست در مقابل آنتو كه هيچ كسي نمي

ها چيره شـده بـود    اي بيشتر باقي نماند. حتي طوري يأس و نااميدي بر دل آن از مسلمانان سايه
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اگر گفتنـد تاتارهـا شكسـت خـورده     «هاي شايع آن زمان اين بود كه  كه يكي از ضرب المثل

هـا نفـوذ نمـود و     وقعيتي دعوت اسالمي كار خود را كـرد و در آن در چنين م». اند، باور مكن

شـوند و   آيند و تسـخير مـي   ميدر برابر دين مغلوبين به زانو دربدين سان آن پيروزمندان فاتح 

شوند. امروز هم  تبديل به امتي مسلمان ميپذيرند و  را مي �آورند و رسالت محمد  ايمان مي

ها را به خواست خودشان با آن قدرت روحاني  افريند و امتتواند معجزه بي رسالت اسالمي مي

  و نفوذ شگرف خود مقهور نمايد.

خداوند «گفتند:  شدند و مي اي مسلمانان، نياكان شما در مراكز جاهليت نخستين منتشر مي

هـا را بـه خواسـت خودشـان از عبـادت بنـدگان بـه عبـادت خـدا و از           ما را برانگيخته تا انسان

و به اين ترتيب امت روم را » به فراخي آن و از جور اديان به عدل اسالم درآوريمتنگناي دنيا 

بـادت آتـش و   از عبادت مسيح و صليب و احبار و رهبـان و پادشـاهان، و امـت ايـران را از ع    

گـاو،   را از عبـادت گـرگ سـفيد و امـت هنـد را از عبـادت مـاده        )1(كياني و امت توراني كاخ

ور تنگناي دنيا بـه فراخـي آن و از جـ    ت خداي يكتا درآوردند و ازرهايي بخشيدند و به عباد

 كشـد سـفراي   هاست كـه انتظـار مـي    اديان به عدل اسالم رهنمون شدند. و اكنون جهان مدت

خداونـد مـا را برانگيختـه تـا     «مسلمانان به مراكز جاهلي امروز گسيل شوند و اعالم بكنند كه: 

ادت خداي يكتا و از تنگناي دنياي رقابت و سودجويي بندگان را از عبادت ماده و شكم به عب

و حرص و طمع مادي به فراخي دنياي قناعت و ايثار و زهد و شادابي روح و آرامش قلـب و  

  ».از جور نظام سياسي و اجتماعي به عدل اسالم درآوريم

اين دعوتي است كه بايد به همت شما رجال جهان اسالم صورت پـذيرد. چـون انسـانيت    

و سيه روز براي غلبه بر دشمنان خود بانگ برداشته و از شما طلب ياري و مسـاعدت   بدبخت

كند. جهان امروز از ديروز كمتر تشنه و محتاج به دعوت صحيح اسالمي نيسـت و اوضـاع    مي

اي زنـدگي و در  هـ  هباشد. البته جهان امروزه در تمـام جنبـ   حاال بهتر از قرن ششم ميالدي نمي

هـاي بـزرگ و    هـا و پـر از شخصـيت    ها غني است و مملـو از حكومـت   تا و صنعه هتمام حرف

                                           
  گفتند. (مترجم) اي از بلوچستان مي توران (طوران): در گذشته، جغرافي دانان عرب به منطقه -1
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باشد و از طغيان اميال نفساني به ستوه آمده است و ديگر لزومـي بـه    ها مي ها و دعوت حركت

ها بشوند و هم  ها وجود ندارد. در اين ميان اگر مسلمانان هم امتي مثل ساير امت افزودن به آن

ها كه با دعـوت و جهـاد در راه    ه باشند، تاريخ گذشته آنو غمي جز نفس و شكم خود نداشت

ها در اين عصر به عنوان يك واقعيت مسلم  شود و موجوديت آن آن، ساخته شد، تجديد نمي

عبادت و دعوت مـردم   پذيرفته نخواهد شد. چون مسلمانان در صدر اسالم موفقيت خود را با

  به آن، به دست آوردند.

اي است كه امتي و يـا دعـوتي بـدان     ت به سوي خدا تنها ناحيهاكنون در نقشة جهان، دعو

ن ناحيه را آباد كنند هم به خودشان و هم به كل بشريت خدمت يمشغول نيستند. اگر مسلمان ا

و خـوبي كــرده انــد و ايــن جهــان متمــدن را كـه راه نــابودي در پــيش گرفتــه اســت، رهــايي   

  بخشند. مي



  فصل دوم

  پناهگاه انسانيت

انان در هر ناحية جهان حـاكي از وجـود يـك حقيقـت غيـر مـادي و فراتـر از        وجود مسلم

كه هر فرد از افراد اين امت به هنگام تولد يا مرگ، بـه   هاي جسمي است، به اين ترتيب لذت

كند كه در وراي نيروهاي مـادي، نيرويـي آسـماني و در وراي حيـات فـاني،       جهان اعالم مي

آيد، اين حقيقـت را در گـوش او    اي به دنيا مي وقتي بچه حياتي جاوداني وجود دارد. چنانكه

  گويد. ميرد دنيا را با اين شهادت ترك مي خوانند و وقتي مي فرو مي

ايشان در درياي ه هجهان جمودي شبيه به مرگ حاكم شد و مردم تا چان وقتي بر اين

 َعَلى َحى «بانگ  زندگي فرو رفتند و هر حقيقتي در وراي حقايق مادي پنهان شد، با برخاستن
گردد  شود و حقيقت روحي متجلي مي طلسم جهان مادي شكسته مي »اْلَفَالحِ  َعَلى َحى  الصَالةِ 

شوند و آنگاه در مقابل  و مردم از شغل خود دست كشيده به دنبال اين صدا روان مي

د را بر هاي خو دام ,رسد و خواب افتند. آري، وقتي شب فرا مي پروردگار خود به خاك مي

شود كه دعاكننده  به گورستاني وسيع مي تبديل گستراند، اين جهان اين جهان زنده و گويا مي

ريزد و صبح  سار زندگي در وادي مرگ فرو مي اي ندارد. اما وقتي چشمه كننده و اجابت

شود، انسانيت خواب آلوده از مؤذن فجر درس زندگي،  صادق در شب تاريك پديدار مي

گيرد. اين است كه وقتي كسي به قدرت و  ه و شكرگذاري و عبادت فرا ميتالش و مبارز

ورزد و با زبان يا رفتارش ادعا  نازد و به كثرت اعوان و اطرافيانش فخر مي سلطة خود مي

(tΑ$s﴿ :كند مي sù O$tΡ r& ãΝ ä3š/u‘ 4’ n?ôã F{$# ∩⊄⊆∪ ﴾  ) :و يا  »من خداي برتر شما هستم«  )24النازعات  

  ﴿ tΑ$s% uρ ãβöθtã ö� Ïù $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ _|yϑ ø9 $# $tΒ àMôϑ Î= tã Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ”Î� ö�xî ﴾   :38(القصص   ( 

در هرگوشة  .)1(»و فرعون گفت: اي بزرگان! معبودي جز خودم برايتان سراغ ندارم«

  فرد  مملكت

                                           
عبارت اولي از آيه  ،كند هاي داخل گيومه، ادعاهاي كذبي هستند كه قرآن از قول فرعون نقل مي عبارت -1

 سوره قصص گرفته شده است. (مترجم) 38سورة نازعات و دومي از آيه  25
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بدين  .»َأْكَبر اللهُ  َأْكبَـرُ  اللهُ «آورد:  رود و فرياد برمي متواضعي پيدا شده و بر بلندايي مي

دارد و بيني اين خداي دروغين  سان او حكم خدا را در مملكت خود به آوايي بلند اعالن مي

  .مالد را بر خاك مي

كردنـد و يـا از آنجـا آواره     از كـرة زمـين هجـرت مـي    اي  اي مسـلمانان از نقطـه   اگر عـده 

ذشته به كسب و كار شد، بلكه مردم مثل گ و فروپاشي نمي خللشدند، نظام زندگي دچار  مي

خوردنـد و آسـياي زنـدگي همچنـان بـه صـورت        دادند و همچون چارپايان مي خود ادامه مي

شـد و   اما واقعيت اين بود كه روح اين جامعة انساني از جسـم آن جـدا مـي    چرخيد. عادي مي

گرديد كه حيات و روحي در آن وجود نداشـت. در اسـپانيا و در    جان مي اي بي تبديل به جثه

ا مسلمانان را بيرون راندند، نشيني كردند و يا اهالي آنج اي كه مسلمانان از آنجا عقب نقطه هر

روح و حياتي بر سر و بـن و امتـي فاقـد     آيا اسپانياي كنوني جز يك تمدن بي )1(چنين بوداين 

  يك رسالت جهاني چيز ديگري هست؟

شـود از   شكم پرستش مـي  تنها انسان مؤمن است كه در پيكرة عقل و ماده كه فقط نفس و

عاطفه برخوردار است. راستي آيا زندگي بدون عاطفه ممكن اسـت؟ و آيـا اگـر ايـن عاطفـه      

بميرد و عقل چيره گردد و ماده حاكم شود، دنيا جز يك بازار تجـارت و يـا ميـدان جنـگ و     

هاي  ستيز چيز ديگري خواهد بود؟ روي اين حساب وقتي انسان مؤمن در دفاع از حق، طلسم

هاي ماده را درهم شكست و ارادة خداوند را بر  ت و بتسعقل و زنجيرهاي اين جهان را گس

دهـد و چهـرة تـاريخ و     جهان رقم زد و به تواضع و اطاعت واداشت، جو زندگي را تغيير مـي 

  سازد: خط سير جهان را دگرگون مي

پرآبي بود و دجله * نزديك مدائن، رود دجله سد راه مسلمانان شد و اتفاقاً آن سال، سال 

سـپاهيانش را جمـع كـرد و بعـد از حمـد و ثنـاي خداونـد،         )2(كف كنان در تالطم بود، سعد

همگي با تصميم ». ام از اين رودخانه بگذرم و به پيشروي ادامه بدهم من تصميم گرفته«گفت: 

                                           
  كند. (مترجم) ها به مسيحيت اشاره مي مؤلف در اينجا به ارتداد مسلمانان اسپانيا و بازگشت آن -1

  منظور سعد بن ابي وقاص است. (مترجم) -2
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در بـه آب بزننـد و دجلـه را     خواسـت خـود  او موافقت نمودند، آنگاه او از سپاهيان (سـواره)  

كنـيم و   خواهيم و بر او توكل مي از خدا ياري مي«و سفارش كرد اين دعا را بخوانند:  نوردند

بخشـد   نصرت مي خداوند دوستداران خود و دينش را او برايمان كافي و بهترين وكيل است.

سـپاهيان  ». دهد و قدرتي جز خداي بزرگ و بلندمرتبه وجود نـدارد  و دشمنش را شكست مي

خشكي هسـتند و  زدن بودند كه گويي در  آب دجله زدند و چنان سرگرم حرف بدنبال هم به

  .)1(شد طوري دجله را پوشانيده بودند كه از ساحل چيزي ديده نمي

در اندلس لنگر انداخت در حالي كه دريا پشت سرش و دشمن پيش رويش بـود   )2(طارق

رسـاني بعيـد بـود. او بـه      و آينده ترسناك، راه تاريك و تعداد نفراتش اندك و امكان كُمك

هايي را كه با  دستور داد تا كشتي حكم عقل, خالف  انگيز ماده اهميتي نداد و بر اشباح رعب

فتح اندلس گرفـت. در   او با يقين به پيروزي عزم بر )3(گشتند، آتش بزنند ها به كشور برمي آن

  فزود.نتيجه دشمن را شكست داد و آن جزيره سرسبز را به قلمرو مسلمانان ا

مين با خانواده و اموال و خواست در آفريقا شهري را بنا نهد كه سپاه مسل )4(بن نافع عقبة* 

را در  )5(اثاثية خود در آنجا مستقر شوند و از شورش اهالي آن در امان باشـند. وي راه قيـروان  

                                           
 . (مؤلف)198، صفحه 3الكامل. ابن كثير. جلد  -1

ير در اندلس را بـه فرمـان موسـي بـن نصـ     بربرهاست. طارق بن زياد: يكي از بزرگان عرب كه در اصل از  -2

) شاه قوط غربيـون پيـروز   Rodrigueميالدي فتح كرد. او در جنگ وادي بكه بر رودريگ ( 711سال 

شد و قرطبه و مركز طليطله و اشبيليه و مالقه را به اشغال درآورد و همـراه موسـي بـا مـوكبي آراسـته بـه       

وفـات يافـت.    720به دمشق بازگشت و در سـال   715 به سال الملكاسيران و غنائم در عهد وليد بن عبد

 (مترجم)

  . (مؤلف)131، صفحه 1نفخ الطيب. جلد  -3

عقبه بن نافع: از فرماندهان بزرگ مسلمين اسـت. او پسـر دختـر عمـر و بـن العـاس فـاتح و حـاكم مصـر           -4

كردن بربرها موفق نشد  ليكن در رام باشد. در شمال آفريقا به جهاد پرداخت و شهر قيروان را بنا نهاد. مي

  ميالدي) در مرز صحرا ترور شد. (مترجم) 638هجري ( 63سال ه و ب

 بنا كرد. (مترجم) 670قيروان: شهري است در تونس كه عقبه بن نافع در سال  -5



    

  23  پناهگاه انسانيت
  

 

بود. او به واقعي و غيره پر جنگلي بود كه از انواع درنده  )زار لجن( قيتالباجا پيش گرفت، آن

شد. لذا بانگ برآورد: اي مارهـا و   درگاه خداوند دعا كرد چون معموالً دعايش مستجاب مي

خـواهيم در اينجـا    هستيم. از مـا دور شـويد چـون مـي     �اي درندگان، ما اصحاب پيامبر خدا 

روز مـردم   كشـيم. در آن  مستقر شـويم. اگـر بعـد از ايـن هركـدام از شـما را ببينـيم او را مـي        

كردند. گروهـي زيـادي    داشتند و آنجا را ترك مي كه جانوران بچاي خود را برمي :يدندد مي

  .)2(كه اين منظره را ديدند مسلمان شدند )1(از بربرها

شود. درياها در  در سن هفده سالگي با افرادي چند، راهي فتح هند مي )3(* محمد بن قاسم

ي داشـت كـه   ي سـخت و نـاهموار  هـا  هقلمرو مملكت دشمن وسيع بود و را سر راهش مانع و

زدنـد و تـرس و رعبـي كـه      موده بودند. او به نفوس بدي كه مردم ميها تا آن وقت نياز عرب

مـاده غلبـه كـرد و     گذاشتند، وقعي ننهاد، در نتيجه ايمان بـر قـدرت و روح بـر    پيش پايش مي

  به تصرف مسلمانان درآمد. )4(سان هند از سند تا ملتان بدين

ني هميشه ايمان است كه يقيها و اوهام است و تنها فرد با ريكانون ناباوواقع اين جهان در 

ناپذير دارد. او با يقين خود در اين عالم اوهام، همچون فانوس راهـب  اي تغيير جاويد و عقيده

برند و  اميدان بدان پناه مياي است كه نا ظلمات و جزيره رياياري در دت اي تاريك و در بيشه

                                           
ردنـد  ك هايي صحبت مـي  چون با زبان ،ها به ساكنين آفريقاي شمالي داده اند بربر: عنواني است كه عرب  -1

ها به دعوت عقبه بن نافع اسالم  ها قابل فهم نبود. بربرها سابقة تاريخي زيادي دارند. اكثر آن كه براي آن

هـاي   هـا شـوريدند و دولـت    ها عليه عباسـي  را پذيرفتند و طارق بن زياد را در فتح اسپانيا ياري دادند. آن

كـه سـرانجام در قـرن سـيزدهم منقـرض      چندي مثل اغالبه، رستميون، مرابطون و موحدون تشكيل دادند 

 شدند. (مترجم)

 . (مؤلف)334، صفحة 3الكامل: ابن اثير، جلد  -2

ميالدي دست يافت و والي  711محمد بن قاسم ثقفي: او به فتح سند در عهد وليد بن عبدالملك و به سال  -3

سـليمان بـن    در عهـد والـي عـراق    آنجا شد. او از فرماندهان بزرگ و از بستگان حجاج بن يوسف بـود. 

  ميالدي او را به قتل رساند. (مترجم) 717عبدالملك او را عزل نمود و پس از شكنجاي بسيار در سال 

 در آنجاست. (مترجم) شمس تبريزي هم قبرپاكستان كه ملتان: شهري تاريخي و مشهور در غرب  -4
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تكـان بدهـد.    آن راتواند  تواند از جايش بكند و طوفان نمي است كه سيل نمي يا بسان كوهي

شود، هرچند هيچكس هم با او موافقـت نكنـد و او را تصـديق     اي كاسته نمي او از يقينش ذره

اي از  اه عدهدارد. گتواند تصميم او را سست كند و يا او را به نرمش وا ننمايد و هيچ چيز نمي

كند از  گيرند و اگر كسي از او اطاعت مي كنند و برخي از او انتقاد مي مي مردم با او مخالفت

دهـد و هماننـد    يت نميگريزند، ولي او به اين چيزها اهم روي اكراه است و مخالفين از او مي

رد تا وقتي كه با يقين خود هزاران سـرباز شـك و دودلـي را از پـاي درآورد و     ب شمشيري مي

  ز خود دور كند و يقين او همانند طلوع صبح نمايان گردد.ابرهاي وهم و هراس را ا
كه  :را به فرماندهي سپاهي منصوب كرد و به او دستور داد )1(� اسامه بن زيد �* پيامبر 

اين موقع قبايل عرب  فوت كرد و سپاه از حركت باز ماندند، در  �عازم شام بشود، اما پيامبر
هـا و   شدند. منافقين هم دست به كار شدند و يهودي يجمعي و يا انفرادي مرتد م به طور دسته

اي در شـب بـاراني غـافلگير شـده      و در واقع مسلمانان ماننـد رمـه   ها نيز سر برآوردند، مسيحي
و راهبرشـان از دنيـا رفتـه بـود و از طرفـي جمعيـت خودشـان         � بودند. چون از طرفي پيـامبر 

ها هسـتند (سـپاه    ر اسالم همينكشگفتند: ل �ان بود. مردم به ابوبكرشان فراو اندك و دشمنان
ها نقض پيمان كرده اند. بنابراين، بهتر است اين جماعـت را از   ببينيد عر اسامه) و چنانكه مي

 ،قسم به خدايي كـه جـانم در دسـت اوسـت    «گفت:  �اطراف خود دور نسازيد. ولي ابوبكر
». كـنم  راهي ميسپاه اسامه را  � ام بكنند بنا به فرمان پيامبر اگر درندگان وحشي هم تكه پاره

آمـاده كننـد و    ي جنـگ خـود را  بـرا  :ها دسـتور داد  بعد هم براي مردم سخنراني كرد و به آن
باقيمانـدة   � گاه خود در جرف باز گردند. آنگـاه ابـوبكر  ودهمگي به ار � افراد سپاه اسامه

را هم به مراقبـت  اي  عده هاي خودشان محبوس كرد و و (مرتد) را در محل آن قبايل كوچك
ها گمارد. وقتي افـراد سـپاه اسـامه همـه بـه اردوگـاه خـود بازگشـتند، اسـامه، عمـر بـن             از آن

را كه يكي از سپاهيان او بود به نزد ابوبكر فرستاد تا اجازه بدهد برگردند و از قول  �خطاب

                                           
ملقـب بـود، در جنـگ    » ب رسول اهللاح«كه به  �اسامه بن زيد بن حارثه: يك صحابي و از موالي پيامبر  -1

ها پرداخت. پيامبر  احد شركت داشت و در فتح مكه او هم با پيامبر به داخل كعبه رفت و به شكستن بت

  هجري وفات يافت. (مترجم) 54امارت سپاه را براي فتح روم به او سپرد. وي در سال 
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فاده كرده و ترسم مشركين از فرصت است افراد برجسته و مهمي با من آمده اند و مي :او بگويد
اي از انصار هم كـه در سـپاه اسـامه     و حرم او و مسلمانان گزندي برسد. عده �به خليفة پيامبر

بودند به عمر بن خطاب گفتند: اكنون ابوبكر خليفة رسول اهللا است برويد و از قـول مـا بـه او    
به نـزد   � ر اسامهرا فرماندة ما بكند. عمر بنا به دستو تر از اسامه پختهتر و  بگوئيد: مردي مسن

هـا هـم مـرا     هـا و گـرگ   اما او فرمود: اگر سگ ،ابوبكر رفت و سخنان او را برايش باز گفت
فرستم، هيچگاه فرمـاني را كـه پيـامبر صـادر      كنم و او را مي را اجرا مي � بدرند فرمان پيامبر

تنهايي كنم و اگر در اين مملكت كسي جز خودم وجود نداشته باشد به  كرده باشد نقض نمي
اسامه را براي فرماندهي تري از  گفت: انصار مرد مسن �رسانم. عمر اين فرمان را به اجرا مي

خواهند. ابوبكر كه تا آن موقع نشسته بود، بر جهيد و ريش عمر را گرفـت و بـه او گفـت:     مي
منصـوب كـرده، و آنگـاه تـو از مـن       �مادرت به عزايت بنشيند اي پسر خطاب، او را پيـامبر  

  خواهي عزلش نمايم؟! مي
عزيمت كرد ولي سرراهش با قبايلي از قضاعه مواجه شد كه مرتد شـده بودنـد.    � اسامه
هاي بسيار به مدينه بـاز گشـت. ايـن غيبـت او      ها به نبرد پرداخت و سرانجام با غنيمت او با آن

تـرين  گكـردن سـپاه اسـامه بزر    چهل روز و يا به قولي هفتاد روز طول كشـيد، در واقـع روانـه   
ها گفتند: اگر مسـلمانان قـوي نبودنـد، ايـن      چون عرب ،داشت برمنفعت را براي مسلمانان در

خواسـتند بـه مـورد     فرستادند و روي همين حساب از بسياري از تصميماتي كه مي سپاه را نمي
  .)1(اجرا درآورند منصرف شدند

 ،شود ديده نميدنيا مانند بازاري است كه هيچ رحم و شفقت و گذشت و بخششي در آن 
تواند از چيـزي كـه شـديداً بـه آن نيـاز دارد بگـذرد و بـه         و اين تنها انسان مؤمن است كه مي

ي كـالن و مقـام و شـهرت بـه     بدهكارش مدارا نمايد و از سرمايه  ديگران بدهد و با دشمن و
  رسم بزرگواري و به اميد پاداش اخروي دست بشويد.

                                           
  . (مؤلف)138 – 137، صفحات 3الكامل. ابن اثير. جلد  -1
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غلبـه يافـت و محمـود     923هندوستان بسـال   )1(مالوه * پادشاهي كافر بر دولتي مسلمان در
پشـتيباني   بـه  سلطان مظفـر حلـيم   گريخت، )2(شاه خلجي صاحب مالوه از ترس او به گجرات

شده را محاصره كرد و سرانجام قدرتمندانـه بـه قلعـه راه يافـت و بـه      محمود شاه، قلعة تسخير
اي خـود  هـ  هديدند به داخل خان نمي ها دست يازيد. ساكنين قلعه كه هيچ راه نجاتي كشتار آن

ايشان را به كام ه هها را آتش زده و خود و خانواد رفته و درها را به روي خودشان بستند و آن
هزار نفر رسيد. بعد از اين فتح وقتي  9آتش سپردند. به طوري كه تعداد كافران كشته شده به 

من دعـا بـراي دوام و بركـت    سلطان به كاخ خلجي رسيد پيروزي را به او تبريك گفت و ضـ 
ايي كـه  هـ  هپادشاهي او گفت: اكنون با خيال راحت به قلعه داخل بشويد و خودش به سـراپرد 

در اطراف افراشته بودند رفت، خلجي ضيافتي به پا كرد و به خدمت سـلطان رفـت و او را بـه    
بـه   شركت در آن ضيافت دعوت كرد و سلطان دعـوت او را پـذيرفت. بعـد از آن سـلطان را    

هـا   ها خوشحال شد و بر آن تماشاي بناهاي يادگار پدر و پدر بزرگش برد. سلطان از ديدن آن
درود و رحمت فرستاد، آنگاه در جنب اين بناها نشستند، خلجـي بعـد از تشـكر سپاسـگزاري     

ه كـردم بـه دسـت شـما بـ      منانم آرزو ميسپاس خداوند را كه آنچه من براي دش«ابراز داشت: 
دانـم   تر مي ا براي پادشاهي اليقرخواهم و سلطان  من ديگر چيزي از دنيا را نميتحقق رساند. 

