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 مقدمه:

بشریت امروز بر لبه ی پرتگاه سقوط قرار دارد.البته نه به سبب تهدید به فنایی که برسرش آویزان است، چون  این 

نمادی از بیماری است و خود بیماری نیست. بلکه به سبب افالس بشریت در عالم ارزشهایی است که حیات انسانی 

رشد و نمو سالمی داشته باشد و ترقی صحیحی بکند. این واقعیت هم اکنون در جهان غرب می تواند در سایه آنها 

یی شده است که می بایست به بشریت ارزانی بدارد و حتی طوری «ارزشها»به وضوح دیده می شود و غرب فاقد 

در « یدموکراس»که تواند وجدان خود را نیز به داشتن استحقاق وجود قانع سازد. بویژه آنگاه شده است که نمی

آنجا به نوعی از افالس منتهی گردید و چنان شد که به تدریج شروع به عاریت ستانی و اقتباس از نظامهای بلوک 

 شرق خصوصاً در نظامهای اقتصادی تحت عنوان سوسیالیسم! کرد.

سیسم یش آنها مارکگرایی و در پیشاپاوضاع و احوال در خود بلوک شرق نیز به همین منوال است. تئوریهای جمع

دن آن به عنوان یک سیستم که در آغاز ظهورش شمار زیادی را در شرق و حتی در غرب به خاطر تلقی کر

ه عقب نشینی بسیار واضحی داشته است و تقریباً هم اینک ب« طرز فکر»ایدئولوژیک به خود جذب کرد، از ناحیه 

یسم با اند و در کل، مارکسم فاصله بسیار زیادی گرفتهباشد که از اصول سیستو نظامهای آن محدود می« دولت»

طبیعت فطرت بشری و مقتضیات آن در تضاد است و جز در یک محیط در هم شکسته! یا محیطی که روزگارانی 

دراز با نظام دیکتاتوری خو گرفته باشد، نمی تواند رشد کند و حتی در این محیط ها نیز در بُعد مادی ، اقتصادی 

و مایه ی مباهات آن است به تدریج با شکست مواجه می شود و در روسیه که راس نظام های جمع گرا  که زیربنا

آید غالت که حتی در دوران تزارها نیز فراوان بود، به کاستی گراییده اند و اکنون روسیه، گندم و به حساب می

ی رساند چون در مزارع اشتراکی و کند و طالهایش را برای بدست آوردن غذا به فروش ممواد غذایی وارد می

 در نظام ضد فطری خود با شکست روبرو شده است.

 و ناگزیر باید رهبری نوینی را برای بشریت جُست!

دیگر دوران رهبری بشریت به دست غربی ها رو به زوال است. البته نه بدان جهت که تمدن غربی از لحاظ مادی 

صادی و نظامی، ضعیف و ناتوان... ولیکن به خاطر اینکه نظام غربی ورشکست شده باشد و یا از لحاظ نیروی اقت

ندارد که پشتوانه ی او در این رهبری « ارزشها»نقش خود را به پایان رسانیده است چون دیگر هیچ اندوخته ای از 

 باشد.

وغ اروپایی ریق نبیک رهبری باید وارد عمل بشود که توانایی ابقاء و رشد دادن این تمدن مادی را که بشریت از ط

در ابداع مادی بدان رسیده است، داشته باشد و افزون بر آن، برای بشریت ارزشهایی نوین و کامل درمقایسه با 
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آنچه که تاکنون شناخته است و نیز برنامه های اصیل و مثبت و در عین حال واقعی را به ارمغان بیاورد و این تنها 

 امه را دارد.اسالم است که این ارزش ها و این برن

نهضت علمی، نقش خود را بازی کرد... همان نقشی که با آغاز رنسانس در قرن شانزدهم میالدی به درخشش 

پرداخت و در خالل قرنهای هیجده و نوزده به نقطه اوج خود رسید... بدون آنکه بتواند دست مایه ی جدیدی 

 فراچنگ آورد.

این دوران و تجمعات اقلیمی نیز عموماً نقش خود را در خالل این ظهور یافته در « ملی گرایی»و « میهن پرستی»

قرنها بازی کردند و این ها هم نتوانستند پشتوانه ی تازه ای بدست آورند و در نهایت این چرخه، نظامهای فردگرا 

اعتها، سو جمع گرا نیز همگی مواجه با شکست شدند.اکنون در این بحرانی ترین و آشفته ترین و پراضطراب ترین 

به ایفای نقش خود بپردازند... آری، وقت آن رسیده است که « امت اسالمی»و « اسالم»وقت آن رسیده است که 

اسالم نقش خود را به انجام برساند چون با ابداع مادی در زمین مخالف نیست و حتی از وقتی که خداوند خالفت 

آورد و تحت شرایط اولین وظیفه ی او به حساب می در زمین را به انسان واگذار کرده است، آن را به عنوان

 خاصی آن را عبادت خداوند و راه تحقق پیدا کردن غایت وجودی انسان می داند:

      [َو إِْذ َقاَل َربَُّک لِْلَماَلئَِکِة إِِّني َجاِعٌل ِِف اْْلَْرِض َخلِيَفة  ]

 (14)بقره:   «ود جانشینی قرار می دهمو آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین برای خ»

ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ ] نَّ َو اْْلِ      [َو َما َخَلْقُت اْْلِ

 (65)ذاریات:   «و جن و انسان را نیافریدم مگر برای آنکه عبادتم بکنند»

دن از برگزیبه انجام نقش خود بپردازند و آنچه را که خداوند « امت مسلمان»همچنین وقت آن رسیده است که 

 آنها برای رهبری مردم اراده کرده است، به تحقق برسانند:

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَْْعُروِف َو َتنَْهْوَن َعِن اْْلُنَْکِر َو ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ]   َو لَْو ََمَن َأْلُل اْلکَِتاِ  لََکانَ ُکنُْتْم َخْْيَ ُأمَّ

ْم ِمنُْهمُ          [اْْلُْؤِمنُوَن َو َأْکَثُرُلُم اْلَفاِسُقونَ  َخْْيا  ََلُ

شما )مسلمانان( مادام که امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید، بهترین امتی هستید که »

 (114)آل عمران:   «برای )راهبری( انسانها گزینش شده اید

ة  َوَسطا  لِ ] ُسوُل َعَلْيُکْم َشِهيدا  َو َکٰذلَِک َجَعْلنَاُکْم ُأمَّ         [َتُکوُنوا ُشَهَداَء َعََل النَّاِس َو َيُکوَن الرَّ
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بر )ابالغ برنامه  مبر نیزبدین سان شما را امتی گزیده قرار دادیم تا شاهد بر )ابالغ برنامه اسالم به ( مردم باشید و پیا»

 (101)بقره:   «( شما شاهد باشدخدا به

د نقش خود را ایفا نماید مگر اینکه در یک جامعه یعنی در یک امت، تجسم پیدا کند. چون اما اسالم نمی توان

ای محض که مصداق آن را در یک زندگی مشهود نبیند، گوش فرا نمی بشریت به ویژه در این روزگار به عقیده

« سرزمینی»مان، ساقط شده است... چون امت مسل« وجود»دهد... امت مسلمان هم قرنهای بسیاری است که از 

که اجدادشان در یکی از اعصار تاریخ براساس نظام اسالمی زیسته « قومی»نیست که اسالم در آن زیسته باشد و یا 

جماعتی از انسانها است که حیات ، بینش ها ، اوضاع ، نظام ها ، ارزش ها و « امت مسلمان»باشند... مقصود از 

رجوشد.... و این امت با این توصیفات از وقتی که حکم کردن بر طبق شریعت موازین آنها تماماً از برنامه ی اسالم ب

 خداوند در سراسر کره ی زمین پایان پذیرفت، دیگر وجود نداشته است.

پس باید این امت را دوباره به وجود آورد تا اسالم بتواند نقش مورد انتظار خود را در رهبری بشریت بار دیگر 

 ایفا نماید.

ت را که در زیر رسوبات نسل ها و بینش ها و اوضاع و نظام های بیگانه با اسالم و برنامه ی اسالمی دفن باید این ام

 پای« جهان اسالم»، هرچند که گمان می کنند هنوز هم این امت در قلمروی موسوم به « از نو آفرید»شده است، 

 برجاست!.

یار زیادی ، مسافت بس«رهبری»تا تصاحب نمودن « ینیبازآفر»البته من نیک می دانم که میان تالش در جهت این 

ناپدید شده است و مدتی « شهود»و « وجود»وجود دارد. چون روزگار درازی است که امت مسلمان از صحنه 

وپایی اند و نبوغ ارها ، امت ها ، بینش ها و اوضاع دیگر رهبری بشریت را در دست داشتهطوالنی است که اندیشه

فراهم آورده است. اندوخته ی « تولید مادی»و « نظامها»، «فرهنگ»، «علم»دوخته  کالنی را از در این مدت، ان

کالنی که بشریت بر قله ی آن ایستاده است و حاضر نیست که به آسانی از آن و نقش آفرینان آن دست بکشد! 

 یرایه ها، عاطل مانده است!نیز تقریباً از تمام این پ« جهان اسالم»بویژه زمانیکه می بیند جهان موسوم به 

بشر فراوان  تا بدست گرفتن رهبری« بازآفرینی»اما با وجود تمام این اعتبارات ، هرچند که مسافت میان تالش برای 

هستیم و لذا تالش در جهت این بازآفرینی اسالم، نخستین گامی است « بازآفرینی»باشد، به هرحال ناگزیر به این 

 !که تخطی از آن ممکن نیست
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برای آنکه آگاهانه عمل کرده باشیم، باید فاکتورهای صالحیت این امت را برای بدست گرفتن رهبری بشر به 

 طور دقیق درک نماییم تا عناصر آن را در اولین تالشهایمان برای این بازآفرینی، اشتباه نگیریم.

 ای را به بشریتی چنان تفوق خارق العادهرود در ابداع مادتواند و از او انتظار هم نمیاین امت در حال حاضر نمی

نشان بدهد که گردنها را به کرنش درآورد و رهبری جهانی خود را از این زاویه بر کرسی بنشاند، چون نبوغ 

ود که از رآن نمی، سبقت بسیار زیادی از او گرفته است و حداقل برای چندین قرن انتظاراروپایی در این مدت

 ق پیدا کند!لحاظ مادی بر آن تفو

 بنابراین، باید وجه امتیاز دیگر را جست! وجه امتیازی که این تمدن از آن بی بهره باشد!

البته این بدان معنی نیست که ابداع مادی را فروگذاریم. این یک وظیفه ی واجب دینی ما است که در این زمینه 

 که بخواهیم از راه آن، رهبری بشریت را در موقعیت« وجه امتیازی»تمامی تالش خود را بکار ببندیم اما نه به عنوان 

فعلی بدست بگیریم، بلکه باید آن را به عنوان یک ضرورت ذاتی برای موجودیت خود تلقی نماییم. همچنین باید 

نماید بدان جهت که بینش اسالم، خالفت زمین بر ما فرض می« بینش اسالمی»آن را وظیفه واجبی بدانیم که 

داند و آن را تحت شرایطی خاص عبادت خداوند و راه تحقق یافتن غایت وجودی انسان به ن میرامنوط به انسا

 شمار می آورد.

« عقیده»لذا برای رهبری کردن بشریت، به وجه امتیاز دیگری غیر از ابداع مادی نیاز هست و این وجه امتیاز هم جز 

ای دهند که همین دستاوردهسالم به بشریت اجازه میاسالم چیز دیگر ی نیست. چون عقیده و برنامه ا« برنامه»و 

نبوغ مادی را حفظ نماید ولیکن به شرط اینکه تحت کنترل بینش دیگری جز آن بینش مادی باشد تا به موازات 

برآورده شدن نیازهای مادی از طریق ابداع مادی، نیاز فطرت انسان نیز برآورده شود و عقیده و برنامه ی اسالم هم 

 جمع انسانی و به عبارت دیگر، در یک جامعه ی مسلمان به تجسم درآیند.در یک ت

رد. به سر می ب« جاهلیت»امروزه تمام جهان از لحاظ اصلی که خاستگاه پایه ها و نظام های زندگی مردم است، در 

 اهند!جاهلیتی که این امکانات سرسام آور رفاهی و این ابداع برجسته ی مادی، هیچ چیزی را از آن نمی ک

این جاهلیت براساس تجاوز به فرمانروایی خداوند در زمین و تجاوز به مهمترین ویژگی الوهیت یعنی حاکمیت، 

 شکل گرفته است.

سازد. آنهم نه بدان ای از آنها را معبود عده ای دیگر میکند و عدهجاهلیت امروز، حاکمیت را به بشر واگذار می

ن جاهلیت قبل از اسالم وجود داشت بلکه به شکل ادعای حق وضع نمودن ای که در دوراشکل ابتدایی و ساده
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بینش ها ، ارزش ها ، شریعتها ، قوانین ، نظامها و اوضاع و با به کنار نهادن برنامه مقرر خداوند برای زندگی و از 

ن یی خداوند در زمیراه هایی که هرگز خداوند آن را تجویز نفرموده است. مسلماً از این تجاوز کردن به فرمانروا

در نظام های جمع گرا متحمل « انسان»هم تجاوز و ظلم به بندگان خدا، پدید می آید . لذا تمام خواری هایی که 

ود، رو ملت ها می« افراد»بر « سرمایه داری»می شود و همه ظلم هایی که با سیطره ی سرمایه و استعمار در نظام های 

مقرر  باشد که خداوند برای انسانبه فرمانروایی خداوند و انکار کردن کرامتی میصرفاً اثری از آثار همین تجاوز 

 فرموده است!

از این نظر، برنامه اسالم بی نظیر و منحصر به فرد است، چون در هر نظام دیگری غیر از نظام اسالمی، عده ای از 

برنامه ی اسالم است که همه ی انسان  کنند و تنها درای دیگر را عبادت میانسان ها به صورت های مختلف عده

پذیری از خداوند و خضوع در برابر خداوند، از عبادت کردن ها با اختصاص دادن عبودیت به خداوند و با فرمان

 یکدیگر آزاد می شوند.

ت اتوانیم آن را با دیگر آثار ژرفی که در حیشوند و این بینش جدیدی است که میدر اینجا راه ها از هم جدا می

می باشد. زیرا  نصیبای است که بشریت از آن بیواقعی بشر به دنبال دارد به بشریت اعطا نماییم و همان دستمایه

 تمدن غربی و از تولیدات شرقی و یا غربی نبوغ اروپایی نیست.« تولیدات»از 

 «!لید نمایدتو»ند آن را توشناسد و نمیما بدون شک چیز تازه و بسیار کاملی داریم. چیزی که بشریت آن را نمی

اما همین چیز جدید چنانکه گفتیم باید در یک واقع عملی به تجسم درآید و باید یک امت براساس آن زندگی 

ازآفرینی صورت پذیرد،همین ب« بازآفرینی»نماید که در سرزمین های اسالمی یک فرآیند بکند... و این اقتضا می

 ب نمودن رهبری بشر بیانجامد.که در فاصله ای دور یا نزدیک به تصاح

 پس فرآیند بازآفرینی اسالمی چگونه آغاز می شود؟

باید جماعت پیشتازی پیدا بشود که عزم بر این کار نماید و در این راه به حرکت بیفتد و در دریای عالمگیر 

ر سو، از دیگجاهلیت به پیش برود و در طی حرکت خود، از یک سو به نوعی از جاهلیت حاکم کناره بگیرد و 

 به نوعی با آن تماس داشته باشد.

-انراهخود نیاز خواهند داشت.... نش« هایی در راهنشانه»گیرد، به مسلماً این جماعت پیشتاز که چنین تصمیمی را می

هایی که از روی آنها طبیعت نقش و حقیقت وظیفه و اصل هدف و نقطه آغازین خود را در این سفر طوالنی 

یز طبیعت موضع خود را در برابر جاهلیت حاکم بر سرتاسرزمین، دریابند، که کجا با مردم همراه بازشناسند و ن
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باشند و در کجا از آنها جدا شوند؟ و بدانند که ویژگیهای خودشان و ویژگیهای جاهلیت اطرافشان کدام است؟ 

دهند؟ و سرانجام آگاه شوند که  ای اهل این جاهلیت را با زبان اسالم مورد خطاب قرارو چگونه و در چه رابطه

 در تمام این موارد از کجا و چگونه فرمان بگیرند؟

ها نیز حتماً باید از همان مصدر نخست این عقیده یعنی قرآن کریم و رهنمودهای اساسی آن و از بینشی این نشانراه

اعتی که خداوند خواسته فراهم آیند که قرآن در دل های جماعت برگزیده ی صدر اسالم بوجود آورد، همان جم

هایش را به وسیله ی آنها در زمین به انجام رسانید و آنها خط سیر تاریخ را برای یک بار به همان راستایی که 

 خداوند اراده فرموده بود، تغییر دادند.

تاب ک رود. چهار فصل اینام که انتظار ظهورش میرا برای آن جماعت پیشتازی نوشته« های راهنشانه»من کتاب 

و هشت  1اند استخراج شده« فی ظالل القرآن» با پاره ای از تعدیالت و اضافات متناسب با موضوع کتاب از تفسیر 

فصل دیگر آن عالوه بر این مقدمه در مقاطع زمانی مختلف نوشته شده اند و در نتیجه مظالعات و تأمالت پی در 

رون نگارنده، الهام گشته اند... اما همه آنها علی رغم این پی در برنامه ی الهی تجسم یافته در قرآن کریم به د

تفرق بخاطر نشانه بودنشان بر سر راه، قابل جمع می باشند و اصوالً نشانه ها در همه راهها همین وضع را دارند! و 

ه نه های رااست که امیدواریم خداوند مرا به دیگر نشا« هانشانراه»اینها در کل، به مثابه اولین مجموعه از این 

 راهنمایی بفرماید و مجموعه یا مجموعه های دیگر ی را نیز در پی داشته باشد!