تواننـد   بپذيرند، سلطان مي آن راو هرچه مال او باشد مثل آن است كه مال من باشد. اميدوارم 
اما سلطان به او رو كرده گفت: هدف من از اين » هركسي را كه بخواهند بر اين قلعه بگمارند

اول رضاي خدا و در وهلة دوم نصرت شما بوده است. انشاء اهللا مبارك خودتان كار در وهلة 
لطان بـه او پيشـنهاد   ياري دهد، در اين ميان دولتمردان سـ باشد و خداوند در حفظ آن شما را 

ت خلجي را قبضه نمايد، سلطان بدون اعتنا به اين پيشنهاد به محمود شاه اظهار كردند كه دول

                                           
) هندوستان قديم بود كـه مـدت سـه قـرن در مقابـل ورود      Radjpoutanaوه: يكي از مناطق راجپوت (مال -1

 فتح نمود. (مترجم) آن را 1305الدين خلجي در سال اسالم مقاومت كرد تا اين كه عالء 

نزديك به درياي عمان كه مركز آن احمـد آبـاد    ،) واليتي است در شمال غربي هندGujaratگجرات ( -2

 اشد. (مترجم)ب مي
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بان دروازة قلعه بكنيد كه هيچكس را به داخل آن راه ندهند، حتي اگـر  داشت: كساني را نگه
  .)1(از اطرافيان من باشند، و آنگاه سلطان به كشور خود باز گشت

خبر  كنند كه دلي چونان سنگ دارند و از مهر و عطوفت بي كساني در اين دنيا زندگي مي

سان مؤمن است كه قلبش لبريـز از  كنند و اين فقط ان هستند و معني عشق و ايثار را درك نمي

باشد و معجوني است از شدت و رحمت، نرمش و صالبت و  مهر و عشق نسبت به بشريت مي

خشونت شير و مهرباني مادر، او متخلق به اخالق الهي است و لذا هم عزت و عطوفـت و هـم   

چگـاه بـه   نيـز هسـت و هي   �كه متخلق به اخـالق پيـامبر   كما اين د،جالل و جمال هردو را دار

گردد، از  شود، اما در قبال تعدي به حق، سراسر خشم و غضب مي خاطر خودش عصباني نمي

اين رو اگر در ميدان جنگ او را نگاه كنيد گويي آتشي در هيزم و داسي است كه كشتزاري 

كند و از قلب و عاطفه به دور است. از طرف ديگر وقتـي در نمـاز او را بنگريـد از     را درو مي

قـت  رجوشد، دلش به حـال ضـعيف بـه     اش همانند خمره مي ريزد و سينه اشك مي چشمانش

ورزد. آري، هم مثـل عسـل شـيرين و هـم ماننـد زهـر تلـخ         آيد و به مورچه و يتيم مهر مي مي

وجـود  ه ي طبيعت و سرشت او است و اين تلخي بنا به علـل و عـواملي بـ   ناست، ولي آن شيري

 يوانـ«گويـد:   است كه مـي  )2(مصراع از شعر حسان بن ثابتآيد، در واقع زبان حال او اين  مي
شيريني آميخته به تلخي هستم. چنانكـه او از گذشـت و بخشـش     من يعني »مرارة يو تعترينللح

  كند. كند و حتي در ميدان نبرد اخالق عالي را فراموش نمي در حق دشمن هم دريغ نمي

بـانزد شـده اسـت، زنـي كـه      * همين صالح الدين ايوبي كه در خشونت و سخت سـري ز 

كند. قهرمان  شود و مانند مادران داغديده گريه مي اش را ربوده بودند دست به دامن او مي بچه

                                           
  . (مؤلف)4الخواطر: نوشتة عالمه عبدالحي حسني، جلد  هةنز -1

حسان بن ثابت: او در يثرب تولد يافته و از شاعران مخضرمي است كه به غساسـنه پيوسـت و بـه مـداحي      -2

شـاعر  «هـا پرداخـت و بـه     ها پرداخت. بعدها اسالم آورد و در جرگة انصار درآمد و به هجـو قريشـي   آن

ن حبيـب روايـت كـرده اسـت.     در دست هست كه ابوسعيد سكري از ابـ لقب يافت. ديواني از او » رپيامب

  (مترجم)
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گـردد تـا وقتـي كـه      ا را خانه به خانه مـي ه هسوزد و با او تمام قبيل دلش به حال او مي )1(حطين

ارد به هنگام بيماري برف يچرو براي بزرگترين رقيب و دشمن خود  )2(كند اش را پيدا مي بچه

  .)3(فرستد و ميوه مي

شـان   ميرند و اين زندگي دنيا را سرماية خود و منتهاي آمـال  مردم از ترس مرگ دارند مي

دانند و هيچ عجيب نيست اگـر آرزو نماينـد هـزار سـال عمـر بكننـد. تـازه وقتـي هـم كـه            مي

راسر وجودشان را حـزن و انـدوه   بگذارند، س خواهند دنيا را به جا رسد و مي شان فرا مي مرگ

  گيرد و از آيندة خود بيزار و ناخرسند هستند. فرا مي

باشد و بـه بهشـت او اشـتياق فراوانـي دارد.      اما انسان مؤمن دائماً متوجه پروردگار خود مي

حال با لـب خنـدان و دل   ، در هرچه مرگ به سراغش بيايد و چه خودش به سراغ مرگ برود

خوشحال است كه گويي تـازه از زنـدان آزاد    رود و چنان شادمان و ميستقبال مرگ شاد به ا

  گردد. ها دارد به وطنش برمي شده و يا بعد از مدت

نة* در روز بئر معو
ةاش را از شـكم عـامر بـن فهيـر     سلمي نيزه ا وقتي جبار بن )4(

بيـرون   )5(

                                           
 1187سـال  ه در غرب درياچة طبريه. صالح الدين ايوبي در حوالي آن ب ،اي است در فلسطين حطين: قريه -1

موقـع صـالح    ها را سخت شكست داد و از آنجا آهنگ فتح بيـت المقـدس كـرد. از آن    ميالدي، صليبي

 الدين به قهرمان حطين شهرت يافت. (مترجم)

  الفتح القسي في الفتح الدسي. اثر عماد الدين كاتب. (مؤلف) -2

  مرجع قبلي. (مؤلف) -3

. صعصـعة بن سليم و اراضي بن عامر بن  ةسرزمين حر نمابي ،بيرمعونه: محلي است در سر راه مكه و مدينه -4

به شـهادت رسـيدند،    �ترين اصحاب پيامبر اي از زبده نمردانه كفار، عدهدر اين محل در اثر توطئه ناجوا

 روز بئر معونه يعني روزي كه در بئر معونه اين واقعه رخ داد. (مترجم)

ايمـان آوردنـد. بسـياري از تـواريخ از      �عامر بن فهيره: از نخستين كسـاني اسـت كـه بـه اسـالم و پيـامبر       -5

چشم خود ديده اند بعد از شهادت، مالئكه، پيكر پاك او را به آسمان كنند كه با  اصحاب پيامبر نقل مي

 برده و باز گردانيده اند. (مترجم)
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ملجم، علي ابـن  و هنگامي كه ابن  )1(»به خداي كعبه كه رستگار شدم«گفت: �كشيد، عامر 

  .)2(»شدم به خداي كعبه كه رستگار«فرمود:  هم � ابي طالب را با شمشير زد، حضرت علي

ايـن مـرض   « در جمـع مـردم گفـت:    )4(به هنگام شيوع طاعون در عمواس )3(�* ابوعبيده

و همان چيزي است كه بنـدگان صـالح خـدا هـم قبـل از       )5(اي پيامبرتانرحمت خداوند و دع

نصـيب   دارد كـه او را از آن بـي   از خداوند مسئلت مـي  � ار شده اند. ابوعبيدهشما بدان گرفت

را جانشين خود قـرار داد،   )6(و سرانجام طاعون گرفت و از دنيا رفت و معاذ بن جبل». نفرمايد

مردم، اين مرض رحمت خداونـد و دعـاي   «هم در جمع مردم گفت:  � بعد از فوت او معاذ

كه بندگان صالح خدا نيز قبل از شما بدان گرفتار شده اند، معاذ  پيامبرتان و همان چيزي است

پسـرش  ». نصـيب نفرمايـد   بـي اش را از ايـن رحمـت    خواهـد كـه خـانواده    هم از خدا مـي � 

نصـيب نگـردد، وقتـي     كه خودش هم از آن بي ,كرد فت و مرد، و دعاطاعون گر نعبدالرحم

 : چقدر دوست داشـتم كـه  گفت و ميبوسيد  مي آن راآثار طاعون در كف دستش ظاهر شد، 

                                           
 طبقات ابن سعد. (مؤلف) -1

 نوشتة محمود بن محمد بن فضل. (مؤلف) ،كتاب المتفجعين -2

فتوحـات   ابوعبيده بن جراح: (عامر بن عبداهللا) يك صحابي قريشـي و فهـري و يكـي فرمانـدهان بـزرگ      -3

ملقب ساخت، او فرماندهي كل نيروهاي اسالم را در فتح شام » امين امت«او را به  �اسالمي است، پيامبر

هجـري در   18عهده داشت و سرانجام در سـال  ه بعد از عزل خالد بن وليد ب بدر عهد ابوبكر و عمر

نجـا معـروف و   سالگي در طاعون عمواس وفـات كـرد و در غـور اردن دفـن شـد، مـزارش در آ       58سن 

  زيارتگاه مردم است. (مترجم)

در  639وني كه سـال  است در نزديكي بيت المقدس. در طاع): روستايي Emmausعمواس يا عماوس ( -4

 هزار نفر از جمله ابوعبيده و يزيد بن ابي سفيان قرباني بجا گذاشت. (مترجم) 25آنجا شيوع يافت حدود 

المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شـهيد والحـرق شـهيد والهـدم «: كه �اشاره است به اين حديث پيامبر  -5
  (مترجم) .»شهيد

شـركت داشـت.    �: صحابي پيامبر و از انصار و خزرجي اسـت، در تمـام غـزوات پيـامبر    �معاذ بن جبل -6

ه او را به عنوان قاضي و مرشد اهل يمن به آنجا فرستاد، در نبرد شام هم شـركت داشـت، وي بـ    �پيامبر

  ميالدي) در طاعون عمواس وفات كرد. (مترجم) 639هجري ( 18ال س
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  .)1(در دنيا نصيبي از تو ببرم

مـن  بـراي  «امـا او گفـت:    ،، همسرش آه و فغان سر داد�لحظات عمر بالل * در آخرين

 �از عمار )2(»شوم محمد و همراهانش شاد مي ا فردا به ديدارجاي بسي خوشحالي است، زير

  .)3(استكه هنگام مرگ همين را گفته  :هم روايت كرده اند

توان فقر را بر غنا و آخـرت را بـر دنيـا نسـيه را بـر نقـدر و        انسان مؤمن كسي است كه مي

اي از تاريخي حتي اگر ماده به اوج خود رسيده باشد، دين را  دوره غيبت را بر شهود و در هر

  دگي ترجيح بدهد.نبر ز

بلكه  ،وانده استدر دامن خود پر آن راهيچ كشوري حق ندارد بر اسالم منت بگذارد كه 

ها  اسالم بايد منت بنهد كه به تمام ممالك توحيد ناب و بشر دوستي را ياد داد و افق خيال آن

را تا آنجا وسعت بخشيد كه معنايي ديگر براي زندگي بيابند و انسانيت بـه سـطح عـاليتري از    

ايي را كه بـر  تر از محل زندگي خود آشنا گردد. اسالم زنجيره گذشته برسد و با جهاني فراخ

ها را از شر نژادپرستي و ناسيوناليسم و پرسـتش   ها پيچيده بود، درآورد و آن دست و پاي امت

مال، خانه، درخت، سنگ، حيوانـات و رودهـا و اجـرام آسـماني نجـات داد و از رهبانيـت و       

و گذشـت   ها مي ها از عمر آن تجردگزيني رهايي بخشيد، اسالم اوهام و پندارهايي را كه قرن

ها رهانيـد. همچنـين    هايي بسيار وجود داشته بود، درهم كوبيد و عقل را از اسارت آن در نسل

ا را بـراي ديـن منسـوخ كـرد، اسـالم      هـ  هعلم را از بند ركود و تحجر آزاد كرد و احتكار خانـ 

ها جاي داد و خاطر نشان كرد كه هـر انسـاني    ارزش و اهميت عقل و تالش فردي را در ذهن

تواند منكـر بشـود كـه پيشـرفت      رو هيچكس نمي ، از اينباشد مل خود مسئول ميدر مقابل ع

شدن مراحل علم و تمدن در ساية اسالم صـورت گرفتـه و هـيچكس نيسـت كـه       جهان و طي

نداند پيشرفت اروپا و رهايي آن از سلطة احبار و رهبان و زنجيرهاي كليسا و نظريات جزمـي  

                                           
  . (مؤلف)316، صفحه 3الكامل. ابن اثير، جلد  -1

 غزالي در كتاب االحياء از ابن ابي الدنيا نقل كرده است. (مؤلف) -2

 روايت طبراني. (مؤلف) -3
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از وحشيگري به تمدن رسيدن، از اندلس اسالمي نشأت آن و پيدايش علوم طبيعي و تجربي و 

هاي بسياري مشعل فرهنگ و منبع علم و دانش و مدرسـة هنـر و    گرفته است. اندلسي كه قرن

تهذيب در قرون وسطي بود! اگر امـروز كلمـات عـدل و مسـاوات و انسـانيت در تمـام نقـاط        

شـود   ويسندگان آن ديده ميهاي ن هندوستان رواج پيدا كرده است و در تمام صفحات كتاب

به مـردم   آن راشود، جز اسالم كدام آئيني است كه  و بر زبان هر سخنران و خطيبي جاري مي

شان ترويج داده است؟ كشوري كه قبالً با اين كلمـات و معـاني    اين كشور آموخته و در ميان

  ؟)1(ها هيچگونه سابقة آشنايي نداشته است آن

نسل و يا يك ملت به حساب آورد، اسالم هم تنهـا عـادات و    مسلمانان را صرفاً نبايد يك

تقليدهايي نيست كه فرزند از پدرش به ارث ببرد، اسالم دعوت و رسالت و زندگي و عقيـده  

خواهد ديد انسان مسلمان را از دايرة ماديات و محسوسات و جهان شكم و هوي و  است و مي

دنيا آمـده خيلـي   ه نطقة كوچكي كه در آنجا بهوس فراتر ببرد و به او بفهماند كه وطنش از م

ها را دوست داشته باشد و ميهن و حسب  وسيعتر و بزرگتر است و به او بياموزد كه تمام انسان

و نسب نتوانند از اين مهر و عالقة او بكاهند و سعي و تالش او تنها در زندگي مادي محـدود  

ه روح و دل و وجـدان و سياسـت و جامعـة    داند به اين ك نشود، اسالم هر مسلماني را ملزم مي

ها را با اين دين آشنا كند و نيرويي اخالقي داشته باشد كه در روشنائي و تـاريكي و در   انسان

سان اسالم بـراي   تنهايي و اجتماع و در ناتواني و اقتدار، او را محافظت و همراهي نمايد، بدين

نيـز   �اي متقني دارد، زنـدگي پيـامبر  ه ههاي مادي، اصول علمي و برنام يابي به پيشرفت دست

هـاي مختلـف و در هـر     همواره براي بشـريت در تمـام احـوال و شـرايط و در اعصـار و نسـل      

خطـر و هنگـام   هاي سـخت و پر  ست و هميشه در ساعتنمونه و الگوي كامل ا مملكتي، يك

د، پناهگـاه  با مشكلي كه عقل بشر و نظام اجتماعي و سياسي از حل آن عاجز بوده انـ  ههمواج

  انسانيت بوده است.

                                           
را  هـاي متعـددي از تـاريخ آن    ثالكند و م از آنجا كه مؤلف هندوستاني است زياد به هندوستان اشاره مي -1

  نمايد. (مترجم) ذكر مي
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آنگاه كه ظلمت بر نور چيره گردد و لشكر هوي و هوس از هـر طـرف هجـوم بياورنـد و     

اخالق و فضيلت را شكست بدهند و آنگاه كه انسان برادرش را به خاطر يك فلـس يـا يـك    

هـاي كوچـك    دي به جان ملتبزرگ به خاطر حرص و خودپسنهاي  قرص نان بكشد و ملت

مال آشكارا پرستش بشود و هزاران انسان به خاطر اهداف ناسيوناليسـتي قربـاني    و بت  بيافتند

ور  شوند و وقتي كه انسان سد ميان رزق و روزي و همنوعـانش بشـود و آتـش شـهوت شـعله     

زندگاني دنيا گردد و نور قلب به خاموشي گرايد و انسان مرگ را فراموش بكند و به پرستش 

معادن گران و قيمـت انسـان در بـازار جهـان ارزان بشـود، و اگـر در        د وبپردازد و قيمت جما

عرض چند دقيقه و حتي چند ثانيه تمام شهرهاي مدرن با يك بمـب اتمـي بـا خـاك يكسـان      

تبديل  آن راها بر جهان حاكم شوند و  شوند و هزاران انسان به قتل برسند و روزي كه اروپائي

نمايند و انسانيت را به بازي بگيرند و همانند يك توپ با به قمارخانه و يا بازار كشت و كشتار 

هاي بشر، فساد بر و بحر را فرا گيرد، در ايـن   آن بازي بكنند و خالصه وقتي كه در اثر جنايت

جويـد و در ايـن موقـع     شـود و از او اسـتمداد مـي    هنگام دنيا دست به دامن انسـان مـؤمن مـي   

صـبح صـادق در ظلمـت شـب تـار طلـوع كـرد و بـا نـام          انسانيت، او را با نام اسالم كه ماننـد  

وسـيلة او نجـات داد، فريـاد    ه كندن و نـابودي را بـ   كه خداوند انسانيت در حال جان �محمد

  زند. مي

العرب مطلع خورشـيد اسـالم و در سـاير ممالـك عـرب       ةآيا اكنون انسان مؤمن در جزير

تـا از  شـنود   و زاري انسـانيت را مـي  آسيايي و آفريقايي و در تمام جهان اسالم، فرياد و ضجه 

خيزد و مانند شير برجهد و همانند شاهيني دشـمنان انسـانيت را   خواب گران و طوالني خود بر

تواند اين كار را بكند. چون  نابود سازد؟ انسان مؤمن شايستة اين كار هست و به حول خدا مي

  نشين پيامبران است.هاي آرزو و امين خدا در زمين و جا او پناهگاه انسانيت و منت

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــدعون ســـــــــــــــــــــّياراً اذا احمـــــــــــــــــــــر القن   ي
  

ــــــــــــــــــــــــوم كريهــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــّيار   ولكــــــــــــــــــــــــل ي
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طلبنـد در واقـع هـرروز     را به كمك مي )1(ا به خون آلوده شوند، مردم سياره هوقتي كه نيز

  تيره و مصيبت باري را يك سيار هست.

                                           
 سيار: ظاهراً يكي از پهلوانان و قهرمانان قديم عرب بوده است. (مترجم) -1



  فصل سوم

  صورت و حقيقت

مـومي بـا شـركت هـزاران     متن يك سخنراني است كه مؤلف در يك مجلس ع اين فصل

توسـط   )1(هنـد ) Lucknowم در لكنـو ( 1949سـال  ه مسلمان ايراد كرده اند. مجلس مزبور ب

بـه عربـي    آن راتشكيل يافته بود. برادرزادة مؤلف استاد محمـد الحسـني هـم    » جماعت تبليغ«

  برگردانده است.

باهت هرچيزي را صورتي است و حقيقتي كه اين صـورت و حقيقـت عليـرغم داشـتن شـ     

هـا را تشـخيص    بسيار از تفاوت زيادي برخوردارند. شما در زندگي خود به آساني تفاوت آن

  زنم: شويد، در اين صورت دو مثال مي دهيد و با حقيقت و صورت يكسان مواجه نمي مي

ها  ايي را در نظر بگيريد كه از سفال ساخته شده اند، با توجه به رنگ و شكل آنه هميو -1

آيد كه سيب، انار، پرتقال، انگـور و مـوز هسـتند، امـا صـورت كجـا و        ه چنين ميبه نظر بينند

ا كاربردي جز براي زينت يا ه ها؟ اصالً اين ميوه هحقيقت كجا و كجا بود طعم و بوي اين ميو

  آوردن ندارند. مثال

هـاي   شما در موزة (تاريخ طبيعي) انواع درندگان، چارپايان، پرندگان زيبا و گنجشك -2

بينيد. شير، گرگ، فيل، خرس و هر پرندة جارح و درندة ترسناك هم در آنجا  ك را ميكوچ

جان هستند كه آكنده از اليـاف و پنبـه انـد و     ها كالبدهايي جامد و بي موجود است، ليكن اين

  باشند. ها وجود ندارد و فاقد هرگونه فعاليت حياتي مي رمقي از حيات در آن

در زنـدگي بـازي كنـد و     آن رابگيـرد و نقـش   يقـت را  تواند جاي حق ي، صورت نميآر

عالوه صـورت در رويـارويي بـا حقيقـت     ه همچون حقيقت منشأ عمل و فعاليت واقع گردد، ب

توانـد بـاري را كـه حقيقـت      شود و هيچگـاه نيـز نمـي    دچار گسيختگي و از هم پاشيدگي مي

گذارد يـا در امـر   وار كسي وظيفة حقيقت را به صورت كشد متحمل گردد. لذا اگ بدوش مي

كنـد و در كمـال احتيـاج او را خـوار      مهمي به آن اعتمـاد نمايـد، صـورت بـه او خيانـت مـي      

  گرداند. مي

                                           
  باشد. (مترجم) مي uttar Paradeshلكنو: شهري است در شمال هند كه مركز واليت  -1
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كنـد، گرچـه ايـن حقيقـت      صورت ولو مهيب و ترسناك باشـد حقيقـت بـر آن غلبـه مـي     

اين حقيقت كوچـك بـه مراتـب از آن صـورت بـزرگ و مهيـب       ضعيف و ناتوان باشد، زيرا 

شده از الياف و پنبه را با دست ضـعيف  جان و پر تواند شيري بي است، يك بچه مينيرومندتر 

و ظريف خـود بيافكنـد، زيـرا هرچنـد كوچـك باشـد حقيقـت دارد، در حـالي كـه آن شـير           

كنيم جهان حقايق  اي بيش نيست ولو مهيب باشد، كالً اين جهاني كه در آن زندگي مي پيكره

بر مبناي حقيقت آن آفريده است: مال و ثروت حقيقتـي   هاست و خداوند هرچيز را و واقعيت

اش  دارد و عالقة به آن هم فطري و سرشتي است و به همين جهت احكام و دستوراتي در باره

ا هم حقيقت دارنـد و  ه هبچ .)1(مقرر شده و خداوند در متن آن تأثير و جذابيت قرار داده است

ها وارد شده  احكامي در بارة تعليم و تربيت آن لذا در شرع ،ها فطري است مهر و عالقة به آن

ناپـذير دارنـد و   حقيقتـي انكار  است، به همين ترتيب تمام نيازهاي طبيعي و تمـايالت فطـري،  

  حقيقتي بسيار نيرومند و رغبتي بس بزرگ و شديد الزم است تا بر اين حقايق چيره گردد.

ازمنـديم. چـون صـورت    ايمان ني براي ظفر بر حقايق پراكنده در جهان به حقيقت اسالم و

شدن و غلبه بر اين حقايق عاجز و ناتوان است، هرچنـد ايـن حقـايق آميختـه بـا       اسالم از چيره

شـود. بـدين جهـت امـروزه بـا       باطل باشند و اصوالً صورت محض بر هيچ حقيقتي غالب نمي

زيـرا  تواند بـر حقـايق كوچـك مـادي غلبـه كنـد،        بينيم كه صورت اسالم نمي چشم خود مي

گـذارد،   ها تأثير نمـي  صورت ولو ظاهرش مقدس و شگرف باشد، فاقد جذابيت بوده و در دل

هاي حقير و شهوات  توانند بر عادت و نماز ظاهري و نمايشي امروز ما نمي )2(اسالم و شهادتين

                                           
، سورة 8گويد، آيه  ه مال و ثروت سخن ميبودن عالقة ب وضوح از فطريه ايي كه در قرآن به هيكي از آي -1

…﴿فرمايد:  است كه مي» والعاديات«شريفة  çµ‾Ρ Î)uρ Éb= ßsÏ9 Î�ö� sƒ ø: $# î‰ƒÏ‰ t±s9﴾ :براستي كه او (انسان) « يعني

  . (مترجم)»ورزد شديداً به خير (مال) عشق مي

كلمه در قـرآن بـه    ،ام آورده »كلمه«شهادتين و در موارد ديگر توحيد و اعتقاد را به جاي اصطالح قرآني  -2

  معني لفظ و سخني است كه نشانگر هويت اعتقادي باشد. (مترجم)
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پستمان چيره شوند و يا به هنگام بال و گرفتـاري و مشـكالت مـا را در مسـير حـق ثابـت نگـه        

  دارند.

داد و تـرك   چنان تحت تأثير شگرف خود قرار ميها را آن يدي كه در صدر اسالم دلتوح

هـا   ها و چشيدن تلخـي  ها و سختي رنجعادات و غلبه بر شهوات و جانبازي و شهادت و تحمل 

تواند بستر را بعد از اين كه تمام شـب در   بخشيد، حاال نمي را در راه خدا بر مردم سهولت مي

  يلبر م  ها ترك گويد! آري، آن اعتقادي كه اند، براي اداي نماز صبح به آنخواب فرو رفته 

شـد و او هـم    كرد و ميان انسان و جام شرابي كه در دست داشت حايـل مـي   به شراب غلبه مي

ورزيـد، امـروزه    دانـد، از نوشـيدن آن امتنـاع مـي     نوشيدنش را حرام مـي  ,بدين علت كه دين

  .)1(يا نهي كند تواند هيچ چيزي را امر و نمي

از نظر بگذرانيد،  آن راهاي  ها و برگ اگر به مطالعة تاريخ اسالم بپردازيد و فصل

آوردند، حقيقتي  هاي اول بر زبان مي خواهيد يافت شهادتيني كه صحابه و مسلمانان در قرندر

اش پا برجا و شاخ و برگ آن در آسمان  استوار و ثابت و بسان درختي پاك بود كه ريشه

öΝs9﴿  )2(اشد و ميوة خود را همواره با اذن پروردگارش بدهدب r& t� s? y#ø‹ x. z> u� ŸÑ ª! $# WξsW tΒ Zπyϑ Î= x. 

Zπt6ÍhŠsÛ ;οt� yft±x. Bπt7 Íh‹sÛ $yγè= ô¹r& ×MÎ/$rO $yγãã ö� sùuρ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σ è? $yγn= à2é& ¨≅ ä. ¤Ïm ÈβøŒÎ* Î/ $yγÎn/ u‘ 3 
ÛUÎ� ôØo„uρ ª! $# tΑ$sW øΒF{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ‾= yès9 šχρã� ā2x‹ tG tƒ ∩⊄∈∪ ﴾   :25و  24(ابراهيم.(   

ي پـاك توحيـد هماننـد درخـت      اي كه پروردگار چگونـه مثـالي زده اسـت؟ كلمـه     آيا دقت نكرده«

و بـه حكـم پروردگـارش پيوسـته      هايش در آسمان است. اش استوار و شاخه اي است كه ريشه پاكيزه

   .»زند تا پند بگيرند راي مردم مثال ميدهد. و پروردگار ب ميوه مي
                                           

اشاره به يكي از مسلمانان صدر اسالم است كه قصد نوشيدن شراب داشت و جـام شـراب را تـا نزديـك      -1

هاي خويش برده بود كه شخصي وارد شد و آية تحريم شراب را تـالوت كـرد. پـس آن مـرد جـام       لب

  نياشاميد. (مترجم) آن رااي از  راب را از لب خويش دور كرد و قطرهش

سورة ابراهيم را اقتباس كرده اند و بيشـتر سـخنانش هـم بـر مـدار همـين        25و  24در اينجا مؤلف، آيات  -2

  چرخد. (مترجم) آيات مي
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بينيد در زندگيمان هيچ  در حالي كه شهادتين ما الفاظي برهنه و بيروح است و لذا مي 

را بر زندگي خود تطبيق  �ذارد. ولي باز سعي داريم حيات اصحاب پيامبر تأثيري نمي گ

صدر اسالم، عجائب و دهيم و اميدواريم توحيد ما هم ميوة خود را همواره بدهد و مانند 

بريم  رسد، زمين و زمان را به زير سؤال مي ها بيافريند! تازه وقتي انتظار ما به ثمر نمي شگفتي

ورد  ال إله إال اهللا گيريم؟ خوانيم و روزه نمي كه مگر ما هم مسلمان نيستيم؟ مگر نماز نمي

ار ما و خلفاي شبانه روز زبانمان نيست؟! پس چرا چنين تفاوت وحشتناكي ميان روزگ

مان كجاست؟! كجاست آن  راشدين وجود دارد؟! ثمرات درخت ايمان! و نتايج نماز و روزه

‰y ﴿  )1(نصر مبين و استخالف و تمكيني كه خداوند وعده داده است؟! tã uρ ª!$# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

óΟ ä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζ x6 Î= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% 

£uΖ Åj3uΚ ã‹ s9uρ öΝ çλm; ãΝ åκ s]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4|Ós? ö‘ $# öΝçλm; Νåκ ¨] s9Ïd‰ t7 ãŠs9uρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r&﴾   :55(النور  .( 

دهد كه حتما  اهللا به آن دسته از شما كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند، نويد مي«

بخشد، چنانكه به پيشينيانشان حكومت بخشيد. و دينشان را كه  ين به آنان خالفت ميدر زم

سازد و پس از ترس و بيمشان، امنيت و آسودگي خاطر  برايشان پسنديده است، استوار مي

  .»گرداند را جايگزينش مي

  ي و ها در دين خود واقعاً جد بيائيد خويشتن را فريب ندهيم!! و اعتراف بكنيم كه آن    

ايم. پس اميد به  بهره ها بي صادق بودند و توحيد و نمازشان واقعي بود و ما از اين واقعيت

  رد، و هم و خيال و عين محال است.اين كه آنچه را حقيقت ميوه داد، صورت ببار آو

                                           
  است. (مترجم)» نور«سورة  55اشاره به آية  -1



    

    بازگشت به اسالم      38 
 

 

زنند كـه   قدري با نيزه او را ميه را به دار آويخته و ب )1(�در تاريخ خوانده ايد كه خبيب 

شـود در حـالي كـه او همچنـان پايـدار اسـت و شـكايت و آه و نالـه سـر           اره پاره مـي بدنش پ

  دهد. نمي

                                           
شهرت دارد، او از شـهداي  » مصلوب االنصار«رج بود و در تاريخ به خبيب بن عدي بن مالك از قبيلة خز -1

است كه در صفر سال چهارم هجري روي داد، واقعه از ايـن قـرار بـود    » رجيع«انگيز و دردآور  واقعة غم

از ايـن   �آيد. وقتي پيـامبر   كه خالد بن سفيان رئيس قبيلة بني لحيان هذلي در صدد حمله به مدينه برمي

دارد و او هم مأموريت خـود   كند، عبداهللا بن انيس جهني را براي قتل او گسيل مي ع پيدا ميتصميم اطال

تواننـد از مسـلمانان    انداختن جنگ نمي راهه دانستند با ب رساند. بني لحيان كه مي را با موفقيت به انجام مي

» ةقـار «و » عضـل «قبايـل   هـا گروهـي را بـه نـزد     انتقام بگيرند، توطئة پليد و ننگيني را طـرح ريختنـد، آن  

شان بيندازند،  را به چنگ �اي شتر، جماعتي از صحابة پيامبر  فرستادند تا از ايشان بخواهند در مقابل گله

فرستند تا در آنجا به دروغ تظـاهر بـه ايمـان بكننـد و بـه       ها هم هفت نفر را براي اين كار به مدينه مي آن

هم اسالم را پذيرفته اند و از شما خواسته انـد تعـدادي از يـاران     اطالع دهند كه ساير افراد قبيله �پيامبر

هـم فرصـت را    �ها بياموزند. پيـامبر   خود را نزدشان بفرستيد تا قرآن و آداب و فرامين اسالمي را به آن

ز غنيمت شمرد و شش تن از صحابة زبدة خـود را بـا ايشـان فرسـتاد تـا در كنـار تبليـغ، اطالعـاتي هـم ا         

را بـه بنـي    �آوردن اصـحاب پيـامبر    گران فريبكـار پيشـاپيش خبـر    كسب نمايند، توطئه موقعيت قريش

فرستد! تـا ايـن    ها مي رسانند، بني لحيان هم سپاهي مركب از دويست نفر را براي دستگيري آن لحيان مي

مسـلمانان  ها در ابتـدا   كنند. آن ها را محاصره مي (در فاصلة مكه و عسفان) آن» رجيع«نام ه كه در جايي ب

ايشان را به قتل نرسانده و به اهـل مكـه بفروشـند، ولـي      : دهند دارند و قول مي را از رويارويي برحذر مي

پردازنـد، سـرانجام در ايـن     ها مـي  پسندند و به مقابلة با آن مسلمانان چنين خفت و خواري را بر خود نمي

و » عبـداهللا «و » زيـد بـن دثنـه   «شهيد و » �قطار«و » مرثد«، »عاصم بن ثابت« جنگ نابرابر و ناجوانمرانه،

هم اسير شدند. بني لحيان اسراي مسلمان را براي فروش به مكـه بردنـد، در بـين راه    » �خبيب بن عدي«

را در  ب هـا خبيـب و زيـد    عبداهللا خواست بگريزد اما موفق نشد و او را هم به شـهادت رسـاندند، آن  

، زيد را خريد و او را بجاي پـدرش بـه شـهادت رسـاند،     مكه به معرض فروش گذاشتند. صفوان بن اميه

گويند: هردو در تنعـيم   عقبه به حارث بن عامر هم خبيب را خريد و او را بجاي پدرش بدار آويخت، مي

شـود و بـراي عمـرة مفـرده از آنجـا احـرام        (محلي است كه آغاز آن حرم و پايـان آن حـل شـمرده مـي    

چند روز بر چوبة دار آويزان ماندند تـا ايـن كـه دو مسـلمان شـجاع،       بندند) به دار آويخته شدند و تا مي
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بـه  «گويـد:   شـود و مـي   آشفته مي» در جاي تو باشد؟ �دوست داري محمد «به او گفتند: 

  .»خدا سوگند دوست ندارم بجاي من خاري هم به پايش فرو رود!

كـه چنـين سـخن     شـيد و بـه او الهـام كـرد    ا در اينجا ثبات بخراي فرزندن اسالم، آنچه او 

زبان آورد، آيا صورت اسالم بود؟ خيـر، بلكـه حيقتـي    ه ب �به پيامبر داري را در محبت ريشه

رفتنـد) در چشـمان او مجسـم     ا بـه بـدنش فـرو مـي    هـ  هبود كه بهشت را (در همان حال كه نيز

رنج و عذاب لحظـات  گفت: صبور باش اي خبيب كه اين  نمود و به نجات او شتافته و مي مي

مراقـب توسـت، اگـر    كشد و رحمـت خداونـد    بهشت انتظارت را مي، نيستايي بيش ه يهو ثان

زنـدگي  را تحمـل كنـي، بـه سـعادت ابـدي و       ارگذالم اين بدن فاني و زندگي زايل وو  درد

  شوي. جاوداني نائل مي

داشت تـا   را از رهايي برحذر � ايمان بود كه خبيب و محبتاين لذت روحي و حقيقت 

انسان را بـه چنـين   تواند  را با خاري كه به پايش فرو رود، نيازارد! آيا صورت هم مي �پيامبر

هرگز صـورت   مل مرگ وادار نمايد؟!حگذشتگي و پايداري در عقيده و تاخالص و از خود

 توانـد مقاومـت   ها و دردها بلكه حتي در برابر خياالت و اوهام نيز نمـي  نه تنها در مقابل سختي

ه اي از مسـلمانان بـ   اي گذشته در هنـد ديـديم كـه تـوده     هاي طايفه چنانكه در آشفتگي ،بكند

خاطر وحشت و هراسي كـه از مـرگ داشـتند و زد و خوردهـاي خيـالي گرمـي كـه در سـر         

اندند، اسالم را كنار گذاشتند و به كفر و الحاد گرويدند، زيرا خويشتن را به صـورت  رپرو مي

  بهره بودند. يآراسته و از حقيقت ب

                                                                                                             
برند، خبيب بن عدي در آخرين لحظات حيات خـود،   ها را از دار پائين آورده و به مدينه مي شبانگاه آن

  نمونة سرودة او هستند: ,ها را فراموش نخواهد كرد. ابيات زير سرايد كه تاريخ هرگز آن ابياتي چند مي

     الي حـــــــين أقتـــــــل مســـــــلماً ولســـــــت أبـــــــ

  علـــــــــى أي جنــــــــــب كـــــــــان فــــــــــى اهللا مصــــــــــرعي
  

ـــــــــــــك فـــــــــــــي ذات اهللا وإن يشـــــــــــــاء   وذل
  

  يبــــــــــــــارك علــــــــــــــى أوصــــــــــــــال شــــــــــــــلو ممــــــــــــــزع
  

بميرم باكي ندارم كه در كدام نقطه بخاك سپرده شوم، در راه خدا اين شكنجه و عـذاب را   اگر مسلمان

  گرداند. (مترجم) ام مبارك مي هبر اعضاي قطعه قطع كنم و اگر او بخواهد اين شهادت را تحمل مي
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در راه هجرت به مدينه با اعتراض جماعتي از مشركين مكه مواجـه شـد. بـه او     �صهيب 

اي بودي بعد نزد ما ثروتمند شدي و به ايـن   وقتي به ميان ما آمدي، آدم فقير و بيچاره«گفتند: 

خواهي با مال و جانت از مكه خارج شوي؟ بـه خـدا سـوگند نخـواهيم      روز رسيدي، حاال مي

ميان حقيقت اسـالم و حقيقـت مـال    . در اينجا بود كه نبرد سختي در وجود صهيب، »اشتگذ

اگر مال و دارايي خـود را  «ها گفت:  به آن � گرفت و سرانجام اسالم غالب شد و صهيبدر

پس من مال و ثروت خود «گفت:  »آري«گفتند: » كنيد؟ برايتان بگذارم، راه را برايم خالي مي

راه افتـاد و چنـان   ه بدين ترتيب صهيب با دينش و بدون مال و دارائيش ب )1(»دهم را به شما مي

  زياني نديده است.مسرور شادمان هم بود كه گويي چيزي را از دست نداده و هيچ 

هـا   خواست مكه را به قصد مدينه ترك گويد، با ديدن آن � سلمه با همسر و فرزندشابو

خطـاب بـه وي گفتنـد: ايـن زن از طايفـة ماسـت،        اي از مردان بني المغيره سر رسيدند و عده

دهيم او را با خود اينطرف و آنطرف ببري؟! بعد هم زمام شتر را از او گرفتند  چطور اجازه مي

 )2(ستاندند، بنو عبداالسد هم سلمه پسر كوچكش را به نزد خود بردنـد  و همسرش را از او باز

افتاد و ديري نپائيد كه بر آن نصرت يافـت  در ت اسالم با عالقة به زن و بچهدر اينجا نيز حقيق

اش را به امان خدا سپرد و به تنهايي هجرت كرد. آيا صورت توانايي  ، زن و بچه�و ابوسلمه

توانند به خاطر عقيده و دين، زن و بچة خود  انجام چنين امري را دارد؟ و آيا اهل صورت مي

هـا   ري به خاطر مال و زن و بچه و ساير متاعايم عدة بسيا را به جا بگذارند؟ هرگز! بلكه شنيده

  هاي دنيا از دين خود دست برداشتند و مرتد شدند. و زينت

توانـد از   شـود و نمـي   اي به بستانش داخل مي ابوطلحه مشغول نماز بود. در اين موقع پرنده

كـردن نمـاز،    كنـد، او پـس از تمـام    را متوجه خود مـي  � آنجا بيرون برود و حواس ابوطلحه

                                           
  . (مؤلف)121، صفحه 2سيرة ابن هشام. جلد  -1

نام اصلي ابوسلمه، عبداهللا بن عبداالسد و از طايفة بني عبداالسـد اسـت. نـام اصـلي همسـرش (ام سـلمه)        -2

كنـد.   يتساب او به بني مغيره، اشتباه مكنم مؤلف در ان است كه از طايفة بني مخزوم بود، تصور مي» هند«

  (مترجم)
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دهد، چون دوست نداشت چيزي او را از حقيقت نمازش غافل  ستان را در راه خدا صدقه ميب

سازد و قلبش را به خود مشغول دارد! بستان و محصوالت آن هم حقيقت دارند و اين حقيقت 

ها غالب شود، نماز امروز مـا عـاري از چنـين حقيقتـي اسـت و       تواند بر آن اسالم است كه مي

  ترين حقايق مادي مقاومت نمايد. د در برابر پستتوان بدين جهت نمي

هـا بـه    در حالي كه تعـداد رومـي   ،فقط چند هزار نفر بودند )1(مسلمانان در جنگ يرموك

  رسيد. دويست هزار و حتي بيشتر هم مي

هـا چقـدر زيـاد     گويد: رومي وقتي يك مسيحي كه در كنار مسلمانان مشغول نبرد بود، مي

آسيب نديـده   )2(به خدا سوگند، اگر اشقر«دهد:  پاسخ مي �خالد  هستند و مسلمانان اندك،

راستي چرا خالد آنقدر دلگرم و مطمـئن  ». شد ها چندين برابر مي بود، دوست داشتم تعداد آن

                                           
و بعد از فتح عراق رخ داد، فرمانـدة ارتـش    � جنگ يرموك: در دوران خالفت حضرت ابوبكر صديق -1

بود. دكتـر حسـنين هيكـل در بيـان موقعيـت جغرافيـايي يرمـوك         �اسالم در اين جنگ، خالد ابن وليد

اي هـ  هها و پشت از بين تلگيرد و جريان سريع داشته  نهر يرموك از جبال حوران سرچشمه مي«نويسد:  مي

اردن  رود و از ملتقاي يرموك به نهـر  گذارد و به نشيب اردن و به سوي بحرميت مي مختلف االرتفاع مي

باشـد كـه از سـه     به فاصلة سي يا چهل مايل، واقوصه واقع است كه در يك ميدان وسيع زمين هموار مي

بعـد موقعيـت نيروهـاي    ». في مرتفـع اسـت  حـد كـا  ه احاطـه دارد كـه بـ    آن رااي مرتفع ه هاطراف آن كو

هـاي   روم اين ميدان را چـون در خـور گنجـايش جمعيـت    «كند:  ها را چنين تشريح مي مسلمانان و رومي

قرارگاه عساكر خود ساختند. چون روميان در آن ميدان داخـل شـدند و در آن    آن رابزرگ خود يافتند 

است جوي ميدان ديگـر را انتخـاب كردنـد كـه در     اقرار گرفتند، مسلمين از جوي گذشتند و به جانب ر

راهي كه به عسكر روم باز شده بود، واقع بود. و براي عسكر روم ديگر راهي باقي نماند مگر اين كه بـر  

(بر نقل از زندگاني خليفه اول حضـرت ابـوبكر صـديق. نوشـتة حسـنين هيكـل،       » سر عساكر اسالم بيايد

) بـا اختيـار ايـن موضـع اسـتراتژيك و ايمـان عـالي و        98فحه ، صـ 2جلـد  » شـايق «ترجمة مير عبـدالعلي  

شكست مواجه شـدند و در نتيجـه شـام     ها با ن از خود نشان دادند، روميهاي فراواني كه مسلمانا رشادت

  نيز به قلمرو حكومت اسالمي افزوده شد. (مترجم)

 يةتن نعل، آسيب ديده بود. {البداعلت نداشه اشقر: نام اسب خالد ابن وليد است كه در راه عراق به شام ب -2

 }. (مؤلف)9صفحة  8جلد  ،يةو النها
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بود و اين شمار ترسناك، انديشه و خاطر او را به خود مشغول نكرد و اين لشكر انبوه روم، در 

او به خدا مؤمن و معتقد بود و به يـاري و پشـتيباني او اعتمـاد     نظر او بزرگ جلوه ننمود؟ زيرا

ورت است و روم صورتي است دانست كه حق با او است و طرف او تنها يك ص داشت و مي

تواند در برابـر حقيقـت    فارغ از حقيقت، و او اعتقاد داشت صورت هرچند هم زياد باشد، نمي

  .)1(اسالم مقاومت كند

آوريم ترديدي نيست و خيلي از ما هـم معنـي    إهللا را بر زبان مي إال لهدر اين كه ما هم ال إ

و  �اصـحاب پيـامبر    صـورت چيـزي و حقيقـت چيـز ديگـري اسـت.      لـيكن   ،دانند مي آن را

مسلمانان صادق و راستين، در اقرار به يگانگي خداونـد صـداقت و خلـوص داشـتند و وقتـي      

اعتقـاد داشـتند كـه جـز اهللا، خـدا پروردگـار و        گفتند ال إلـه إال اهللا، از ژرفـاي دل و جـان    مي

رساني وجود ندارد و مالكيت، خلقـت و فرمـانروايي شايسـته     دهنده و سودرسان و زيان روزي

. و )2(رود دهد و در پنـاه نمـي   اوست و او است كه ملكوت هرچيزي را در دست دارد، پناه مي

هـا همـه در جهـت     اسـتاي آن عشق و محبت، بيم و هراس و عبادت و نيايش و آرزوهـا و خو 

قـدري  ه كردنـد و بـ   رضاي خدا بود، در نتيجه بندگاني شدند كه هرگز جانب حق را رها نمي

ترسـيدند و بـه مالمـت     شجاع  نيرومند بودند كه از دشـمن هراسـي نداشـتن و از مـرگ نمـي     

  دادند. ديگران اهميت نمي

اي مـا نفـوذ   هـ  ت كـه بـه دل  حاال سري هم به خودمان بزنيم و ببينيم آيا همين حقيقت اسـ 

شـود؟   هايمان جريان دارد و آيا نهال زندگي ما با اين آب، آبيـاري مـي   كرده است و در رگ

ايم و در واقع ايـن   متاسفانه خير، بلكه ما در زندگي خود از صورت بيشتر از حقيقت بهره برده

ايمان داريم كه هاي ماست، همة ما  همان نقطه ضعف ما در زندگي و راز بدبختي و گرفتاري

                                           
جا دارد كه در اينجا پاسخ خالد را به آن مرد مسيحي به طور كامل بنويسيم تـا ايمـان او و مقصـود اسـتاد      -1

ها اندك و مسلمانان بسيارند، كثرت يك سپاه به پيـروزي   برعكس، چقدر رومي«ندوي، را بهتر بفهميد: 

قلت آن با شكست است نه به تعداد جنگجويان. به خدا سوگند، اگر اشقر، آسيب نديده بود، دوسـت  و 

  (مترجم)». شد ها چندين برابر مي داشتم تعداد آن

  اين توصيفات را مؤلف همه از آيات قرآني اقتباس نموده اند. (مترجم) -2
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آخرت، بهشت و جهنم و رستاخيز حق اسـت، ولـي آيـا مـا هـم آن ايمـان راسـتين اصـحاب         

شـنود كـه    مـي  �از رسـول خـدا    )1( هـا  و پيروان آن اصحاب را داريـم؟ يكـي از آن   �پيامبر

، بالفاصـله  »ها و زمين اسـت رهسـپار شـويد    به سوي بهشتي كه پهناي آن، آسمان«فرمايد:  مي

گويـد: اگـر تـا     انـدازد و مـي   خواست بخورد، دور مـي  ا كه در دست داشت و ميخرماهايي ر

ام، آنگـاه بـه قتـال مشـركين      وقتي كه تمام اين خرماها را بخورم، زنده بمانم، زياد عمر كـرده 

پرداخت تا اين كه سرانجام خود نيز جان را به جان آفرين تسليم كرد، زيرا بهشت در نظـر او  

» انس بن نضر«در آن نداشت، يا كسي كه به يقين رسيده باشد، مانند  حقيقتي بود كه ترديدي

  ».رسد بوي بهشت از دامنة احد به مشام من مي«گويد:  مي

ام  آمـد و بـه او گفـت: مـن بـراي اداي وظيفـه       )2(روز يرموك يكي از مسـلمانان نـزد اميـر   

، از طـرف مـن بـه    پيامي نداريد؟ گفت: چرا �ام، شما براي رسول خدا  (شهادت) آماده شده

ايشان سالم برسان و بگو: اي پيامبر خدا، براستي آنچه را خداوند به ما وعده داد بـود، يـافتيم.   

شود و به ديـدار پيـامبر خـدا     گويد جز كسي كه يقين دارد در راه خدا شهيد مي آيا اين را مي

اهـد پرداخـت؟   بـه گفتگـو خو  شود و  هاي خدا دمساز مي گردد و با او در ميان نعمت نائل مي

تواند او را از استقبال مـرگ بـاز    چه چيزي مي براي انسان حاصل شود،چنين يقيني وقتي اين 

  دارد و ميان او و شهادت فاصله بيندازد؟!

بزرگترين دگرگوني كه در تاريخ ايـن امـت بوقـوع پيوسـت آن بـود كـه صـورت جـاي         

ــات آن  ــر حي ــت و ب ــن    حقيقــت را گرف ــا مســتولي شــد، كســاني كــه اي صــورت را از دور ه

ترسـيدند،   شدن به آن مـي  ديككردند حقيقت است و بدين جهت از نز نگريستند، فكر مي مي

كنـد تـا پرنـده و     خود نصب مياين صورت اسالمي مانند مترسكي بود كه دهقان در كشتزار 

كنند انسان يا نگهبان است  داخل آن نروند. پرندگان و جانوران وحشي هم گمان ميه درنده ب

شوند تا اين كه زاغي با هوش يا حيـواني نتـرس، شـجاعت بـه خـرج       لذا به آن نزديك نميو 

                                           
  ري به شهادت رسيد. (مترجم)انصاري است كه در غزوة بدر كب» عمير ابن حمام«اين صحابي  -1

  مقصود از امير، ابوعبيده بن جراح فرماندة سپاه است. (مترجم) -2
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شـود. آنگـاه پرنـدگان و جـانوران وحشـي همگـي در ايـن         دهد و از حقيقت امر باخبر مي مي

نماينـد،   تلف مـي  آن راآورند و كشت و زرع  شوند و در آن خرابي ببار مي كشتزار داخل مي

ها را حراسـت   صورت اسالم مدت دور و درازي آن :افتاد سئله اتفاقبراي مسلمانان هم عين م

شدند و به فكر كسي نرسـيد كـه    ها نمي حريف آن , جهان يها به طوري كه ساير امت ،نمود

تارهـا بغـداد   سازد، اما تا كي؟ وقتي تا برمال آن راانگيز را بيازمايد و حقيقت  اين ساية وحشت

ها آشكار شـد،   مانان رسوا شدند و افالس روحي و معنوي آنرا مورد چپاول قرار دادند، مسل

مايد و اين لكة ننـگ  نبود كه ديگر صورت نتوانست آنان را حفاظت و پاسداري  از آن وقت

ها در امـان دارد. پـس صـورت تنهـا بـر       ها را از غارت ساير امت ها بزدايد و آن را از دامن آن

وقتي چنين پردة سياه و تاريكي كنـار زده شـود،    كند و لذا روي جهالت و غرور قوام پيدا مي

  شود. همگان نمايان مي سپيده دمن بر

خـوانيم   بينيم و مـي  هاي نبرد مي اخباري كه در تاريخ اسالم از شكست مسلمانان در ميدان

نبرد و مقاومت و  هاي صورت است و الغير. صورت در هر ها و رسوائي همگي اخبار شكست

د، ولي اين گناه ما بود كه حقيقت را بر پشت صورت سوار كـرديم و  درگيري ما را رسوا كر

حمل نمايد و نگاهداري كند، اميدهاي بزرگ خـود را بـه    آن راصورت هم قاعدتاً نتوانست 

بـاد داد و مــا را در ميـدان نبــرد    هـا را بــر  ايـن صـورت ضــعيف و نـاتوان بســتيم و او تمـام آن    

  سرافكنده ساخت.

شود  هاي جهان تكرار مي گاهي ميان صورت اسالم و ساير امت هراز اين نبرد و درگيري 

كنند اين شكست و خـذالن اسـالم    خورد، مردم هم تصور مي و در هربار صورت شكست مي

هايشان فرو ريخت، مردم  ترتيب اسالم در نظر مردم خوار شد و مهابت آن از دل است و بدين

 اد نگذاشته است و برست كه قدم به ميدان نبفهمند حقيقت اسالم روزگار درازي ا را نمي اين

شد، صورت اسالم است  آورد نشده است، آن كه در ميدان ظاهر ميهاي جهان هم  ساير امت

نه حقيقت آن و اين طبيعي است كه صورت شكست بخورد و در برابر يـك حقيقـت از هـم    

  پاشيده گردد.
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وپايي قـرار گرفـت، همـان    تركيه اسالمي در جنگ جهاني اول مورد هجوم چند دولت ار

هايش را بارهـا و بارهـا بـه خـاك سـياه       زده كرده بود و دولت تركيه كه تمام اروپا را وحشت

نشانده بود، ولي متأسفانه اين بار به صورتي رنگ باخته از اسالم درآويخته و حقيقت ايمان را 

  را از دست داد.هاي خود  از كف داده بود، لذا تاب مقاومت نياورد و بسياري از سرزمين

امـا روح ايـن    ،هفت دولت عرب براي نبـرد بـا صهيونيسـم در فلسـطين گـرد هـم آمدنـد       

شعلة جهاد فـي سـبيل اهللا را فـرو    هايشان و  هاي عرب عليل بود و ماديت اروپا اخگر دل دولت

هـا محبـوب كـرده بـود، از نظـر       هـاي مـادي را پـيش چشـم آن     نشانده بود و زنـدگي و لـذت  

هاي مسلمان و  و تشكيالت مدرن هم فراوان عقب بودند، در واقع نبرد عربتسليحات جنگي 

جنگ صورت اسالم و حقيقت قدرت و تشكيالت و  هاي صهيونيست يهوديبود و نتيجة اين 

هايي بود كه ميـان صـورت اسـالم و حقيقـت قـدرت اتفـاق        حماسه جنگ، نتيجه تمام جنگ

  افتاده بود.

هـاي طـويلي حقيقـت اسـالم      و منزلت دارد، زيرا قرن صورت اسالم نزد خداي تعالي مقام

دارد، چون صورت اولياء و دوستداران  اندرون آن زيست، خداوند اين صورت را دوست مي

شويم، زيرا انتقال از صورت اسالم به حقيقـت ايمـان    اوست و ما هم براي آن اهميت قائل مي

قيقت ايمان و اسالم است، پس بايد تر از انتقال از حقيقت كفر يا صورت آن به ح خيلي آسان

اين صورت را پاس داريم و در آن چنگ درآويزيم، البته نبايد به آن قناعت كنيم و حقيقـت  

  و روح را ناديده بگيريم.

فتح و توفيقي كه خدا در دنيا و نجات و آمرزشي كه در آخرت وعده  ندان اسالم!اي فرز

  فرمايد: اشند، چنانكه ميب داده است، جملگي محصور در حقيقت اسالم مي

﴿Ÿωuρ (#θãΖ Îγs? Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB ãΝçFΡ r&uρ tβöθn= ôã F{$# βÎ) Ο çGΨä. tÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂∪﴾)1(.  

  .»سست و اندوهناك نشويد كه اگر ايمان داشته باشيد، غالب و پيروز خواهيد بود«
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كت و بدون شك مورد خطاب در اين آيه مسلمانان هستند، ولي با اين حـال عـزت و شـو   

  فرمايد: و در جاي ديگر مي ،ها را در دنيا به داشتن ايمان مشروط كرده است سربلندي آن

﴿$‾Ρ Î) ç� ÝÇΖoΨ s9 $oΨ n= ß™â‘ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈yγô©F{$# ∩∈⊇∪﴾)1(.  

در زنـدگي دنيـا و روزي كـه     هرآينه ما پيامبران خود و كساني را كـه ايمـان آورده انـد   «

  .»دهيم گواهان (فرشتگان) براي گواهي برخيزند، نصرت مي

  فرمايد: و باز مي

﴿y‰ tãuρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγ̈Ζ x6Î= ø⇐ tG ó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $yϑ Ÿ2 

y# n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% £uΖ Åj3uΚ ã‹ s9uρ öΝ çλm; ãΝ åκs]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4|Ós? ö‘$# öΝ çλm; Ν åκ̈] s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ 

öΝ ÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& 4 Í_tΡρß‰ ç6÷ètƒ Ÿω šχθä. Î� ô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹ x© 4 tΒ uρ t� x6 Ÿ2 y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ 

tβθà) Å¡≈ x6 ø9$# ∩∈∈∪﴾)2(.  

كه ايمـان آورده و اعمـال شايسـته انجـام     را به آن دسته از شما  خداوند خالفت در زمين«

داده اند، وعده داده است. همچنانكه پيش از شما به ديگران هم خالفـت داد، و دينـي را كـه    

سـازد تـا    دهد و خوف و هراس آنان را به آرامش مبدل مي برايشان برگزيده است، تمكن مي

از در  ي كه بعـد از ايـن  فقط مرا عبادت كنند و چيزي را شريك و همتاي من نسازند، و كسان

  .»كفر و ناسپاسي درآيند، فاسق و بدكار هستند

ا بنا به ايمان و عمل صالح هسـتند، ولـي بـا    ه هاين كه تمام وعد اكنيد ب چنانكه مالحظه مي

  داند. حال وجود حقيقت ايمان و توحيد را در مسلمين شرط مي اين

اين عصر، يك دعوت همگـاني   ه امت اسالم درترين وظيفة ديني و بهترين خدمت ببزرگ

ها براي انتقال از صورت اسالم به حقيقت آن است، بـراي تحقـق ايـن امـر بايـد دسـت        از آن

هـاي خـود را در راه گسـترش روح     هـا و كوشـش   اندركاران مشغول كار شوند و تمام تـالش 
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ن اسالم در كالبد جهان اسالم بذل نماينـد و در ايـن سـعي و تـالش كوتـاهي نورزنـد، در ايـ       

شـود، چـون وضـع     صورت است كه وضع اين امت و در نتيجه وضع كل جهان دگرگون مـي 

جهان به وضع اين امت و وضع اين امت هم به حقيقت اسالم بستگي دارد، پس اگر حقيقـت  

اسالم از امت اسالم رخت بربندد، چه كسي خواهد بود كـه جهـان را بـه حقيقـت اسـالم فـرا       

شـما نمـك زمـين    «بـه يـاران خـود فرمـود:      �عيسـي  خواند و در آن روح بدمد؟ حضرت 

  .)1(»هستيد، اگر نمك شوري خود را از دست بدهد، چه چيزي غذا را شور خواهد ساخت

روح شده است، زيـرا اكثريـت مسـلمانان از روح اسـالم      حيات امروز ما بدل به جسمي بي

به حيـات بشـريت   تهي و از حقيقت آن فارغند، پس چگونه اين روح و اين حقيقت بار ديگر 

  باز خواهد گشت؟!

هايي از حقيقـت و روح فراغـت    از روزگاران بسيار دور تا به امروز همواره در جهان ملت

ارزش و عـاري از روح در ميـان    هـاي بـي   يافته اند و تنها برخي از اعتقادات مرسوم و صورت

ز بـه طـوري كـه ا   ها به سر رسيده اسـت،   ها بجاي مانده و حيات ديني و راستين روحي آن آن

هـا   ها و تجديد حيات ديني و اخالقي آن الح اين امتوجود آوردن يك امت از اصه اساس ب

ها بپا خاستند و در اين راه انـدك تالشـي    آن عده هم كه براي اصالح اين امت آسانتر است،

ز كردند، با شكست مواجه شدند و نتوانستند مسئوليت خود را به انجام برسانند، هرچنـد كـه ا  

هـاي   زش و پـرورش و اسـلوب  وآمـ امكانات مدرن امروزي مثل چاپ نشر، كتاب و راديـو و  

ها كامالً گسسـته شـده و عالقـه و پيونـد      و تأثير برخوردار بودند، زيرا دستگيرة ديني آن تبليغ

  روحي بريده شده است. يها با سرچشمة حيات ديني و اخالق آن

                                           
خوشـمزه   آن راشما نمـك جهـان هسـتيد كـه     «را جمله با اندكي تفاوت در انجيل متي موجود است:  آن -1

اندازنـد   لي اگر طعم خودتان را از دست بدهيد وضع جهان چه خواهد شد؟ شما را بيرون ميكنيد، و مي

(انجيل عيسي مسيح. ترجمـة تفسـيري عهـد جديـد.     » گذارند چون مصرفي نداريد؛ مردم روي شما پا مي

  ). (مترجم)6، صفحه 1357چاپ اول 



    

    بازگشت به اسالم      48 
 

 

آويـز ديـنش    هم تـا حـدي بـه دسـت    ، هنوزعليرغم تنگدستي و ضعف خود اما امت اسالم

كه آن را رها يعني ايمان به خدا و پيامبر و يقين به روز آخرت، چنگ درآويخته است و البته 

ايمـان  يمان بسـياري از عامـة مسـلمانان بر   ها از آن نبريده است، بلكه ا نكرده و مانند ساير امت

آفرينـي   اري و اسـتحكام و حماسـه  ها تفـوق دارد و از لحـاظ اسـتو    خيلي از نخبگان ساير امت

عالوه اين امت كتابي آسماني خود را همواره حفظ كرده و تحريفـي  ه واالتر و باالتر است، ب

هم سـيرة  قبلـي بـه بـازي نگرفتـه انـد و هنـوز       هـاي  مانند كتـاب  آن رادر آن راه نيافته است و 

يقـت ديـن بسـيار آسـان،     پيش رو دارند. بنابراين، دعوت به حق الگوي حسنة او را و  �پيامبر

ها آماده و اخگر ايمان سريع افروز و فاصلة ميان صورت و حقيقت اندك  تجديد ممكن و دل

روح و ها را به تجديد ايمان و بازگشت به دين و سـيراب شـدن از    است و تنها كافي است آن

  شدن به حقيقت آن، دعوت كنند. آراسته

سـتم و ايـن را كـه زمـان دگرگـون شـده و       از ظهور حقيقت اسالم در اين عصـر نااميـد ني  

مسلمانان از روح اسالم كامالً دور افتاده اند و ديگر به حقيقت اسالم و غلبـة دوبـارة آن اميـد    

اسـالم در فجـر   بينيد كه ريشه ي حقيقت  ت سر خود بنگريد مير به پشگنيست، قبول ندارم. ا

ور شده و اگر پنهـان   ه باشد، شعلهتاريخ پا برجا و منتشرند و اين حقيقت هرچند هم فرو نشست

اي  هربار هم كه حقيقت اسالم ظهور كـرده و در ناحيـه   شده باشد، دوباره نمايان گشته است،

از نواحي جهان اسالم يا عصري از اعصار تاريخ اسالمي تجلي يافته است، غالب و موفق شده 

روزي كه احوال و امور آمده اند، دور نيست دير مردم دروغ از آب درو تجارب و قياس و تق

هـاي مـردم بـوزد، اگـر      هاي قرن اول بـر دل  ما گذشتة طاليي خويش را باز يابند و همان نسيم

 توانـد هـر   حقيقت اسالم در اين عصـر ظهـور نمايـد و در ميـان جمـاعتي نمايـان گـردد، مـي        

 ايه قـدرتي را درهـم بشـكند و از ايمـان و شـجاعت و ايثـار صـحن        اي را هموار و هـر  گردنه

شگرفي بيافريند كه مردم نتوانند به تعليل يا علت تراشي براي آن برخيزنـد، چنانكـه از تعليـل    

  حوادث فتح اسالمي و اخبار قرن اول عاجز ماندند.