 «وباهلل التوفیق» 

 

 

 

                                                           
 ()مؤلف«. پیدایش  ساختار جامعه اسالمی»و « جهاد در راه خدا»، « علم و فرهنگ در بیش اسالمی»، « طبیعت برنامه قرآنی»این چهار فصل عبارتند از:  -1
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 یک نسل بی نظیر قرآنی

تامل  اش فراوان بهدر اینجا یک پدیده ی تاریخی مطرح است که باید دعوتگران اسالم در هر زمان و مکان درباره

 ط مشی این دعوت و جهت گیری آن، تاثیر حتمی و غیرقابل انکار دارد.و کندوکاو بپردازند چون در خ

( که در تاریخ اسالم و بلکه در تمام تاریخ بشریت ممتاز این دعوت، نسلی از انسان ها را بار آورد )نسل صحابه

لی با آن تعداد د وانهستند و دیگر هیچ گاه نظیر آنها دیده نشده است. البته افرادی از این دست در تاریخ پیدا شده

 فراوان و در یک مکان واحد جز در صدر اسالم هرگز اتفاق نیفتاده است.

ای با این وضوح، علتی داشته است که باید با کنکاش فراوان سعی بکنیم راز آن را قطعاً حدوث چنین پدیده

 دریابیم.

را ،همگی در دسترس داریم همچنانکه  اهللما نیز قرآن ،این دعوت ، احادیث ، الگوی عملی و سیره واالی رسول

هیچ چیز کم نشده  اهللآن نسل اول و منحصر به فرد تاریخ در اختیار داشتند و در این زمان جز شخص رسول

 تواند همان راز باشد؟است، آیا این می

آن را  داوندبرای برپایی و به بار نشستن این دعوت، الزم و اجتناب ناپذیر بود، خ اهللاگر وجود شخص رسول

دعوتی برای تمام بشریت و به عنوان آخرین رسالت، مقرر نیم فرمود و امور انسانها را در روی زمین تا آخر الزمان 

دانست که این دعوت بعد و می 1به عهده آن نمی گذاشت.اما خداوند، حفاظت قرآن را خود به عهده گرفته است

ی همین دلیل او را بعد از بیست و سه سال پیامبرود و به ثمر برسد و بهتواند بماند ، برپا بشهم  می اهللاز رسول

این  هللا، نبودن شخص رسولبه جوار خود فراخواند ولیکن دین او را تا اخر الزمان، ماندگاری بخشید. بنابراین

 کند.نماید و علت آن را بیان نمیپدیده را تفسیر نمی

ورد توجه اند، مشدهای را که آن نسل اول از آن سیراب میباید سرچشمه پس باید به دنبال علت دیگری بگردیم.

کرده باشد. ما باید در برنامه و راه و روشی که براساس آن بار آمدند، دقت قرار دهیم شاید حاال در آن چیزی تغییر

دند، شسیراب می اولین سرچشمه ای که آن نسل از آن نماییم چه بسا در این برنامه چیزی، دگرگون شده باشد.

هم تنها اثری از آثار همین سرچشمه بودند و این است  اهللرسولفقط وفقط قرآن بود. در واقع، احادیث و سنت 

 ، فرمود:وال کردندس در مورد خلق و خوی رسول اهلل که وقتی از عایشه

                                                           

ا َنحُن َنَزلنا الِذکَر َو اِنا لُه ََلافِظونَ ]سوره حجر:  8اشاره به آیه  -1  )مترجم( [اِنَّ
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 1«.خلق و خوی او قرآن بود»

مدند. آساختند و براساس آن بار میند و برطبق آن خود را میکردکه از آن استفاده می پس قرآن تنها منبعی بود

انحصاری شدن این سرچشمه، فقدان تمدن و فرهنگ و علم و پژوهش و کتاب در میان بشریت آن روز البته علت 

نبود... هرگز! چون در آن موقع تمدن روم ، فرهنگ ، تألیفات و قانون روم وجود داشت که حاال هم اروپا براساس 

کند. آثار تمدن یونان ، منطق ، فلسفه و هنر آن نیز وجود داشت که هنوز هم تا ن و یا در راستای آن زندگی میآ

 به امروز آبشخور تفکر غربی است.

تمدن ایران با هنر ، شعر ، افسانه ،عقاید ، نظام حکومتی آن و تمدنهای دور و نزدیک دیگری نیز همچون تمدن 

شدند ودند و به عالوه، دو تمدن روم و ایران از شمال و جنوب به جزیره العرب وارد میهند و چین و ... موجود ب

کردند. پس علت اینکه آن نسل در مرحله تشکل، به ها هم در قلب این جزیره، زندگی میها و نصرانیو یهودی

ش برنامه ی از پی کتاب خدا )قرآن( محدود شدند فقدان تمدن و فرهنگهای جهانی نبودند بلکه از یک طرح و

است وقتی که ورقه ای از تورات را در دست  تعیین شده، نشأت  گرفته بود. دلیل این مدعا، خشم رسول اهلل

به خدا سوگند اگر موسی هم در میان شما وجود می داشت، جز به تبعیت من مجاز »عمربن خطاب دید و فرمود: 

استفاده ی آن نسل را از همان ابتدای تشکل به قرآن منحصر این بود که سرچمشه ی   مقصود رسول اهلل 2«.نبود

گرداند تا دل و درون آنها فقط کانون کتاب خدا بشود و زندگیشان تنها براساس این کتاب سر و سامان بگیرد و 

 ردید.کند، آن چنان خشمگین گبه همین خاطر بود که وقتی دید عمربن خطاب از سرچشمه ی دیگری استفاده می

می خواست نسلی را بسازد که عقلها و قلبهایشان و شعور و بینش آنها پیراسته و کامالً خالص باشد  دارسول خ

و در مرحله تکوین یافتن از هر عامل مؤثری جز برنامه ی الهی تعبیه شده در قرآن، دور و برکنار باشند.آری، اگر 

ه استفاده که تنها از یک سرچشم خاطر آن بودآن نسل در تاریخ به چنان موقعیت منحصر بفردی دست یافتند، به 

های دیگری را هم با این سرچشمه در آمیختند!. آنها فلسفه و منطق های بعد، سرچشمهکردند ولی متاسفانه نسلمی

یونان، اساطیر و اعتقادات ایران، اسرائیلیات یهود و الهیات نصارا و رسوبات تمدنها و فرهنگهای دیگر را با تفسیر 

و علم کالم و با فقه و اصول، مخلوط کردند و به همین دلیل هم هیچ کدام نتوانستند با استفاده از این  قرآن

سرچشمه ی آلوده، به مقام و موقعیت نسل اول برسند و در نتیجه، آن نسل همچنان منحصر بفرد باقی ماند. بدون 

ترین عامل بوجود آمدن این ، اساسیهاتردید، آمیختن و آلوده شدن آن سرچشمه نخستین با سایر سرچشمه

                                                           
 ئی آن را نقل کرده است. )مؤلف(نسا -1

 حافظ ابویعلی از حمّاد و او از شعبی و او هم از جابر روایت کرده است. )مؤلف( -2
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اختالف فاحش میان آن نسل بی نظیر و منحصر بفرد با دیگر نسلها می باشد.عامل اساسی دیگری که عالوه بر 

توان عنوان کرد، اختالفی است که درنحوه درک و دریافت از قرآن، میان می« انحصاری بودن منبع مورد استفاده»

 می شود.آن نسل و دیگر نسل ها دیده 

واندند خکسب معلومات بیشتر و یا به منظور تفنن و تلذذ نمیاندوزی وآن نسل اول هیچگاه قرآن را به قصد دانش

گرفتند. هدف آنها از فراگیری قرآن این بود که اوامر و و هیچ یک، دستاوردهای علمی و فقهی خود، فرا نمی

ه و شیوه زندگی کردنشان، دریابند و پس از شنیدن فرمان رهنمودهای خدا را دررابطه با خویشتن، جامعه و روی

آن را  «فرمان روز»الهی، بالفاصله هم بدان عمل نمایند... درست مثل سربازی که در میدان نبرد به محض رسیدن 

آورد! و به همین دلیل هم اصرار نداشتند که انبوهی از آیات را در یک جلسه فراگیرند. چون به مورد اجرا در می

لذا  گذارند، بیشتر خواهند شد ودانستند به همان نسبت، واجبات و تکالیفی که این آیات بر دوش آنها میمی

کردند و تا این ده آیه را از بر آمده است. در هربار به ده آیه بسنده می« ابن مسعود»همانطور که درحدیث 

آموختن را برای بکار »این فرهیختگی، یعنی  1فتند.کردند و بدان عمل نمی نمودند. به سراغ آیات دیگر نمی رنمی

و کسب  گشود که اگر با نیت پژوهشطلبیدن، افقهای بیکرانی از معارف و منافع قرآنی را به رویشان می« بستن

هم  بعالوه با این روش، عمل کردن به قرآن یافتند.گرفتند هرگز به آن افق ها دست  نمیمعلومات، قرآن را فرا می

ردید. و بااین ترتیب، گشد و قرآن با سرشت آنها عجین میان آسان بود و از سنگینی بار تکالیفشان کاسته میبرایش

قرآن به عنوان یک برنامه ی واقع نگر، فعالیت های درونی و زندگی روزمره آنها را پوشش می داد و مبدل به 

ه کنج ساخت و هیچ گاه بدگی را دگرگون میفرهنگ پویایی شده بود که با آثار و پدیده های خود، خط سیر زن

وح دهد که با رقرآن گنجهای خود را تنها در اختیار کسانی قرار می اذهان و به البالی اوراق، محدود نمی گشت.

دانستن برای به کار بستن، به آن روی بیاورند. چون قرآن کتاب فلسفه و منطق و کتاب هنر و ادبیات و یا داستان 

باشند( بلکه قرآن یک برنامه ی ناب الهی برای زندگی )اگر چه این ها همه از محتویات آن می و تاریخ نیست

 انسان ها است که به فراخور شرایط و زمان، به تدریج از جانب خدای متعال نازل شده است.

ْلنَاُه َتنْزِ ]   [يال  َو ُقْرَنا  َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه َعََل النَّاِس َعََل ُمْکٍث َو َنزَّ

قرآنی است که آنرا )به صورت سوره ها و آیات( جدا جدا نموده و به تدریج نازل کرده ایم تا تو نیز آنرا آرام و »

 (145 ) اسراء:  «به تدریج برای مردم قرائت بکنی

                                                           
 نقل کرده است. )مؤلف( در مقدمه تفسیر خود« ابن کثیر»این را  -1
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و به راین قرآن به یکباره نازل نشده است بلکه بر وفق نیازهای جدید و در افکار و اندیشه ها و متناسب با روند 

رشد جامعه و زندگی به اقتضای مشکالتی که جامعه ی نو بنیاد اسالمی در زندگی روزمره خود با آنها روبرو 

گشت. یک یا چند آیه در حالتی خاص و در رابطه با حادثه ی معینی، نازل می شد و آنچه را که  شد، نازل میمی

کرد و برنامه ی کار را در آن مرحله برایشان لیل میگذشت، برایشان تجزیه و تحدر درون ودر پیرامون آنها می

ا و کرد و در تمام این زمینه ها میان آنهترسیم می نمود و بدین سان اشتباهات روانی و رفتاری آنان را تصحیح می

پروردگارشان، رابطه برقرار می کرد و خدا را با صفات موثرش در جهان هستی به آنان می شناسانید. در نتیجه، 

کردند با فرشتگان در مالء اعلی و تحت نظارت خدای بزرگ و در گستره قدرت او،زندگی یشه احساس میهم

 کنند وبه همین جهت هم، نقطه به نقطه زندگی خود را با این برنامه کامل و معتدل الهی، وفق می دادند.می

 های بعد، با روشلی که نسلبود که آن نسل اول را ساخت در حا« آموختن برای بکار بستن»آری، این روش 

آن  یابی اختالفتوان این عامل دوم را نیز در ریشهآموختن برای پژوهش و تفنن، بار آمدند و بدون تردید می

 نسل منحصر بفرد با سایر نسل ها، یک عامل اساسی به شمار آورد.

 عامل سومی هم وجود دارد که ذکر کردن و نگاشتن آن، الزم می نماید:

شد در همان آستانه ی ورود، به تمام گذشته ی خود پشت پا اسالم  هنگامی که کسی به اسالم داخل میدر صدر 

کند که با زندگی کرد زندگی جدیدی را شروع میزد و در همان لحظه ی روی آوردن به اسالم، احساس میمی

مان جاهلیت با تردید، اندیشناک و دوره جاهلیت او کامال فرق دارد و لذا به تمام رفتارها و باورهای خود در ز

ا اند و مسملمان شدن با آنها زیبنده نیست! و بکرد همگی پلید و آلودهکامالً محتاطانه می نگریست و احساس می

دات گشت و یا عاگرفت و هرگاه که هوای نفس بر او غالب میکه آیین جدید اسالم را فرا می این احساس بود

گرفتند و یا در انجام تکالیف اسالم دچار ضعف می شد، فوراً احساس خطا جان می دوران جاهلیت در وجود او

و گناه درخود می کرد و از صمیم قلب، خود را به پاک شدن از این حالت ها نیازمند می دید و لذا دوباره و از نو 

اس ضر او در اسالم، احسبین گذشته ی فرد مسلمان در جاهلیت و حال حا خویشتن را با آیین اسالم، وفق می داد.

-آمد که منجربه بریدن کامل او از جامعه ی جاهلی اطراف و روابط اجتماعی آن میجدایی کاملی بوجود می

گردیدو لذا علیرغم آنکه در عالم تجارت و معامالت روزمره، با مشرکین داد و ستد داشت ولی او نهایتاً از محیط 

ته بود و اصوالً داد و ستدهای روزمره با قلباً احساس جدایی کردن، جاهلی خود بریده و به محیط اسالمی پیوس

فرق دارند و دو چیز متفاوت هستند.بریدن از محیط جاهلی و ایده ها و عرف و عادات و روابط آن، نتیجه ی 

می بریدن از عقیده ی شرک و پیوستن به عقیده ی توحید و بریدن از جهان بینی جاهلی و پذیرفتن جهان بینی اسال
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و محصول پیوستن آنها به جامعه و رهبری نوین اسالمی و احساس دلبستگی و اطاعت کامل آنها از این جامعه و 

 از این رهبری بود.

ها از هم جدا می شد و حرکت کردن در مسیر جدید آغاز می گشت. حرکتی آزادانه و بدون اینجا بود که راه

های حاکم بر آن، وقعی نهاده شود. به ه ی جاهلی و ایده ها و ارزشآنکه به فشار تقالید رایج و مورد قبول جامع

دید و لیکن او عزم خود را در این راه، جزم کرده بود همین جهت هم فرد مسلمان، آزار و شکنجه های فراوان می

 توانستند مانع پیشروی او بشوند.و در نتیجه، فشار ایده ها و تقالید جامعه جاهلی به هیچ وجه نمی

ا امروز در جاهلیتی همانند جاهلیت قبل از اسالم و بلکه وحشتناک تر از آن، گرفتار شده ایم. هرچه در پیرامون م

ها و عقاید مردم، عادات و تقالید آنها، منافع فرهنگی آنها، هنرها و ادبیات آنها، ما است همه جاهلیت است؛ ایده

چه که ما فرهنگ اسالم و منابع اسالمی و فلسفه ی اسالمی و شریعت ها و قوانین آنها و حتی سهم عمده ای از آن

نامیم، همه ساخته همین جاهلیت هستند! و به همین دلیل است که در دلهایمان ارزشهای طرز فکر اسالمی می

ا یان مدهد و در مکنند و جهان بینی اسالمی در افکار و اندیشه هایمان خود را نشان نمیاسالمی، استقرار پیدا نمی

نسلی مثل آن نسل که اسالم نخستین بار پدید آورد، شکل نمی گیرد.ما برای پیاده کردن برنامه حرکت اسالمی 

یم و از آنها کنناگزیریم در مرحله ی پرورش و تکوین، از تمام عوامل موثر جاهلی که تحت تاثیرشان زندگی می

رچشمه ی نابی بازگردیم که رادمردان صدراسالم گیریم، خود را برهانیم، ما ابتدا باید به همان سخط مشی می

 ای آلوده و همرنگ نگشت. ای که با هیچ عیب و لکهگرفتند سرچشمهخط مشی خودشان را از آن می

باید برگردیم و اندیشه ی خود را در مورد حقیقت جهان هستی و حقیقت وجود انسان و روابط این دو با وجود 

در مورد زندگی و ارزش ها و اخالق و اسلوب های حکومتی و سیاسی و  خدای متعال و نیز دیدگاهمان را

اقتصادی و تمامی اصول زندگی خود، از همان سرچشمه برگیریم.هنگام بازگشت، باید با این احساس و شعور 

بازگردیم که آموختن را برای بکاربستن، بخواهیم و پژوهش  و کسب معلومات را هدف قرار ندهیم. بازگشت ما 

د برای آن باشد که بدانیم قران می خواهد چگونه باشیم و ما نیز همان گونه بشویم. البته در طول راه با جمال بای

وزبان روانکاوانه ی قرآن و با سایر موضوعات   2«صحنه های قیامت در قرآن»و داستانهای آن و با  1هنری در قرآن

شویم که هدف اصلی مند میلی از این موضوعات بهرهمورد عالقه ی پژوهشگران نیز، مواجه  خواهیم شد و درحا

ما از مطالعه ی قرآن هم نبوده اند، باید هدف اصلی ما این باشد که بدانیم قرآن، انجام دادن چه کارهایی را از ما 

                                                           

 . )مترجم(ته تحریر در آورده استبه رش« التصوير الفنی فی القرَن»در این زمینه کتابی را به نام  سید قطب -1

 است. )مترجم(« سیدقطب»نام یکی دیگر از کتابهای  -2
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خواهد داشته باشیم؟ و چگونه فهمی از خدای متعال داشته باشیم؟ و اخالق و خواهد؟ کدام جهان بینی را میمی

عیت اجتماعی و نظام زندگی روزمره ما، به چه صورت باشد؟ما باید قبل از هر چیز، دلهای خود را از اثرات وض

خواهیم با وضع جاهلی موجود بسازیم و یا فشار جامعه جاهلی و ایده ها و تقالید و رهبری آن، رها سازیم. ما نمی

الحه ت جاهلیت هیچ امکانی را برای سازش و مصوالیت آنرا بپذیریم. چون جاهلیت با داشتن این صفت یعنی صف

گذارد. آنچه برای ما مهم می باشد آن است که ابتدا، دلهایمان را دگرگون بسازیم تا سر آخر بتوانیم باقی نمی

 1جامعه را نیز متحول کنیم.

ییر ساس تغاولین وظیفه ما دگرگون ساختن وضعیت موجود جامعه است. ما باید این وضع موجود جاهلی را از ا

دهیم چون با برنامه و جهان بینی اسالمی تضاد بنیادی دارد  و همواره با قهر و خشونت در صدد است که نگذارد 

 ما مطابق خواست برنامه الهی، زندگی کنیم.

اولین گام هایی که باید در این راه برداریم آن است که همیشه در قبال جامعه ی جاهلی و ارزشها و ایده های آن، 

حساس برتری داشته باشیم و از ارزش ها و ایده هایمان کم یا زیاد عدول نورزیم که در میانه ی راه به همدیگر ا

، اصوالً راه ما و راه جاهلیت کامالً از هم جدا است و لذا اگر حتی یک قدم هم با آن همراه بشویم، برسیم. زنهار

 کنیم! تمام برنامه را از دست می دهیم و راه را بکلی گم می

قطعاً در این راه با مشکالت و محنت های زیادی روبرو خواهیم شد و ناچار می شویم قربانی های فراوانی بدهیم 

ولی اگر بخواهیم راه آن نسل اول را برویم که خدای متعال توسط آنها برنامه الهی را استقرار بخشید و آن را بر 

 ر دست ما نخواهد بود.برنامه ی جاهلیت چیره گردانید، دیگر  انتخاب د

بنابراین بهتر است دائماً طبیعت برنامه و طبیعت موضع خود و طبیعت راهی را که ناچاریم بپیماییم تا از جاهلیت 

 رهایی یابیم ،همانگونه که آن نسل ممتاز و منحصربفرد رهایی یافتند، به خوبی درک بکنیم.

                                                           

 .[... إنَّ اَّللَّ الُيغُْي ما بِقوِم حتی ُيَغْيوا ما بإنُفِسِهم...]سوره رعد:  11اشاره به آیه  -1
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 1طبیعت برنامه قرآنی

-شد و در این مدت، تنها از یک موضوع با وی سخن  مینازل می بر پیامبر خدا سیزده سال تمام 2قرآن مکّی

شد ولی شیوه ی ارائه و بیان آن، تکراری هم نبود. این اسلوب گفت. موضوع واحدی که هیچگاه عوض نمی

 کرد که گویی برای اولین بار، مطرح می شد.قرآنی هربار به گونه ای موضوع را بیان می

ترین قضیه یعنی قضیه عقیده را در چهارچوب قاعده بنیادی آن خواست اولین، بزرگترین و اساسیقرآن مکّی می

 یعنی الوهیت و عبودیت و پیوندهای این دو، معالجه بکند.

داد و لذا خطابش انسان عرب با این حقیقت، قرآن مکّی انسان را به جهت آنکه انسان است مورد خطاب قرار می

گردید.این قضیه هم قضیه تغییرناپذیر آن زمان و هم در دیگر زمانها به یکسان شامل می و غیرعرب را هم در

ای هاست. قضیه ی وجود او در این جهان و قضیه سرنوشت او و ارتباط او با این جهان و با این آفریده« انسان»

 رد.باشد و از آنجا که این قضیه، قضیه وجود و انسان است، دگرگونی نمی پذیزنده می

ت؟ کرد و به او می گفت که او چه کسی اسقرآن مکّی، راز آفرینش انسان و جهان پیرامونش را برای او تفسیر می

از کجا آمده و برای چه آمده است؟ و سرانجام به کجا خواهد رفت؟ چه کسی او را از نیستی و ناشناخته بودن به 

آنجا که می بَرَد چه سرنوشتی خواهد داشت؟ و به او هستی و اعتبار رسانیده است؟ چه کسی او را می بَرد و 

کند در ورایش نهان و کند و می بیند و وجود دیگری که احساس میگفت: این وجودی که آن را حس میمی

غیبی است و برآن اشراف دارد و وجود مادی قادر به دیدن آن نیست، چیست؟ چه کسی این وجود لبریز از اسرار 

س ککند؟ و کیست آنپردازد؟ و چه کسی آنرا اداره میرده است؟ چه کسی به تدبیر آن میو رازها را پدید آو

ه گفت که چگونکند و همچنین به او میکه هر طور خود می خواهد در جهان، بازآفرینی و دگرگونی ایجاد می

گان با رابطه ی بندرابطه ای با آفریدگار این جهان و با جهان هستی داشته باشد و برایش روشن می ساخت که 

 همدیگر باید به چه سان باشد؟

معنی و هویت پیدا می کرد و در گذر زمان هم تنها از همین « انسان»براساس این قضیه ی بزرگ بود که وجود 

 تواند به هویت و معنا برسد.راه می

                                                           

 )مؤلف( .استخراج شده است« لضالل القرَنفی ا»)مترجم(سیر  رتف«  انعام»این فصل با اضافات و تغییری اندک از مقدمه سوره  -1

 ُسوَر و آیاتی است که در دوران مکه  نازل شده است. )مترجم(« قرآن مکی»منظور از  -2
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ن در زندگی در ورای آای که و بدین گونه بود که سیزده سال تمام در تقریر این قضیه ی بزرگ سپری شد. قضیه

 ای از مقتضیات و جزئیات هیچ چیز دیگری باقی نمانده بود.انسان ، جز پاره

قرآن مکّی، زمانی این قضیه ی اساسی را فروگذاشت و به مسائل فرعی آن در رابطه با نظام زندگانی پرداخت که 

ابت ی آن جماعت برگزیده، استقراری ثخداوند متعال تشخیص داد به اندازه ی کافی بیان گردیده و دیگر در دلها

و پایدار یافته است. جماعتی که خداوند مقرر فرمود این دین با مجاهدت های آنان به پا گردد و این جماعت 

 عهده دار تشکیل نظامی واقعی بشوند که این دین در آن نمود و تجسم پیدا کند.

 ایفای نقشدر این دین ، درواقع زندگی کنند که می آنان که مردم را به دین خدا و برای اقامه ی نظامی دعوت

باید در برابر این پدیده بزرگ درنگی طوالنی داشته باشند. این پدیده که قران مکّی مدت سیزده سال را  کند،ب

برای بیان و نشانیدن عقیده در دلها سپری کرد و به همین امر، اکتفا ورزیده و به هیچ یک از تفضیالت نظام مبتنی 

 این عقیده و تشریعات حاکم بر جامعه ی مسلمان و گرویده بدان ، نپرداخته است. بر

ای باشد که دعوت اسالم از همان روز نخست رسالت حکمت خداوندی چنین خواست که قضیه عقیده یگانه قضیه

روع ش «إاِلَّاَّللإِلٰهَ الَ »هم اولین گام هایش را با دعوت کردن مردم به پذیرفتن اصل  خود بدان بپردازد و پیامبر خدا

 نماید و با ادامه دادن دعوت خود، آنان را با پروردگارشان آشنا سازد تا فقط و فقط او را عبادت کنند.

در ظاهر امر و از نظر عقل کوته بین بشر، آسان ترین راه نفوذ به قلب عرب ها، این نبوده است! زیرا عرب ها معنی 

 دانستند که الوهیت به معنی حاکمیت برتر استکردند و میرا در زبان خود به خوبی درک می «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »و « اله»

گرفتن سلطنت بر ضمایر و شعائر و واقعیات و توحید الوهیت و اختصاص دادن آن به خداوند به معنای بازپس

وایان و حکام و تفویض کامل از کاهنان و سران قبایل و فرمانرجان مردم  وو دل ها و قضاوت ها زندگی و سرمایه

شورشی است بر علیه سلطه ی زمینی که اولین ویژگی الوهیت را  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »آن به خدا است. آنها می دانستند 

عنای قیام بر گیرند و به مکند وانقالبی است بر علیه وضعیت هایی که از این تعرض غاصبانه ، نشأت میغصب می

 کنند.الهی خودشان برمردم حکومت می ه براساس قوانین ضدعلیه قدرتهایی است ک

-د ومیرا نیز می فهمیدن «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »عربها بخوبی با زبان خود آشنا بودند و طبعاً مدلول واقعی دعوت کردن به 

ود دلیل هم بدهد و به همین دانستند که این دعوت در رابطه با اوضاع و ریاست ها و سلطه ی آنها چه معنایی می

که آن چنان خشن با این دعوت یا با این انقالب رویاروی شدند و آن چنان نبردی به راه انداختند که زبانزد خاص 

 و عام گردید.
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به عنوان نقطه ی آغازین این دعوت، مقرر شد؟ و چرا حکمت خداوندی اقتضا نمود  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »راستی پس چرا 

 همه ستیزه و سختی شروع گردد؟که دعوت اسالم با آن 

در حالی مبعوث به دین اسالم شد که بالد غنی و حاصلخیز عرب در دست عرب ها نبود بلکه در  پیامبر خدا

 دست نژادهای غیرعرب قرار داشت!

تمامی بالد شام در شمال تحت سلطه روم بود و فرمانروایان عرب آن مناطق همگی دست نشانده ی روم بودند. 

الد یمن هم در جنوب تحت سلطه ایران بود و فرمانروایان آن همگی دست نشانده ایران بودند و بنابراین تمامی ب

جزء حجاز و تِهامه و نَجد هیچ جای دیگری در دست خود عرب ها نبود و این ها نیز بیابانهای خشک و سوزانی 

 هستند که بندرت در آنها واحه های حاصلخیز یافت می شود!

و راستگویی بود که پانزده سال قبل ازمبعوث شدن به پیامبری، « امین»همان  ته شود: محمدممکن است گف

اشراف قریش او را در نصب حجراالسود حَکم قرار داده و حُکم او را پذیرفته بودند و بعالوه ، او از طایفه ی بنی 

قوت،  ی توانست با تکیه بر این نقاطهاشم بود که از دیگر طوایف قریش، نَسُب واالتری داشتند . بنابراین او م

یک شورش قومی و عربی راه بیندازد و قبایل عرب را که طعمه ی انتقام کشی ها شده و نزاع های مستمر آنان را 

از هم گسیخته بود، متحد سازد و آنها را برای بازپس گرفتن سرزمینهای غصب شده ی خود بر علیه امپراطوری 

و ایران در جنوب، بشوراند و با برافراشتن پرچم عربیت و نژاد عرب در سرتاسر  های استعمارگر روم در شمال

 جزیره العرب ، یک وحدت قومی بوجود بیاورد.

عربها را به چنان شورشی فرا می خواند همگی به ندایش پاسخ مثبت  ممکن است گفته شود اگر پیامبر خدا

ایستادن در برابر سردمداران جزیره العرب، رنج و عذاب بکشد! دادند و دیگر الزم نبوده سیزده سال تمام بخاطر می

توانست به آن شکل، عرب ها را با خود همراه سازد و سیادت رهبری آنها را بدست بگیرد و تمام قدرت ها او می

یع طرا قبضه نمایدو آنگاه از این موقعیت برای استقرار عقیده ی توحید استفاده کند و به عبارت دیگر، بعد از م

توانست آنان را به اطاعت وعبادت خداوند یکتا در آورد! اما خداوند، ساختن آنها در برابر سلطه ی بشری خود می

این بود که آشکارا  علیم و حکیم است و پیامبر خود را این چنین رهنمودی نداد، بلکه رهنمود خداوند به پیامبر

 ندک خود آن همه عذاب و محنت را متحمل بشوند!سردهد و با اصحاب ا «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »ندای 

خواسته است پیامبر خود و مومنان همراه او را دچار دردسر و دشواری نماید. خدای چرا؟ بدون شک خداوند نمی

دانست راه حل این نیست که زمین از چنگ یک طاغوت رومی یا ایرانی بدرآورده شود و در چنگال متعال می
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آید. چون طاغوتها همه طاغوت هستند! زمین مال خدا است و باید به خدا بازپس داده  یک طاغوت عربی گرفتار

به آن  «الَّاَّللإِ الَإِٰلهَ »بر فراز آن برافراشته گردد.  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »قتی ممکن خواهد بود که رایت شود و این نیز تنها و

حاکمیتی جز حاکمیت خدا و هیچ شریعتی جز معنایی که یک عرب آگاه به زبان خود، می فهمد یعنی: هیچ 

شریعت خدا مقبول نیست و نباید انسانها بر یکدیگر سلطنت نمایند چون سلطنت کردن خاص خدا است و نژادی 

ها به رسمیت می شناسد نژاد عقیده است و در این نژاد هم عرب و ایرانی و رومی و سایر که اسالم برای انسان

 زیر لوای خداوندی، یکسان و برابرند، بنابراین بهترین راه همین بود .نژادها و رنگها همگی در 

-زمانی به دین اسالم مبعوث شد که در جامعه عرب، ثروت بدتر از تمام جوامع دیگر، توزیع   می پیامبر خدا

وز بر ر گشت و از عدالت ، خبری در میان نبود. عده ی اندکی سرمایه و تجارت را قبضه کرده و از طریق ربا هر

افزودند در حالیکه توده ی مردم جز تنگدستی و گرسنگی، چیزی نصیبشان نمی شد. سرمایه و تجارت خود می

آنها که ثروت داشتند در کنار آن، مقام ومنزلت هم داشتند ولی توده مردم از سرمایه و منزلت اجتماعی، هر دو 

 بی بهره بودند!

ن وضعیت نابسامان را دستاویز قرار دهد و با برافراشن پرچم اصالح توانست ایمی  ممکن است گفته شود: محمد

اجتماعی، برعلیه طبقه اشراف جنگ براه بیندازد و این کار را نیز حرکتی در جهت تعدیل اوضاع و به منظور 

 بازپس گرفتن اموال بینوایان از سرمایه داران، قلمداد نماید!

چنین کاری را می کرد، جامعه عرب دو دسته می شد:اکثریت  گفته شود: اگر در آن روز پیامبر ممکن است

ط شدند و تنها عده ی اندکی به ضوابقریب به اتفاق آنها برای مقابله با مال و مقام اشراف با دعوت او همدست می

کرد و علم نمی قد «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »این دیگر تمام جامعه در برابر ماندند و بنابرو روابط موروثی پایبند باقی می

 گرفتند!گرویدگان به این آرمان در اقلیت قرار نمی

توانست بعد از جلب موافقت اکثریت جامعه و همراه ساختن آنها با خویشتن، می ممکن است گفته شود: محمد

نگاه با آرهبریشان را بدست بگیرد و به یاری آنها بر آن اقلیت چیره گردد و آنها را نیز به اطاعت خود درآورد و 

استفاده از این موقعیت، عقیده توحید یعنی رسالت الهی خود را در جامعه پیاده نماید و به عبارت دیگر بعد از 

 مطیع ساختن آنها دربرابر سلطه بشری خود ، به عبادت پروردگارشان درآورد!

دانست راه حل این ال میاما خداوند، علیم و حکیم است و پیامبر خود را این چنین رهنمودی نداد.خداوند متع

دانست عدالت اجتماعی در یک جامعه باید از جهان بینی جامعی سرچشمه بگیرد که تمامی امور رابه نیست. می
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ها و در مسئولیت خداوند واگذار نماید و مردم هم با رغبت واطاعت کامل، عدالت خداوندی را در توزیع سرمایه

هر دو در ژرفای دل خود احساس بکنند که نظام مشروع الهی دارد به اجرا های اجتماعی بپذیرد و دهنده و گیرنده 

آید و سعادت دنیا و آخرت خود را در این اطاعت، ببینند. در آن صورت است که قلبها از طمع و کینه در می

چنانکه  وآکنده نخواهند شد و الزم نخواهد بود که کارها همه با شمشیر و عصا و با ارعاب و ترعیب پیش بروند! 

مشاهده می گردد، دیگر دلهای مردم به تباهی کشیده نمی شوند و  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »در جوامع پرورش نیافته براساس 

 روح آنها دچار اختناق نخواهد گشت!

زمانی مبعوث شدند که در جزیره العرب علی رغم وجود پاره ای از فضائل خام و بدوی سطح اخالق  اهللرسول

مختلف، به پست ترین حد ممکن رسیده بود.ظلم و ستم در جامعه چنان ریشه دوانده بود که زُهیر ابن  در جهات

 شاعر آن دوران می گوید: 1ابی سُلمی

م َوَمن الُيظلم النَّاَس ُيظَلمِ             َوَمن ََل َيُذذ َعن َحوِضِه بِِسالِحِه     ُُیدَّ

شود و هرکس به دیگران ظلم نکند، مورد ستم قرار می نابود می هرکس با سالح خود از قلمرویش دفاع نکند،»

 «.گیرد

، نیز از همین واقعیت «برادرانت را چه ظالم و چه مظلوم، یاری کن«: ُانُُص َاخاَک ظاْلِا  َاو مظُلوما  »جمله معروف 

ان جاهلیت، تماماً از باده گساری و قمار هم از عادات عمومی و مایه مباهات آنها بود! اشعار دور حکایت دارد.

 این خصلت آنها حکایت دارند.

 2چنانکه طَرَفَه بن العَبد می گوید:

تی»  َو َبيــعی َو اِنفـاقی َظـريفـی َو ُمتلـذی                          و ما  َزََل  َترشابی  اخُلموَر  و لَدَّ

ـهاــی  َان  ََتـاَمتنی الَعشـــاِلـ  دِ ــِعــِْي اُْلعـَب  ـراَد البَ ــِردُت اِفـــفـو اُ             ْيُه ُکلُّ

                                                           
او می نیز پسر  (زهیر  ابن ابی سلمی: از شعرای جاهلی و سراینده یکی از معلقات سبعه است. قبیله او همه شاعر بوده اند و کعب ابن زهیر شاعر پیامبر )ص -1

کیم  شاعرح باشد. زهیر مردی خردمند و سلیم النفس بود  وصلح  آرامش را دوست می داشت. در اشعارش معانی حِکَمی بسیار است و به همین جهت هم او را

 می گفته اند. )مترجم(.