 

  فصل چهارم

  انقالبي در طرز فكر

  صادرة ژنو، نوشته اند.» المسلمون«اي است كه مؤلف براي افتتاح مجلة  اين فصل، مقاله

هاي طـويلي اسـت مـا     : انقالب در طرز فكر. قرنيازمند به يك انقالب هستيمما مسلمانان ن

خويشتن را همچون يك مجموعة بشـري، توزيـع شـده در جهـان پراكنـده در كشـورها و بـا        

محاط با شرايط  ،كنيم هايي محلي نگاه مي هايي گوناگون و فرهنگ هايي مختلف و زبان مليت

رسـند: اعتقـاد بـه غـرب و      ه در دو نقطه بهم مـي و جوهاي خاص و امكانات محدودي كه هم

  خضوع در برابرش، وابستگي كامل به او در معيشت و سياست.

درازي است كه خويشتن و ارزش و موقعيت خود را در نقشة جهـان بـا ايـن     و مدت زمان

توليـدات كشـور و تعـداد نفـرات و     نيروها و امكانات و با وسايل و مواد خام و محصوالت و 

بينم كه زور بازويمان در يك اقليم و در يك زمـان   رو مي سنجيم، از اين نگيمان ميي جورني

  زماني ديگر، ناچيز است!چربد و در اقليم و  مي

ايم، آنگونه كه گـويي هـيچ راه    هاست كه به سيادت و رهبري غرب ايمان آورده ما مدت

اً تحـول و دگرگـوني   ايـم بـه ايـن كـه چنـين وضـعي ابـد        گريزي از او نداريم و ايمان آورده

قع به نحويي همان ضرب المثل قـديمي تجديـد شـده بلكـه عقيـدة شـايعي       اپذيرد و در و نمي

  .)1(»اگر گفتند تاتارها شكست خورده اند، باور مكن«گفت:  گشته است كه مي

ديگر اكنون به فكر ستيز با غرب و اعتراض به سيادت او و لياقتش بـراي سـيادت، نيسـتيم    

ها و وسايل و قدرت جنگي  ي ناشيانه! چنين فكر بكنيم، بعد از توجه به انرژيوقت اگر هم يك

ما  هاي اتمي داريم، يأس و نااميدي بر ن و سهمي كه از اختراعات جنگي و انرژيدر كشورما

آئيم كه جز براي خضوع و خنوع و گذران در حاشية زنـدگي   شود و بر اين باور مي چيره مي

  ايم. د تنگاتنگ با يكي از دو اردوگاه رقيب، آفريده نشدهو در ساية غرب و در پيون

                                           
و به تصرف درآوردن نقطه به نقطة آن،  مالچنين جمالتي در قرن هفتم به هنگام حملة تاتارها به جهان اس -1

  رايج بوده است. (مؤلف)
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كننـد و ايـن انديشـة     ها و مسلمانان پاكستان، اندوزي و تركيه اينگونه فكر مـي  آري، عرب

قول مردم اين همان طرز فكر سـليم و همـان    همردمان ژاپن، چين، هند، سيام و برمه است، و ب

اسـاس تحقيـق و ايمـان بـه نيـروي اسـباب و        ت و همان استنتاج علمي است كه بـر منطق درس

  طبيعت اشياء شكل گرفته است!

پذيرند و به اين منطـق ايمـان ندارنـد،     اما در اينجا جماعتي هستند كه اين طرز فكر را نمي

هـا در عمـل، راه و روش    شـورند و شـورش آن   بلكه با قـدرت بسـيار بـر ايـن طـرز فكـر مـي       

هـاي تـاريخ و نيـز     تـرين و نيرومنـدترين انقـالب   بخصوصـي دارد كـه برتـري در برتـرين و به    

دگرگوني شگرف اوضاع در جهان و سعادت بشريت بعد از شقاوت دراز مدت آن و اصالح 

هاي ضعيف را  گردد، امت ميه همين راه و روش بربشري پس از فساد همه جانبة آن، بجامعة 

هايي كـه بـه اصـول     امتجز در اين راه و روش، اميدي نيست و جز در اين راه و روش براي 

  اي نخواهد بود. انند، آيندهرپرو ها را در دامن خود مي پايبندند و دعوت

بفهميم، اندكي بـه گذشـته    آن رابراي اين كه اين منهج و توان و ارزش و نتايج درخشان 

در مصر در يك محيط ظلمت  �كنيم: موسي  را مرور مي» صحف صادقه«گرديم و  باز مي

ه آيد كه بني اسرائيل را كامالً فرا گرفته و تمـام درزهـا و درهـا را بـ     دنيا ميه زده و پرخفقان ب

اي تاريـك و بـا تعـداد     شان بسته بود، بني اسرائيل با حال و روزي شـقاوت بـار و آينـده    روي

اي درهـم شكسـته و ذليـل، دشـمني قـاهر و چيـره دارد و       هـ  هاندك و كمبود وسايل و روحيـ 

است. نه قـدرتي وجـود دارد كـه از او دفـاع نمايـد و نـه دولتـي        اي ستمكار شده  مسخرة عده

هست كه از او حمايت كند؛ ملتي است با سرنوشتي معين و محتوم كه براي شقاوت و نابودي 

  خلق شده است.

شود و والدت و حيات او سر تا به پايش بر خـالف فلسـفة اسـباب و     متولد مي �موسي 

ا نيايد، اما متولد شد و خواست كه زنـده نمانـد، ولـي    دنيه منطق اشياء است، فرعون خواست ب

دهد  تالطم نيل به زندگي ادامه ميصندوق چوبي دربسته بر روي آب پر زنده ماند، او در يك

شـود، فرعـون او را در    كـش بـزرگ مـي    و در آغوش اين دشمن و تحت سرپرستي ايـن آدم 

دهـد، ولـي موسـي از     ار مـي ود، مـورد بازخواسـت شـديد قـر    رابطه با قتلي كه مرتكب شده ب
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بـرد و   كنـد و غمبـار و غريـب بـه سـاية درختـي پنـاه مـي         رود و نجات پيدا مـي  ميچنگش در

شـود، وقتـي    روبرو مي �سرانجام با آن ضيافت بزرگ و ازدواج دلخواهش در بيت شعيب 

شـود و نيـز در ايـن هنگـام      گردد با شبي تاريك و طريقي پروحشت مواجـه مـي   به مصر برمي

گردد كه همسرش، خود را با آن  دنبال آتشي ميه گيرد، او ب را با درد زايمان فرا مي همسرش

رسـند و جهـان    كند كه بني اسرائيل در پرتـو آن بـه خوشـبختي مـي     گرم سازد، نوري پيدا مي

خواهد، مدد و ياري بـراي تمـام انسـانيت     يابد، او كمك و ياري براي يك زن مي هدايت مي

  شود. ي مبعوث ميگيرد و به پيامبر مي

شـود، در   مي و اعوان و انصار وارد )1(سپس بر فرعون با آن همه شكوه و شوكت و درباي

هم تحت تعقيب قرار داشت و بـا ايـن كـه    دي پيش مرتكب قتل شده بود و هنوزحالي كه چن

لم و در زبانش لكنت بود و جاي پاي محكمي نداشت، امـا بـا برنامـه و ايمـانش و داليـل مسـ      

شود تـا   باريانش چيره شد، فرعون به ساحران مصر متوسل ميهايش بر فرعون و در روشنگري

با هنر خود معجزة موسي را كه به گمانش هنر و سحر بود، مغلوب سازند، و ليكن ساحران در 

  گويند: شوند و مي مقابل اين معجزه، سرافكنده و تسليم مي

﴿($̈Ζ tΒ# u Éb> t�Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊆∠∪ Éb> u‘ 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ ∩⊆∇∪﴾)2(.  

  .»به رب العالمين، خداي موسي و هارون ايمان آورديم«

سپس او بني اسرائيل را به خروج و حركت در شب از ديار ظلم و ستم به سرزمين نجـات  

كننـد، بامـدادان در حـالي     دهد، فرعون و لشكريانش هم او را دنبال مي و رستگاري فرمان مي

                                           
ام، بد نيست بدانيد مأل در قرآن معني دقيقتر و وسيعتري دارد كه  وشتهن» مأل«را در ترجمة » درباري«كلمة  -1

هجـري) در المفـردات فـي غريـب القـرآن بـا        502حسين بن محمد معروف به راغب اصفهاني (متوفاي 

هـا   كنند و چشم مأل: جماعتي كه بر يك نظر اجتماع مي«چنين بيان كرده اند:  آن راآيات بسيار استناد به 

اسـت، يعنـي   » مـل العيـون  «گويند: فالني  كنند، مثالً مي ها را با شكوه و ابهت خود پر مي را با ظاهر و دل

 »آيد و گويي از رؤيت او چشمش پر شده است! هركس او را ببيند در نظرش بزرگ مي

 .48 – 47سورة شعراء، آية  -2
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شـود و   زند و دريا شكافته مي شود، به دريا مي كند، با دريا مواجه مي كه دشمن او را دنبال مي

كنند، فرعـون و   زند و موسي و قومش از آن عبور مي طرف بسان كوهي بزرگ باال مي از دو

بـه كـام خـود فـرو      ن راااما آن درياي خروشان آنـ  ،كنند ها را در دنبال مي لشكريانش هم آن

شوند و مستضعفين و بينوايـان   م نيرومند و ثروتمند او نابود ميسان فرعون و قو برد، و بدين مي

  گيرند: بني اسرائيل، زمام امور را در دست مي

﴿$uΖ øOu‘ ÷ρr&uρ tΠöθs) ø9 $# šÏ% ©!$# (#θçΡ% x. šχθà6 yèôÒtFó¡ç„ šX Í�≈ t±tΒ ÇÚö‘ F{$# $yγt/ Ì�≈ tótΒ uρ ÉL©9 $# $uΖ ø. t�≈t/ 

$pκ� Ïù ( ôM£ϑ s? uρ àM yϑ Î= x. š�În/ u‘ 4o_ó¡ßsø9 $# 4’ n?tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) $yϑ Î/ (#ρç� y9 |¹ ( $tΡ ö� ¨Β yŠuρ $tΒ šχ% x. ßìuΖ óÁtƒ 

Üχ öθtã ö� Ïù …çµãΒ öθs% uρ $tΒ uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθä©Ì� ÷ètƒ ∩⊇⊂∠∪﴾)1(.  

و مشارق و مغارب پربركت (از لحاظ طبيعي و معنـوي) زمـين را بـه قـومي كـه (توسـط       «

رادة نيكوي پروردگارت بر (غلبـة) بنـي اسـرائيل    شدند، ارث داديم و ا فرعونيان) تضعيف مي

ها مسلم و جاري شد و مصنوعات فرعون و قوم او  واسطة صبر و شكيبايي آنه ب (بر فرعونيان)

  .»ها را نابود كرديم هاي آن و آسمانخراش

بر بزرگترين قدرت عصر و مصر خـود چيـره شـد؟ راز پيـروزي      � با چه قدرتي موسي

ش در چه بود؟ سالحي كه با آن با دشمن قاهر و خونخوار خود مواجه بني اسرائيل بر دشمنان

  آوردند، چه بود؟ط پرخفقان و آشفته را به زانو درشدند و آن محي

توسـط آن بـا    � بينيد سالحي كـه موسـي   داستان موسي را مجدداً در قرآن بخوانيد، مي

يدند و امامـت و زعامـت   فرعون و قوم او مواجه شد و بوسيلة آن بني اسرائيل به پيـروزي رسـ  

بـود. چنانكـه   » دعوت به سوي خـدا «و » طاعت«و » ايمان«مصر و اطرافش را بدست آوردند، 

اين ايمان و اين طاعت و اين دعوت در البالي داستان نمودار است و موسي از طريـق آن بـر   

كـه  خواهد او را از موضوعي  شود، فرعون مي هاي زيركانة فرعون غالب مي ها و تالش حجت

                                           
  .137سورة اعراف، آية  -1
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اما او بر دعوت خود استوار و پاي برجا و  ،شوراند دارد منحرف كند و درباريان را عليه او مي

  شود: در ايمانش راسخ و استوار است و به هيچ وجه متزلزل و متحول و دگرگون نمي

﴿Α$s% ãβöθtã ö� Ïù $tΒ uρ �> u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% �> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$yϑ ßγoΨ øŠt/ ( βÎ) 

Λ äΖ ä. tÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ôyϑ Ï9 ÿ… çµs9 öθym Ÿωr& tβθãèÉΚ tG ó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% ö/ ä3š/ u‘ �>u‘ uρ ãΝä3Í←!$t/# u tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊄∉∪ 

tΑ$s% ¨βÎ) ãΝ ä3s9θß™u‘ ü“Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ ä3ö‹ s9Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 ∩⊄∠∪ tΑ$s% �> u‘ É−Î� ô³yϑ ø9$# É> Ì�øóyϑ ø9 $# uρ $tΒ uρ !$yϑ åκ s] øŠt/ ( 
βÎ) ÷ΛäΖ ä. tβθè= É) ÷ès? ∩⊄∇∪﴾)1(.  

هـا و   فرعون گفت: رب العالمين كيست؟ (موسي) گفـت: پروردگـار و صـاحب آسـمان    «

زمين و هرآنچه در بين آنهاست، اگر اهل يقين باشـيد. (فرعـون) بـه اطرافيـانش گفـت: مگـر       

نياكـان نخسـتين    پروردگـار گويـد)؟ (موسـي) گفـت: پروردگـار شـما و      شنويد (چـه مـي   نمي

ه سوي شما فرستاده شده، ديوانه است (موسـي) گفـت:   شماست (فرعون) گفت: رسولي كه ب

  .»هاست اگر اهل تعقل باشيد پروردگار و صاحب شرق و غرب و هرچه در بين آن

كند، چون اين يك موضوع شك بردار و  ي گذشته سؤال ميها فرعون از او در مورد نسل

اش  برانـه با ايمان راسـخ خـود و حكمـت پيام    � سؤالي پيچيده و مشكل است، ليكن موسي

  گويد: يابد و مي ميمقصود او را در

﴿tΑ$s% $yγßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ În1u‘ ’Îû 5=≈ tG Ï. ( āω ‘≅ÅÒtƒ ’ În1u‘ Ÿωuρ |¤Ψ tƒ ∩∈⊄∪﴾)2(. 

علم بـه آن در كتـابي در نـزد پروردگـارم موجـود اسـت (و هرگـز) پروردگـارم دچـار          «

  .»شود سرگرداني و فراموشي نمي

  دهد: گريزد، ادامه مي يكتا كه فرعون از او مي و باز به صحبت در بارة آن خداوند
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﴿“Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$# #Y‰ ôγtΒ y7 n= y™uρ öΝ ä3s9 $pκ� Ïù Wξç7 ß™ tΑ t“Ρr&uρ zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ 

$oΨ ô_t� ÷zr' sù ÿÏµÎ/ % [`≡uρø— r& ÏiΒ ;N$t7 ‾Ρ 4®Lx© ∩∈⊂∪﴾)1(.  

آسـايش) قـرار داد و در آن برايتـان    آن كسي كه زمين را برايتان گهواره (محل رشـد و  «

هـايي از گياهـان مختلـف     ايي ايجاد كرد و از آسمان آبي نازل كرد و ما توسـط آن زوج ه هرا

  .»رويانيديم

ي آنجا كه موسي در پيش رويش دريا ،شود اين ايمان در بارزترين مظاهر خود متجلي مي

پيشـروي دارد و نـه راه    بينـد و نـه راه   آگـين را مـي   پرتالطم و در پشـت سـرش دشـمن خشـم    

تابي ندا  ئيل هراسناك و با بيبازگشت، و او و قومش در اين ميان گرفتار آمده اند و بني اسرا

  دهند: ميدر

﴿Α$s% Ü=≈ysô¹r& #y›θãΒ $‾Ρ Î) tβθä. u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪﴾)2(.  

  .»شويم اصحاب موسي گفتند: اينك به دست فرعونيان گرفتار مي«

و پاي برجاسـت و برخـوردار از ايمـاني قـوي و نيرومنـد      همچنان مقاوم  � موسي ليكن

دهـد و بـه قـرار و وعـدة خـود وفـا        باشد و يقين دارد كه خداوند بنـدة خـود را يـاري مـي     مي

  دهد: كند، لذا با صراحت و اعتماد تمام پاسخ مي مي

﴿ Hξx. ( ¨βÎ) zÉë tΒ ’ În1u‘ ÈÏ‰ öκu� y™ ∩∉⊄∪﴾)3(.  

  .»دهد ند و راه (نجات) را نشانم ميك ، پروردگارم مرا همراهي ميخير«

هـا   زندگي بني اسرائيل در مصر سراسر ذلت و بدبختي و فقـر و تنگدسـتي اسـت و بـر آن    

هـا ديكتـاتوري و    شـود، و بـدترين اسـلوب    ترين و رسواترين انواع ظلم و ستم اعمال مي فظيع

ه سـوي خـدا و تقويـت    دارند، در اين شرايط به انابت و بازگشت بـ  ها روا مي استبداد را بر آن
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شوند تا استحقاق نصرت خداوندي را پيدا كنند و  ايمان و بازسازي پيوندشان با خدا مأمور مي

  :پديدار شود صالحيت وارث شدن و خالفت در زمينها  در وجود آن

﴿!$uΖ ø‹ ym÷ρr&uρ 4’ n< Î) 4y›θãΒ Ïµ‹ Åzr&uρ βr& # u§θt7 s? $yϑ ä3ÏΒ öθs) Ï9 u� óÇÏϑ Î/ $Y?θã‹ ç/ (#θè= yèô_$# uρ öΝà6s?θã‹ ç/ \'s# ö6Ï% 

(#θßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# 3 Î� Åe³o0uρ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩∇∠∪﴾)1(.  

ايي هـ  هو به موسي و برادرش (هارون) وحي كـرديم كـه بـراي قـوم خـود در مصـر خانـ       «

ها نماز بپا داريد و (تو اي موسي)! مؤمنان را (بـه   ا را مصلي بكنيد و در آنه هبسازيد و اين خان

  .»در دنيا و فوز آخرت) بشارت بده نصرت

و انقياد و تسليم او در برابر فرمان الهي وجود نـدارد،   � بزرگتر از طاعت موسيطاعتي 

ر پـي انتقـام   دشود تا به سراغ بزرگترين پادشاه عصر خود برود، آن هم كسي كه  او مأمور مي

  گيرد: باشد، دستور مي از او است و در اوج شوكت و قدرت مي

﴿ó= yδøŒ$# 4’n< Î) tβöθtã ó� Ïù … çµ‾Ρ Î) 4xösÛ ∩⊇∠∪﴾)2(.  

  .»به سوي فرعون برو، چرا كه طغيان كرده است«

كنـد و او   ربوبيت مـي شود كه ادعاي  درنگ رهسپار كاخ جبار و ستمگري مي و موسي بي

خواند، او آنقدر به دعوت و جهاد و وعظ و ارشاد خـود   را به سوي خداي و احد قهار فرا مي

  سازد. دهد تا اين كه حقانيت او را براي قومش برمال مي ادامه مي

توسط آن بـا مشـكالت    � و دعوت الي اهللا، همان قدرتي بود كه موسيايمان و طاعت 

تـرين و مقتـدرترين    تـرين، وسـيع   عصر خود مواجه شـد و بوسـيلة آن بـر بزرگتـرين، پيشـرفته     

  امپراطوري روي زمين چيره گرديد.

كـرد و   ثل رهبران امـروز فكـر مـي   زعيم و زمامدار بني اسرائيل، معنوان ه اگر موسي هم ب

سنجيد و اگر او  گرفت و هرچيز را در ترازوي روز مي كانات و وسائل قومش را در نظر ميام
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كه در كاخ پادشاهي بزرگ شده بود، به نفـرات و تجهيـزات و عـزت و اقتـدار و سـپاهيان و      

رد و در ايـن مـوارد بـا قـوم خـود مقايسـه       كـ  ثروت و ذخايري كه فرعون داشـت، توجـه مـي   

كانـات خـود و   بايسـت بـه ام   رعون درگيـر شـود و مـي   دانست كه با ف نمود، عقل جايز نمي مي

ت ديگـر نـه ايمـاني در كـار بـود نـه       قـ و بـود، و آن  قومش قانع و به وضع موجود راضـي مـي  

است كه با وحـي ارشـاد    صالحي، نه عدلي، نه اخالقي، نه تقوايي و نه انسانيتي. اما او پيامبري

كنـد،   شود و به قدرت خداوند و نصرت او كامالً ايمان دارد و همانند يك داعي فكر مـي  مي

كـردن بـود كـه توانسـت مسـير تـاريخ را عـوض كنـد،          در واقع هم اينگونه فكركردن و عمل

  ا را حيران و سرگشته نمايد.هها را مدهوش و مغز ا بيافريند و عقله همعجز

كرد و امكانات و وسـائل   هم مثل زمامداران فكر مي �عظم محمد بن عبداهللا اگر رسول ا

گرفت و اگر به دو امپراطوري بزرگ ايـران و روم كـه جهـان متمـدن و      قريش را در نظر مي

ها توجـه   آباد را در بين خود تقسيم كرده بودند با آن همه اقتدار و شكوه و قلمرو مملكت آن

بايست دعوت خود را متوجه تمام بشريت نمايـد و بـه دو جهـان     كرد، از ديدگاه عقل نمي مي

هـا را بـه اسـالم دعـوت      روز، رؤساي دو امپراطوري شرق و غرب نامه بنويسد و آن ساالر آن

مانـد، آن وقـت ايـن مشـت      ها حاكم بود، همچنان باقي مـي  كند و قاعدتاً بايد وضعي كه قرن

كردند كه با قدرت هـردو   چنان قدرتي را پيدا ميافرادي كه به او ايمان آورده بودند، چگونه 

شكست داده و عزل نمايد؟ يـا تـا    ن رااها تفوق يابد و آن امپراطوري برابري كند و حتي بر آن

گيـري   بـود؟ و اگـر اينگونـه جهـت     گذاشت و منتظر مـي  بايست دست روي دست مي كي مي

 شـد؟ در آن  سـانيت چـه مـي   انديشد، سرنوشت جهان و سرنوشـت ان  كرد و به اين شيوه مي مي

شـد و طلـوع صـبح صـادق بـه تـأخير        داري مي صورت بشريت دچار شقاوت و بدبختي دامنه

  داشت. گرديد و انسانيت تاريخي جز اين تاريخ مي افتاد يا متوقف مي مي

كند، از آسمان راهنمايي و ارشاد بـه   گيرد و عمل مي پيامبري است كه دستور مي �اما او 

كند، او مؤمني است كه كامالً به قدرت خدا و نصـرت او ايمـان دارد و    را ميرسد و اج او مي

سخت معتقد است كه ضعيف به مدد او قوي است و قوي چون در برابر قدرت الهي ضـعيف  

  به فرمودة خداي تعالي كه: ،شود و ايمان راسخ دارد با شكست مواجه مي ،است
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﴿βÎ) ãΝ ä.÷� ÝÇΖtƒ ª! $# Ÿξsù |= Ï9$xî öΝ ä3s9 ( βÎ) uρ öΝä3ø9 ä‹øƒs† yϑ sù # sŒ “Ï% ©!$# Νä. ç� ÝÇΖtƒ .ÏiΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 3 
’ n?tã uρ «! $# È≅©. uθtG uŠù= sù tβθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∉⊃∪﴾)1(.  

شـما غالـب شـود و اگـر شـما را      تواند بـر   ا نصرت دهد هيچكس نمياگر خداوند شما ر«

مؤمنين بايد بر خدا  تواند شما را ياري دهد، پس ذالن نمايد، چه كسي جز خودش ميدچار خ

  .»توكل نمايند

  و ايمان دارد به اين فرمودة او:

﴿ΝŸ2 ÏiΒ 7πt⁄Ïù A's#ŠÎ= s% ôM t7n= xî Zπt⁄Ïù Oοu��ÏW Ÿ2 ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 ª!$# uρ yìtΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊄⊆∪﴾)2(.  

اي زياد غلبه يافتند و خداوند جانب ه هگرو اي اندكي كه به اذن خدا بره هچه بسيار گرو«

  .»گيرد رين را ميصاب

و ايمان دارد به اين كه خداوند پشتيباني ياري دهندگان دينش را و كساني كه براي اعالء 

  خيزند، بر عهده گرفته است: كلمة او بپا مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u βÎ) (#ρç� ÝÇΖs? ©!$# öΝ ä.÷� ÝÇΖtƒ ôM Îm6s[ãƒuρ ö/ ä3tΒ# y‰ø% r& ∩∠∪﴾)3(.  

هايتـان را   دهـد و گـام   نيز شما را ياري مي داگر خدا را ياري دهيد خداون !اي اهل ايمان«

  .»سازد استوار مي

  فرمايد: و نيز مي

﴿ô‰ s)s9 uρ ôM s) t7y™ $oΨ çG uΗ Í>x. $tΡ ÏŠ$t7 ÏèÏ9 tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ öΝ åκ̈ΞÎ) ãΝßγs9 tβρâ‘θÝÁΨ yϑ ø9 $# ∩⊇∠⊄∪ ¨βÎ) uρ $tΡ y‰Ζã_ 

ãΝ ßγs9 tβθç7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊇∠⊂∪﴾)4(.  
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شوند و سپاه ما تحقيقـاً (بـر    اردة ازلي ما بر اين بود كه پيامبرانمان تحقيقاً نصرت داده مي«

  .»غلبه پيدا خواهند كرددشمنان) 

و ايمان دارد به ايـن كـه خداونـد پيـروزي و غلبـه و برتـري و سـيادت را بـه آن دسـته از          

ن تجلي پيـدا كـرده،   ها تحقق يافته و حقيقت آن در وجودشا بندگانش كه صفت ايمان در آن

  فرمايد: وعده داده است، چنانكه مي

﴿Ÿωuρ (#θãΖ Îγs? Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB ãΝçFΡ r&uρ tβöθn= ôã F{$# βÎ) Ο çGΨä. tÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂∪﴾)1(.  