ت نتیجه اسراف فراوان، ثروت خود را از کف داده اس طرفه بن العبد: از شعرای جاهلی و سراینده یکی از معلقات سبعه است. در بحرین متولد شده است در -2

ستور قتلش گرفته و دو پس از چندی سرگردانی سرانجام به دربار عمروبن هند شاه حیره را یافته و به مداحی او پرداخته است. اما بعد از مدتی شاه بر او خشم 

 را صادر کرده است. )مترجم(
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 َوَجِدَک ََل َاحِفل َمتی ماُتَع بِاْلاِء ُتزبِذِ             یـِه الَفتــَو َلوال   َثالٌث  ُلنَّ ِمن عيش

ی إذا ناَدی اُْلضــوکَ  نَّبا   ـــري  دِ ـََورِ ـــا َنبَّهــتُه اُْلتـــضـــسيِدالغــَکـ            اُف ُُمَ

جُن ُمعِجٌب و تقصُْي يو جِن و الدَّ  1«دِ ـبِبهــَکنَــٍه ََتــَت اخَلبــاِءاُْلــَعمَّ             ِم الذَّ

ه ارث ام و یا بپیوسته کار من شراب خواری و لذت بردن و فروختن و خرج کردن اموالی است که کسب کرده»

و چونان شتری جَرَب گرفته و قطران اندوده، منزوی  اندبرده ام. بطوری که خویشاوندانم همه از من کناره گرفته

قت م که چه ودادسازند نبودند، به جان تو سوگند! اهمیت نمیام کرده اند. اگر سه چیز که عیش جوانمرد را می

حی نخست آنکه بامدادان پیش از بیدار شدن مالمتگران، قد گویند.امیدی بالینم را ترک میعیادت کنندگانم به نا

هرگاه کسی از هراس دشمن به من پناه  اب کهنه بنوشم که چون آب بر آن بریزند، کف برآرد! و دوماز شر

 آید، براسب اصیل خود به یاری اشبیاورد، همانند گرگ جنگل که از درون بیشه برای نوشیدن آب بیرون می

ه پایان ای بلند بر زیر خیمهبشتابم و سوم آنکه روزی ابرآگین و ذوق آور را با دلبری خوشخوی و خوش اندام د

 «برسانم.

بارز آن جامعه بود. چنانکه های فساد و فحشاء در اشکال مختلف و مثل هرجامعه ی جاهلی دیگر از نشانه 

 در این باره روایت کرده اند که: عایشه

ی از مرد دیگر ازدواج در زمان جاهلیت به چهارگونه بود: یک نوع آن مثل ازدواج های معمول امروز بود و مرد»

ورد. آکرد و آنگاه او را در قبال مهریه به نکاح خود درمیاش راخواستگاری میدخترش و یا دختر تحت سرپرستی

 فالن نجیب زاده را فراخوان و از»گفت: نوع دیگر آن چنین بود که مرد به زن خودبعد از پاک شدن از حیض می

-کرد و هیچگونه تماسی نمیشد، هرگز با او مقاربت نمیامله نمیو تا وقتی که زنش از آن مرد ح« او باردار شو

ف گرفت و هدگرفت. هنگامی که آثار حمل در زنش نمایان می شد، در صورت تمایل مقاربت با او را از سر می

ج، انام داشت، در نوع دیگر ازدو« استیضاع»او از این کار نجیب زاده شدن فرزندش بود! و این نوع ازدواج، ازدواج 

ند کرد و چشد و وضع حمل میکردند و آنگاه که زن حامله میچندمرد )کمتر از ده نفر( با یک زن مقاربت می

توانستند از آمدن خودداری فرستاد و آنها نیز هیچکدام نمیگذشت، به دنبال آنها میشب از وضع حمل او می

دانید که من از شما خودتان می»گفت: آنها میآمدند، خطاب به نمایند. وقتی که همگی در نزد آن زن گرد می

تیب بچه و به این تر«. ام و اکنون فرزندی را بدنیا می آورم. این بچه به فالن کس از میان شما تعلق داردحامله شده

                                                           
 ل معلقه، ترتیب ابیات را تصحیح و برای تکمیل آنها دو بیت اخیر را هم اضافه کرده ام. )مترجم(الزم به ذکر است که من با توجه به اص -1
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توانست از پذیرفتن بچه امتناع ورزد. در نوع را به هرکس که دلش می خواست نسبت می داد و آن مرد هم نمی

کردند و زن هم دست رد بر سینه هیچکدام نمی زد.اینها دواج، مردان بسیاری با یک زن نزدیکی میچهارم از

کردند تا همه کس بفهمد و در صورت تمایل همان روسپی ها بودند و بر در خانه هایشان پرچمهایی نیز نصب می

ی کرد، همه مردانی را که با او نزدیکیبا آنها رابطه برقرار کند هرگاه یکی از این زنها حامله می شد و وضع حمل م

اهت هرکدام که شبکردند و بهآنگاه چهره نوزاد را با چهره آنها مقایسه میخواند وبه نزد خود فرامیکرده بودند،

 1«کردند و او هم بدن هیچ امتناعی بچه را به فرزندی قبول می کرد.داشت، بچه را تحمیل می

اصالحگرایانه برای اصالح اخالق و  توانست دعوت خود را یک دعوتمی ممکن است گفته شود: محمد

پاکسازی جامعه و تزکیه نفوس مردم بنامد. در این صورت او هم مثل مصلح های اخالقی دیگر در سایر محیط ها 

احساس مروت و  وبرند بخود جذب کند که از وجود آن پلیدی ها رنج  به افرادی راتوانست در آن موقع می

 ممکن است گفته شود: اگر رسول خدا،آنان را به لبیک گفتن دعوت اصالح و پاکسازی او وادار نماید. غیرت

ه به پذیرفتند و آنگاکرد، از همان ابتدا تعداد زیادی از افراد شایسته وصالح، دعوت او را میچنین کاری را می

قیده وجود آنها زمینه گرویدن و پایبندی به عپرداختند و به این ترتیب در تصفیه ی اخالق و تزکیه روح خود می

 از همان آغاز راه ، معارضین نیرومند خود را بشوراند. «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »آمد و دیگر الزم نبود که دعوت اسالم فراهم می

یدا پاما خداوند متعال می دانست که این هم راه درست کار نبود! او می دانست که اخالق تنها هنگامی استقرار 

ی را بوجود اکند که زیربنایش عقیده باشد و معیارها و ارزشهای اخالقی را عقیده تعیین بکند و عقیده، سلطهمی

بیاورد که تکیه گاه این موازین و ارزشها باشد و پشتوانه پاداش و کیفری قرار بگیرد که تحت کنترل این سلطه 

 بنابراین قبل از استقرار یافتن عقیده در دلها و قبل از بوجود آمدن است و برافراد پایبند و مخالف، آنرا اعمال نماید.

آن قدرت درونی، تمام این ارزشها و تمام اخالق شکل گرفته براساس این ارزشها، متزلزل هستند و هیچگونه 

 ضمانت اجرایی و جزایی نخواهند داشت!.

ه تقرار پیدا کرد و نیرویی بوجود آمد که پشتوانآنگاه که عقیده در نتیجه ی مجاهدتهای فراوان در درون افراد اس

ی این عقیده بود؛ آنگاه که مردم، پروردگار خود را بخوبی شناختند و خالصانه عبادت او را پیشه کردند، وقتی 

ر د «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »رها ساختند و خالصه آنگاه که  مردم خود را همزمان از زیر یوغ دیگر بندگان و شهوات نفسانی،

ی آن آمالی که بوسیله پیروان آن را به همهد رسوخ پیدا کرد و مستقر شد، خداوند این عقیده واقلب افر

                                                           
 این روایت را بخاری در باب نکاح نقل کرده است. )مؤلف( -1
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شوند، نائل ساخت.چنانکه زمین از لوث ایران و روم پاکسازی شد والبته برای اینکه سلطنت پیشنهادگران مطرح می

لطه ت برسند و این چنین بود که براستی زمین از سخداوندی در زمین استقرار پیدا کند و نه آنکه عربها به سلطن

 گری تمامی طاغوتها چه رومی و چه ایرانی و چه عربی، یکسره پاکسازی گردید.

برپاگردید و این نظام هم بر وفق عدالت الهی « نظام اسالمی»جامعه نیز از تمام ظلمتهای اجتماعی پاکسازی شد و 

اشت افرسنجید و پرچم عدالت اجتماعی را تنها بنام خداوند برمیالهی می کرد و امور و اعمال را با میزانعمل می

 ت.نوشمی« إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »دانست و بر روی آن نامید و هیچ نام دیگر ی را برازنده آن نمیمی« اسالم»و آن را پرچم 

ش بینی حدود و تعزیرات پی نفوس و اخالق مردم پاک شد و جان و دلشان تزکیه گردید بدون آنکه حتی نیازی به

شده در شرع الهی نیز جز در موارد نادر دیده بشود. چون نیروی کنترل کننده در درون خود افراد قرار داشت و 

در حقیقت، طمع داشتن به خوشنودی و ثواب الهی و احساس شرم و هراس از خشم و عقاب خداوندی، جای 

 ریت در نظام و اخالق و در تمامی زندگی خود به چنان قله رفیعیقدرت کنترل کننده و عقوبتها را گرفته بود.بش

 دست یافت که قبالً هرگز بدانجا نرسیده بود و بعداً هم جز در سایه ی اسالم نتوانست برسد.

آری، تمام این چیزها تحقق پیدا کرد زیرا آنانکه این دین را در قالب دولت و نظام و شرایع و احکام پیاده کرده 

بالً این دین را به صورت عقیده و اخالق و عبادت و سلوک در درون خود و در زندگی روزمره خود، به بودند. ق

تحقق رسانده بودند و از طرف خدا هم در مقابل به اجرا درآوردن این دین، تنها به یک چیز وعده داده شده بودند 

. تنها سلطه رسیدن این دین بدست آنان نبود و این وعده هم غلبه یافتن و به سلطه رسیدن آنها و حتی چیرگی و به

گرفت. این وعده الهی، بهشت برین بود . این تمام آن یک وعده بود و آن هم به هیچ چیز در این دنیا تعلق نمی

چیزی بود که در مقابل جهاد و مصائب طاقت فرسا و گام سپردن در مسیر دعوت اسالم و رویاروی شدن با 

، از «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »سازد یعنی با ان و ناخشنود میمیشه و همه جا صاحبان قدرت را نگرجاهلیت و با سالحی که ه

 طرف خداوند به آنان وعده داده شده بود.

آنگاه که خداوند آنان را با مصائب فراوان آزمود و صبرپیشه کردند و وقتی توانستند نفوس خود را از کام یافتن 

انتظار هیچ پاداشی حتی پیروزشدن این دعوت و استقرار یافتن این دین را بدست  بازگیرند و خداوند دریافت که

خود و با مجاهدتهای خود ندارند و آنگاه که احساس افتخار نسبت به دودمان و قوم و میهن و خاک و خانواده و 

دریافت که امین و  خویشاوندان از دلهایشان رخت بربست و خداوند همه این چیزها را در آنها دید، در این موقع

 حافظ این امانت بزرگ شده اند امین و رازدار این عقیده که در آن ، تنها خداوند سبحان حق حاکمیت بر دل و
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درون انسانها و بر سلوک و شعائر و بر ارواح و اموال و بر اوضاع و احوال آنها را دارد. حافظ و امین قدرتی که 

ه اقامه و اجرای شریعت خداوند بپردازند و آن را براساس عدالت خداوندی شود تا بوسیله آن ببدانها واگذار می

برپا نمایند بدون آنکه هیچگاه از این قدرت به نفع خویشتن و خاندان و یا قوم و نژاد خود، بهره برداری نمایند و 

ین قدرت از خدا است نیرویی که آنها در اختیار دارند، همه از آن خدا و دین و شریعت خدا است زیرا می دانند ا

 و او است که این قدرت را به آنها عطا فرموده است.

توانست در آن سطح رفیع خود تحقق پیدا بکند مگر اینکه به همان گونه هیچ چیز از این برنامه ی پربرکت نمی

ا های دیگری رو پرچمرا بر می افراشت  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »این دعوت نیز تنها همین پرچم  کرد ودعوتش را آغاز می

 داد و همین راه به ظاهر سخت و درحقیقت مبارک و میسر و هموار را می پیمود.در کنارش قرار نمی

اگر دعوت به اسالم گامهای نخست خود را به صورت یک دعوت قومی یا دعوت اجتماعی و دعوت اخالقی بر 

م برمی افراشت، هیچگاه برنامه اسال «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »در کنار یگانه پرچم خود یعنی  داشت و یا پرچم دیگری رامی

ر عقل د «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »اکید قرآن مکی برای رسوخ دادن نمی توانست یک برنامه خالص خداوندی باشد.آن همه ت

اه ، ر و قلب مردم و برگزیدن این راه به ظاهر دشوار و اختیارنکردن راههای جانبی دیگر و اصرار داشتن بر این

  بخاطر همین بوده است.

دعوتگران اسالم باید در این نکته که قرآن مکی تنها به قضیه عقیده پرداخته و بیان تفضیالت نظام اسالمی و قوانین 

های موجود در این نظام را به تعویق انداخته است، با هوشیاری تمام تأمل نمایند.طبیعت حاکم بر روابط و مناسبت

کرد. چون دینی است که تمامی آن براساس یک قاعده بنا می شود و آن ن چیزی را اقتضا میاین دین تنها چنی

 گیرند. یک درخت تنومند وهم الوهیت است و تمام تشکیالت و تشریعات آن از همین ریشه بزرگ نشأت می

ضخامت  به تناسب این های بسیار و گسترده در هوا، نیازمند است کههای دراز و شاخ و برگپربار و بلند با سایه

هایش را در اعماق زمین و در مساحتی وسیع نفوذ بدهد،این دین نیز این چنین است. نظام آن و قد و قامت، ریشه

گیرد و تمامی امور کوچک و بزرگ انسانها را عهده دار می شود و زندگی انسان را نه تمام زندگی را در بر می

خرت و نه تنها در جهان پدیدار مادی بلکه در ژرفای درون و در دنیای نیات تنها در زندگانی دنیا بلکه در سرای آ

 دهد.و اسرار هم به خوبی نظام می

بنابراین نظام اسالمی یک موسسه بزرگ و سهمگین و گسترده و بهم پیوسته است و ناگریز است که به تناسب این 

ش اانب از راز و طبیعت این دین است و برنامهضخامت و عمق و گستردگی، ریشه در اعماق داشته باشد.این یک ج
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کند و بنیاد نهادن و استقرار یافتن عقیده و فراگیر و همه را برای ساختن و ادامه دادن مسیر خود، کامالً مشخص می

جانبه بودن این عقیده و نفوذ پیدا کردن آن را به تمام زوایای نفس انسان، ضرورتی از ضرورتهای یک تشکل 

عنوان یکی از ضمانت های اجرایی آن و بوجود آمدن هماهنگی در بین ظاهر درخت و ریشه های  صحیح و به

هم  دراعماق دلها جای بگیرد، همزمان نظامی «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »است.هرگاه عقیده  آن در دل خاک، بحساب آورده

در آنها  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »شود دلهایی که و معلوم می کندگردد، استقرار پیدا می، متبلور می«إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »که در آن 

پسندند و از همان ابتدا و حتی قبل از آن که تفصیالت و تشریعات این استقرار یافته است، تنها همین نظام رامی

و در نتیجه  دکند که از همان ابتدا تسلیم بوشوند. بنابراین، ایمان اقتضا مینظام بدانها عرضه گردد، تسلیم آن  می

همین گونه تسلیم شدن بود که بعداً تشکیالت و تشریعات اسالم را نیز براحتی و با رضایت کامل پذیرفتند و دیگر 

ردند. کگشودند و به محض دریافت آن در اجرایش درنگ نمیبا صادرشدن قسمتی از آن فوراً لب به اعتراض نمی

کریم و یا با احادیثی از  ه همین صورت و با آیاتی چند از قرآنشراب خواری، ربا، قمار و تمام عادات جاهلی ب

ها تمها و سیسهای مادی با آن همه قوانین و تشریعات و با آن همه نظماز میان رفتند. در حالیکه حکومت پیامبر

اند قط توانستهف کنند وو با آن همه لشکر و قدرت و با آن همه تبلیغات، تنها برای کنترل یکی از این موارد تالش می

 1در ظاهر، این تخلفات را کنترل نمایند و جامعه آنها همچنان از دست منهیات و منکرات می نالد!

خودنمایی می کند. این دین یک برنامه عملی و پویا و « راست گردان»جنبه دیگر طبیعت این دین درهمین برنامه 

راند وموضع خود را در قبال این واقع مشخص کند، پرتالش است و آمده است تا بر واقع زندگی مردم، حکم ب

کند ویا به تعدیل آن می پردازد و یا از اساس آن را دگرگون می سازد. و به همین دلیل، حال یا آن را تایید می

که از ابتدا به حاکمیت خداوند اقرار ورزیده است، جز به تناسب حاالت و رخدادهای واقع،  ایاین دین در جامعه

 وضع نمی کند. قانون

سروکار دارد.  «واقع زندگی»است و با « برنامه»سروکار داشته باشد! اسالم « فرضیات»نیست تا با « تئوری»اسالم 

ارت دیگر اقرار نماید و به عب «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »گردد که به عقیده اسالم یعنی  بنابراین باید اول یک جامعه مسلمان بنا

بپزیرد و حاکمیت همه کس جز او را نفی کند و شریعت هر نظامی را که مبتنی بر این تنها حاکمیت خداوند را 

 قاعده نباشد، مردود بداند.

                                                           

ن عاجز ماندن برای مطالعه پیرامو و« الل القرَنظفی  »برای آگاهی یافتن از اینکه چگونه خداوند شرابخواری را تحریم کرده است به تفسیر سوره مائده در  -1

واالعلی مودودی استاد اب« تنقیحات»نوشته استاد ابوالحسن ندوی آنجا که از کتاب « ماذا خرس العاَل بانحطاط اْلسلمنی؟»آمریکا از حل این مشکل به کتاب 

 نقل کرده است، مراجعه فرمایید. )مؤلف(
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وقتی این جامعه عمالً شکل بگیرد، درگیر واقعیات زندگی خواهد شد و به سازماندهی و قانونگذاری نیاز پیدا 

 کند و این دینمی

کند که در اصل، نظم و قانون این دین را گردن نهاده و انون وضع میتنها در این هنگام و برای مردمی نظم و ق

 قانونها را نفی کرده باشند. سایر نظم و

باید گرویدگان به این عقیده چنان بر نفس خود و بر جامعه مسلط باشند که بتوانند نظام و قوانین اسالم را در جامعه 

چنان ابهت و جدیتی پیدا بکند که از نیاز فوری واقع حیات  خود به مورد اجرا در آورند و نظام و قوانین اسالم

 جامعه به وجود نظم و قانون، فراتر تلقی بشود.