  .»اگر ايمان داشته باشيد، غالب و پيروز خواهيد بود هگين نشويد كهسست و اندو«

علو و سيادت را هيچ كدام بر اساس هوي و فرمائيد كه قرآن فتح و پيروزي و  مالحظه مي

برتري خون و نسـب و مـيهن و    جويي فردي و قومي يامنشي و برتري  س و اميال و بزرگهو

هم هيچ كدام از اين چيزها مد نظرش نبود و  �گذارد، پيامبر  يا ساير موارد ناسيوناليستي نمي

هـا،   يشان برخاسته از اشـرف امـت  ها هم براي پيروزي خود استفاده نكرد، در حالي كه ا از آن

ترين بالد بودند، او با دعوت ديني خود برنامه و منهج خاصـي   ها و مقدس ترين خاندان گرامي

ها و طوايف بشري عليرغم اختالف در وطن، رنگ و  ك از امتيبراي زندگي آورد كه هيچ

ذيرفتنـد و عصـبيت و   پ آن راها و طوايـف بشـري    نياز از آن نبودند، لذا تمام اين امت زبان بي

خواهان عصبيت و جاهليت نبود بلكه دينـي  گرديد، چون اين دين ها ن پذيرش آنقوميت مانع 

اي بـراي   براي تمامي بشريت و در پي استقرار عقيده و مبدأ و منهج و راه و روش شرافتمندانه

ش زندگي بود، بدين جهت خداوند هم عليرغم پيروان كم و ضعف و فقري كه داشت، نصرت

داد و اصوالً هركسي را كه با اين دعوت ديني و با اين برنامة ويژة زندگي قيام كنـد، نصـرت   

  كند، چنانكه فرموده است: ها را تضمين مي دهد و به درازاي روزگار پيروزي آن مي

﴿7 Í×‾≈ s9 'ρé& Ü> ÷“ Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z> ÷“ Ïm «!$# ãΝ èδ tβθßsÎ= ø6 çRùQ $# ∩⊄⊄∪﴾)2(.  
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  .»ستند و بدانيد كه حزب خدا رستگار هستندآنان حزب خدا ه«

خواهم تأثير عوامل و اسباب را انكار نمايم و دعوت به توكل سلبي (توكل بر  البته من نمي

خدا و سلب مسئوليت از خود) بكنم و اصوالً من از كساني كه در عالم خواب و خيال به سـر  

كنند، نيستم بلكه اين فرمـايش خـداي    برند و نياز به داشتن آمادگي و استعداد را انكار مي مي

  ام كه: تعالي را خوانده

﴿(#ρ‘‰Ïã r&uρ Ν ßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο§θè%﴾)1(.  

  .»ها آماده كنيد هرچه در توان داريد براي (مقابله با) آن«

ــت  ــالم و مل ــان اس ــن جه ــت م ــا و دول ــاب  ه ــايش را در كت مــاذا خســر العــالم بانحطــاط «ه
صـنعتي و عقـب    هـاي جنگـي و   طر كوتاهي در آمادگي و كسـب مهـارت  به خا )2(»المسلمين

ام و اين كوتاهي را يكي از اسباب شقاوت  افتادن از اروپا در اين موارد، شديداً سرزنش كرده

بشريت و انحراف جهان از راه خدا به گمراهي و از مسير سازندگي و شكوفايي بـه ويرانـي و   

با آن مخالف هستم طرز فكري است كه در اين اواخـر  چيزي كه من  ام. نابودي قلمداد كرده

بر انديشة جهان اسالم حاكم شده است و آن اين كه به ملل مسـلمان در گوشـه و كنـار دنيـا،     

اي  كنند كه هيچ رسالتي در جهان و هيچ برنامه اي ديگر بشر نگاه ميه هاي از تود همانند توده

سـنجند و موجوديـت    هاي مادي مـي  ات و توانائياساس امكانها را بر ها ندارند و آن راي امتب

هـا يعنـي    كننـد و ديگـر قـدرت بـزرگ آن     ها را با ثروت و ذخايري كه دارند، توجيه مـي  آن

ورزنـد. بـدون    سپارند يا از آن اعراض مـي  را به فراموشي مي» ايمان، طاعت و دعوت الي اهللا«

  .ايم ت عقب افتادهشك ما فقير و ضعيف هستيم و در علم، صنعت، اقتصاد و سياس

بنابراين، بايد زمامداران و رهبران ممالك اسالمي به اين موضوع توجه داشـته باشـند و در   

تـرين قـدرت در جهـان    ارند، ولي باز با اينحال ما بزرگرفع و جبران آن اهتمام كامل مبذول د
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  فارسي ترجمه شده است. (مترجم)
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ان را از توانـد جهـ   هستيم: ديني داريم كه مورد نياز تمام بشريت است، دعوتي داريم كـه مـي  

شود، نجات بدهد. ايمـاني داريـم كـه     فرجام دردناكي كه در انتظار اوست و به او نزديك مي

هاي نيرومنـدي بـراي انجـام عمـل      سازد و گرايش امانت و احساس مسئوليت را در نفوس مي

هـاي پيشـرو جهـان بـا در دسـت       آورد. آنگونه كه ملت مي دوجوه خير و خدمت به انسانيت ب

هـاي   اسباب و وسايل عمل خيـر و خـدمت بـه انسـانيت، چـون از چنـين گـرايش       داشتن كلية 

انسـانيت قـرار   بهره بودند، همة اين وسايل ضايع و بلكه در جهت نـابودي تمـدن و    نفساني بي

گرفت، لذا نياز اروپا در اقتباس اين ايمان از ما شديدتر و بزرگتر از نياز ما به اقتباس از صنايع 

كننـده اسـت. مـا شـريعتي      دهنده و كنترل زيرا ايمان پايه و اساس و جهتها است،  و علوم آن

هـا روبـرو    هايي را كه جامعة بشري در قـرن بيسـتم بـا آن    داريم كه تمام مشكالت و نابساماني

  للعالمين مبعوث شده است: حمةكند. پيامبري داريم كه ر است، حل مي

﴿“Ï‰ôγtƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7 ©? $# …çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈n= ¡¡9 $# Νßγã_Ì� ÷‚ãƒuρ zÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# †n< Î) Í‘θ–Ψ9$# 

ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ óΟ ÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊇∉∪﴾)1(.  

اي آرامـش و  هـ  هواسطة او هركس را كه خواهـان رضـايت الهـي باشـد بـه را     ه خداوند ب«

سازد و بـه   و روشنايي خارج مي سوي نوره ها ب كند و با اذن خود از تاريكي امنيت هدايت مي

  .»كند شان مي راه راست هدايت

بنابرين، ما بايد با اخالص و يكرنگي و با احساس همدردي و دلسوزي و با قدرت و پشت 

 ن راامـ دان به سوي اسالم بپـردازيم و خود گرمي و ايمان، به دعوت اروپاي سرگشته و سرگر

نيرو و انرژي بزرگ را در تغييـر دادن سرنوشـت    دعوتگر و ناجي و بشير و نذير بدانيم، و اين

ها كه بازماندة كاروان و شـاگرد ديگـران    خود و جهان بكار بگيريم تا به مدد آن بعد از مدت

تصاحب كنيم. بايد با ايـن دعـوت مقـدس و سـرافراز     ايم، خود مقام زعامت و رهبري را  بوده
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آن ت، دست بكار بشويم. خواه تضمين كرده اس آن راكه خداوند نصرت آن و نصرت رجال 

  رد كنند و به هالكت و شكست دچار شوند. آن رابپذيرند و ايمان بياورند و خواه  را

هايي نهفتـه در آسـيا و آفريقـا     و گنج رايي مهجوه هسوي جوالنگابايد با اين دعوت رو به 

بازوهـاي  ور و  هـاي بهـره   هايي كه وسايل، علم، صنعت، كشـور پهنـاور و عقـل    بياوريم: ملت

ها اسـتعداد و   بهره اند، آن نيرومند دارند، ولي از دين و اهداف عالي و اصول و مبادي واال بي

بفهمند و خالصـانه   آن راآمادگي پذيرش اين دعوت را دارند و اگر اين دعوت را بپذيرند و 

بـا  ) زير بار آن بروند، مسير تاريخ دگرگون خواهد شد، چنانكـه در عهـد اول (تـاريخ اسـالم    

آوردن تاتار و مغـول دگرگـون   ك و ديلم و در عهد اوسط با اسالم آوردن فارس و تراسالم 

  شد.

آري، ما به انقالب و ايجاد دگرگـوني نيـاز داريـم، انقـالب و ايجـاد دگرگـوني در طـرز        

  ايم. انديشيدن و راهي كه در پيش گرفته



 

  فصل پنجم

  اسالم و جاهليت

وجود داشته اند: يكي دعـوت بـه پيـروي و     قيب همو ر همواره در دنيا دو دعوت مخالف

قيد و بند انسان (جز در مواقع ضروري) است كـه البتـه    فرمانبرداري نفس و آزادي مطلق و بي

در واقع صدها و هزارها نوع بردگي و بندگي در البالي اين آزادي وجود دارد. دعـوتي هـم   

ه تبعيـت وحـي   باشد و او را ب ول ميمكلف و مسئ گويد: انسان بندة خداست و در مقابل او مي

 ،نـام دارد  )1(»جاهليـت «خواند. دعوت اولـي در فرهنـگ اسـالم     الهي و شرائع پيامبران فرا مي

                                           
 ةروزگار قبل از اسالم بر جزيـر ه اي از زمان بوده كه ب ههپندارند كه جاهليت بر بسياري از مردم چنين مي« -1

اي  اي از تاريخ و قطعه ههبر –چنانكه پاكدالن ساده تصور كرده اند  –جاهليت «اما » العرب گذشته است

بلكه خود جـوهر و حقيقـت مشـخص و معينـي      ،داز زمان نيست كه طي شده باشد و قابل بازگشت نباش

ي گيرد، ول خود ميه است كه به نسبت محيط و شرائط و زمان و مكان مختلف، صور و اشكال مختلف ب

ر واقع يك حقيقت بيش نيست. همچنين جاهليت اعـم از آنچـه در   با اختالف در صورت و شكل، از نظ

وجود دارد، چنانكه تيره درونان و ناپاكان تصور كـرده  عربستان قبل از اسالم بوده و آنچه در قرن بيستم 

اند، معني و موضوعي مقابل علم و معرفت و تمدن و تفوق مادي و موازين و مزاياي اجتماعي و سياسـي  

 و انساني در عرف و اصطالح امروز نيست. بلكه جاهليت، چنانكه در قرآن و تفسير تحديـد شـده، يـك   

پذيرد و به حكومت خدا در شـئون و   پيروي از هدايت الهي را نمينوع حالت و كيفيت روحي است كه 

تأليف محمد قطـب و ترجمـة صـدر     »جاهليت قرن بيستم«(به نقل از ». شود مسائل زندگي تسليم نمي

الدين بالغي)  براي توضيح و تبيين بيشتر اين موضوع بهتر است يك تحقيق اجمالي پيرامون جاهليت در 

  در چهار مورد بكار رفته است:» جاهليت«قرآن اصطالح  عمل آوريم. دره قرآن ب

» احـد «ر جنـگ  شـود كـه د   سورة آل عمران): اين آيه مربوط به زماني مي 154(در آية  هليةظن الجا -1

غافلگير شده از كفار قريش ضربة سـختي خـورده    �عايت نكردن فرمايشات پيامبر مسلمانان در نتيجة ر

كنـد، بـه طـوري     ها ايجاد مي ن براي آرامش اعصاب، ميل به خواب را در آاند... در اين هنگامه خداوند 

دچار گمان وظن » اي كه فقط به فكر خودشان بودند عده«و در مقابل » گيرد اي را خواب فرا مي عده«كه 

حق بـه خداونـد گمـان    بنـا : «ها را چنين توضيح داده اسـت  شوند. آيه خود، ظن جاهليت آن جاهليت مي
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شود كه ظـن   لذا از آيه چنين برداشت مي» گويند: آيا كار ما به جايي خواهيد رسيد رند، ميب جاهليت مي

  هاي اعتباري و زودگذر دنيوي. جاهليت يعني ترديد داشتن در قدرت مطلق خداوند در مقايسه با قدرت

آيـا  « شـود:  سورة مائده): اين آيه سؤالي است كه متوجـه اهـل كتـاب مـي     50(در آيه  هليةحكم الجا -2

با توجـه بـه   » دهند و در نظر اهل يقين كيست كه نيكوتر از خدا حكم كند؟ حكم جاهليت را ترجيح مي

هـاي شخصـي و    توانيم دريابيم كه حكم جاهليت يعني حكمي كـه براسـاس غـرض    آياي قبل از آن، مي

  شود. هواهاي نفساني مي

و «اسـت:   �خطاب به زنان گرامي پيامبر سورة احزاب): اين آيه دستوري  33(در آية  هليةتبرج الجا -3

را به  �آيه توجه زوجات پيامبر». د و مانند جاهليت پيشين خودنمايي نكنيدياي خود قرار بگيره هدر خان

هـا   ياد آورند كه در آن موقع زنه دهد تا ب دوران قبل از ظهور اسالم در همان محيط خودشان عطف مي

گذاشتند، همچنين  ند و محاسن را در مقابل اجانب به نمايش ميساخت هاي خود را ظاهر مي چگونه زينت

ها چنان اخالق غلط و ناشايست را تجديد و تكرار نمايد،  دهد كه ديگر حاال نبايد آن ها هشدار مي به آن

چون براي جاهليـت صـفت اولـي (پيشـين) آورده      –توان از آيه فهميد: الف  طور كلي سه نكته را ميه ب

 –دهـد. ب   امكان وجود و بروز جاهليت را در همـان دوران اسـالم و يـا بعـدها هـم مـي       است. بنابراين،

جاهليت و اسالم دو شيوة كامالً متضاد و مخالف بـراي زنـدگي هسـتند و موجوديـت و اسـتقرار اسـالم       

هرگونـه تبـرج زنـان در خـارج محـيط       –باشد. ج  منوط و وابسته به بريدن قطعي و كامل از جاهليت مي

ها  ها، زينت كه زنبه اختصار تبرج جاهليت يعني اين باشد، در انظار اجانب، نمودي از جاهليت مي خانه و

  و محاسن خود را در انظار اجانب نمايان سازند.

گردد: آن موقع كه  ميوضوع اين آيه به سال ششم هجري برسورة فتح): م 26(در آيه  هليةالجا حمية -4

آورنـد. اسـتاد    مراهان او براي طواف خانة خدا ممانعت به عمل مـي و ه �مشركين مكه از دخول پيامبر 

غيرتـي  «نويسـند:   مـي  هليةالجا حميةشهيد سيد قطب در تفسير في ظالل القرآن، ذيل اين آيه در توضيح 

كه به خاطر عقيده و منهج نباشد بلكه تنها براساس تكبر، فخرفروشي، خودنمايي و تعصـب و سرسـختي   

ها (مشركين) را در وجه پيامبر و همراهانش قرار داده بود و مانع از  ان غيرتي كه آنشكل گرفته باشد. چن

هـايي كـه آورده بودنـد، در محـل خـودش،       گذاشتند قرباني شدند و نمي ها به مسجد الحرام مي ورود آن

هـا   نحر شوند. جلوگيري و ممانعتي برخالف عرف و عقايد موجود و فقط به خاطر ايـن كـه بعـداً عـرب    

گويند با قدرت و ارادة خود وارد شده اند! و براساس همين تكبر و نخوت جاهالنه است چنين كاري را ن

شوند و حرمت بيت حرامي كه نـان و روزي از   شد، مرتكب مي ر هر عرف و ديني شنيع شمرده ميدكه 



    

    بازگشت به اسالم      64 
 

 

هـاي جهـان هـم بـه موجـب ايـن دو        نسـل ها و  است، ملتدعوت دوم هم دعوت خود اسالم 

  طول عمر خود شاهد آن بوده است. درت تقسيم شده اند و هر از گاهي جهان دعو

پايان نيست و  و اصوالً تاريخ اديان و عقل و اخالق چيزي جز داستان اين نبرد مستمر و بي

را براي راهبـري دعـوت دوم    �پيروان محمد  ترين نبردي است كه  اين بزرگترين و گسترده

هـا داد، دعـوت    دسـت آن ه و امامت و پيشوايي اين دعوت را الـي االبـد بـ    )1((اسالم) برگزيد

ا و اعصار آن راهبري كرده اند تا اين كه ه ههاي جاهلي در دور ها و تمدن ز امتجاهليت را ني

بر عهده  آن راهاي نصراني اروپا زعامت  حدود دو قرن پيش ارادة خداوند بر اين شد كه امت

رسالت ها به جاهليت و حمل  دوش بكشند، در واقع عامل گرايش آنه ب آن رابگيرند و پرچم 

طر آن بـود كـه مسـيحيت    هـا در راه ايـن دعـوت بـه خـا      سرسـختانة آن آن در جهان و تالش 

حـل   مطلق ديـن را بـدنام كـرده بـود. همچنـين رهبانيـت و عجـز مسـيحيت در        ، تحريف يافته

هاي مسيحي از  ها و كشيش قضاياي انساني و مشكالت بشري و تصوير زشتي كه علما، كاهن

ملت خود و پيشرفت و ترقي ايجاد كردنـد  بين اي كه ما رائه دادند و نيز فاصلهخود مسيحيت ا

هايي كه به دانشمندان و كاشفان آزاد انـديش چشـانيدند، عوامـل ديگـري      و شكنجه و عذاب

ا چنـان دردآور و  هـ  هبودند كه در گرايش اروپا به جاهليت تأثير داشـتند. ايـن آزار و شـكنج   

هـايي   سرگذشت تلخ نـزاع  شود و از ها مو بر بدن راست مي انگيز بودند كه از شنيدن آن رعب

تركد! و به تمـام   اش مي وقوع پيوست، آدم زهرهه ميان دين و تمدن، دين و علم ب كه در اروپا

                                                                                                             
، درهـم  اي حرامي كه نه در جاهليت و نه در اسـالم هتـك نشـده   ه هخوردند و حرمت ما قد است آن مي

بنابراين، حميت جاهليت يعني  .چاپ هفتم) ،510و  509ص  – 7مجلد  –(في ظالل القرآن » شكنند! مي

بلكه براساس تكبر و فخرفروشي و خودنمايي  ،ابراز غيرتي كه معقول و ناشي از عقيده و طرز فكر نباشد

  و لجاجت شكل گرفته باشد.

توانيم به همان نتيجـة كلـي    ها مي ت و كنار هم گذاشتن آننهايتاً براساس نتايج حاصله از بررسي اين آيا

نوع حالت و كيفيت روحي اسـت كـه پيـروي از     جاهليت يك«برسيم كه استاد محمد قطب رسيده اند: 

  ».شود پذيرد و به حكومت خدا در شئون و مسائل زندگي تسليم نمي هدايت الهي را نمي

  دود پنجاه سال پيش نوشته شده اند. (مترجم)خاطر داشته باشيد كه مطالب اين كتاب حه ب -1
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ها بايد تهور و خيره سري كساني را كه بر اين نظام كهنـه شـوريدند، افـزود. ايـن عوامـل       اين

گرفتنـد، بـه    وج مـي هاي اروپا كه در آستانة قيام بودند و به سوي ترقـي ا  موجب شدند تا امت

دعـوت دينـي و    طوري كلي از دين زده شوند و خويشتن را از هر نظام قديم برهانند و با هـر 

اي در مسير خويش بدانند و پيروان ديـن و اخـالق    سنگ لغزنده آن رااخالقي مقابله نمايند و 

  را دشمن سرسخت پيشرفت انساني به شمار آورند.

محض تحول يافتند و اين تحول از غم  گرايي يت و مادههاي اروپا به جاهل امت ،حاله هرب

دار و هالكتـي بـزرگ    وقوع پيوسته و شقاوتي دامنـه ه انگيزترين حوادثي است كه در تاريخ ب

براي بشـريت بـه ارمغـان آورده اسـت، ولـي ايـن تحـول بـه موجـب اسـباب فطـري و عقلـي             

  بايست اتفاق بيافتد. مي

ا و هـ  هتيز و فتح جهان قدم پيش نهادنـد؛ تمـام زمينـ   هاي جوان و پرشور اروپا جهت س امت

بايست با مسـلمانان يعنـي مخالفـان خـود كـه بـر زيبـاترين         امكانات نيز فراهم بود و طبيعتاً مي

سرزمين متمدن و آباد جهان و از لحاظ سياسي و جغرافيايي بر مهمترين و از نظر اقتصادي بـر  

بسـيار بـديهي بـود كـه      بودند، تصـادم نماينـد.  زمين مستولي ترين نقاط  حاصلخيزترين و غني

  ها اتفاق بيافتد و اتفاق هم افتاد! نخستين و بزرگترين رويارويي ما بين آن

هـا بـود روح رسـالتي را كـه بـر دوش       اين جريان در حالي اتفاق افتاد كه مسلمانان مـدت 

بودند خروشـان  اي كه به نيروي آن سيلي شده  كشيدند، از دست داده بودند. همان روحيه مي

ا در مقـابلش تـاب   هـ  هكـرد و صـخر   و بنيان كن كه خار و خاشاك در برابرش مقاومـت نمـي  

و  يـرد گ هـا منشـأ مـي    پايداري نداشتند. قدرت و روحية مسلمانان دائماً از رسالت و دعوت آن

كه ها نشان دادند كه پيام و رسالتي براي جهان ندارند و داعي دعوتي ديني نيستند  متأسفانه آن

ها برايش اعجوبه و معجـزه بيافريننـد و ايـن رسـالت      شجاعت و فتوت را در ايشان بدمد و آن

هـا نسـلي    هـايي را تسـخير كنـد. آن    هايي را فتح نمايد و ممالك و دولت ها و عقل برايشان دل

اي بشر كه آنچه را از خير و شر و حاكميـت حـق و باطـل در جهـان     ه هشدند مانند ساير سالل

افتد، آرام و با خيال راحت مثل يك تماشاچي يا مانند عاجزي كه هيچ كـاري از او   اتفاق مي

  كنند. ساخته نيست نگاه مي
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هـا بـه مقابلـة دشـمن      هـايي را هـم كـه بـا آن     دادن ايمـان و حماسـة دينـي، دل    با از دسـت 

ات كردند و انبوه نفرات و تجهيز شان را سركوب مي شتافتند و سالحي را كه با آن دشمنان مي

شكستند، از كف دادند و مثل ساير مردمان شدند و ديگر بـه داشـتن نيـرو و     درهم مي ن رااآن

كشـيدند و آنچـه در گذشـته از     ها درد مـي  شدند، مثل آن قدرت مزيد و يقين زياد متمايز نمي

  خداوند اميد داشتند، حاال نداشتند.

دان زنـدگي  برنـده در ميـ  ها نيرويي روحي و سالحي  اخالق و فضائلي را هم كه براي آن

سـان بـه نرمـي     هاي صـخره  ها سر فرود آوردند و دل شان در مقابل آنبود و در اثر آن گردنك

گراييدند، از دست دادند و به جاي اين اخالق و فضائل، پذيراي نقايص و عيـوبي اخالقـي و   

اشرت اجتماعي گرديدند كه در زمان خوشگذراني و انحطاط اخالقي و اجتماعي خود، از مع

گاه  ها سرايت كرده بود، اين عيوب و نقايص هم مانند كرم تكيه هاي جاهلي منحط به آن امت

  ساخت. شان را پوسيده مي اي بنايه هخورد و پاي ها را مي آن

رو  هايشـان منجمـد شـد. از ايـن     ا و عقله هها به خشكي گراييد و قريح سرچشمة علوم آن

شـان طـوري بـه جمـود      ا تحـريم نمودنـد، دانشـمندان   اجتهاد و انديشه و اكتشاف و نوآوري ر

توانستند چيزي به ثروت علم خود بيافزايند و درها و  عقلي و ركود علمي دچار شدند كه نمي

منافد جديدي را بروي عقل بگشايند و به علوم طبيعت و جهان توجه مبذول دارند، در حـالي  

نمودنـد و دانشـمندانش اسـرار     مي كه اروپا در جهت مصالح خود، نيروهاي طبيعت را تسخير

ردبـان تـدارك ديـده    گرانش در زمـين تونـل و در آسـمان ن   كردند و كار جهان را كشف مي

  بودند.

ها بود كه از جهاد فـي سـبيل اهللا دسـت كشـيده و بـه       فرمانروايان و شاهان مسلمان نيز قرن

ه بودنـد. تـا آنجـا كـه     بار و شهواني و دنياپرستانه، مشـغول شـد   توزانه و رقابت هاي كينه جنگ

و برخــي از  )1(اســالم را تهديــد كــرد و كســي جــز صــالح الــدين ايــوبي )1(هــا هجــوم صــليبي

                                           
هـاي   هاي غرب در قرون وسطي در طـي سـال   هاي صليبي: منظور حمالتي نظامي است كه مسيحي جنگ -1

شدن به ايـن اسـم، آن بـود     علت ناميده ،هاي مقدس انجام دادند بر سرزمين براي استيالء م1291 – 1096
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اتفـاق افتـاد ولـي گـويي چيـز قابـل        )2(همدستانش در مقابل آن قد علم نكرد، فاجعـة انـدلس  

هاي سـرگردان، هجـوم آوردنـد و قـواي مسـلمانان را       توجهي نبود. تاتار و مغول هم اين ملخ

  .)3(ها را سست و ناتوان ساختند هم شكستند و بيش از پيش آندر

هـا   شـان يـاري داد و از طريـق آن    هـا را در فتوحـات   ها آن عواملي بودند كـه اروپـائي   اين

ها بزرگتـرين پيـروزي بـود كـه جاهليـت در       جاهليت بر اسالم نصرت يافت و اين بعد از قرن

                                                                                                             
ه مرتبـه بـ   8هـا در   الح خود نشان كرده بودند. اين جنـگ كه جنگجويان، عالمت صليب را بر لباس و س

  وقوع پيوسته اند. (مترجم)

م) در تكريت عـراق متولـد و در    1138هجري ( 532ايوب): وي در سال صالح الدين ايوبي (يوسف بن  -1

ها بـه   دمشق وفات يافت، وي مؤسس دولت ايوبي است و بزرگترين فرمانرواي مسلمانان در زمان صليبي

مـيالدي قـدرت خالفـت را در بغـداد      1171آيد. وي خليفة فاطمي را عـزل نمـود و بـه سـال      ب ميحسا

ها پيروز شد و به اشغال سوريه و موصل پرداخت، بـر طبريـه    بدست گرفت، در نزديكي حمص بر زنگي

ــ    مــيالدي شكسـت داد و فرمــانرواي قــدس   1187سـال  ه مسـتولي شــد و فرنـگ را در نزديكــي حطـين ب

ة صلح بسـت و  ها معاهد را اسير ساخت و بيت المقدس را فتح كرد و سرانجام با صليبي» ينيانلوز دي غي«

  م) وفات يافت. (مترجم)1193هـ ( 598در سال 

) تسخير شد، بـه ايـن   Vandalesها ( ): بعد از آن كه جنوب اسپانيا توسط و اندالAndaluciaاندلس ( -2

هـا گرفتـه اسـت. بعـداً كـه مسـلمانان شـبه جزيـره ايبيريـا           آننام معروف گرديد و در واقع نام خود را از 

)Iberie ،خواندند. (مترجم) بدين نام مي آن را) يا شبه جزيرة اسپانيا و پرتغال را فتح كردند  

انگيـز و دردآور   ن اين واقعة غماموپير »ماذا خسر العالم بانحطـاط المسـلمين؟«مؤلف در كتاب ديگر خود  -3

هفتم هجري موقعي كه تاتار حمله به حكومت خوارزمشاه و مملكت جديد االسالم  در قرن«نويسند:  مي

نمود، عظمت اسالم از دست رفت و بغداد در دست آنان قرار گرفـت و ديگـر كسـي از اسـالم حسـاب      

هـاي   برد. مملكت اسالم تا حدي خراب شده بود كه حيوانات بيابان بدون غذا مانـده بودنـد و ملـت    نمي

نمودند. باالخره تاتار و مغول اندوختة مسلمين را ربودند و  ه اسالم و شهرهاي اسالمي ميمختلف حمله ب

آنگـاه خشـم و نـاراحتي خـود را از ايـن مصـيبت بـزرگ، چنـين ابـراز          ». اشغال كردند ان راحكومت آن

زمـان  رفتن عـالم، كـافي اسـت     براي ناراحتي جهان و ظلم و جنايت نسبت به انسانيت و از بين«دارند:  مي

(بـه نقـل از ترجمـة    ». بدون دين و فرهنگ و تمدن بسپارند اي نادان و وحشي و ه دست عدهمملكتي را ب

  . (مترجم) –) 217ص  –فارسي كتاب 
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گفت: امروز حق خود را از دشمنم  ر زبان داشت ميمقابلة با اسالم بدان نائل شده بود و لذا اگ

هايي را كـه بـه    هايي كه از بين برد و تمدن هايي كه فتح نمود و دولت باز ستاندم و انتقام امت

كـنم و پسـتي و    نابودي كشاند، از او پس گرفتم. از امروز به بعد در بالدش شكوفايي بپـا مـي  

هم سر راهم  يافتم و چيز راي خود به جريان مينمايم و در مج حاصلخيز مي آن راهاي  بلندي

  كند. ميرا سد ن

گفت راست گفته بود، زيرا مسلمانان عليـرغم ضـعف خـود، امنـاء رسـالت       اگر اين را مي

يگانه پناهگـاه ديـن و مـدافع اخـالق و      ،حالهر ها و به هاي آن پيامبران و حامل چراغ شريعت

ليت بزرگترين مانع بودند و همواره بزرگترين خطر ها در برابر جاه فضيلت در دنيا بودند و آن

  ساختند. را متوجه آن مي

مسلمانان در اين شكست، صدمه و زيان فراواني ديدند و واقعـاً مصـيبت بزرگـي دامنگيـر     

هاي خـود را از   باريد و نيز تقريباً تمام دولت ها شد: كشورشان را كه از آن شير و عسل مي آن

گي سياسي و عقلي دچـار شـدند و اگـر از بنـدگي ماديـت رهـايي       دست داد و به دو نوع بند

  يافتند، همچنان در بندگي علمي و اخالقي باقي ماندند.