در مکه، مسلمانان بر خویشتن و بر جامعه تسط نداشتند و عمالً برخوردار از زندگی مستقلی نبودند که آنرا با 

ین دوره، آیات مربوط به قانون و سازماندهی شریعت خداوند، سروسامان دهند و به همین جهت هم خداوند در ا

قیده و پرداختند که طبیعتاً از این عکرد. آیات این دوره به بیان عقیده اسالم و اخالقیاتی میرا برای آنها نازل نمی

گرفت اما وقتی در مدینه موفق شدند یک دولت مقتدر در پی استقرار یافتن آن در اعماق دلها، سرچشمه می

ند، قوانین هم برای آنها نازل شد و نظامی شکل گرفت که نیازهای جامعه اسالمی را به خوبی تامین تشکیل بده

 کرد و دولت نیز با تمام قدرت به اجرای آن می پرداخت.می

خداوند نخواست قوانین و نظام را در مکه برای آنها نازل بکند که آن را ذخیره بکنند و آماده داشته باشند و به 

گرفتن دولت در مدینه، به اجرای آن بپردازند! چنین چیزی با طبیعت این دین سازگار نیست ،اسالم محض شکل 

 واقع نگرتر و جدی تر از اینها است!.

ند و ککند تا برای آنها راه حل ارائه بدهد.اسالم با توجه به واقع عمل میاسالم پیشاپیش، مشکالت را فرض نمی

باشد که قلباً در برابر شریعت خدا تسلیم شده باشد و شریعتهای دیگر را با تمام وقتی این واقع، جامعه مسلمانی 

حجم و شکل و پوششها و شرایطی که دارند، نفی کرده باشد، برای این جامعه مطابق با حجم و شکل و پوششها 

 و شرایط خود، قانون وضع می نماید.

های نظام و قوانین زندگی را ارائه بدهد و می بینند بر روی  خواهند تا تئوری ها و قالبآنها که امروز، از اسالم می

ای وجود ندارد که هر قانونی جز قانون خدا را مردود دانسته باشد و بخواهد تنها قانون خداوند زمین هیچ جامعه

الم را به مورد اجرا درآورد و برای این کار هم از قدرت آرایی برخوردار باشد، آنها که چنین چیزی را از اس
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خواهد این دین چگونه در زندگی دانند که خداوند میفهمند و نمیخواهند، در واقع، طبیعت این دین را نمیمی

 وارد عمل بشود.

آنها انتظار دارند اسالم طبیعت و برنامه و تاریخ خود را تغییر بدهد و با ئئوریها و برنامه های بشری همرنگ بشود 

شتابزده وارد عمل گردد و بدین وسیله امیال آنان را برآورده سازد،امیالی که از و بدون طی مسیر و مراحل الزم، 

کنند. آنها انتظار دارند اسالم در قالب تئوریها و شکست روحی آنها در مقابل نظامهای حقیر بشری، حکایت می

د همانگونه وارخواهد این دین فرضیاتی برای یک آینده غیرموجود، خودنمایی بکند در حالی که خداوند می

عمل شود که خود اراده فرموده است.یعنی ابتدا دل و جان از عقیده ، لبریز گردد و ضمیر فرد را تحت کنترل 

درآورد و کاری بکند که مردم تنها در برابر خدا از خود خضوع نشان دهند و جز از خداوند از هیچ کس دیگری،  

ای داشته باشند و در جامعه ی خود عمال قدرت را ه چنین عقیدهقوانین را اخذ نکنند. وقتی مردمی پیدا بشوند ک

در دست بگیرند، آن هنگام برای رفع نیازهای موجود و برای سازماندهی زندگی روزمره آنها، قانونگذاری شروع 

 می شود.

مر به ث خواهد اسالم آن را طی نماید، این است و دین اسالم تنها بر طبق خواست خداوندمسیری که خداوند می

 رسد و به هوسهای مردم هیچ وقعی نمی نهد!می

از  شکل دادن دوباره به این دین، قبل رایباید دعوتگران اسالم به خوبی دریابند که هنگام دعوت کردن مردم ب

ه بو گواهی والدت بیمارستان را دلیل مسلمان بودن خود بدانند  هم بکنندچیز آنان را ولو ادعای مسلمان بودن هر 

دن نهادن و پذیرفتن عقیده اسالم فراخوانند. باید به مردم بیاموزند که اسالم قبل از هرچیز، اقرار نمودن به عقیده گر

با معنای حقیقی آن یعنی بازگردانیدن حاکمیت به خداوند در تمامی امور و طرد تجاوزگرانی است  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »

لطنت خداوند، تجاوز می نمایند. اقرار به این عقیده باید در ضمائر و که با قائل شدن این حق برای خویشتن به س

 در شعائر و در اوضاع و احوال زندگی روزمره آنها بازتاب عملی داشته باشد.

باید اساس دعوت مردم به اسالم را بر روی این قضیه گذارد. همچنانکه بار اول نیز اساس دعوت مردم به اسالم 

عوتی که قرآن مکی سیزده سال تمام را صرف آن کرد. بنابراین هرگاه جماعتی از مردم، همین بود. یعنی همان د

ای که صالحیت نامید. جامعه« جامعه مسلمان»توان آنها را یک اسالم را با این مفهوم اصیل آن بپذیرند، می

رتاسر ه است که سبکاربستن نظام اسالمی را در حیات اجتماعی خود پیدا کرده است چون با خود قرار گذاشت

 زندگیش را بر همین اساس، سروسامان بدهد و در تمام زندگی خود تنها حاکمیت خداوند را به رسمیت بشناسد.
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اه این شود و آنگای به وجود بیاید، آنوقت اصول نظام اسالمی هم در اختیارش قرار داده میوقتی که چنین جامعه

می و به فراخور نیازهایش در صحنه واقع زندگی به وضع قانون جامعه، خودش در چهارچوب اصول عام نظام اسال

پردازد و در واقع، ترتیب صحیح مراحلی که باید برنامه واقع نگر و فعال و عملی اسالم در پیش بگیرد، همین می

 است.

س حکمت ابرخی از افراد مخلص شتابکار، بدون تدبر در طبیعت دین اسالم و در برنامه ربانی و کامل آن که براس

ند که ارائه برخداوند علیم و حکیم و با علم او بر طبیعت انسانها و نیازهای زندگانی آنها بنا شده است، گمان می

کند و مردم را به دین، عالقمند می اصول نظام اسالمی و حتی تشریعات اسالمی، راه دعوت را برایشان هموار می

 سازد!

کنند و د باست! و درست مثل همان طرحهایی است که ممکن بود پیشنها اما این پندار آنها ناشی از شتابزدگی

رد، کدعوتش را در ابتدا با علم کردن پرچم قومیت یا اصالح اخالقی اجتماعی شروع می بگویند: اگر رسول اهلل

 آسانتر به مقصد می رسید!

ی، اقمند ساختن آنها با چنین شیوهاز همان ابتدا و قبل از مخاطب قرار دادن قلوب مردم با تفصیالت شرع و عال

قلبها باید کامالً خالص و پیراسته گردند و عبودیت خود را در مقابل خداوند با پذیرفتن شریعت او، اعالم بکنند و 

 سایر شریعتها را فی الجمله مردود بدانند.

آنها از  و در نتیجه بریدن کامل رغبت و تمایل به دلها به اسالم باید از عبودیت خالصانه این دلها در برابر خداوند

الن و بهمان های دیگر در فخاطر برتری داشتن ذاتی این نظام بر نظامقدرتهای غیرالهی، بوجود بیابند نه اینکه به

 آنها ایجاد بشود. قضیه و کاملتر بودن آن نسبت به

ت خداوند بشر هم به پای شریع نظام الهی ذاتاً برتر است چون برگرفته از شریعت خداوند است و هیچگاه شریعت

که  ، آن استتواند مبنای دعوت کردن مردم به اسالم قرار بگیرد. اساس این دعوتنمی رسد. اما این امتیاز، نمی

شریعت خدا هرچه باشد، پذیرفته گردد و دیگر شریعتها نیز هرچه باشند، کنار گذاشته شوند. اسالم این است و 

ابراین اگر از همان ابتدا، فرد شیفته اسالم بشود، کار تمام است و دیگر نیازی نخواهد جز این هم معنایی ندارد. بن

هاو زیبایی نظام اسالمی، عالقمند بسازیم و در واقع، یکی از بدیهیات ایمان، همین بود که او را با نمایش برتری

در چگونه حل کرده است؟ قاست.اکنون باید بگوییم که قرآن مکی، قضیه عقیده را در خالل آن سیزده سال 
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می و یا به صورت جدل کال« الهوتی و غیربشری»و در یک فرم « تئوری»مسلم آن است که این قضیه را در قالب 

 نامند، مطرح نکرده است!می« علم توحید»از نوعی که امروزه آن را 

ر درون و پیرامون او، از طریق گرایش ها و دالیل موجود د« انسان»حقیقت آن است که قرآن کریم با فطرت 

کرد و فطرت او را از زیر رسوبات زنگارها نجات می داد و دستگاه های ارتباطی آن را که در ارتباط برقرار می

رد تا کبخشید و آنگاه منافذ مسدود شده فطرت را باز میاثر فشار عوامل ضد فطری عاطل مانده بودند، رهایی می

 د و بدانها واکنش مناسب بدهند!بتوانند الهام های موثر را دریابن

این یک تعبیر عام بود اما اگر بخواهیم آن را با یک تعبیر خاص بیان کنیم باید بگوییم که قرآن از راه این عقیده 

ای ملموس با عوامل بازدارنده ی سالمت و فعالیت یک نبرد زنده و واقعی را شروع کرد و در صحنه واقع به گونه

ا توانست برای این واقع خاص، یک شکل مناسب باشد و براستی تنهنمی« تئوری»این شکل فطرت درافتاد. بنابر

شکل مناسب، همان مواجهه ملموس با موانع و عوامل بازدارنده ی نفسانی در نفوس حی و حاضر بود و لذا جدل 

کل ست یک شتوانذهنی )متکی به منطق صوری( هم که در سده های اخیر، بستر علم توحید بوده است، نمی

 شد و در گستره یهای آن مواجه میکامالً بشری با تمام جوانب و جنبه« واقع»مناسب باشد. آری قرآن با یک 

 یک شکل مناسب نبود. بنابراین« الهوت»داد و به همین دلیل هم این واقع، سرتاسر وجود بشر را مخاطب قرار می

ند که یک زندگی واقعی را برای تطبیق دادن عملی، بازی میعقیده اسالمی، اگرچه یک عقیده است، اما رل برنام

 گردد!و هیچگاه به تنگناهایی که بحثهای تئوریک الهوتی، گرفتار می شوند، محدود نمی

قران به موازات بنا نهادن عقیده خود در دل و جان آن جماعت مسلمان، آنان را با جاهلیت اطراف وارد مبارزه ای 

آنها را با رسوبات باقی مانده ی جاهلیت در ضمائر و در اخالق و در واقع زندگی خودشان کرد و حتی گسترده می

« ل کالمیجد»و « الهوت»و « تئوری»نیز به ستیزه وامی داشت. به همین جهت نیز فرآیند بنای عقیده ، نه در قالب 

ان ت و در موجودیت همو بلکه به شکل یک تجمع ارگانیک زنده و ساختار سازمان دهنده زندگی پدیدار گش

جماعت مسلمان، تجسم پیدا کرد و لذا رشد و بالندگی آن جماعت مسلمان در بینش اعتقادی و در عملکردهایش 

به فراخور همین بینش در صحنه زندگی و در شور و شهامتش در مواجهه با جاهلیت به عنوان یک ساختار متخاصم، 

ترجمان زنده آن بود و به عبارت دیگر، این همان برنامه اسالم است آیینه تمام نمای رشد و نمو بنای اعتقادی و 

 که طبیعت خود را نیز همزمان عینیت می بخشد.
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برای دعوتگران اسالم ضرورت دارد که طبیعت این دین و برنامه آن را در حرکت به همانگونه که بیان کردیم، 

ازای دوران مکه در جریان بود، منقطع و جدای از مرحله دریابند تا بدانند مرحله بنای عقیده که به این نحو به در

تکوین عملی حرکت اسالمی و بنای جامعه اسالمی در صحنه واقع و یا به عبارت دیگر، مرحله دریافت و فراگیری 

بوده  و حرکت و وجود بالفعلت جماعنبوده است! بلکه مرحله پی ریزی و بنیان گذاری همزمان عقیده و « تئوری»

ر وقت هم بخواهد چنین ساختاری از نو شکل بگیرد، باید با همان شیوه باشد. بنابراین، باید مرحله بنیاد است و ه

نهادن عقیده، به طول بیانجامد و گامهای آن، آهسته و عمیق و ریشه دار و با استواری، برداشته شوند. این مرحله 

ه در هر چیز، مرحله ترجمه و نمایان شدن این عقیدنباید مرحله فراگیری تئوریک عقیده باشد بلکه باید قبل از 

اند، نمود پیدا کند و در یک ساختار اجتماعی و تجمع که به این عقیده گرویدهیک شکل زنده باشد و در دلهایی 

دینامیک، چنان جلوه نماید که نمو آن از داخل و خارج، بیانگر همین عقیده باشد و در حرکتی واقعی نمودار شود 

جاهلیت درافتد و در ژرفای دلها و در صحنه اجتماعی، با آن به نبرد بپردازد تا این عقیده ، زنده نمایان گردد که با 

 و در خالل این نبرد، نمو زنده ای داشته باشد.

در رابطه با اسالم، این یک خطای فاحش است که عقیده آن به صورت یک تئوری کالسیک ذهنی و علمی 

ر خطرناک نیز هست.اینکه قرآن سیزده سال تمام را صرف بنای عقیده کرد بدان جهت محض، درآید. بلکه بسیا

ا یک توانست تمام قرآن رفرمود میشد، هرگز! چون اگر خداوند اراده مینبود که قرآن برای نخستین بار نازل می

« تئوری اسالم»اه دازند و آنگجا نازل کند و پیراوانش را بگذارد سیزده سال یا بیشتر و یا کمتر به فراگیری آن بپر

 را به طور کامل دریابند.

عت خواست جمااما خداوند چیز دیگری را اراده فرموده بود،او خواهان یک برنامه معین و منحصر به فرد بود و می

و حرکت و عقیده، همزمان و با هم شکل بگیرند. اراده خداوند این بود که جماعت  حرکت را با عقیده و عقیده 

خواست عقیده، متضمن واقع آن جماعت اهل حرکت و عمل باشد و واقع آن با جماعت و حرکت بنا نهد و میرا 

دانست ساختن دلها و جماعتها در یک جماعت اهل حرکت و عمل نیز شکل تجسم یافته عقیده بشود. خداوند می

ول طکه دلها و جماعت ساخته می شدند بهشبانه روز به اتمام نمی رسد و لذا ناگزیر بود، بنا نهادن عقیده تا وقتی 

بیانجامد به طوری که هرگاه تکوین عقیدتی به ثمر برسد، آن جماعت هم مظهر واقعی این به ثمر رسیدن و نضج 

 یافتن باشند.

آید، طبیعت این دین چنین است و ناگزیر باید این طبیعت آن را دریابیم و به خاطر آنگونه که از قرآن مکی برمی

های بشری، سعی در تغییر آن نداشته باشیم! چون اسالم برای تی عجوالنه و هزیمت یافته در برابر تئوریتمایال
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نخستین بار، امت مسلمان را براساس این طبیعت بنا نهاد و هروقت هم که اعاده وجود امت مسلمان از نو مد نظر 

ت خداوند آن را براساس همین طبیعت، موجودیمبنای این طبیعت ساخته شود چنانکه بار اول نیز باشد، باید بر

بخشید. باید همزمان، اشتباه بودن و خطرناک بودن آنگونه تالشها را دریابیم که درصدد هستند عقیده اسالمی را 

از طبیعت خود منحرف سازند و بجای عینیت پیدا کردن در یک واقع زنده و متحرک و بالنده و در یک اجتماع 

ه آنهم تنها به این منظور کوری علمی و کالسیک تبدیل نمایند. رک، آن را به یک تئارگانیک و دارای تح

 به مقابله با تئوریهای ضعیف بشری بپردازیم!« تئوری اسالم»خواهیم با می

یک سازماندهی واقعی و در یک اجتماع ارگانیک و در  هایی زنده و در عقیده اسالمی دوست دارد در دل

د که همواره در مقابل جاهلیت پیرامون خود، واکنش نشان دهد و به موازات این، با حرکتی، تجسم پیدا کن

جاهلیت باقیمانده در دل های افراد خود نیز به این اعتبار که پیش از آنکه عقیده ی اسالم به درونشان راه یابد و از 

 بدین ترتیب، عقیده اسالم نسبتاند، رویاروی گردد. و ژرفای جاهلیت رهایشان سازد، درشمار اهل جاهلیت بوده

ردد و به گها و همچنین حیات را شامل میمساحت بزرگتر و گسترده تر و فراگیرتری از دلها و عقل« تئوری»به 

 محدود به آن هم نمی شود.« تئوری»عبارت دیگر، ضمن در برگرفتن مساحت و ماده 

و انسان، یک جهان بینی شامل و کامل و در عین جهان بینی اسالمی در رابطه با الوهیت و جهان هستی و حیات 

کند، محدود شدن در یک اندیشه ذهنی و علمی محض حال، واقعی و مثبت است و چنانکه طبیعت آن اقتضا می

پسندد. زیرا چنین چیزی با طبیعت و غایت آن همخوانی ندارد. عقیده اسالمی دوست دارد در زندگی را برخود نمی

ماندهی زنده و در یک حرکت واقعی تجسم پیدا کند و برای تکوین یافتن، در خالل زندگی انسانها و در یک ساز

انسانها و در یک سازماندهی زنده و در یک حرکت واقعی، رشد  و نمود نماید تا اینکه به موازات به کمال رسیدن 

نگردد و در یک واقع  محدود« تئوری»از نظر تئوریک، در صحنه واقع هم به کمال برسد و تنها در چهارچوب 

 دینامیک نیز نمودار بشود.

هرگونه رشد و نمو تئوریک که بر رشد و نمو دینامیک و واقعی، پیشی بجوید و دوشادوش و به موازات آن 

صورت نگیرد، در قیاس با طبیعت و غایت این دین و طریقه ی ساختار ذاتی آن، هم خطا و هم خطرناک 

 است.خدای متعادل می فرماید:

ْلنَاُه َتنِْزيال   وَ ]   [ُقْرَنا  َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه َعََل النَّاِس َعََل ُمْکٍث َو َنزَّ
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ها و آیات( جدا جدا نموده و به تدریج نازل کرده ایم تا تو نیز آن را و قرآنی است که آن را )به صورت سوره»

   (145 :اسرا)سوره   «.آهسته و با تأنی برای مردم بخوانی

از جداجدا کردن )فرق( و از با تأنی خواندن )مُکث( )مذکور در آیه( برای به انجام رسیدن این بنای تکوینی قطعاً 

 ، هدفی مدنظر«تئوری»و محدود نشده به یک « سازمان زنده»ساخته و پرداخته شده از عقیده ای در شکل یک 

 بوده است!