ها رسيده بود و در طول  اي كه از تعاليم پيامبران به ارث به آن هاي حسنه در اخالق و خوي

شـجاعت و  ها حفاظت كرده بودند، دچار انحطـاط شـدند از قبيـل: صـدق و امانـت،       اين قرن

، تقواي خدا در نهان و آشكار و پاسـداري حـدود   اري، عفت و پاكدامني، كرم و تواضعوفاد

كنـد،   هاي آسماني و اهل جاهليت را از هم جدا مـي  وي در موارد ديگري كه پيروان شريعت

اي ننگ بشرت را كه اروپا از روم ه ههاي غرب، عيوب اخالقي و لك همچنين تحت تأثير امت

هـا مسـلط    هـا، بـه ارث بـرده بـود، بـر آن      پرست و از قرون تاريك و جاهليـت آن  و يونان بت

هـا و حـرص و طمـع     گرديد. مانند: نفاق و ريا، به اقتضاي مصلحت بسر نبـردن عهـد و پيمـان   

نهـادن بـه مـال و ثـروت و مقـدم دانسـتن       ان به قدرت داشتن و صـرفاً احتـرام   مادي و تنها ايم

  .ائلمصالح و منافع بر اخالق و فض

بلكه مبـاني اخـالق    ،صدمه و خسران انسانيت در اين انتقال و دگرگوني ناچيز و ساده نبود

هـاي عـدل و پسـنديده هـم     هاي قـديم حتـي نظام  در همه جا متزلزل شد و تمام نظامو فضيلت 
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ا شـيوع يافـت،   ه ها و خانواده هسر و پايگي در خان مورد حمله قرار گرفتند و هرج و مرج و بي

طاعت پدرش سرپيچي كرد و زن شوهرش را بجا گذاشت و بر او شوريد. صلة رحـم  پسر از ا

انحالل يافت و كوچك حاضر نشد بزرگ را احترام كند و بزرگ هم حاضر نشد به كوچك 

توزي جاي الفت و محبت را گرفـت و رقابـت در زنـدگي دنيـوي و      ترحم نمايد، جفا و كينه

ها آفات و بالهايي پديدار  اي يافت و از اين گستردهترقي مادي و اسباب مقام و ثروت، دامنة 

دنبـال  ه شدند كه صفاي زندگي را تيره ساخت و دل و روح را ميرانـد و عـوارض ديگـري بـ    

دارد و مشـكل   ها ابـراز مـي   داشت كه هر ديانت و تمدن شرقي، اندوه و نگراني خود را از آن

  ها. مشترك است ميان مسلمانان و ساير شرقي

ها را بدسـت گرفتنـد و    هاي غرب حاكميت در اموال و نفوس انسان بود كه امتسان  بدين

مالك صلح و جنگ شدند و جهان همانند كودكي يتيم يا جواني سفيه كه امورش در دسـت  

كشـانند و   اي او را به ميدان نبـرد مـي   قرار گرفت، دفعهها  ديگران باشد، در پناه و حضانت آن

نمايند و او در صلح يا جنـگ دسـتي بلنـد يـا حرفـي شـنيدني        باري صلح را بر وي تحميل مي

ندارد، اين هزيمت و خسران عام چه تأثيري بايد در نفوس مسلمانان و بطور كلـي در روحيـة   

  بني آدم بگذارد؟

انساني بايد بدان پاسخ دهد و پاسخ هم خواهند داد، و ليكن  ها، هر در رابطه با عموم انسان

ها بود كـه   مسلمانان گردد، زيرا اين ملك وسيع و امر و نهي از آن بهتر است اين سؤال متوجه

ها چيره شود و مسلمانان  كند بر تمام دين هاست كه اقتضا مي ها رسيد و اين دين آن به اروپائي

رو هر مسلماني كه دلش نمرده باشد، خواهد  يگانه الگو و اسوه براي كل جهان باشند، از اين

سلمانان از بغض و كينه نسبت به جاهليت لبريز گردد و اهـل جاهليـت   گفت: طبيعتاً بايد دل م

هـا در جهـان    را همه جا مانند دشمني غاصب و رقيب نگاه كنند، طبيعت رسالت و دعوت آن

تأثير گذاشتن در عقول مردم هاي جاهلي را از رهبري جهان و  امت ،قبل از هرچيز اقتضا دارد

و از فعاليت جاهليت در جهان جلوگيري كند و قـدرت  ها عزل نمايد  دادن افكار آنو جهت 

اي موجود نباشد و دعوتي بـه رقابـت بـا     را از او بگيرد تا در مسير دعوتش هيچ آشوب و فتنه
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هـا را بـه دو سـوي     دعوت الهي نپردازد و در دنيا جايي براي نزاع دو عامل كه نفـوس و عقـل  

  :مختلف بكشانند، باقي نماند

﴿®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ ÷G Ïù tβθà6tƒuρ ßƒÏe$!$# … ã&—# à2 ¬!﴾)1(.  

  .»اش، دين خدا بشود اي موجود نباشد و دين همه كه فتنه تا اين«

ها و برتـري   داند كه صرفاً سيادت اين امت هر صاحب بصيرتي بلكه هر صاحب بصري مي

 ها خود تبليغ بزرگي است بـراي ديـن و تمـدن و مبـادي و منـاهج تفكـر و       سياسي و مادي آن

ها بدانسان كه هيچ منطق و استدالل و حجت و فلسفه و اخالقي ياراي مقاومـت در   اخالق آن

بينيـد بـا    رسـد، كمـا ايـن كـه مـي      ندارند و دعوت اديان بر ضد آن، به جايي نمـي  آن رابرابر 

شوند. ايـن   ها مثل آهن جذب آن مي آمده است كه دلي كه دارد بسان آهنربايي درهاي زينت

در مـورد عهـد فرعـون (چنانكـه قـرآن بـازگو        �است كه در دعاي موسـي   تييهمان واقع

  كند: نموده) آمده است و در هر عصر و مصري صدق مي

﴿$uΖ −/ u‘ š�̈Ρ Î) |M øŠs?# u šχ öθtã ö� Ïù …çνV|tΒ uρ ZπoΨƒÎ— Zω≡uθøΒ r&uρ ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $uΖ −/ u‘ (#θL= ÅÒã‹ Ï9 tã 

y7 Î=‹Î6y™ ( $uΖ −/ u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’n?tã óΟ ÎγÏ9≡uθøΒ r& ÷Šß‰ô©$# uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% Ÿξsù (#θãΖÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym (#ãρt� tƒ z>#x‹ yèø9 $# 

tΛÏ9 F{$# ∩∇∇∪﴾)2(.  

اي.  ر زندگي دنيا دادهبه فرعون و اطرافيانش زينت و مال بسياري د پروردگارا! هرآينه تو«

 كننـد. پروردگـارا!   تـو منحـرف مـي   راه ها و اموال مردم) را از  ها (با اين زينت آن پروردگارا!

هايشـان را تحـت فشـار بگـذار. چـون ديگـر ايمـان         ها بـاقي مگـذار و قلـب    اثري از اموال آن

  .»(با چشم خود) ببينند آورند مگر اين كه آن عذاب دردناك را نمي

رفـت اروپـا و    مـي رفـت؟ انتظـار    از مسلمانان يعني حامالن رسالت اسالم چه انتظـاري مـي  

در  آن راچون دارند براي عظمت جاهليت پـرچم   ،عيم و پيشواي جاهليت بدانندآمريكا را ز

                                           
  .39سورة انفال، آية  -1
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ها ام المسائل  اي در نظر آن بايست چنين مسأله كشند، به عالوه مي اي هستي بدوش ميه هكران

هـا   كرد و تمام سعي و تـالش آن  ها را به خود مشغول مي بود و ذهن آن و بزرگترين مسئله مي

اي از نواحي جهان براي تبليغ اسالم عليـه ايـن    واجب بود در هر ناحيه شد. در آن مستغرق مي

ساختند و هيچگاه موضعي خالف اسالم و مسـلمين اتخـاذ    دعوت جاهليت، خود را آماده مي

بايسـت كـاري    ها نمي كرد، آن نمودند، هرچند هم مصالح ملي و سياسي و مالي اقتضا مي نمي

زد  ميهـا سـر   ن بشود و نبايد چيـزي از آن اهليت در جهادادند كه موجب تغذية ج را انجام مي

هـا در جهـان گسـترش     ها به اين نظام جاهلي باشد كه همين امـت  كه نشانة تمايل و اعتماد آن

بودنـد و در انجـام جـرم و عـداوت      بايست خواهان گسـترش آن مـي   داده بودند، يا االقل نمي

شـدند. امـا آنچـه كـه تأسـف       شريك مـي ها كه ديگر عداوتي بزرگتر از آن وجود ندارد،  آن

در يكـي از   �كنـد و چنانكـه علـي ابـن ابـي طالـب        عميق و تعجب شديد در دل ايجاد مـي 

ميرانـد و فهـم را مشـغول     بقدري شـگرف اسـت كـه قلـب را مـي     «فرمايد:  اي خود ميه هخطب

حقيقـت را  ، آن است كه هيچ يك از مسلمانان ايـن  »افزايد ها مي دارد و به اندوه و نگراني مي

با اين همه وضوح و روشني نفهميدند و از موقف صحيح خود در جهان، لغزيدند و فرامـوش  

هاي جاهلي اروپا، داعي دو نظام متضاد براي زنـدگي و دو   ها و امت كردند و ندانستند كه آن

  آيد. اي بچربد، ديگري باال مي كفهتمدن متناقض بسان دو كفة ترازو هستند كه هرگاه 

هـا و تحـت    شـدن عواطـف آن   علت ناآگاهي از دين خود و دگرگونه مسلمانان بامروزه 

نگرنـد و در ميـان    تأثير تبليغات دشمنان اسالم، به جاهليت اروپا مانند يگانه همپيمان اسالم مي

ها نزديكتر و براي مصالح و اغراض سياسـي   هاي اروپايي هركدام را كه به آن ها و دولت ملت

هـا بـا داشـتن اخـتالف در      دانند كـه آن  را نمي اندازند و اين باشد، قرعه ميشان مفيدتر  و مالي

تـوزي   نظام سياسي و ادارة امور داخلي و سياسـت خـارجي خـود و عليـرغم عـداوت و كينـه      

شـان كـه    ظاهري در بين خود، برادراني شقيقه از يك پدر و مادرند! و در اصول اوليه و فلسفه

هـا بلكـه    انديشـمندان مسـلمان و شـاگردان آن    اختالفي ندارند.نامد،  جاهليت مي آن رااسالم 

ها  حتي رهبران و زعماي مسلمين (تا چه رسد به عوام) اين تصور را نكردند كه مادام اين امت

د، الگـوي تمـام عيـار و نمونـة     مند بوده و مادام كه بـر جهـان حـاكم باشـن     از غلبة سياسي بهره
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ها  تمدن و فضائل و رذائل خواهند بود و مادام كه كلمة آنآل در اخالق و رفتار و علم و  ايده

يابـد و هيچگـاه در جهـان     اش علـو نمـي   رسـد و كلمـه   عليا باشد هيچ دعوت ديني به ثمر نمي

اخالق فاضله حـاكم نخواهـد شـد و ارزش پيـدا نخواهـد كـرد. بنـابراين، مصـلحت اسـالم و          

و زعامت جهان عزل گردند و اگـر قـرار    ها تماماً از رهبري انسانيت در اين است كه اين امت

است تنها مسئول صالح و فساد جهان مسلمانان باشند و مقام اجراي عدالت و گواهي خداوند 

هـا تفـويض گـردد، بايسـتي در ايـن راه بـيش از سـاير         و مراقبت حركت و سير جهان، بـه آن 

رزه بـا جاهليـت و   دار ايـن حركـت در مبـا    هـا تـالش نماينـد و نـه تنهـا طاليـه       ها و امـت  ملت

  .ها ختم گردد ها، آغاز و بدان بلكه بايد دعوت از آن ،هايش باشند امت

هـايش و بـه تمـام طبقـات مسـلمانان نظـري        هـا و دولـت   اما بهتر است به كل اسالم و ملت

بينيد داللت نمايد بر اين كـه ايـن امـت پراكنـده در گوشـه و كنـار        بيندازيد، آيا چيزي را مي

اي باشند؟ و از آنچه اتفاق افتاده  لتي در جهان و برخوردار از دين و عقيدهزمين، صاحب رسا

ها عليه جاهليت و اهل آن نفرتي احسـاس   است اندكي اظهار ناخرسندي نمايند يا در سينة آن

بـه جهـاد   » كلمـة اهللا« شود؟ و در صدد باشند براي اسـالم پرچمـي برافرازنـد و در راه اعـالء    

گذرد،  خاطر كه به هرچه در جهان امروز مي ه امتي هستند آرام و آسودهر! بلكبپردازند؟ نه خي

هـاي آن   خيـال بـا جاهليـت و امـت     و بـي  اي صاف و چشماني پرفـروغ  و با سينهراضي هستند 

  دارند. ها تقديم مي شان برآيد، به آن كنند و هر كمكي از دست همكاري مي

  يـذوب القلـب مـن كمـدلمثل هـذا 
  

  يمــــــــانإالم و ســــــــإإن كــــــــان فــــــــي القلــــــــب 
  

  شود اگر در آن اسالم و ايماني موجود باشد. از اندوه چنين حوادثي دل آب مي

ي آري، اگر در دل اسالم و ايماني موجـود بـود، مسـلمان بـه ايـن خـواري و پسـتي راضـ        

گردد به اين كه فرد مسـلمان بخـاطر خـدا دوسـت بـدارد و       ميها بر شد، و ليكن تمام اين نمي

هاي او همه در جهت رضـاي خـدا باشـد و بـه      ها و دشمني د و دوستيبخاطر خدا غرض بورز

 ،قق ايمان شـرط دانسـته اسـت   حهمين جهت قرآن وجود اين صفت را در فرد مسلمان براي ت

  :فرمايد آنجا كه مي
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﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? “Íiρß‰ tã öΝä. ¨ρß‰ tã uρ u !$u‹ Ï9÷ρr& šχθà) ù= è? Ν Íκö� s9 Î) Íο̈Šuθyϑ ø9 $$Î/ ô‰ s% uρ 

(#ρã� x6x. $yϑ Î/ Νä. u !% ỳ zÏiΒ Èd,ysø9 $# tβθã_Ì� øƒä† tΑθß™§�9 $# öΝ ä.$−ƒÎ) uρ � βr& (#θãΖ ÏΒ ÷σè? «! $$Î/ öΝ ä3În/ u‘ βÎ) ÷Λ äΨ ä. 

óΟ çFô_t� yz #Y‰≈ yγÅ_ ’ Îû ’ Í?‹Î6y™ u !$tóÏG ö/$# uρ ’ ÎA$|Êó÷ s∆ 4 tβρ”� Å¡è@ Ν Íκö� s9 Î) Íο̈Šuθyϑ ø9 $$Î/ O$tΡ r&uρ ÞΟ n= ÷ær& !$yϑ Î/ ÷ΛäøŠx6 ÷zr& !$tΒ uρ 

÷Λ äΨ n= ÷ær& 4 tΒ uρ ã&ù# yèø6 tƒ öΝ ä3ΖÏΒ ô‰s) sù ¨≅ |Ê u!# uθy™ È≅‹Î6¡¡9 $# ∩⊇∪ βÎ) öΝ ä.θà6s) ÷Vtƒ (#θçΡθä3tƒ öΝ ä3s9 [ !#y‰ ôãr& 

(# þθäÜÝ¡ö6tƒuρ öΝä3ö‹ s9 Î) öΝåκ u‰Ï‰ ÷ƒr& Ν åκtJoΨ Å¡ø9 r&uρ Ï þθ�¡9 $$Î/ (#ρ–Šuρuρ öθs9 tβρã� à6 õ3s? ∩⊄∪﴾)1(.  

شما براي  ،اي كساني كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد«

فرستيد در حالي كه به آنچه از طرف خدا برايتان آمده، كافر شده اند،  ها پيغام دوستانه مي آن

كنند (به آن علت) كه به اهللا پروردگار ايمان داريـد، بـا ايـن كـه (از      پيامبر و شما را بيرون مي

ها پيغام  يار خود) براي جهاد در راه من و به طلب رضاي من خارج شده ايد، پنهاني براي آند

دانم، و  سازيد (همه را) مي ميكنيد و آنچه آشكار  فرستيد، در حالي كه من آنچه پنهان مي مي

كه از شما اين كار را بكند، از راه راست منحرف شده است. اگر (كافران) بـر شـما دسـت    هر

هاي خود را با نيت سوء به سـوي شـما    ها و زبان در حق شما دشمن خواهند بود و دست يابند،

  .»گشايند و دوست دارند شما نيز كافر شويد مي

  آورد: را مثال ميآنگاه در اين مورد ابراهيم و يارانش 

﴿ô‰ s% ôM tΡ% x. öΝ ä3s9 îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) tÏ% ©!$# uρ ÿ…çµyètΒ øŒÎ) (#θä9$s% öΝ Íη ÏΒ öθs) Ï9 $‾Ρ Î) (#äτℜ u t� ç/ öΝ ä3ΖÏΒ 

$£ϑ ÏΒ uρ tβρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $tΡ ö� x6 x. ö/ ä3Î/ # y‰t/ uρ $uΖ oΨ ÷� t/ ãΝ ä3uΖ ÷� t/uρ äοuρ≡y‰ yèø9 $# â !$ŸÒøót7 ø9 $#uρ #́‰ t/ r& 4®Lym 

(#θãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÿ… çνy‰ômuρ﴾)2(.  

آنگاه كه بـه قـوم    ،لگوي نيكويي هستهمانا براي شما در ابراهيم و همراهانش اسوه و ا«

ايم و ميان ما و  پرستيد بيزاريم و به شما كافر شده خود گفتند: ما از شما و آنچه غير از خدا مي
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اي ابدي موجـود باشـد تـا وقتـي بـه خـداي يگانـه و يكتـا ايمـان           شما عداوت و بغض و كينه

  .»بياوريد

خن ابـراهيم و يـارانش مالحظـه    خوانندة عـرب، نكتـه را در اوج بالغـت و وسـعت در سـ     

tΡ$﴿ آنجا كه گفتند: ،ديكن مي ö� x6 x. ö/ ä3Î/ ﴾ تـان كـافر    ينبه د :به شما كافر شديم و نگفتند يعني

شديم، گويي قوم ابراهيم خود پيكره و مجسمة طرز فكر جاهليت با تمـام معـاني و اشـكال و    

شان روح كفر و  مدن و فرهنگها و علوم و فلسفه و ت مظاهر آن شده اند و در تمام زندگي آن

محروم شـده   اهلي كه از هدايت و علوم پيامبرانجهل رسوخ كرده است و اين در هر امت ج

ه و حيات و علوم و تمدن خود را براساس حواس خود يـا قيـاس و تجربـه بنـا كـرده باشـد، بـ       

ه بـ  ،دگيـر  و همراهانش تمام اين مفاهيم را دربـر مـي   � شود، انكار ابراهيم خوبي لمس مي

ها با اين سخن اعالن كرده اند كه بر نظام جاهلي وقت بـا تمـام جوانـب     طوري كه گويي آن

هـا   آن شوريده اند و هم به نظام و هم به اصحاب آن كافر شده انـد و هـيچ فضـيلتي بـراي آن    

  كنند! قائل نيستند و اندك خضوعي در برابرشان نمي

چگونه مسلمانان در حالي كـه تـابع ديـن و    حال بايد خواننده نگاه كند و عبرت بگيرد كه 

شـان   اصحاب يقين بودند، به سردمداران جاهليت وائمة كفر ايمان آوردنـد و گرچـه بـه ديـن    

رو است كه  پرستيدند. از اين ها را با تمام معني مي ايمان نياورده بودند، اما در عوص خود آن

  فرموده است: تكفير طاغوت نموده و خداوند ايمان به ذاتش را مشروط به

﴿yϑ sù ö�à6 õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒuρ «! $$Î/ Ï‰ s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™$# Íοuρó� ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øOâθø9 $#﴾)1(.  

راستي به دسـتگيرة قابـل اعتمـاد    ه هركس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان بياورد، ب«

  .»زده است الهي چنگ

اعتنا شـدند و سرنوشـت انسـانيت و آينـدة      ياما از وقتي كه مسلمانان به امر دين و اخالق ب

وائد مادي كشور ها بر مصالح سياسي و ف اهميت ماند و تمام هم و غم آن ها بي جهان براي آن

                                           
 .256سورة بقره، آية  -1



    

  75  اسالم و جاهليت
  

 

ها رها شـده و كـار بدسـت     زمام آن رشان متوقف گرديد، ديگ تر اشخاص يا به عبارت صحيح

كشتي جاهليت كـه بـراي سـفر    اين  :دهم ها سپرده است. و ليكن در پايان هشدار مي آن ,خود

كـرم خـورده و    آن را حست كه الواها خود اختيار نموده اند، در محاصرة موجهاست و مدت

پوسيده است و ناخداهايش در هدايت آن به اختالف نظر دچار گشـته انـد، بايـد ايـن را هـم      

ان شـ  هاي كشتي و كلية كساني كه سرنوشـت  بدانند اگر اين كشتي غرق شود، الجرم سرنشين

كند مگر اين كـه   به آن بستگي دارد، غرق خواهند شد و كسي از عذاب خدا نجات پيدا نمي

  چرا كه خود فرموده است: ،مورد ترحم قرار بگيرد

﴿Ÿωuρ (# þθãΖ x. ö�s? ’n< Î) tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß ãΝ ä3¡¡yϑ tG sù â‘$̈Ψ9$# $tΒ uρ Νà6s9 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ôÏΒ u!$uŠÏ9 ÷ρr& ¢Ο èO Ÿω 
šχρç� |ÇΖè? ∩⊇⊇⊂∪﴾)1(.  

وقت جـز   و به كساني كه ظلم كردند نگراييد چون آتش شما را فرا خواهد گرفت و آن«

  .»خداي ياوري نخواهيد داشت و نصرت هم داده نخواهيد شد

                                           
  .113، آية سورة هود -1



 

  فصل ششم

  شاهرگ حيات جاهليت

ايم و هنوز در خاطرمان مانده، اين است كه يك  ايي كه در كودكي شنيدهه هيكي از افسان

هـايي   نمايد، آن مرد هم با تمام قدرت و توان خود و با سـالح  به مردي تعدي مي عفريت جن

بـرد و   بندد، مرد با اسلحه و شمشير و تيرهايش به عفريت حمله مي كه دارد، كمر به قتل او مي

شود او را به هالكت برساند. او بارها و  رود، اما موفق نمي هرچه تير دارد، به سوي او نشانه مي

رسـد، مـرد    آزمايد، ولـي بـه جـايي نمـي     هاي بسيار ديگري را مي كند و سالح مله ميبارها ح

ماند در اين كه چكار بكند و نزديك بود كه از كشتن عفريت قطـع اميـد بنمايـد، در ايـن      مي

دان يـك طـوطي اسـت و     كه روح ايـن عفريـت در چينـه    :گويد موقع يكي از عقالء به او مي

ين قفس هم به شاخة درختي آويزان است و درخت هم در طوطي هم در يك قفس آهني و ا

هـاي بـزرگ    جنگل بزرگي است كـه پـر از درنـدگان خطرنـاك و مارهـاي سـمي و عقـرب       

سـر فـراوان دارد،    اي مرتفع احاطه شده و راه يافتن به آن، دشـوراي و درد ه هباشد و با كو مي

كشد  ا يكي پس از ديگري ميگذارد و جانوران وحشي ر ا را پشت سر ميه ها و دره همرد كو

كنـد، اول تكـان و لـرزش     خفـه مـي   آن رارسد و طوطي داخل  تا اين كه باالخره به قفس مي

اي آسـمان را تيـره و تـار سـاخت و آنگـاه      ه هبزرگي، كرة زمين را به گردش درآورد و كران

ان آن س ت آخرين فريادش را كشيد و براي هميشه از جنبش و حركت باز ايستاد و بدينيعفر

  آورد. مرد با زحمت و تالش فراوان، دشمن خود را از پاي درمي

براي نوايش تعريف كرده، شنيده باشيد  آن رااي  شايد اين افسانه را از پيرزني كه در خانه

  و با استهزاء از كنارش گذشته و گفته باشيد:

  كني ننه! خوب سرهم مي

 آمـوزد هـر   امـا بـه مـا مـي     ،مي اسـت اي قـدي ه هاساس و از افسان آري، اين يك داستان بي

اي يك شاهرگ حيات دارد كه تا وقتي اين شاهرگش هدف قرار نگيرد و قطـع   موجود زنده

بسياري پيرامون اين مقتل و شاهرگ را فرا  پردايرود، ديگر اين كه موانع و  نشود، از بين نمي

  گرفته اند.



    

  77  شاهرگ حيات جاهليت
  

 

هاي بسـياري را   ات و زخمبر امت اسالم هم عفريتي از حيات جاهلي، مسلط شده و صدم

فهميد، را  توان اين ها مي به طوري كه از غالب رفتار و اخالق مسلمان ،بر آن وارد كرده است

نكـردن محـارم الهـي و بـه     انجام معاصي و رعايـت  باكي در  شمردن احكام شرعي و بي سبك

رذائـل و  هـا و گرويـدن بـه     بندگي گرفتن بندگان خدا، شهوتراني و اسراف در لذايذ و لـذت 

  گريختن از فضائل، نمادهايي از اين صدمات هستند:

﴿βÎ) uρ (#÷ρt� tƒ Ÿ≅‹Î6y™ Ï‰ô©”�9 $# Ÿω çνρä‹ Ï‚−G tƒ Wξ‹ Î6y™ βÎ) uρ (#÷ρt� tƒ Ÿ≅‹ Î6y™ Äcxöø9 $# çνρä‹ Ï‚−G tƒ Wξ‹ Î6y™﴾)1(.  

را  هـه را گذارند، ولي اگـر راه نـاروا و بـي    اگر راه رشد و تعالي را ببينند، در آن قدم نمي«

  .»گيرند ينند، در پيش ميبب

  مردم سه طبقه شده اند: طبقة عوام، طبقة متوسط و طبقة بزرگان.

چرخد  ها مي هايي هستند كه سنگ آسياي زندگي به سرعت به دور آن طبقة عوام: مسكين

كنند به دين و سعادت اخروي و فرارسيدن مرگ بينديشند، تنها هـم و   و هيچگاه فرصت نمي

انداز بكنند و  كاري پس و براي ايام فراغت و بي شان را بپردازند ه مالياتها اين است ك غم آن

شان را تهيه و تدارك ببينند، درست مانند گـاو   قوت روزشان را فراهم نمايند و پوشاك عيال

كشـند   كنند و همواره به اميد يك آسايش خيالي رنج و عذاب مي و خر در زندگي تالش مي

هاست، مدام از خانـه بـه دكـان و از     ها و مشقت اي تداوم اين رنجكنند بر و اگر استراحتي مي

و از تر  بستر به كارخانه، بازار و يا اداره در تكاپو هستند و از درد و رنجي به درد و رنجي تازه

ها آخر ندارد تـا آنگـاه كـه مـرگ      هاي آن ها و رنج افتند و تالش مياندوهي به غمي ديگر در

دريـغ از آن  «گوينـد:   آينـد و مـي   وقت است كه به خود مي يد و آنآ ناگهاني به سراغشان مي

  .)2(»مهمه رنج و زحمتي كه كشيدي
ها بدتر است، خداوند به حرص و طمع  شان به مراتب از آن طبقة متوسط هم حال و وضع

كنند و هيچگاه  طوري كه دائماً به باالتر از خودشان نگاه مي ،شان ساخته است ورزي معذب

                                           
  .146سورة اعراف، آية  -1

 سورة انعام. (مترجم) 31قسمتي از آية  -2
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هاي  رو به غم و اندوه پيوسته و پشت سر هم و سختي بينند، از اين از خودشان را نميتر  پائين
، همواره به اليه و نااليشان پاياني نداردكنند و گ مستمر گرفتارند و هميشه خود را سرزنش مي

 اي كه هيچگاه به خط ولند، مسابقهبرد و باخت مشغ ا و مسابقة بيمنته بندي بي يك شرط
دنبالش ه بينند و ب رسند، غايت و پايان ديگري را هم مي سند و اگر به غايتي مير پايانش نمي

نمايد، چنانكه افق يا پرتو خورشيد از طفلي كه  دوند ولي باز مقصد و غايت دورتر مي مي
سان هيچگاه به آن  گريزند! و بدين شوند و مي ها را به چنگ آورد، دورتر مي خواهد آن مي

فرا  ها مرگش رسند، و وقتي يكي از آن يشان نم آلو رفاه ايده  سرمايه و ثروت و جاه
اي از پيش براي آخرت  چون توشه ،گيرد رسد، سراسر وجودش را غم و اندوه فرا مي مي

(tΑθà﴿دارد: خويش نيندوخته است و عاجزانه ابراز مي u‹sù Éb> u‘ Iωöθs9 ûÍ_s? ö� ¨zr& #’ n<Î) 9≅ y_r& 5=ƒÌ� s% 

šX £‰¢¹r' sù ä.r&uρ zÏiΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 پروردگارا، اگر مرگم را وبگويد « ).10(المنافقون:   ﴾∪⊂⊆∩ #$

  .)1(»پيوندم كنم و به زمرة صالحان مي اندكي به تأخير بيندازي صدقه واحسان بسيار مي
 خواهند دنيا را سر تـا  ها مي و اما طبقة بزرگان يعني شاهان و شاهزادگان و فرمانروايان، اين

ها شـفا   سرعت به تاراج ببرند، هيچگاه اين مرض آنه ها را ب ها و شادي م خوشيپا ببلعند و تما
شـود و دقيقـه بـدنبال راحتـي بيشـتر و چيزهـاي بكـر و         ها رفـع نمـي   يابد و اين عطش آن نمي
هـاي نـو قـانع     هـا و قصـرها و لبـاس    هـا لذيـذ و مركـب    تري هستند، به غذاها و آشـاميدني  تازه
به طوري كه سراسر يك كشور و تمـامي   گردند. ها مي تر آن و تازه شوند و بدنبال لذيذتر نمي

دهد، و سرآخر ناچار به وام گرفتن  ها را در اين موارد، نمي منابع ثروت يك امت، كفايت آن
تـي حاضـرند در ايـن راه رداي    شـوند و ح  هـاي جديـد مـي    هـا و ماليـات   اندازي تجارت و راه

 )2(و مصحف عثمان و شمشير عمرو بن معدي كرب )1(سو شملة اوي )3(و لباس ابوذر )2(زهراء

                                           
  .10سورة منافقون، آية  -1

  است. (مترجم) �زهراء، لقب حضرت فاطمه  -2

كه در آغاز بعثت به او ايمان آورد و در تـاريخ اسـالم    �ابوذر غفاري (جندب بن جناده): صحابي پيامبر  -3

 �است، وي بسياري از احاديث پيامبر را روايت كرده است، او بعد از وفات پيامبربه تقوا و زهد مشهور 

را در ذم  �شـدند و او احاديـث پيـامبر    زيست، در آنجا فقرا و بينوايان دورش جمـع مـي   در بالد شام مي

يه هم او نمود. معاو كرد و از معاويه بخاطر خوشگذراني با اموال مسلمين، انتقاد مي اغنياء برايشان نقل مي
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شان  ولي شراب صبح و شب را در گرو دشمن بگذارند، )4(و بردة كعب بن زهير )3(و نيزة زبير
  د.مهيا گرد

لشكري از مصلحين، عفريت جاهليت را مورد هجوم قرار دادنـد و از هرطـرف بـر سـرش     

از پـاي   آن راامـا نتوانسـتند    ،انداختنـد  سـويش تيـر  ه فرياد كشـيدند و همـه از يـك كمـان بـ     

  درآوردند و شاهرگ حياتش را هدف قرار دهند.

واعظان و امركنندگان بـه معـروف و بازدارنـدگان از منكـر، بـه تـدريس اخـالق و ايـراد         

افتـادن بـه جهـنم پرداختنـد، بلكـه مـردم در       ر ترغيب به بهشت و ترسـاندن از در هايي د بحث

اي خداوند را به فال نيـك  ه هش دوزخ خود را برحذر دارند و وعدبهشت طمع ببندند و از آت

ها تكـاني نخوردنـد و    ها را با تأني گوش كردند ولي هيچ كدام آن بگيرند، مردم هم تمام اين

                                                                                                             
 32سـال  ه را به مدينه برگرداند. حضرت عثمان هم بنا به مصلحت او را به ربـذه تبعيـد كـرد و همانجـا بـ     

 هجري وفات يافت. (مترجم)

د. از پيچ گويند كه بر خود مي فراخ مي مقصود اويس قرني تابعي معروف است، شمله به چادري كوتاه و -1

  به همان صورت نوشتم. (مترجم) آن راين كلمه نيافتم، آنجا كه معادلي در زبان فارسي براي ا

عمرو بن معدي كرب: او از قبيلة بني زبيد يمـن و از شـعراء و سـواركاران و شـجاعان و زورمنـدان دورة       -2

اسالم آورد، اما بعد از وفات پيامبر مرتـد شـد و بـاز دوبـاره بـه اسـالم        631باشد. او در سال  جاهليت مي

به شهادت رسـيد، اشـعارش    641به سال  ،قادسيه شركت نمود و در حصار نهاوندگرويد، وي در جنگ 

 هاي ادبي پراكنده اند. (مترجم) اندك و در كتاب

باشد، وي در اوايـل بچگـي ايمـان     مي �زبير بن عوام: قريشي و از طايفة بني اسد است و پسر عمة پيامبر  -3

بشه و سپس مدينه هم شركت داشـت و در تمـام   آورد و يكي از عشرة مبشره نيز هست، در هجرت به ح

نيز بـود، در جنـگ جمـل هـم شـركت      » شوراي خالفت«غزوات در كنار پيامبر جنگيد، يكي از اعضاي 

  هجري). (مترجم) 32خواند به شهادت رسانيد، (سال  كرد، ابن جرموز او را در حالي كه نماز مي

ت و اسالم) است، وقتـي كـه بـرادرش ايمـان آورد بـه      رَم (دو دورة جاهليكعب بن زهير: از شعراي مَخْض -4

اي برادرش را به نـزد او   رو خونش هدر اعالم شد، عده مالمت او و هجو پيامبر و اسالم پرداخت، از اين

را » بانـت سـعاد  «عذرخواهي بكند، كعب پذيرفت و آنگاه قصـيدة مشـهور خـود     �فرستادند تا از پيامبر

  سرود. (مترجم)
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هـا نوشـتند و در    نويسندگان با دقت و ظرافت و فصـاحت تمـام، كتـاب    .رفتارشان عوض نشد

و » �علـي بـن ابـي طالـب    «و تنگي معيشت )» برعمرين (عمر و ابوبك«ها به بيان زهد  آن

و » فضـيل ابـن عيـاض   «و سخنان نغز » ذي النون مصري«و عبارات  »حسن بصري«اي ه هموعظ

پرداختنـد،  » امـام غزالـي  «هاي  و تحليل» واعظ ابن الجوزي«و فصاحت » ابي العتاهيه«زهديات 

  كند! هايي كه هر كلمة آن تا مغز استخوان آدم نفوذ مي كتاب

اي خـود  هـ  هها را گرد آوردند و كتابخان داران، فرمانروايان و شاهزادگان اين كتاب مايهسر

شان در اوج ظرافـت و   ها و مالقات كنندگان ها براي نديم ها زينت دادند و در بارة آن را با آن

  اما تأثير اين سخنان از ديده به دل نرسيد و از گلويشان تجاوز ننمود. ،رقت سخن راندند

كرد و عرق از  ايي ايراد كردند كه ناشنوا را شنوا ميه هاي آمدند و خطاب نان برجستهسخنرا

هـا را   طوري كه مستمعين همـه، براعـت و فصـاحت آن   ه ب ،ساخت ها جاري مي سر و صورت

ها منقلـب نشـدند و بـر خطاهـاي خـود اشـكي        كدام از آن ولي هيچ :ستودند و تحسين گفتند

  ان دست نكشيدند و با خداي خودشان عهدي تازه نبستند.نريختند و از اعمال ناروايش

هـا را در سـينه بـه طـپش      توانست قلب به خدا قسم كمتر از اين نوشتارها و گفتارها هم مي

ها جاري سازد و قصرها را به تكان درآورد و تخت شاهان را واژگون  وادارد و اشك از چشم

وجـود بيـاورد،   ه بـ » شقيق بلخي«و » ابن ادهم«نمايد و از دودمان سالطين و امراء، كساني مثل 

شـنود كـه    ها در حالي كه بيرون قصر و يا در پي كار لهوي بوده است مـي  چنانكه يكي از آن

  خواند: يك قاري قرآن اين آيه را مي

﴿* öΝ s9 r& Èβù' tƒ tÏ% ©# Ï9 (#þθãΖ tΒ# u βr& yìt±øƒrB öΝ åκ æ5θè= è% Ì� ò2Ï% Î! «! $# $tΒ uρ tΑ t“ tΡ zÏΒ Èd,ptø: $#﴾)1(.  

نازل فرموده، به هايشان براي ذكر خدا و آنچه از حق  آيا وقت آن نرسيده كه مؤمنان دل«

  .»خشوع درآيد؟

                                           
  .16ية سورة حديد، آ -1
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آري، به خدا سوگند وقـت آن رسـيده اسـت؛ بـه خـدا      «گويد:  آيد و مي خود ميه بناگاه ب

و كوكبه و اندازد و از شكوه  آنگاه بساط لهو را تماماً بدور مي». سوگند وقت آن رسيده است

  گيرد. آيد و روية زهاد و درويشان را در پيش مي دبدة شاهانه بدر مي

سليقه شدند و يا اين خود را از دست دادند يا مردم بد راستي الفاظ در گذشت زمان معني

  ها قابل فهم نبودند؟ اگر نه، پس بخاطر چه بود؟ زبان

ه درون انسان بسـيار عـوض شـده    بلكه به علت آن بود ك ،ها نبود به علت هيچ كدام از اين

رغم وجود آن همه عيوب اخالقي و اجتماعي، مردم مسألة دين را كـامالً   بود. در گذشته علي

دادنـد و اگـر احيانـاً     ها و امور زندگي بدان اهميت مي گرفتند و همانند ساير واقعيت جدي مي

ها  آن بود علم جلو ديدفهمي و كم هاي ناروا و كج زدگي و آلودگي و منش ايي از رفاهه هپرد

هايشان، ديگـر مـانعي در    يافتن دعوت دين به قلب ا و راهه هگرفت، با كنار رفتن اين پرد را مي

  داشت. سر راه توبه و اصالح اخالق و رفتارشان وجود نمي

آمـده اسـت و   وضوع تـاريخي يـا بحـث علمـي صـرف، در     صورت يك مه اما حاال دين ب

همانند صحبت از كرة مريخ و عجائب آن يا قطب شـمالي و  صحبت از دين در جامعة امروز، 

ها  اش ضرر و يا نفعي برساند و آن تواند به گوينده و شنونده اخبار آنجاست! به طوري كه نمي

را به انجام و يا ترك عملي وادار نمايـد، ديـن تنهـا در حـد آگـاهي و پـژوهش در برخـي از        

ارزش و اهميت دارد و يا براي دفع ضرر و جلب  مجالس و يا براي مباحثه با اهل دين برايشان

گذارد كه در اين مورد هـم يـك ارزش    اي كه متدين است و به دين احترام مي نفع در جامعه

مادي مدنظر است، زندگي و تكاليف آن اصل همه چيز و مدار هم و غم شيخ و درس بچه و 

آن، معيار و مقياس ميدان  مشغوليت جوانان شده است و تالش در راه زندگي و پيروزشدن در

  .آيد حساب ميه هوشي و ظرافت و دقت و رمز مردانگي و شهامت بزيركي و تيز

ماند كه چگونه با اين طرز فكر و اين منطق سرد و منجمـد   رو داعي ديني متحير مي از اين

و هاي قاطع خود به زانو درآورده اسـت   مواجه شود، او كه هميشه افكار ضد ديني را با برهان

سـابقه   ها زدوده است، در اينجا خـود را در يـك بحـران عجيـب و بـي      شك و ترديد را از دل

 ،بينـد  اي را در مقابل خـود نمـي   كند، او مخالفت و عناد و اعتراض و يا دليل و فلسفه حس مي
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اعتنـايي و عـدم توجـه كامـل بـه مسـئله ديـن و آخـرت و پيوسـتگي و           بيند بـي  بلكه آنچه مي

  و زندگي دنيوي است. دلبستگي به زمين

داعي ديني متحير مانده است كه چگونه با اين نفسيت مواجه گردد و از چه دري بدان راه 

كنـد كـه تنهـا از راه مـال و دنيـا       اي از حـب دنيـا مشـاهده مـي     يابد؟ چون در اطراف آن پرده

غيـب   توان در آن نفوذ يافت، دين هم كه راهش متفاوت با راه دنياپرسـتي اسـت و كانـال    مي

  تواند بكند و از كجا شروع نمايد؟ سواي از كانال حس و شهود است، پس داعي چكار مي

كند و علم و برهان  كند و برايشان بحث و حكمت سرهم مي او هرچه مردم را نصيحت مي

هـا اينگونـه بـه او پاسـخ      رود و گـويي عكـس العمـل آن    اش به هدر مي نمايد، همه رديف مي

   دهد: مي

﴿(#θä9$s% uρ $oΨ ç/θè= è% þ’ Îû 7π̈Ζ Å2r& $£ϑ ÏiΒ !$tΡθãã ô‰s? Ïµø‹ s9Î) þ’ Îûuρ $oΨ ÏΡ#sŒ# u Ö�ø% uρ .ÏΒ uρ $oΨ ÏΖ ÷� t/ y7 ÏΖ÷� t/ uρ Ò>$pgÉo 

ö≅ yϑ ôã $$sù $uΖ ‾Ρ Î) tβθè= Ïϑ≈ tã ∩∈∪﴾)1(.  

ها از شنيدن سخت سنگين و ميان ما  هاي ما از قبول دعوتت سخت محجوب و گوش دل«

  .»كنيم ار دين خود پرداز و ما هم به روية خودمان عمل ميو تو حجابي واقع است، تو به ك

ايم كه سند باد بحري، تخـم يـك سـيمرغ را پيـدا      خوانده» هزار و يك شب«در حكايات 

كند يك قصر مرمـرين اسـت، چنـدين     بودن آن، گمان مي كند و به لحاظ بزرگي و صاف مي

كند و بعداً  اما چنين دري را پيدا نمي ،چرخد تا بلكه در ورودي قصر را بيابد بار به دور آن مي

فهمد كه يك تخم سيمرغ است نه يك كاخ مرمـرين. داعـي دينـي هـم بـه همـين منـوال         مي

چرخـد امـا    اي از حب مال و جاه بدور آن كشيده است، مـي  پيرامون اين نفسيت كه دنيا پرده

در نتيجه از ايـن كـار   دست بيابد، تواند منفذي در داخل آن پيدا كند و به ژرفناي نفسيت  نمي

  ».گردد ميمأيوس و دست خالي بر«نمايد و  ميقطع اميد 

                                           
  .5سورة فصلت، آية  -1
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پس روح اين عفريت جاهلي، پيوستگي به زمين و دلبستگي به زنـدگي دنيـوي و عبـادت    

  مال و ماده است و در واقع شاهرگ عفريت جاهليت، همين است.

الص شـمندان و اخـ  اي خطباء و بالغـت نويسـندگان و اندي  ه هلذا فصاحت فصحاء و خطاب

در رفتند. چون نتوانستند مقتل و شاهرگ حيـات دشـمن   مخلصين و حكمت حكماء همه به ه

  را هدف قرار دهند.

دنبال استيالي اروپا به اوج خودش رسيد و تبديل به فلسفه و هنر و زنـدگي  ه گرايي ب ماده

مروز نيسـت كـه   به طوري كه هيچ يك از مظاهر زندگي و مراكز فعاليت ا ،و دنياي مردم شد

مستقيم يا غير مستقيم، افتخار و فضل آن به اروپا و سيطرة سياسي و اقتصادي و تاخـت و تـاز   

  تجارت جهاني او باز نگردد.

ا در صـنعت و توليـد باعـث شـد تجـار غربـي بـه رقابـت         ه هسرمايدوستي و احتكار ثروت 

هـا در ايـن    د، لذا توفيق آنبپردازند و با كاالهاي خود شرق را تاراج نمايند و خونش را بمكن

شـد كـه حـرص ورزي در آدم     بلكه تنها ناشـي از آن مـي   ،كار بخاطر زرنگي و ذكاوت نبود

ترين و مرغوبترين وسايل زنـدگي   ها به رقابت در توليد شيك سان آن محدوديت ندارد، بدين

از هـوس و  هـا   پرداختند و بعد هم توليدات خود را به شرق سرازير نمودند و براي تـرويج آن 

هـا   ستي شـرقي وو هياهو د و هوچيگريادبيات و فلسفه و سياست كمك گرفتند و از سادگي 

استفاده كردند، در نتيجه طولي نكشيد كه اين وسايل مرغوب و لوكس جزو اصـول و لـوازم   

كـرد، آدم بـه حسـاب     ها استفاده نمـي  آنگونه كه اگر كسي از آن ،زندگي در شرق گرديدند

ها زمام شرق را  توانست با ديگران روابط متعارف داشته باشد، غريب امعه نميآمد و در ج نمي

غير از خودشان، منحرف سـاختند و بـا   ه در دست گرفتند و از راه دين و آخرت و همه چيز ب

شر مال دوستي را در وجـودش احيـاء بكننـد و زنـدگي را      ,امان نتوانستند فعاليت و تالشي بي

  گردد. ايند كه جز با تغذية مستمر، اشباع نميبرايش تبديل به دوزخي نم

البته شرق جز با گذشتن از پلي از مشكالت و مصـائب و از راهـي پـر از خـار و خاشـاك      

تواند به اين توليدات و شرايط زندگي دست يابد، تازه هنوز كه به ايـن توليـدات جديـد     نمي

از توليدات و مصنوعات او را مورد افتند و غرب با انواع جديدتري  ها از مد مي نائل نشده، اين
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دهد و شرق تا بخواهد سرمايه الزم را حال چـه مشـروع و چـه نامشـروع بـراي       هجوم قرار مي

هـاي جديـد خـود را در جامعـه سـرازير كـرده        ها بدست بياورد، غرب مدها و مـدل  خريد آن

 سان شرق همـواره در مشـقت و گروگـان مصـنوعات و صـادرات غربـي اسـت و        است، بدين

  شود. كندن سپري مي اش با جان زندگي

هـا را از هـر مملكـت و نـژاد، بـه تبـاهي        تمدن و تجارت غرب، ذوق و طبيعت همه شرقي

سان كه مردانگي  كشانيده و شور و حرارت زندگي را در وجودشان فرو خوابانده است، بدان

ها را در  ي اروپائيبارگ ها گرفته و نامردمي و زن ها و شجاعت و شهامت را از عجم را از عرب

هـا و   منشـي تـرك   گهـا و بـزر   وجودشان به ظهور رسانيده است و ديگـر سـواركاري عـرب   

ها حكايتي تـاريخي شـده انـد، اكنـون      ها و غيرت افعاني ها و پهلواني هندي جوانمردي فارس

شــده از زنــدگي مصــنوعي اي بــدل و مســخ  هــاي شــرق، نســخه زنــدگي در شــهرها و دشــت

  گردد. ها و ضررهاي آن نصيب شرق مي زيان هاست و تنها غربي

ها گرفتار سيل خروشان تمدن غرب شدند و تمام اراده و اختيارات خود را از  آري، شرقي

طوري كه فرزند از كنترل پدرش و خانواده از اختيـار مـرد خانـه، بـدر آمـد و      ه ب ،كف دادند

سـازي اجتمـاع و درون آلـوده    حتي انسان از كنترل خويشتن در برابر هواهاي نفساني و از پاك

عاجز ماند و همه تا بناگوش در درياي تمدن غرب غوطـه خوردنـد، حـاال طـوري شـده كـه       

گذراننـد و   بينوايان عجـم، صـبح را در يـك جـا و شـب را در جـايي ديگـر بـه سـياحت مـي          

هـاي   . و اتومبيـل )1(»سـازند  هاي بسيار بلند مي تنگدستان برهنه و گوسفندچران عرب، عمارت«

 رهـاي رهـوا   رود كـه اسـب   راستي ترس آن ميه شوند، و ب خرين سيستم آمريكائي سوار ميآ

  و اخبارشان آكنده است، منقرض گردند. ،العرب كه تاريخ و ادبيات آن از داستان ةجزير

هـاي تجـارت غـرب را كـه      كاالهاي غربي، بازارهاي شرقي را پـر كـرده اسـت و شـريان    

ب اسـت، در وجـود مقدسـترين بـالد اسـالمي بـه جريـان        نمايندة سيادت و سيطرة سياسي غر

انداخته است و مردم آن نيازمند و وابستة كاالهاي غرب شده انـد و زنـدگي را بـدون غـرب     

                                           
  باشد. (مترجم) مي �اين عبارت برگرفته از احاديث پيامبر  -1
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ه شـود، بـ   هايشان بدون كاالهـاي غـرب كامـل نمـي     و جشن كنند و اعياد غيرممكن تصور مي

مكند و بـراي غـرب    فنج ميراستي كاالهاي غربي اموال و حتي خون مردم شرق را همانند اس

جبين و كد يمين و به قيمت تباهي اخالق و ند و آنچه را كه مسلمانان با عرق رو به ارمغان مي

  گردد. آورند، به كشورهاي خارجي منتقل مي شان، بدست مي دين

قول مـردم  ه اي عمراني و به هكردن پروژ قول خودشان براي پيادهه هاي اسالمي ب حكومت

هـا هـم در مقابـل يـك سـري       ازهاي خودشان، به دول خارجي پناه آوردند، آنبراي تأمين ني

شرايط تجاري و امتيازات سياسي، حاضر شدند سرماية الزم را در اختيارشان بگذارند، به اين 

صورت كه بالد اسالمي پذيرفتند دول خارجي بيايند و طالي سـياه يـا آب حيـات صـنعت و     

نموده و به يغما ببرند، تودة مسـلمانان هـم كـه كمرشـان      ها را استخراج تجارت يعني نفت آن

ها شدند  ر آنزير بار ماليات و مشكالت زندگي خم شده بود، در اجراي اين كار مشتاقانه اجي

همچنان كه پروانه به شمع و گرسنه به خوان و سـفرة رنگارنـگ    ،آمدندها در و به خدمت آن

بيگانگـان  گرفتـار الحـاد و هـم بـه اشـغال       م هـم و اينگونه بود كه بالد اسـال  ورزد، اشتياق مي

  آمد.در

يعني همين ادبيـات مسـلول و مسـمومي كـه      ،هم در كار است» ستون پنجم«در اينجا يك 

تغذيه كـرد،   آن رادنيا آورد و انحطاط اخالقي اروپا شيرش داد و كمونيسم ه انقالب فرانسه ب

كنـد و   د و نهـال شـهوات را آبيـاري مـي    روياننـ  نفاق مي ,ها ادبيات خليع و پليدي كه در قلب

سـازد و هـر فضـيلتي را بـه مسـخره       كند و نظام خانواده را تباه مـي  اي تمدن را ويران ميه هپاي

طلبـي را   اندازد و آئين لذت و سـودجوئي و فرصـت   گيرد و هر ادب و نظامي را دست مي مي

ستي و ميـل جنسـي خالصـه    دهد و تاريخ و فلسفه و علم را در مال دو براي خواننده زينت مي

وجود هر حقيقت  ,ها زند و سواي اين گاه اين دو پديده رقم مي كند و جهان را صرفاً تجلي مي

  نمايد. علمي يا هدف عالي را انكار مي

و سينما منتشر شده اسـت و  اين ستون در همه جاي دنيا از طريق ادبيات و مجالت و راديو 

و به همه جا نفوذ پيدا كرده و طـوري تمـدن و ادبيـات     دور و نزديك را تحت تأثير قرار داده

  ديني را پوسيده ساخته است كه اين پوسيدگي و خرابي امروزه تا مغز آن رسيده است.
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گرايـي و   ها و افراد جهان تحت سـيطره و سـلطة مـاده    ها و حكومت بدين ترتيب تمام ملت

زي برايشـان بـاقي نمانـد و مـا     و گريـ  ورمداري و جاه و مقام و شهوات درآمدند و راه گزيرز

ها را فـرا گرفـت و تمـام امكانـات و نيروهـا و انديشـه و        تمام مشاعر و احساسات آن ,ديگري

شان در راه آن به هدر رفت و در انسان نفسيتي پديد آمد كه تنها محسوسات را بـاور   ذكاوت

ي مـادي و مقاصـد   انديشد و جز بـه زنـدگان   كند و تنها به لذت و رفاه و سعادت دنيوي مي مي

كاذب آن كه زادة حيات و اجتماع فاسد و تجـارت اشـباع ناشـدني هسـتند، اهميـت و ارزش      

  دهد. نمي

دادن  پرست، دين كـه اسـاس آن ايمـان بـه غيـب و تـرجيح      حال چگونه در اين نفس ماده 

  گويد: تواند جايگزين بشود، ديني كه مي آخرت بر دنياست مي

﴿$tΒ uρ ÍνÉ‹≈ yδ äο4θu‹ ysø9 $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# āωÎ) ×θôγs9 Ò=Ïès9 uρ 4 āχ Î)uρ u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ$# }‘Îγs9 ãβ# uθu‹ ptø: $# 4 öθs9 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ ∩∉⊆∪﴾)1(.  

 ،اين زندگي دنيا لهو و لعبي بيش نيست و همانا سـراي آخـرت زنـدگي جـاوداني اسـت     «

  .»دانستند اگر مي

  گويد: و ديني كه مي

﴿$̈Β r' sù tΒ 4xösÛ ∩⊂∠∪ t� rO# u uρ nο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛÅspgø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑ ø9 $# ∩⊂∪ $̈Β r&uρ ôtΒ 

t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø6 ¨Ζ9 $# Çtã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪﴾)2(.  

سـت و امـا كسـي كـه از     كسي كه طغيان كرد و زندگي دنيا را برگزيد، مأوايش جهنم ا«

  .»مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوي و هوس باز دارد، مأوايش بهشت برين است
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خداونـدا! زنـدگاني و   : «»ةْ اآلِخـرَ  َعـْيشُ  ِإال  َعـْيشَ  الَ  اللُهـم «فرمايـد:   مـي  �ديني كه پيغمبـر  

بهشت : «»بِاْلَمَكارِه اْلَجنةُ  ُحفتِ «فرمايد:  و باز مي» خواهم حياتي به غير از زندگاني آخرت نمي

  ».آيد ها و مشكالت بدست مي با تحمل سختي

تـرين و خطرنـاكترين دشـمن و     پس در اين عصر ماديگري بزرگترين مشكل و سرسـخت 

اي كـه از آن پـر    ، آشـيانه رقيب دين است، غرب هم پيشوا و آشيانه اين ماديگري شده اسـت 

  !گذارد وجه ميآرامد و تخم و ج گيرد و در آن مي مي

قهرماني هست كه داستان آن مرد و عفريت جن را هم اكنـون در صـحنة تـاريخ و در    آيا 

افتـد و  كه بـا ايـن مـوج بـزرگ و نيرومنـد در     عالم واقع تحقق بخشد؟ و آيا امتي وجود دارد 

نگذارد كه شخصيت و اصول زندگيش پايمال گردد و ايـن مـوج را مهـار نمايـد و ناچـار بـه       

بـه   آن رااي مسـتحكم در مقـابلش بياسـتد و     بكند و يا مثل كوهي مرتفع و صخرهنشيني  عقب

  تغييردادن مسيرش وادار نمايد؟

بخشـد، بزرگتـرين   و عفريت جـن را در عـالم واقـع تحقـق     قهرماني كه بتواند داستان مرد 

قهرمان دوران خواهد بود، و امتي كه با اين مـوج در افتـد و بتوانـد مسـيرش را عـوض كنـد،       

ها جهان خواهد شد. اما اين قهرمان و اين چنين امتي كجايند؟! آيا امت اسـالم و   يشواي امتپ

  توانند به اين سؤال پاسخ دهند؟! جهان عرب مي



 

  فصل هفتم

  نابساماني ايمان و اخالق

جمعيـت نجـات   «در مركـز   1956اين فصل، متن يك سخنراني است كه مـاه تمـوز سـال    

  است. در بغداد ايراد شده» فلسطين

سـخني و معـاني هـم    از چه سخن بگويم كه سخن بسيار است و موضوعات فراوان، وقتي 

شود، اما من در بارة چيزي برايتان صحبت خـواهم كـرد كـه     گم ميند، انسان سر دربيشتر باش

خودم به آن ايمان و اعتقاد دارم، البته اصرار ندارم كه بـاب طبـع شـما باشـد و شـما خوشـتان       

چـون در ايـن صـورت     ؛و ايمان خودم را راضي بكنم، بـرايم كـافي اسـت    روناندبيايد، اگر 

كـنم، چـون بـه     علمي يـا تـاريخي نمـي   ام. براي شما بحث  رضايت شما را هم به دست آورده

توانند در اين موارد  ها شده و به عالوه در اينجا هستند كساني كه مي اندازة كافي از اين بحث

  برايتان صحبت بكنند.