ش، اور که ذاتاً یک دین ربانی است در عمل هم برنامهباید پیروان این دین به خوبی دریابند که این دین همانط

نامه توان حقیقت این دین را از بریک برنامه ربانی است و با طبیعت آن کامالً سازگار و هماهنگ می باشد و نمی

 ی عملی آن، جدا کرد.

ر دادن واقع زندگی تغیی باید دربایند که اسالم آمده است تا عالوه بر دگرگون ساختن بینش اعتقادی مردم و متعاقباً

آنها، روش بنا نهادن این بینش اعتقادی و برنامه ی دگرگون ساختن واقع زندگانی مردم را هم تغییر بدهد و به 

خواهد همزمان با ساختن عقیده، یک امت را نیز بسازد و آنگاه به فراخور بینش اعتقادی عبارت دیگر، اسالم می

کند، طرز فکر خاص و بینش اعتقادی خاص و ساختار زندگی خاص آن هیچگونه و آن واقع زندگانی که ایجاد می

جدایی و از هم گسیختگی وجود ندارد و همگی یک کل به هم پیوسته اند.هرگاه برنامه اسالم را در عمل، بدانگونه 

محیط و شرایط  وکه بیان کردیم دریافتیم، باید بدانیم که این برنامه، یک برنامه اصیل است و اختصاص به مرحله 

خاص پیدایش نخستین جامعه اسالمی، ندارد و دین اسالم جز از طریق این برنامه هیچگاه ، ساخته و پرداخته نمی 

 شود.

اش تنها این نبوده که عقیده و واقع زندگی مردم را تغییر بدهد بلکه به موازات آن، وظیفه خود دانسته اسالم وظیفه

ت آنها را نیز از جهان بینی و واقع زندگی، دگرگون سازد.چون اسالم یک برنامه است که طرز تفکر و نحوه برداش

 اشد.بهای نارسا و ناتوان بشری، مخالف میربانی است که در طبیعت خود به طور کلی، با تمام مسلک ها و برنامه

چون خداوند  دا کنیمتوانیم به بینش ربانی و به حیات ربانی، دست پیما جز از طریق یک طرز فکر ربانی، نمی

اراده فرموده است که طرز فکر مردم براساس همان طرز فکر ربانی، شکل بگیرد و بدین وسیله، بینش اعتقادی و 

 ساختار زندگانی آنها نیز، تصحیح گردد.

-کالسیک درآید، در واقع، طبیعت برنامه تکوین و طرز فکر ربانی« تئوری»وقتی می خواهیم اسالم بصورت یک 

ایم و او را در مقابل مسلک های فکری بشر به زانو درآورده ایم! چنانکه گویی، برنامه ربانی از از او گرفته اش را
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برنامه های بشری، کمتر و پست تر است و ما می خواهیم برنامه خداوند را در بینش و حرکت، به سطح برنامه های 

 بندگان ارتقاء بدهیم!

 باشد و چنین شکستی براستی مهلک و کشنده است.موضوع از این جهت، بسیار خطیر می 

برعهده ی این برنامه ربانی است که به ما دعوتگران اسالم طرز فکر خاصی را بدهد تا به کمک آن، رسوبات طرز 

فکرهای جاهلی حاکم در زمین را بزدائیم و نگذاریم که عقلهایمان را تحت فشار قرار دهند و در فرهنگمان رسوخ 

د. اگر بخواهیم این دین را با یک طرز فکر بیگانه با طبیعت آن و از شمار طرز فکرهای جاهلی و رسوب نماین

حاکم دریابیم، او را از انجام وظیفه ای که به خاطر ادا کردن آن آمده است، بازداشته ایم و فرصت رها شدن از 

فرصت نجات یافتن از رسوبات و  ایم واعمال فشارهای برنامه ی جاهلی غالب روزگارمان را از خود سلب کرده

 آثار آن را از کف داده ایم.

 موضوع از این جهت نیز خطیر و زیان آن هم براستی مهلک است.

در ساختار دین اسالم، ارزش و ضرورت راه و روش تفکر و حرکت به هیچ روی کمتر از راه و روش بینش 

گر نیستند. اگر در نظر داشته باشیم که این بینش و اعتقادی و نظام زندگی نیست و اصوالً این ها جدای از همدی

ه صورت یک تواند ببدین طریق نمی« اسالم»این نظام را در یک قالب تئوریک عرضه نماییم، باید از یاد نبریم که 

رند بحرکت واقعی در زمین درآید و لذا باید فراموش نکنیم تنها کسانی از عرضه ی اسالم در این قالب سود می

 ای هم که اینها از عرضه شدند در آن حال، درگیر و دار حرکت واقع نگر اسالم باشند و حداکثر استفادهکه خو

 آورند آن است که در طی حرکت، خود را به فراخور نیاز با آن تطابق دهند.اسالم در این شکل، فراچنگ می

ند و آن تجمع دینامیک، تجسم پیدا ککنم که باید بینش اعتقادی اسالم بدون وقفه در یک بار دیگر تکرار می

 تجمع دینامیک نیز همزمان، یک نمودار صحیح و یک ترجمان حقیقی از بینش اعتقادی اسالم باشد.

کنم که برنامه و راه و روش طبیعی و ربانی اسالم اینگونه است به مراتب برتر و استوارتر یکبار دیگر هم تکرار می

رداخته شده های کامل و مستقل، ساخته و پهایی که از تئوریپذیرتر از تمام برنامهو موثرتر و با فطرت بشر، انطباق 

شوند. پیش از آنکه این مردم خود عمالً سرگرم یک اند و در یک قالب ذهنی سرد و بی روح به مردم عرضه می

شیدن به آن بخ حرکت واقعی در متن زندگی باشند و خودشان یک ترجمان زنده بشوند و گام به گام برای تجسم

 مفهوم تئوریک، به جلو بروند.
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کند، طبیعتاً در رابطه با ارائه ی اصول نظامی که جهان بینی حال که چنین چیزی در مورد اصل تئوری صدق می

 کند و  در رابطه با تشریعات مفصل این نظام، مصداق بیشتری خواهد داشت.اسالمی در آن تجسم پیدا  می

 دهد تا مراحلن آنکه اعصاب برخی از دعوتگران مخلص اسالم را تحت فشار قرار میجاهلیت دور و برمان ضم

رد که: بکنند، گاه نیز تعمداً آنها را در بن بست قرار داده و زیر سوالشان میبرنامه ی اسالمی را شتابزده طی 

وهش آن چه تزها و پژتفصیالت این نظام شما که مردم را به آن دعوت می کنید، کجاست؟ و برای پیاده کردن 

اید؟! گویی تنها چیزی که مردم در این زمان برای ها و فقه متقنی را براساس اصول مدرن امروزی، آماده کرده

پیاده شدن شریعت اسالم بر روی زمین کم دارند، احکام فقهی و پژوهشهای فقهی اسالمی است. و گویی همه ی 

اند که شریعت خدا بر آنان حکم براند و تنها این را کم اضر شدهآنها به حاکمیت خداوند، تن در داده اند و ح

ی ابرایشان فقهی مطابق مد روز، فراهم آورند!. براستی این ها سخنان مسخره و ناسنجیده« مجتهدین»دارند که 

 هستند که بایستی هر صاحب دلی که کمترین احترام این دین را در دل دارد، به آن هیچ وقعی ننهد!

لیت از اعمال این فشارها آن است که دستاویزی برای مردود شمردن شریعت خدا و ابقاء عبودیت بشر هدف جاه

برای بشر، پیدا بکند و اجتماع نیرومند و بهم پیوسته مسلمانان را از برنامه خداوندی منحرف سازد و نگذارد که 

آنها  ی دعوتگران اسالم و طبیعت برنامه یمرحله بندی عقیده را به شکل دینامیک آن طی نمایند و در بین برنامه 

ند و کند که تئوری از خالل حرکت ، تبلور پیدا کفاصله و حایل بوجود بیاورد. چون طبیعت این برنامه اقتضا می

چهارچوب نظام در اثنای ممارست، مشخص شود و تشریعات، هنگام رویاروی شدن حیات اسالمی در میدان واقع 

 ضع گردند.با مشکالت حقیقی آن، و

دعوتگران اسالم نباید درصدد پاسخگویی به این مانورها برآیند بلکه برآنها واجب است که دیکته شدن هر برنامه 

ای را بر حرکت و دین خود، مردود شمارند و اجازه ندهند که ناباوران آنان را به تمسخر بگیرند! آنها ی بیگانه

مدرنیزه »ن اسالم، افشا کنند و بر آن چیره شوند و عنوان چرند و مسخره باید این مانورها را برای به بن بست کشانید

ای که هنوز شریعت خداوند را نپذیرفته و قوانین دیگر را طرد نکرده است، را برای جامعه« کردن فقه اسالمی

آنان را  مردود بدانند و چنین بازیچه هایی را در هنگامه ی عمل و کار جدی بدور اندازند و اجازه ندهند که

 سرگرم بازی رویانیدن بذرها در هوا نمایند و بی درنگ این خدعه ی کثیف آنها را به کناری نهند!

دعوتگران اسالم باید بر طبق برنامه ی حرکت در دین اسالم، حرکت کنند چون راز قدرتمندی اسالم و مصدر 

 قدرت و نیروی آنها در همین است.
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ی نهایتاً اهیچ برنامه بیگانه یکسانند و جدای از یکدیگر نیستند و« حقیقت»با « برنامه»خط مشی و »در اسالم، 

 توانند نظامهای بشری خود را محقق سازند وهای بیگانه تنها میتواند اسالم را به تحقق برساند و این برنامهنمی

همانند پایبند  ودن به این برنامههرگز توانایی به تحقق رسانیدن خط مشی و برنامه ی ما را ندارند. بنابراین پایبند ب

 بودن به عقیده و نظام اسالمی در تمام حرکتهای اسالمی، الزم و ضروری است.

تِي ِلَي َأْقَومُ ]  [إِنَّ ٰلَذا اْلُقْرََن َُیِْدي لِلَّ

 (8 :سرااوره )س   .«این قرآن )انسانها را ( به مستقیم ترین و استوارترین )برنامه و راه زندگی( هدایت می کند» 
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 ساختار و ویژگی های جامعه اسالمی

به مثابه ی آخرین حلقه از زنجیره طوالنی دعوت به اسالم است که قافله ساالران  دعوت اسالمی حضرت محمد

مردم  نآن، پیامبران بزرگوار بوده اندو تنها هدفی که این دعوت درگذر تاریخ بشر دنبال کرده است، آشنا ساخت

با آفریدگار یگانه و پروردگار بر حقشان و درآوردن آنها به عبادت خالصانه او و نفی ربوبیت خلق بوده است.البته 

کردند و تنها در شناخت مردم بجز افرادی معدود و در زمانهای کوتاه مبدأ الوهیت و وجود خداوند را انکار نمی

کل دادند: گاه در شو یا خدایان دیگری را انباز خداوند قرار میرفتند خطا میحقیقت پروردگار راستین خود به

اعتقاد و عبادتگاه در قالب حاکمیت و تبعیت کردن و اینها نیز هر دو مثل هم شرک هستند و موجب خارج شدن 

نکار اشدند و بعد از سپری شدن دیر زمانی به شوند. دینی که به همت پیامبران با آن آشنا میمردم از دین خدا می

د و گشتند  باردیگر در اعتقاپرداختند و به همان جاهلیتی که دین از دام آن رهایشان ساخته بود، باز میآن می

ه گرفتند.طبیعت دعوت بعبادت و یا در تبعیت کردن و حاکمیت و یا در همه این جنبه ها، شرک را از سر می

یعنی تسلیم بندگان «: اسالم»بوده است:  1«اسالم»، سوی خدا در طول تاریخ بشر، همین بوده و همواره هدف آن

در برابر پروردگار بندگان و رهانیدن و درآوردن آنان از عبادت بندگان به عبادت خالصانه ی خداوند و از عبادت 

بندگان به عبادت خالصانه خداوند و از سلطه گری بندگان در حاکمیت و قوانین و رسوم و ارزشهایشان به سلطه 

و  . ودین اسالم نیز توسط حضرت محمدزع خداوند و حاکمیت و شریعت او در تمامی شؤون زندگی ..بالمنا

دیگر پیامبران بزرگوار قبل از او بخاطر همین هدف، ظهور یافته است. دین اسالم آمده است تا انسان ها را همانند 

ی که زندگی ارداند. بنابراین باید سلطهباشد، به حاکمیت خداوند بازگتمام هستی که انسان نیز جزئی از آن می

دهد و برنامه وسلطنت و تدبیری به جز ای باشد که وجود جهان را نظام میدهد، همان سلطهآنها را سازمان می

 تدبیر حاکم بر جهان هستی و نیز حاکم بر بُعد غیرارادی خودشان را اختیار نکنند.همان برنامه و سلطنت و 

ه ای از قوانین فطری ساختش و رشد و در سالمت  بیماری و در مرگ و زندگی خود به  پارهچون انسانها در پیدای

و پرداخته ی خداوند، محکوم هستند و دراجتماع و در عواقب ناشی از حرکات اختیاری خود نیز محکوم به این 

ماست، تغییر ن هستی حکمفرباشند و به هیچ وجه قادر نیستند سنت خداوند در قوانین هستی را که بر ایقوانین می

بدهند و بنابراین ناگزیرند که در بُعد ارادی زندگی خود نیز به جانب اسالم بازگردند و شریعت خداوند را در 

                                                           

ننده و نهی یعنی پذیرفتن امر و نهی امرک« تسليم و امتثال»دانست که معنی کلمه اسالم عبارت است از  اگر به کتابهای لغت عربی مراجعه کنید، خواهید -1

نامیده شده است که اطاعت امر خدا و تسلیم شدن به فرمان خدا، الزمه آن است بدون اعتراض )به نقل از « اسالم»کننده بدون اعراض... واین دین از آن جهت 

 تالیف ابواالعلی مودودی. مترجم.« مبادی اسالم»تاب چاپ دوم ترجمه فارسی ک
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تمامی شؤون حیاتشان حاکم سازند تا بدین سان در بین بُعد ارادی و بعد فطری حیات خود و در بین این دو بعد 

اما این جاهلیت که براساس حاکمیت بشر بر بشر بوجود  1بوجود بیاورند.وجودی خود و جهان هستی، هماهنگی 

شود و در بین بُعد ارادی و بعد فطری حیات او تصادم آید و باعث انحراف انسان از خط سیر جهان هستی میمی

اروی رویآن  کند، این جاهلیت که تمام پیامبران با دعوت کردن مردم به اسالم خالصانه ی خداوند باایجاد می

محض، خالصه « تئوری»هم با دعوت خود به مقابله با آن پرداخت، این جاهلیت در یک  شده اند و رسول اهلل

 2،ینامیطور قطع همیشه در یک تجمع دبرخوردار نبوده است! ولی ب« تئوری»نشده بود و حتی بعضی وقتها اصال از 

 در برابر رهبری این جامعه و در برابر بینش ها و ارزشتجسم پیدا کرده است و در یک جامعه ای عینیت یافته که 

ها و مفاهیم و فرهنگ و رسوم و عادات آن، خضوع داشته است و به عبارت دیگر این جامعه، جامعه ای است 

و در بین افراد آن، چنان اثرپذیری متقابل و تکامل و هماهنگی و همدلی و همکاری ارگانیک وجود  1ارگانیک

معه را با اراده ای آگاهانه و یا کورکورانه در جهت حفظ موجودیت و دفاع از کیان خود و برای دارد که این جا

از بین بردن عناصر خطرناکی که این موجودیت و کیان را درهرشکل ممکن تهدید بکنند ،به حرکت در می 

ند، کتجسم پیدا میآورد.از آنجا که جاهلیت به تئوری محض، محدود نشده و در یک تجمع دینامیک این چنین 

پس تالش برای الغای این جاهلیت و بازگردانیدن دوباره انسانها به جانب خدا، نباید و فایده نخواهد داشت که در 

یک تئوری محض پدیدار شود. چون در آن صورت عالوه بر اینکه در مبارزه اش برای الغای جاهلیت موجود و 

ساً درطبیعت و برنامه و کلیات و جزئیات مخالف با آن، برتری جایگزین نمودن یک وجود دیگر بجای آن و اسا

 کند بلکه حتی قادر به برابری با آن نیز نخواهد بود.پیدا نمی

پس ناگزیر این تالش نوین باید در یک تجمع دینامیک و ارگانیک نمودار بشود که از لحاظ قواعد نظری و 

ی جاهلی موجود، قویتر باشد. زیربنای تئوریک اسالم در  سازمانی و در روابط و پیوندهای خود، از آن جامعه

بوده است که به معنای منحصر نمودن الوهیت و ربوبیت و  («إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »شهادت دادن به )طول تاریخ، همان اصل 

 قیومیت و سلطنت و حاکمیت به خداوند از طریق جای دادن عقیده ی او در ضمیر و بجای آوردن عبادت او در

جود ندارد و ، فعالً و«إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »باشد. بنابراین، شهادت دادن به شعائر و بکارگیری شریعت او در واقع زندگی می

آید مگر با این شکل کامل و تمام نما که به آن موجودیت جدی و حقیقی بدهد و شرعاً موجود به حساب نمی

از لحاظ تئوریک هم معنای این اصل آن  سلمان به شمار آورد.بتوان براساس آن، گوینده اش را مسلمان یا غیرم

                                                           
 آقای ابواالعلی مودودی امیر جماعت اسالمی پاکستان، مطالعه فرمائید. )مؤلف(« مبادی االسالم»می توانید این مطلب را بطور مفصل در کتاب  -1

 ( : حرکی.Dynamicدینامیک ) -2

 ( : عضویOrganicارگانیک ) -1



 های جامعه اسالمیساختار و ویژگیم: سوفصل    (عالمه سید قطبهای راه )نشانه

16 

 

است که زندگی بشر از تمام جهات به خداوند ارجاع داده شود و انسانها در هیچیک از شؤون و جوانب زندگی 

از سوی خود، حکم صادر نکند و همواره خود را ناچار بدانند که به حکم خداوند رجوع نمایند و از آن اتباع 

دریابند  سمیت شناخته است یعنی پیامبر خداحکم خدا را نیز تنها از مصدری که خود او برای آنها به ر بکنند و

رت شهادت دادن به پیامبری حض»و این همان معنای نیمه ی دوم شهادتین یا نیمه ی دوم نخستین رکن اسالم یعنی 

دد و گرکند و بر روی آن بنا میمیاست.این است آن قاعده تئوریکی که اسالم در آن تجسم پیدا « محمد

ان مسلمان کند و انسچنانچه در کلیه ی شؤون زندگی تطبیق داده شود، برای زندگی یک برنامه ی کامل ایجاد می

و در خارج آن و در پیوندهای « داراالسالم»تواند آن را در تمام شاخه های فردی و اجتماعی زندگی در داخل می

تواند اما اسالم چنانکه گفتیم نمی 1و در روابط جامعه ی اسالمی با سایر جوامع بکار ببندد.خود با جامعه ی اسالمی 

محض تجسم پیدا کند آن چنانکه کسانی از جهت اعتقادی و با انجام مراسم تعبدی آن را « تئوری»در یک  

ن گونه لذا وجود آنها به ایبپذیرند و در عین حال در ترکیب ارگانیک جامعه ی جاهلی حاکم نیز انضمام بیابند و 

هرچند هم که تعدادشان انبوه باشد نخواهد توانست عمالً به اسالم موجودیت بدهد. چون این افراد که از لحاظ 

تئوریک مسلمان هستند ولیکن عمالً در ترکیب ارگانیک جامعه جاهلی داخل شده اند، بدون تردید ناگزیر خواهند 

نیک را برآورده سازند ، خواسته و ناخواسته ، آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت های این جامعه ی ارگاشد خواسته

برآورد ساختن نیازهای اساسی حیات این جامعه و نیازهای ضروری برای بقاء آن، به حرکت درآیند و از 

 کننده ی کیان و موجودیت آن بپردازند.موجودیت آن دفاع کنند و به دفع عوامل تهدید

 گذارد، بنابراین همانارگانیک خواه و ناخواه چنین وظایفی را پیش روی اندامهای خود میچون یک پیکره ی 

ن را خواهند آمی پردازند که در بعد نظریای جاهلی میافراد به لحاظ تئوریک ، مسلمان، عمالً به تقویت جامعه

ینکه کنند! و بجای امیدگاریش را فراهم ناصر بقاء و مانای از پیکره آن، عاز میان بردارند وهمانند سلول های زنده

حرکت آنها در راستای براندازی این جامعه ی جاهلی و در جهت بوجود آوردن جامعه ی اسالمی بکار گرفته 

شود، تمام استعدادها و آگاهی ها و انرژی های خود را برای زنده ماندن و نیرومند شدن پیکره ی جامعه ی جاهلی 

 به کام آن می ریزند!

ای نبود جز اینکه قاعده ی تئوریک اسالم)عقیده( از همان لحظه نخست در یک تجمع ارگانیک و ابراین چارهبن

بایست یک تجمع ارگانیک و دینامیک دیگری غیراز تجمع جاهلی و به دینامیک تجسم پیدا کند و ناگزیر می

ود              باشد، بوجالغای آن میصورت مستقل و گسسته از تجمع ارگانیک و دینامیک جاهلی که اسالم در پی 

                                                           

 مراجعه فرمایید . )مؤلف( (برنامه زندگی است «إاِلَّاَّللهَ الَإِلٰ »)به فصل  -1
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و بعد از او نیز در دیگر رهبری های  در رهبری نوینی همچون پیامبر خداآمد و محور این تجمع جدید، می

که آرمانشان بازگردانیدن انسان به قلمرو الوهیت و ربوبیت و قیومیت و حاکمیت و سلطنت و شریعت  اسالمی

ٌد »و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »کند و هرآنکس که به خدای یکتا باشد، تجسم پیدا  د و گواهی می دهد، پیون« اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

والء خود را با تجمع دینامیک جاهلی که خود جزء آن بوده است و با رهبری آن جامعه در هر شکل ممکن خواه 

ماعی ها و یا به شکل رهبری سیاسی و اجت امثال آن داران وساحران و فالگیرها وبه شکل رهبری دینی کاهنان و پرده

 پیوند ودلبستگی خود را به تجمع ارگانیک و دینامیک نوینآنگونه که قریش دارا بود بگسلد وو اقتصادی از

 اسالمی و رهبری مسلمان آن، منحصر گرداند.

 و «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »اشهد ان ) الم و بر زبان آوردناین باید حتماً از همان لحظه ی اول وارد شدن انسان مسلمان به اس

ٌد »اشهد ان  حقق تواند تبه تحقق برسد و اصوالً موجودیت جامعه ی مسلمان جز با این شیوه نمی («اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

پیدا کند. بنابراین تنها با پدیدار شدن قاعده تئوریک آن در دلهای یک دسته افراد ولو زیاد هم باشند راه به جای 

د. مگر اینکه آن افراد در یک تجمع ارگانیک هماهنگ و همیاری دهنده و برخوردار از یک وجود ذاتی برنمی

مستقل، تجسم پیدا کنند و اعضای این تجمع همانند اندام های یک وجود زنده درجهت ریشه دار کردن موجودیت 

ر برابر عوامل تهیه کننده ی این آن و در راستای عمق بخشیدن و توسعه دادن به آن و برای دفاع از کیان آن د

کیان و موجودیت، عمل ارگانیک داشته باشند و این فرآیند را زیرنظر یک رهبری مستقل و جدای از رهبری 

جامعه ی جاهلی به انجام برسانند تا حرکت آنها را سازماندهی و هماهنگ بکنند و آنان را در جهت ریشه دار 

جودیت اسالمی خود و برای مبارزه و مقاومت و از میان برداشتن دیگر کردن و عمق بخشیدن و گسترش دادن مو

موجودیت جاهلی، راهبری نماید.اسالم اینگونه بوجود آمد، اسالم با تجسم یافتن در یک قاعده تئوریک مجمل 

اما فراگیر بوجود آمد و همزمان نیز یک تجمع ارگانیک و دینامیک مستقل و جدای از جامعه ی جاهلی و در 

ضاد با آن براساس این قاعده ، شکل گرفت و باید گفت که اسالم هیچگاه نتوانسته است در قالب یک تئوری ت

چ تواند به ثمر برسد و هیگسسته و جدای از این موجودیت و عملی، بوجود بیاید و تنها به همین صورت هم می

آن جز با داشتن شناخت الزم از ساختار راهی در هیچ زمان و مکانی در سایه جامعه جاهلی برای ایجاد دوباره 

 ارگانیک و دینامیک آن،متصور نیست.

سازد و براساس چنین تجمع هدف اسالم از اینکه امت مسلمان را بر روی این قاعده و بر طبق این برنامه می

انسانیت »آوردن داند، همانا به ظهور درکند و عقیده را عامل پیوند این تجمع میارگانیک  و دینامیکی استوار می
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و تقویت و تحکیم آن و برتری دادن آن بر تمام جوانب دیگر وجودی انسان است و همیشه هم در تمام « انسان

 اصول و تعلیمات و قوانین و احکام خود، این هدف را در برنامه ی خود مدنظر داشته است.

« علمی! جهالت»و بدین جهت اصحاب انسان یا سایر حیوانات و حتی مواد بی جان دارای صفات مشترکی هستند 

پندارند. اما انسان علی رغم گاهی او را حیوانی همانند سایر حیوانات و گاه نیز او را ماده ای مثل سایر  مواد می

و موجودی کند و از انیز دارد که او را ممتاز و متمایز می« ویژگیهایی»مشترک با حیوان و ماده، « صفات»داشتن این 

ناچار شده اند بدان اعتراف نمایند و « جهالت علمی!»می سازد. به طوری که اخیراً همین اصحاب منحصر بفرد 

فشارد و آنان را به این اعتراف عاری از اخالص و صراحت، وادار می حقایق موجود گلویشان را به شدت می

مبنای  ل گیری تجمع اسالمی بریقیناً یکی از نتایج درخشان و عملی برنامه ی اسالم در این قضیه و در شک 1کند!

فاکتور پیوندی عقیده و نادیده گرفتن فاکتورهای نژاد و سرزمین و رنگ و زبان و مصالح سطحی دنیوی و 

در این تجمع و رشد و تعالی دادن به آنها و « ویژگیهای انسان»مرزبندیهای بی ارزش اقلیمی و به ظهور رسانیدن 

این بود که جامعه ی مسلمان جامعه ای شد که در آن به روی تمام نژادها وانهادن صفات مشترک انسان و حیوان 

ها و یویژگ و گشاده بودارزش حیوانی، هموارههای بیو اقوام و رنگها وزبانها بدون توجه به چنین موانع وفاصله

در  و ر درآمیختندتمام نژادهای بشر، در قالب جامعه اسالمی ریخته شدند و در این قالب با همدیگ استعدادهای

یک زمان نسبتاً کوتاه، ترکیب ارگانیک موفق و بسیار برجسته ای را بوجود آوردند و از این ترکیب شگرف و 

متجانس و هماهنگ نیز تمدن درخشانی پدید آمد که علی رغم طوالنی بودن مسافت ها و دشوار بودن ارتباطات، 

روزگار بود. عرب، ایرانی، شامی، مصری، مغربی، ترک،   برگرفته و خالصه ای از تمام انرژی های بشریت آن

چینی، هندی، رومی، یونانی، اندونزیایی و آفریقایی و سایر اقوام و نژادها همه و همه در ساختن جامعه ی سرافراز 

ر گاند و با بهم درآمیختن آنها و با یاری همدیگردهم آورده اسالمی شرکت داشته اند و تمام ویژگی های خود را

و به طور هماهنگ برای بنا نهادن جامعه و تمدن اسالمی به کارگرفته اند و در حقیقت، این تمدن بزرگ هیچ گاه 

 «.عقیدتی»و « اسالمی»نبوده است و بلکه همواره تمدنی بوده است « قومی»و « عربی»یک تمدن 

ک دورنمای واحد، گردهم آمدند و همه آنها یکسان و با رشته ی پیوندی از عشق و عالقه و با در نظر گرفتن ی

های خود را بذل کردند و عمیق ترین ویژگی های نژادی خود را ظاهر ساختند و خالصه نهایت استعداد و توانایی

های شخصی و قومی و تاریخی خود را برای ساختن این جامعه ی واحد که همگی به یکسان و عصاره ی تجربه

در این جامعه، ایمان به پروردگار یکتا، عامل همبستگی همه آنها بود و انسانیت  کردند.منتسب به آن بودند، نثار می

                                                           
 در پیشاپیش این دسته قرار دارد.  )مؤلف(« داروینیسم جدید»ژولیان هاکسلی از پیروان  -1
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آنها بدون وجود هیچگونه مانعی، به ظهور می رسید و این توفیقی است که هیچ تجمع دیگری نتوانسته است در 

وم است راطوری رطول تاریخ بدان دست یابد!برای مثال، نامورترین جامعه ی بشری در تاریخ باستان، جامعه امپ

عامل »های متعددی را گردهم آورده بود. اما این جامعه براساس یک که عمالً نژادها و زبانها و رنگها و طبیعت

و برپایه ی ارزش واالیی همانند عقیده شکل نگرفته بود. از طرفی در تمام امپراطوری روم، جامعه « پیوند انسانی

دگان تشکیل می شد و از طرف دیگر، جامعه نژادپرستانه ای بود که بر طبقاتی بود و از دو طبقه ی اشراف و بر

ه رفت. به همین دلیل هم هیچ گاه نتوانست بمبنای سیادت نژاد روم )به طور عام( و بردگی سایر نژاد ها ، پیش می

 آن افق جامعه ی اسالمی و به ثمراتی که جامعه اسالمی فراچنگ آورد، دست پیدا کند.

د هم جوامع دیگری مثل جامعه ی امپراطوری بریتانیا شکل گرفتند. اما این جامعه نیز شبیه جامعه ی در تاریخ جدی

شی از ککه براساس سیادت نژاد انگلیسی و بهره ای استثمارگر بودروم و در حقیقت، وارث آن بود! و جامعه

رتغال ه و یک وقتی هم امپراطوری پمستعمرات تابع امپراطوری شکل گرفته بود و اصوالً تمام امپراطوری فرانس

چنین بودند و در همان سطح پست نفرت انگیز و زشت قرار داشتند! کمونیسم درصدد برآمد که جامعه ای را از 

نوع دیگر بسازد و فاکتورهای نژاد و قوم و سرزمین و زبان و رنگ را به کناری نهد اما او هم این جامعه را بر روی 

طبقاتی بود و در نتیجه، این جامعه نیز چهره ی دیگری از »بنا نکرد و زیربنای آن همچنان  عام« انسانی»یک قاعده 

نا شده بود ب« اشراف»آید، با این تفاوت که جامعه روم براساس برتری طبقه همان جامعه روم باستان به حساب می

سبت کم بر آن، کینه توزی شدید ن)پرولتاریا( و احساس و عاطفه حا« رنجبران»و این جامعه براساس برتری طبقه 

به سایر طبقات است! و از چنین اجتماع کوچک و کین آلوده هم چیزی جز به بارآوردن بدترین صفات انسانی 

و  خوراک»انسان در « نیازهای اساسی»را نمی توان انتظار داشت. زیرا این جامعه از همان ابتدا به اعتبار اینکه 

عنی همان نیازهای اولیه حیوان( خالصه می شوند و به اعتبار اینکه تاریخ انسان، )ی« مسکن و ارضای غریزه جنسی

تاریخ جستجوی خوراک و طعام است، برپایه ی ابراز صفات حیوانی محض و به رشد رسانیدن و تثبیت آنها، بنا 

 می گردد!

فرد ن ویژگیهای انسان، منحصر باسالم با برنامه ی الهی خود در به ظهور رسانیدن و رشد و تعالی دادن به ناب تری

کنند و به سراغ دیگر برنامه های بنا شده بوده و همچنان منحصر بفرد خواهد ماند. آنان که این برنامه را رها می

-روند، دشمن واقعی انسان هستند! و نمیکم بها میبراساس قوم و نژاد و یا سرزمین و طبقه و سایر فاکتورهای 

ی  خواهند که جامعهژگیهای متعالی و خدادادی خود در هستی، یگانه و ممتاز باشد و نمیخواهند که انسان با وی
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های خود مجموعاً و بطور هماهنگ، سود ببرد ها و تجربههای نژادها و ویژگیانسانی از نهایت استعدادها و توانایی

 و همان کسانی هستند که خداوند سبحان در مورد امثال آنها می فرماید:

ا ُأوَلـئَِك   َأْعََمال   ينَ َلْل ُننَبيئُُکم بِاْْلَْخرَسِ  ُقْل ] ُْم َُيِْسنُوَن ُصنْع  ْنَيا َوُلْم ََيَْسُبوَن َأَّنَّ َياِة الدُّ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِِف اَْلَ

ِمْ بِآَياِت رَ  واالَِّذيَن َکَفرُ  ْم َفاَل ُنِقيُم َلَُ  ِّبي ا َذلَِك َجَزاُؤُلْم َجَهنَُّم بََِم َکَفرُ َولَِقائِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ ُذوا  واْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزن  َ َواَّتَّ

ا ُسِل ََياِِت َورُ   [ُلُزو 

ان دهند و چنبگو آیا شما را از زیانکارترین مردم، آگاه سازم؟ آنها که تالش خود را در زندگی دنیوی هدر می»

 کنند. اینها کسانی هستند که به آیات پروردگار خود و به مالقات با اومیمی پندارند که به بهترین وجه کار نیک 

)درآخرت( کفر ورزیده اند و در نتیجه، اعمالشان باطل شده است و روز قیامت نیز هیچ وزن و ارزشی برای آنها 

شخند گرفته مرا به ریشویم و بدینسان کیفر آنها جهنم خواهد بود زیرا کفر ورزیده اند و آیات و پیامبران قایل نمی

 (141 -145 :)سوره کهف  «اند
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 جهاد در راه خدا

ا فصلی در مراحل رفتار پیامبر با کفار و منافقیت از بعثت ت»که آن را « زاد المعاد»در فصلی از کتاب  1«ابن قیم»اما 

که خدای تبارک و تعالی به  اولین چیزی»کند: نامیده است، سیاق جهاد در اسالم را چنین خالصه می« وفات

و این ابتدای نبوت او است  2قرائت بپردازد.وحی کرد، این بود که با نام پروردگارش که خالق است، به  پیامبر

َيا ]و خداوند به او فرمان داد برای خود وبه قرائت مشغول گردد و تبلیغ نکند و بعد از این مرحله بود که آیات 

ثيرُ  ا اْْلُدَّ َ ثيرُ ]به نبوت رسیدند و با « اقرا»نازل شدند. به عبارت دیگر، ایشان با  1[ُقْم َفَأْنِذرْ  * َأُیُّ ا اْْلُدَّ َ رسالت  [َيا َأُیُّ

و آنگاه قوم خود را ،بعد از آن  0.ذار خویشاوندان نزدیک خود بپردازدیافتند. به دنبال آن، او مأمور شد ابتدا به ان

سرانجام نیز به انذار تمام جهانیان پرداخت. پیامبر بعد از رسیدن به نبوت بیش از هم عربهای اطراف را انذار نمود و

ای، تنها با دعوت خود به انذار مردم مشغول بود و از طرف خداوند به او فرمان ده سال بدون هیچ جنگ و جزیه

تال را ن، اجازه قرسید که خویشتن داری و صبر و گذشت پیشه کند.سپس خداوند اجازه هجرت و به دنبال آمی

هیزند، جنگند، به نبرد بپردازد ولی با آنان که از جنگیدن با او بپربه او داد و بعد به او امر فرمود تا با آنان که با او می

به قتال دست نیازد و سرانجام فرمان رسید که تا وقتی دین خداوند در روی زمین حاکم نگردد از پیکار با مشرکین 

اهل جنگ  -2اهل صلح و آشتی   -1اعالم دستور جهاد، کافران در قبال او سه دسته شدند:  دست نکشد و بعد از

اهل ذمّه. خداوند دستور داد پیمان خود را با اهل عهد و صلح همچنان حفظ بکند و تا وقتی که آنها برعهد  -1

این  نادیده بگیرد و لیکن در خود باقی بمانند، متعرض آنها نشود. اما اگر بیم خیانتی از آنان رفت، عهدشان را

صورت هم قبل از گوشزد نمودن نقض عهد، به قتال آنها نپردازد بنابراین دستور داشت با کسانی که نقض عهد 

 که نازل گردید، حکم هرسه دسته تبیین شد: « برائت»کردند، کارزار نماید. سوره می

تا آنجا که یا ناچار به پرداخت جزیه بشوند و یا اسالم فرمان داد با دشمنانش از اهل کتاب نبرد بکند  پیامبربه 

هم  رفتن بر آنان را صادر کرد و پیامبرا بپذیرند. همچنین این سوره، فرمان جهاد با کفار و منافقین و سخت گر

 ربه پیامب« برائت»با کفار بوسیله شمشیر و نیزه و با منافقین از طریق بیان حجت و سخن، وارد جهاد شد و سوره 

                                                           
هـ.  761ل لد یافته و به ساابن قیم الجوزیه )محمد بن ابی بکر الزرعی(: از فقهای بزرگ حنبلی است که در این مذهب، اجتهاداتی نیز دارد. در دمشق متو -1

 از جمله کتابهای او هستند. )مترجم(« اعالم الموقعین»و « التبیان فی اقسام القرآن» ،« زاد المعاد»همانجا وفات کرده است. 