كنند و در واقع ايـن عصـر، عصـر     كه مردم از معضالت و مشكالت صحبت مي شنويد مي

هـا از معضـالت اقتصـادي، سياسـي و مشـكالت حكـومتي و        مشكالت و معضالت است. آن

معتقدم كه يك معضل بيشـتر وجـود نـدارد و آن معضـل      منزنند و ليكن  اجتماعي حرف مي

هـاي آن توجـه نمائيـد،     هـا و ملـت   امـت  ايمان و اخالق است، اگر تمام زمين را بگرديد و بـه 

» نابسـاماني ايمـان و اخـالق   «نالد و آن  كه انسانيت تماماً از يك مشكل واحد ميخواهيد ديد 

باشد و هر مشكلي كـه مـردم از    ست و در واقع اين بزرگترين فاجعه و رأس تمام مصائب ميا

، آن چيـزي كـه از ميـان    گـردد  مينالند همگي به اين مشكل بر آن ميزنند و از  آن حرف مي

فقدان آن در اين مصيبت جهاني گرفتار آمـديم، ايمـان اسـت و آن چيـزي كـه بـه        هرفت و ب

ها و  ا، حكومته هچوب افراد، جامعنتيجه با اين همه معضالت در چار شيده شد و درتباهي ك

ر مـا  ها همه مثل هم هسـتند و مـا و كسـاني كـه بـ      باشد، انسان مواجه شديم، اخالق مي عاوضا

كنند همگي بشر هستيم و ليكن آنچه اكنـون بـر جهـان حـاكم اسـت، نابسـاماني        حكومت مي

هـا و احـزاب    كنند راز اين مشكالت در حكومـت  باشد. اكثر مردم فكر مي ايمان و اخالق مي

است و اگر وزارتي رفت و وزارتي ديگر آمد يا حزبي رفت و حزبي ديگر جايش را گرفت، 
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نظري است  شد. ولي اين يك نظر نادرست عجوالنه و ناشي از تنگ طرف ميمشكل حل و بر

بلكـه مسـئلة طـرز فكـر و      ،ها و يا ايجـاد رفـورم نيسـت    چون مسئله، مسئلة احزاب يا حكومت

جـاي  ه فايده اند و جـايگزيني يـك حـزب بـ     هاست و لذا آن تغييرات بي اعتقاد و قلوب و دل

كند. چون افراد همگي بـه   ل را حل نميجاي حكومت ديگر مشكه حزبي ديگر يا حكومتي ب

خضوع در برابر ماده و خدمت نفس مشغولند و اين نفسيت اسـت كـه گـاهي در يـك فـرد و      

گرايـي اسـت كـه بـر تمـام جهـان        شود و در واقع همين نفس متجلي ميگاهي در يك حزب 

ايـن  فسـاد نفـوس و حاكميـت    شـود از   راند و هرچه فساد در جوامع انساني ديده مي حكم مي

  گيرد. گرايانه منشأ مي پرستانه و مادهمنطق خود

اري ما همين است. بنابراين، خودتان را گول نزنيد، اگر دقيقتر بنگريد و به مبي اي برادران!

عبـادت  «هـا يـك چيـز اسـت و آن      ژرفناي حقايق فرو رويد، خواهيد ديد كه ريشة گرفتاري

وجـود  ض نشوند، اوضـاع م كنند، عو دت ميباشد. تا وقتي اين نفوس كه ماده را عبا مي» نفس

  نيز تغيير پيدا نخواهند كرد.

 ،انجامـد  هايي فرساينده مي كنند و گاه به جنگ بت ميحا از آن صه هاين رقابتي كه روزنام

كنـد، صـرفاً رقابـت در اغـراض      ها را خرد مـي  كشد و ملت هاي زياد طول مي آنگونه كه سال

هاي اروپا در جريان است، معنايش  بين ملتهايي كه ما زاعر بين خير و شر. ننفساني است نه د

خواهد بر جهان حاكم شود تا به اين اوضاع فاسد پايان دهـد و   ها مي آن نيست كه يكي از آن

آورد و با فساد بجنگد و بين مردم مساوات كند يا قوانين خدا را به اجرا دربه انسانيت خدمت 

و امر به معروف و نهي از منكر نمايد و اقامة نماز و ايتـاء  برقرار كند و قسط و عدالت بپا دارد 

  فرمايد: آنطوري كه خداي تعالي مي ،زكات بكند

﴿tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$s% r& nο4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ nο4θŸ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (#öθyγtΡ uρ 

Çtã Ì�s3Ζ ßϑ ø9 $#﴾)1(.  
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دارنـد و زكـات    ها تمكين و توانايي بـدهيم نمـاز بپـا مـي     وقتي در زمين به آن كساني كه«

  .»نمايد دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي مي

خواهد حاكميت  ها مي ي بر سر حاكميت است، هركدام از آنگها هم نه برادران، اين نزاع

سر آن است كه صاحب امر و پيدا كند و به تأمين شهوات نفساني خود بپردازد. آري، نزاع بر 

ايـد،  خـدمت نم ه باشد و به مصالح درون حزبي خـود  نهي بشود و قدرت ارضاء شهوات داشت

گاه كمونيسم نجنگيدند كه قسط و عـدالت را بپـا   وهاي او با ارد پيمان براي مثال بريطانيا و هم

عدل به خاطر اقامة پيمانان اروپايي هيچگاه  كه نزاع اردوگاه كمونيسم هم با همچنان هم ،كنند

كند تا قـدرت   اي ندارد بلكه مبارزه مي پايي دين و فضيلت عالقهنبوده است، چون اساساً به بر

تجارت جهاني را به انحصار ها مسلط گردد و  تاز جهان بشود و بر وسايل و امكانات انسان يكه

ي كـه ايـن   جنگد تا كسـان  آورد، نزاع كمونيسم براي مصلحت بشريت نيست بلكه ميخود در

هاي مغلوب به  ها و ملت آيند، از دسترنج امت ميها در پذيرند و در سلك آن را مي ايدئولوژي

  سعادت برسند!

ها، شهوت نفساني و عبادت نفس اسـت، مـادام كـه ايـن      جوئي علت اصلي تمام اين ستيزه

نفسيت شرير و فاسد و متعفن عـوض نشـود، اميـدي بـه اصـالح جهـان و سـعادت و رفـاه آن         

  رود. نمي

مهم يا مهمترين مسئله اين است كه انسان دگرگون شـود، همـه چيـز در ايـن      اي برادران!

باشد. بنـابراين، اگـر    نفس و ضمير و عقيدة خود مي دنيا خاضع در برابر انسان و انسان هم تابع

سالم و صالح باشند انسان هم صالح خواهد بود و اگر انسان صالح بشود، جهان اصـالح   ها اين

در بدن پاره گوشتي وجود دارد كه اگر سالم باشد، تمام بدن سالم خواهد بـود  «كند:  پيدا مي

  .)1(»گردد. اين پاره گوشت، قلب است و اگر فاسد شود تمام بدن دچار فساد مي

صالح جهان در اين است  ،اعتقاد دارند هاي افراد ناآگاه ها و گفته وشتهمردم به تبعيت از ن

وجود بيايـد يـا فـالن شخصـيت قـدرت را در دسـت       ه سي چنين يا چنان بكه حكومتي بر اسا
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دانند كه فساد اجتماع به خاطر فاسد بودن  نمي اه بگيرد و يا فالن حزب به حاكميت برسد، آن

ها اصالح نشوند، جهان هم اصالح پيدا نخواهـد كـرد. اي    هاست و تا وقتي اين ضماير و قلب

ة آگاه است، سخن مردي است كـه بحمـد اهللا تحقيقـات    برادران، اين حرف يك آدم با تجرب

  عميقي برايش فراهم آمده است.

توانـد چيـزي را كـه     اگر فردي وارد يك اتاق تاريك بشود و كليد برق را پيدا نكند، نمي

فشـار   آن راداند و  خواهد بيابد، اما فرد آگاه به محض واردشدن به اتاق، محل كليد را مي مي

كـار پيـامبران و    كنـد.  و چيـز مـورد نظـرش را پيـدا مـي      كند ق را روشن ميدهد و تمام اتا مي

اسـت، اگـر ايـن كليـد بـه كـار       » ايمـان «ها  گونه است و كليد براي آننيز به همين اه پيروان آن

مـن در   سـازند.  د كـه تمـام جهـان را منـور مـي     شو گرفته شود از آن پرتوهاي نوري صادر مي

بينم كه به عقـل و انديشـه و    هايي را مي شورها، شخصيتكشورهاي عربي و اسالمي و ساير ك

ها قاصر، نارسا و ناپختـه   بينم كه انديشة آن تجربة بسيار شهرت دارند ولي در كمال تعجب مي

لوح و ناآگـاه حـرف    زنند كه گويي يك آدم ساده ها طوري از مشكالت حرف مي است، آن

گويند و اعتقاد دارند كـه اگـر حـزب     ها از مشكالت سياسي و اجتماعي سخن مي زند، آن مي

شود، با همان مشكل بلكه خيلي بزرگتر از گذشته و حتي با مشكالت تازة ديگـري   حاكم مي

بينيم كه از اولي بـدتر اسـت و    كنيم، مي گرديم، بعد حزب ديگري را هم تجربه مي مواجه مي

  گويد: آنجا كه مي )1(چه خوب گفته است شاعر

ـــــــــام إنمـــــــــا األأال  ـــــــــاءأي   واحـــــــــد بن
  

  خـــــــــــــــواتأوهــــــــــــــذى الليــــــــــــــالي كلهــــــــــــــا 
  

ــــَبْن مــــن عنــــد يــــوم وليلــــة   فــــال َتطُل
  

  خــــــــالف الــــــــذي مـــــــــرت بــــــــه النســـــــــوات
  

 ها همه خواهر هم هستند. بنابراين، از شب و روز چيزي بر روزها همه پسر يك پدر و شب

  شان انتظار نداشته باشيد. خالف عادت ديرينه
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ه امتحـان شـوند؟ تـا كـي بايـد بـه جسـتجو        ها روي انسان بيچار آخر تا كي بايد اين تجربه

بپردازيم و دست خالي برگرديم؟ در حالي كه پيامبران علـم سرشـار از يقـين و عـالج شـافي      

  د به ما ارزاني دارند.توانن مي

گـردان باشـيم،    هاسـت و تـا وقتـي از ايـن حقيقـت روي      آري، مسئله، مسئلة نفـوس انسـان  

  الت پي در پي بناليم.كهمچنان بايد از مش

قـدري در مـردم   ه هاي اين تمدن، ناديده گرفتن فرد است، علوم عمراني ب يكي از مصيبت

هاي اجتماعي تكيـه   تأثير گذاشته اند كه اكنون همه بر مجموعه و مؤسسه و حكومت و هيئت

هـا و   گيرنـد، در حـالي كـه فـرد پايـه و اسـاس تمـام مجموعـه         كنند و افراد را ناديـده مـي   مي

گـوئيم: آقايـان افـراد دور و بـر خـود را       ها مـي  مؤسسات است، به آن ها و احزاب و حكومت

دهنـد: از مـا و افـراد كـاري      اصالح كنيد و براي اين پيكرة اجتماعي آماده سازيد، جواب مي

گـوئيم:   كنيم كه مـدار همـه چيـز اجتمـاع اسـت. مـي       ساخته نيست، ما در عصري زندگي مي

شود؟ در جواب  د نباشد، اجتماع از كجا درست ميخوب، به اجتماع ايمان آورديم اما اگر فر

و  كسي كه الوارهاي پوسيدهشود! درست مثل  گويند: با اصالح جامعه، فرد هم اصالح مي مي

هـاي بسـيار    كـه سرنشـين   بسـازد اي  ها كشـتي  خواهد از آن اي را گرد آورده و مي خورده كرم

بگويد: اين الوارها براي سـاختن   ارزشي حمل نمايد و اگر مرد صاحب نظري به اوكاالهاي با

كشتي است، كشـتي   گويد: الوارها اهميتي ندارند مهم خود اي مناسب نيست، مي چنين كشتي

هـا   دهند و لذا فاسد و پوسيده بودن آن كه ساخته بشود الوارها موجوديت خود را از دست مي

د هـم آينـد، صـالح    رتي فاسد بـا فاسـد گـ   مهم نيست. به عبارت ديگر فاسد، فاسد است اما وق

گويد: دزد، دزد است ولي اگر دزدها گرد هم آيند، پاسـبان   شوند!. چنانكه منطق اروپا مي مي

شوند! شـعلة   ها بهم بپيوندند، چوپان مي شوند!!. گرگ، گرگ است ولي وقتي گرگ شهر مي

هم جمـع كننـد، سـردي و سـالمت     هـاي آتـش را بـا    سوزاند امـا اگـر شـعله    آتش، خانه را مي

  !وند!ش مي

دار است ولي آيا در مدرسـه، حكومـت و    دانيد اين واقعاً يك حرف مضحك و خنده مي

ها از كجا آمده اند؟ آيا اكثر  شود؟ حكومت قضات و نظامي ها بر اين اساس عمل نمي دادگاه
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تواننـد بـه    ها از همـين افـراد فاسـد و ناصـالح نيسـتند؟ پـس چگونـه ايـن افـراد مجـرم مـي            آن

و با شخصيت و با اخالق تبديل شوند؟ اما مع االسف تمام جهان اين منطق  اي صالح مجموعه

  را حتي در سطوح علمي پذيرفته اند.

ها و مؤسسات علمـي و ايـن حكـام، در     گندة شهرها و دانشگاهاگر اين كارگردانان شكم 

كردنـد و حتـي    شـان مـي   شدند و يا روانـة زنـدان   دوران اوليه اسالم بودند، دست كم طرد مي

استحقاق پيدا كردن شغل كوچكي را در جامعه نداشتند، ولي اكنون اين منطق چنان افكار را 

مورد هجوم قرار داده است كه اگر كسي بخواهد از مسئلة فرديت دفاع كند، به مرتجع بـودن  

  شود. محكوم مي

رخسارتان و در انديشه و اي صاحبدالن خداجو، شما همان جماعتي هستيد كه در سيما و 

درخشد، پس خودتـان را از نظـر روحـي و     كنيم، مي ايرتان، آيندة روشني را كه آرزو ميضم

شـود و وظيفـة    آماده سازيد. آنچه از شما در اين زمان خواسـته مـي   ياخالقي و علمي و ايمان

  شما در اين ساعت و جهاد امروز شما، همين است.

جهـان  «ام، سـخن از   هام و هـر مجلسـي كـه حضـور پيـدا كـرد       من در هر كشوري كه رفته

تي است كه ديگر رشد يافته و پـا گرفتـه اسـت و    يدر ميان بوده است. جهان اسالم واقع» اسالم

را انكار نمايد، اين چيزي است كه من بـه آن ايمـان دارم و در    تواند اين هيچ آدم عاقلي نمي

ز جهـان اسـالم   ام. برادران! شـما جزئـي ا   هند، پاكستان، تركيه، سوريه و مصر متوجه آن شده

دارنـد و شـما در قبـال آن     كنيـد جهـان اسـالم را ديگـران زنـده نگـه مـي        هستيد، اگر فكر مي

شود اين است كه  مسئوليت نداريد، سخت در اشتباه هستيد، بدبختانه چيزي كه حاال ديده مي

بيشتر مردم بـه همـه چيـز اهتمـام و توجـه دارنـد بـه غيـر از خودشـان، مـن بـراي ايـن جهـان              

كنم ولي خودم نيـز جزئـي از آن هسـتم و بايـد اصـالح بشـوم، در حـالي كـه          جويي مي چاره

كننـد و معتقدنـد كـه جهـان اسـالم را فقـط        متأسفانه بسياري از برادران به خودشان فكر نمـي 

دهند. ما بايد خودمـان را اصـالح كنـيم و همـه معتقـد باشـيم كـه مسـئول          ديگران تشكيل مي

سالم اصالح خواهـد شـد. بـرادران! وضـع مـا      بشويم، جهان اتك تك ما اصالح  هستيم، اگر

خواهد حوضي را از شير پر بكند و به هر  شبيه به آن جرياني است كه پادشاهي اعالم كرد مي
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ها با خـود گفـت: اگـر يـك      فروشدهد. يكي از شير يزد، پولش را ميكسي كه در آن شير بر

و آنگـاه يـك سـطل آب را در    شـود   سطل آب در آن بريزم در آن همـه شـير مشـخص نمـي    

عوض شير در حوض ريخت، شخص ديگري هم مثل او همين كار را تكرار كـرد و بـاالخره   

ها شيوع يافت، صبح كه پادشاه آمد به جاي شير، حوضـي از آب را   اين فكر در ميان همة آن

م چـه  گويد: اگر من فاسد بشوم به جهان اسـال  يك از ما ميديد، داستان ما نيز همين است. هر

رسد؟ و اينگونه بود كه تمام جهان اسالم را فساد فرا گرفت. اگر خوب فكر كنيد،  ضرري مي

زنيد، پرداختن بـه ديگـران آسـان و پـرداختن بـه       اش در مورد ديگران حرف مي بينيد همه مي

طلب است، در جهان اسالم همـه   نفس خود مشكل است و از آنجا كه انسان موجودي راحت

  كنند، اين طرز فكري است كه نياز به معالجه دارد. و توجه مي به ديگران تكيه

شما نمايندة عراق هستيد و لذا جزئي هستيد از جهـان اسـالم و بـه همـين ترتيـب همـة مـا        

وظيفه داريم خويشتن را آماده سازيم تا خشتي صالح و مناسب براي اين ساختمان باشيم، بايد 

اي نيرومنـد و   ، روشـنفكر، بـا نفـوذ و داراي عاطفـه    ايمان، صادق، پاكدلارادمرداني مجاهد، ب

قلبي رؤف بشويم، اگر چنين شديم باور كنيد خـواهيم توانسـت ايـن جـو فاسـد را دگرگـون       

  .سازيم

هاست، بسـياري از مـردم بـه حكومـت حـرص       مشكل و معضل ديگر ما نداشتن شخصيت

ي كـه حكومـت را   در حـال  ،ورزند و بر اين عقيده اند كه كليد مشكالت حكومـت اسـت   مي

هـا چـه كسـاني هسـتند و چـه       كنند، مهم آن است كه ايـن شخصـيت   ها راهبري مي شخصيت

بنابراين، خودتان را براي نبرد آينده يعني نبرد  ي دارند؟ اين درد جهان اسالم است.خصوصيات

اخالق و اخالص و فداكاري، آماده كنيد. هرگاه شخصيتي پيدا بشود كـه بتوانـد خويشـتن و    

خانواده و دوستان و حزبش را فراموش كند و تنها مصلحت مملكت و ملـتش را در   مصلحت

  وجود بياورد.ه را بتواند انقالبي تمام عيار  نظر بگيرد، او مي

بـرد،   زماني جو موجود كامالً تيره و تار بـود و جهـان اسـالم از مشـكل بزرگـي رنـج مـي       

ر همه جا ظلم حاكم بود و حقوق مردم ها فاسد و د فرمانروايان وقت ظالم و ستمكار، دستگاه

ايمان بودند و جهان اسالم از شـرق بـه غـرب و از شـمال بـه       شد، خود مردم هم بي پايمال مي
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عمـر بـن   «نـام  ه در ايـن وضـعيت، تنهـا شخصـيتي بـ      برد. نوبش از بيماري سختي عذاب ميج

ياد قيامت افتاد و ه پيدا شد كه خدايش را شناخت و خودش را فراموش كرد و ب )1(»العزيزعبد

اينگونه توانست آن جو را دگرگون سازد و جهان اسالم را به سوي اصالح سوق بدهد، افراد 

هـا را   تواننـد آن  ها مي شگاهها و با بار بياورد؟ آيا دانشگاهها را  كجايند؟ و كيست كسي كه آن

  آيد. ميالق بربار بياورند؟ خير، بلكه اين كار فقط از عهدة ايمان و اخ

حبت من براي شما اين است كه دل و درون خود را آماده كنيد و ايمان و عقيـده را در  ص

آن پرورش دهيد و به خدا و روز قيامت و مصلحت اسـالم، ايمـان داشـته باشـيد، راد مردانـي      

دست گرفتيد، وضـع فاسـد   ه باشيد كه اگر كشور به دستتان افتاد و كارهاي مهم و مشكل را ب

چنين بودنـد، گرچـه از نظـر مـالي      اين �ما را عوض كند، صحابه پيامبرشبه هيچ وجه نتواند 

شان را سـير نماينـد، امـا دنيـا در      توانستند لباس تهيه كنند و شكم نميآنقدر ضعيف بودند كه 

هـا عـوض    شان باز شد ولي آن رويه ها ب ها سر فرود آورد و در تمام خزائن و گنجينه ن برابر آ

بـه   )2(»�سـلمان « تا آخر همانطور كه بودند، بـاقي ماندنـد.   ب »عدس«و » ابوعبيده«نشدند. 

اي را در مقابل  ها ديدند كه او محوله عراق آمد و والي آنجا شد، مردم به استقبالش رفتند، آن

  كند. مزد براي مردي روي سرش گذاشته و حمل مي

خاسته از مدرسة جهان اسالم را وقتي فساد فرا گرفت كه اين افراد و اين سلوك و روية بر

اي نيازمنديم، اين هم تنها از  شدت به چنين سلوك و رويهه از بين رفت، ما اكنون ب �محمد 

 خويشـتن را بـه سـختي و زنـدگي سـاده      رود، شما جوانان با ايمان و صادقي كـه  شما اميد مي

هـاي   دهيـد، يكـي از امـراض امـت عـرب همـين خوشـگذراني و تبـذير و عـادت          عادت مـي 

تواننـد بـدون ماشـين و خانـة بـزرگ و حقـوق كـالن         به طوري كه هيچ كدام نمي ،نارواست

                                           
ي و وكه به تق )هجري 99هجري). هشتمين خليفة اموي (در سال  101 – 61عبدالعزيز بن مروان (عمر بن  -1

هـا و   ابسامان داخلي و مالي را اصـالح كـرد و بـا علـوي    حديث مشهور بوده است، او اوضاع ن تمسك به

  نمود. (مترجم) ها و موالي خوشرفتاري مي مسيحي

 مقصود سلمان فارسي است. (مترجم) -2
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درمـان روم و   زندگي كنند، اين امراض امت ما را به خاك سـياه نشـانده اسـت، ايـن درد بـي     

ها رفاه و خوشگذراني را از حد به در بـرده بودنـد، بـه طـوري كـه وقتـي        ايران قديم بود، آن

از آنجا گريخت در حالي كه » يزدگرد«فتح كردند  آن راد و هجوم بردن» مدائن«مسلمانان به 

گويـد: وضـعيت مـن     به همراه داشت، با اين حال مي )1(صقربازو هزار آشپز و هزار نفر مربي 

هـا بـه ايـن حـد      طلبـي آن  رفـاه  ام با خود بيـاورم!  ها را توانسته چون فقط اين ،قابل ترحم است

ن فظيع از هم پاشيده شد، اگر كسي كالهـي را كـه   چناآن شان رسيده بود و بدين جهت تمدن

شـد، و كمربنـدهايي بـه كمـر      نهاد، مسخره مـي  هزار (درهم) بود، بر سر مي 50قيمتش حدود 

آري، همين  و مرصع به جواهر و ياقوت بودند. درهم هزار 50تا  30ها  بستند كه قيمت آن مي

و باعث شد دولت و شرف و مجد و  ها را در ميان گرفت طلبي بود كه آن خوشگذراني و رفاه

  زندگي خود را از دست بدهند.

خوب  آن راتي را متقبل شديد نخودتان را براي جهاد و دعوت آماده سازيد و هرگاه اما

 نگاه داريد، اين وصيت من به شماست، شايد ارزشي براي اين حرف من قائل نباشيد ولي اين

�ÞÚÈhθsùé&uρ ü”Ì﴿ ،خن من خواهيد افتادخواهيد يافت و به ياد اين سرا در آينده در øΒ r& ’n< Î) 

«!   .»كنم و من، كارم را به اهللا واگذار مي« ).44(الغافر:  .)2(﴾#$

من از اين طـرز فكـر نارسـا و     ،ها و ايمان و اخالق است آري، مشكل ما نداشتن شخصيت

خويشـتن   شـود،  ها و احزاب، اوضاع هم دگرگون مي گويد: با تغيير حكومت نادرست كه مي

  :فرمايد دارم، چون خداي تعالي مي را برحذر مي

﴿tβÏŒé& tÏ% ©# Ï9 šχθè= tG≈ s) ãƒ öΝßγ‾Ρ r' Î/ (#θßϑÎ= àß 4 ¨βÎ) uρ ©! $# 4’ n?tã óΟ Ïδ Î�óÇ tΡ í�ƒÏ‰ s)s9 ∩⊂∪ tÏ% ©!$# (#θã_Ì� ÷zé& 

ÏΒ ΝÏδ Ì�≈tƒÏŠ Î� ö� tóÎ/ @d,ym HωÎ) χr& (#θä9θà)tƒ $oΨ š/ u‘ ª!$#﴾)3(.  

                                           
  شود. (مترجم) ناميده مي» چرغ«گويند كه در فارسي  اي شكاري مي : به پرندهصقر -1

  است. (مترجم) 44اين عبارت قسمتي از سورة غافر، آية  -2

 .40 – 39سورة حج، آية  -3
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شـود و خداونـد هـم بـه      رد ستم قـرار گرفتـه انـد، اجـازة نبـرد داده مـي      به كساني كه مو«

ها تواناست، همان كساني كه از ديار خود به ناحق و تنها به اين جرم كه  مساعدت و ياري آن

  .»گفتند: پروردگار ما اهللا است، بيرون رانده شدند مي

  فرمايد: تا آنجا كه مي

﴿tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$s% r& nο4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ nο4θŸ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (#öθyγtΡ uρ 

Çtã Ì�s3Ζ ßϑ ø9 كساني كه اگر آنان را در زمين به قدرت رسانيم، نماز را برپا �«. )41(الحج:   ﴾ #$

  . »نمايند دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي دارند و زكات مي مي

اين آيات چگونه به بيان رنج و محنتي كه صحابه از ميان آن همانند زرنـاب از  توجه كنيد 

حق رانده شدند، پرداخته اسـت و سـرانجام همـان    ناه و از ديار خود بميان آتش بيرون آمدند 

دهـد، نمـاز بـه پـا      هـا مـي   رادمرداني شدند كه وقتي خداوند در زمين توانايي و تمكين بـه آن 

ما هـم تـا ايـن مرحلـه را      كنند. به معروف و نهي از منكر مي ند و امرده دارند و زكات مي مي

كنـد،   طي نكنيم، نخواهيم توانست به آن درجه و مقام كه خداوند در اين آيات توصيف مـي 

  برسيم:

﴿tÏ% ©!$# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$#﴾   :كساني كه اگر آنان را در زمين به قدرت «). 41(الحج

óΟ﴿و . »رسانيم s9r& t� s? ’ n< Î) tÏ% ©!$# Ÿ≅Š Ï% öΝ çλm; (#þθ’6 ä. öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& (#θßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?# uuρ nο4θx. ¢•9 $#﴾)1(.  

ها گفته شد (از جنگ) دست بكشـيد و نمـاز بپـا داريـد و      آيا نديدي كساني را كه به آن«

  »زكات بدهيد؟

بلكه با تربيتي  ،ف نزده استخداوند در اين آيات از حكومت و پيامدهاي آن برايشان حر

اين كه بـه صـورت    پردازد تا ها مي اسالم و ژرف و در برگيرندة اخالق و انديشه به تربيت آن

  آيند.موجي به حركت در
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كنم كه به اندرون خود اهتمام ديني، اخالقي و تربيتي  از روي اخالص شما را نصيحت مي

  و به قول شاعر: ،ان اسالم هستيدو فكري بدهيد و ايمان بياوريد به اين كه شما جه

  .»كبروفيك انطوى عالم األ«

  جهان بزرگتر در درون تو نهفته است.

اگر ما اصالح بشويم، جهان اسالم اصالح خواهد شد، چـون اگـر اجـزاء اصـالح شـوند،      

  گردد. مجموعه هم اصالح مي

  اهللا لي ولكم. ستغفرأقول قولي هذا و أ
  

  پايان

  