 )مترجم(« . علق»اشاره است به آیات اول سوره  -2

 )مترجم(«. مدثر»اشاره است به آیات اول سوره  -1

 )مترجم(«. انذر عشیرتک االقربین»و « :  شعراء»سوره   210اشاره است به آیه  -0
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دستور داد از پیمان های کفار برائت بجوید و آنها را ملغی اعالم نماید. در نتیجه، پیمان داران به سه دسته تقسیم 

 شدند:

فادار نمانده او و ای که فرمان جنگیدن با آنها را صادر کرد. اینها کسانی بودند که نقض پیمان نموده و بادسته -1

 د پرداخت و بر آنها غلبه یافت.با این دسته به نبر بودند. پیامبر

او یاری نداده بودند. به  را ( بر علیه آن را نقض نکرده و )دشمنان پیامبردسته ای که پیمان موقت داشتند و  -2

 دستور داد پیمان با آنها را تا پایان مدت مقرر حفظ کند. پیامبر

 امبرمورد، پی ق و نامحدودی داشتند. در اینآن دسته که عهدی نبسته و با او نجنگیده بودند و یا عهد مطل -1

مامور شد به آنها چهارماه مهلت بدهد و بعد از سپری شدن این مهلت اگر اسالم را نپذیرفتند با آنان به جنگ 

با پیمان شکنان جنگ کرد و به آنان که ایمانی نداشتند و یا پیمان آنها مطلق و  پردازد. و با همین ترتیب، پیامبرب

د بود، چهارماه مهلت داد و به او دستور داده شد پیمان با کسانی را که به پیمان خود وفادار بودند، تا تمام نامحدو

شدن مهلت نگهدارد. اما خوشبختانه در طی این مدت همگی اسالم را پذیرفتند و بر کفر خود باقی نماندند. برای 

 ، کافران به طور مشخص سه دسته شدند:«برائت»اهل ذمه نیز جزیه تعیین گردید. و لذا بعد از نزول سوره 

 سرجنگ داشتند. آنها که با پیامبر-1

 .پیمان داران -2

 اهل ذمه.  -1

ست ا بعدها پیمان داران نیز به اسالم گرویند و در نتیجه، دو دسته بیشتر باقی نماندند: محاربین و اهل ذمه و مسلم

کالً سه دسته  های روی زمین در قبال پیامبرودند. نهایتاً انسانبر خود بیمناک ب که محاربین همیشه از پیامبر

 شدند:

 که به او ایمان داشتند.مسلمانانی -1

 آنان که رویه ی مسالمت آمیز داشتند و در امان بودند. -2

 کردند.آنها که بیمناک بودند و محاربه می -1

ان بسنده نماید و باطن آنها را به خدا واگذار کند و از اما در برخورد با منافقین به او فرمان داده شد به ظواهرش

طریق علم و حجت با آنها به جهاد بپردازد. بعد مامور شد از آنها اعراض بورزد و بر آنها سخت بگیرد و قاطعانه 
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شان یموضع خود را به آنان ابالغ نماید. حتی خداوند او را از  نماز گزاردن بر جنازه ی آنها و ایستادن بر قبرها

اهد پذیرفت. باری، سیره ی )برای دعا( نهی فرمود و اعالم نمود اگر برایشان طلب آمرزش هم بکند، هرگز نخو

ی انهجهاد در اسالم، چند نش بندی زیبای مراحلاز همین خالصه در رابطه با کفار و منافقین این چنین بود. پیامبر

کند که جا دارد به تفصیل آنها را مورد بررسی قرار دهیم. یاصیل و ژرف برنامه دینامیک این دین، خودنمایی م

 نخستین نشانه ی خاص برنامه ی این دین همان توانیم اشارات مختصری بدانها داشته باشیم.اما در اینجا فقط می

واقع نگری جدی آن است. این دین، حرکتی است که با وسایل کافی و متناسب با موجودیت یک واقع بشری، 

پردازد و رویاروی جاهلیتی اعتقادی و ایدئولوژیک قرار می گیرد که نظام هایی واقعی و عملی جهه با آن میبه موا

 شوند و اصوالً حرکتگیرند و تکیه گاهی برای سلطه های برخوردار از قدرت مادی میبراساس آن شکل می

ه ن ترتیب که با دعوت و روشنفکری باسالمی با وسایل و توان کافی، با تمامی این واقع مواجه می گردد. بدی

پردازد و با قدرت و جهاد هم نظام ها و سلطه های شکل گرفته براساس آنها را تصحیح معتقدات و ایده ها می

نها از های آکه بر سر راه توده مردم و تصحیح شدن معتقدات و ایدههاییسلطهها وکند.یعنی همان نظامنابود می

آورند و با قهر و گمراه گری،  آنان را به فرمانبرداری خود ناچار می کنند به عمل می طریق روشنگری، ممانعت

سازند. این حرکت درمقابل سلطه ی مادی به و به عبادت معبود دیگری جز پروردگار بزرگشان وادارشان می

ه ی این دو روش در برنامکند و در قبال دل و درون افراد نیز قهر مادی را به کار نمی برد و روشنگری اکتفا نمی

این دین به موازات همدیگر وجود دارند و اصوالً این دین چنانکه خواهیم گفت با انگیزه ی رهانیدن و درآوردن 

ه دومین نشانه ی خاص برنام انسان ها از عبودیت بندگان به عبودیت خالصانه ی خداوند، به حرکت در می آید.

ست. این حرکت، مراحلی دارد و هر مرحله نیز وسایل کافی و الزم برای ی این دین، واقع نگر بودن حرکت آن ا

مقتضیات و نیازهای واقعی آن را در بردارد و طی کردن هر مرحله برای رسیدن به مرحله ی بعدی الزم است. این 

با مراحل  زحرکت تنها با تئوری و نظریات به مقابله با واقع نمی پردازد همچنانکه با وسایل خشک و بی خاصیت نی

کند. کسانی که با استشهاد نمودن به نصوص قرآنی، آنها را برای نشان دادن برنامه ی اسالم این واقع، مقابله نمی

ا دهند و طبیعت مراحلی ردر جهاد، به شیوه دلخواه خود بکار می برند و این جنبه را در این کار مدنظر قرار نمی

کنند و رابطه ی نصوص مختلف را با هرمرحله ی ده است، درک نمیکه این برنامه در طول مسیرش پشت سرنها

ش شوند و براندام برنامه ی این دین، پوشیابند، این چنین کسانی به خلط مبحث شدیدی گرفتار میآن در نمی

. کنند که اصول و قواعد نهایی در آنها پیدا نیستپوشانند و نصوص را به گونه ای تفسیر میای میگمراه کننده

شار دهد و چون در اثر فکنند که قواعد نهایی این دین را بدست میآنان هر نص را به عنوان نصی نهایی تلقی می

آور نسلهای جدید مسلمان که از اسالم جز نام آن برایشان باقی نمانده است و از لحاظ روحی و عقلی واقع یأس
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کنند با حذف نمودن برنامه این دارد! و گمان می شکست خورده اند، اظهار می دارند: اسالم تنها جنگ دفاعی

دین، بدان خدمت شایانی کرده اند! در حالیکه برنامه ی اسالم این است که تمام طاغوت های روی زمین را از 

میان بردارد و مردم را به عبادت خالصانه ی خداوند درآورد و آنان را از عبادت بندگان برهاند و به عبادت 

-ور نمیه پذیرفتن عقیده ی خود مجبان برساند. البته برای به تحقق رسانیدن این هدف، مردم را بپروردگار بندگ

م برد. بدین ترتیب که نظام های سیاسی حاکسازد و بلکه تنها موانع موجود در میان آنها و این عقیده را از بین می

 ند و تسلیم بودن خود را اعالم نمایند ودیگر درکند به اینکه جزیه بپردازکشد و یا آنان را مجبور میرا در هم می

 بین توده های خود و این عقیده، مانعی بوجود نیاورند تا مردم بتوانند با آزادی کامل آن را بپذیرند و یا رد نمایند.

پذیر آن هیچگاه این دین را از اصول و سومین نشانه ی ویژه، آن است که این حرکت مستمر و وسایل تحول

سازند. این دین از همان روز اول، چه آنوقت که خویشاوندان نزدیک پیامبر را مورد عین خود، خارج نمیاهداف م

داد و چه آنگاه که مخاطب آن قریش و یا تمام عربها و یا تمامی انسان ها بوده است، همیشه همه خطاب قرار می

خواسته است که برای رسیدن به یک هدف ی آنها را با یک قاعده و روش مورد خطاب قرار داده و از آنان می

واحد یعنی اختصاص دادن عبودیت به خدا و سرتافتن از عبودیت بندگان، گام بردارند و در این قاعده هم هیچ 

سازش و توافق و نرمشی وجود ندارد و برای به  تحقق رسانیدن این هدف در مسیری معلوم و دارای مراحل معین 

چهارمین  ی رود.متیبی که در بند قبل گفتیم به پیش خاص و متناسب خود را دارد به ترکه هر مرحله آن نیز وسایل 

نشانه ی ویژه، همان کنترل تشریعی روابط میان جامعه ی اسالمی و سایر جوامع انسانی است که در خالصه بندی 

 این کنترل بر این اساسلحاظ شده است و ما آن را برایتان نقل کردیم و اعمال نمودن « زادالمعاد»زیبای کتاب 

است که تسلیم شدن در برابر خداوند، یک اصل جهان شمول بوده و باید تمام بشریت آن را بپذیرند و یا با آن، 

گونه مانعی از قبیل نظام سیاسی و یا قدرت مادی سد راه دعوتش روش مسالمت جویانه در پیش بگیرند و هیچ

ود نداشته باشدو هرکس بتواند با اراده ی تمام آن را بپذیرد و یا آن را رد نگردد و مابین آن و افراد بشر، مانعی وج

نماید ولکن نباید هیچ کس در مقابل آن بایستد و یا با آن درافتد. چون در این صورت، اسالم ناچار می گردد با 

ت ظ روحی و عقلی شکساو به نبرد بپردازد و او را بکشد و یا او را وادار به تسلیم شدن بنماید!آنها که از لحا

د، کتاب بنویسن« جهاد در اسالم»از ساحت اسالم، پیرامون « اتهام»اند برای زدودن این خورده اند و درصدد برآمده

دو برنامه ی این دین یعنی برنامه مخالفت نص قرآنی با تحمیل عقیده و برنامه نابود کردن قدرت های سیاسی 

کنند و انسانها را به بندگی یکدیگر وادار می سازند و آنان را از اد مانع میمادی را که در بین مردم و اسالم ایج

عبودیت خداوند بازمی دارند، در هم می آمیزند. درحالیکه اینها دو مقوله ی جدای از هم هستند و هیچ رابطه ای 

اطر آن، به خمقدم بر آمیختن ودر میان آنها موجود نیست و هیچ وجه مشترکی با هم ندارند. در نتیجه این درهم
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گ جن»تالش هستند جهاد در اسالم را در محدوده جنگهایی که امروزه همان شکست روحی و عقلی، مذبوحانه در

شوند، بگنجانند!. در صورتی که جهاد در اسالم یک مقوله ی دیگر است و با جنگ های امروزی نامیده می« دفاعی

های جهاد در اسالم را باید در طبیعت خود اسالم و در تباطی ندارد. انگیزهها و کیفیت آنها هیچ ارمردم و با انگیزه

فرستادن آنها را مقرر فرموده وای جستجو کرد که خداوند نقش محوله ی آن در زمین و در همان اهداف عالیه

ها، به  ن خاتم رسالتاین پیامبر را با این رسالت و برگزیدن او را به عنوان خاتم پیامبران و رسالت او را به عنوا

از بند عبودیت « زمین»در « انسان»این دین، یک اعالن عمومی برای آزاد کردن  خاطر آنها ذکر کرده است.

ای از همان عبودیت بندگان می باشد. و با اعالن الوهیت بندگان و عبودیت نفس خود او است که آن هم گونه

سازد! اعالم ربوبیت خداوند بر جهانیان به معنای: یک شورش خداوند و ربوبیت او بر جهانیان آن را مسطح می

ها و شکل ها و نظام ها و سیستم های آن و تمرد جستن کامل از همه جانبه بر علیه حاکمیت بشر در تمام چهره

کلیه ی سیستم های موجود بر روی زمین است که بشر به هر صورت ممکن در آنها اعمال حاکمیت بکند و یا به 

دیگر، بشر به هر شکل ممکن در آنها الوهیت داشته باشد.حاکمیتی که در آن بشر فرمانروایی بکند ومصدر  عبارتی

شود برخی از آنها برای خداوند، معبود کردن بشر است و موجب می های آن بشر باشد، همان اعمال الوهیتسلطه

د اوند و بازپس دادن آن به خدا و طربرخی دیگر باشند. معنای این اعالن، پس گرفتن سلطنت غصب شده ی خد

نند کنمودن کسانی است که آن را غصب کرده اند یعنی همان کسانی که با قوانین خودساخته بر مردم حکومت می

آری، معنای این اعالن، در هم شکستن  نشانند.و خود را در مقام معبودها و توده ی مردم را در جایگاه بندگان می

 جایگزین کردن اقتدار خداوند در زمین است و  یا به تعبیر قرآن کریم: اقتدار بشری به منظور

ََمِء إِلَـهٌ ]     [َوُلَو الَِّذي ِِف السَّ

 (40)زخرف:   «او کسی است که هم در آسمان و هم در زمین خدا است»

ـِه َأَمرَ ] ْکُم إاِلَّ لِلَّ اهُ  إاِلَّ  َتْعبُُدوا َأالَّ  إِِن اَْلُ       [ييمُ اْلقَ  ينُ الدي  َذلَِك  إِيَّ

حکمرانی به خداوند اختصاص دارد و او فرمان داده است که جز خود او را عبادت نکنید. دین استوار دارنده »

 (04)یوسف:   «زندگی، همین است

ـ إاِلَّ  َنْعُبَد  َأالَّ  َوَبْينَُکمْ  َبْينَنَا َسَواءٍ  َکلَِمةٍ ُقْل َيا َأْلَل الْکَِتاِ  َتَعاَلْوا إََِل ] ا ْعُضنَابَ  َيتَِّخَذ  َواَل  َشْيئ ا بِهِ  كَ َه َواَل ُنرْشِ اللَّ  َبْعض 

اَأرْ  ـهِ  َباب  ن ُدوِن اللَّ ا اْشَهُدوا َفُقوُلوا َتَولَّْوا َفإِن  مي       [ُمْسلُِمونَ  بَِأنَّ
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گانه را ی یبگو: ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که در میان ما و شما مشترک است )و آن( اینکه جز خدا»

عبادت نکنیم و چیزی را شریک او نسازیم و برخی از ما برخی دیگر را بجای خدا، معبود قرار ندهند. پس اگر 

 (50مران: )آل ع  «)از این دعوت( سربرتافتند، بگویید: شاهد باشید که ما تسلیم )اوامر و نواهی خداوند( هستیم

ده ای از بزرگان یعنی رجال دین بیایند و خود، حاکمیت را این سلطنت و حکمرانی خداوند در زمین نیست که ع

در تئوکراسی یا  ای آنگونه کهگری کلیسا بدینگونه بود و یا اینکه عدهآنچنانکه زمانی سلطهزمین قبضه نماینددر

حکومت مقدس مرسوم بود بنام خدایان سخن بگویند . بلکه سلطنت و حکمرانی در زمین هنگامی تحقق پیدا 

ند که شریعت خداوند حاکم باشد و تمامی امور برطبق شریعتی صورت بگیرد که خداوند مقرر فرموده است. کمی

روی کار آمدن حکومت خداوند در زمین و از بین بردن فرمانروایی بشر و در آوردن سلطنت خداوند از چنگال 

دام لغاء نمودن قوانین بشری، هیچکبندگان غاصب و بازپس دادن آن به خدا و سیادت پیدا کردن شریعت الهی و ا

رسد. چون آنها که بر گرده بندگان خدا سوار شده اند و سلطنت خداوند را تنها با تبلیغ و روشنگری به انجام نمی

اند، صرفاً با تبلیغ کردن و روشنگری حاضر نخواهند شد سلطنت خود را واگذار نمایند و اال در زمین غصب کرده

برای استقرار بخشیدن به دین خداوند، کار بسیار آسانی می بود! در حالیکه تاریخ  امبراندر این صورت، کار پی

پیامبران و تاریخ دین اسالم در طول نسل ها عکس این را ثابت کرده است.این اعالن عمومی برای آزاد کردن 

یت او بر جهانیان، یک اعالن از بند تمام حکومت های غیرالهی با اعالن الوهیت خداوند وربوب« زمین»در « انسان»

ایست به بنظری و فلسفی و منفی نبود بلکه اعالنی بود دینامیک و واقعنگر و دارای عملکرد مثبت، اعالنی که می

الفعل از کرد و آنها را بشکل یک نظام عمالً تحقق می یافت و این نظام، مطابق شریعت خدا بر بشر حکمرانی می 

تبلیغ و »آورد. و بنابراین ناگزیر بود در کنار به عبودیت خداوند یکتا در می عبودیت بندگان برای یکدیگر

فی و به بشری و با وسایل کا« واقع»را نیز به خود بگیرد تا بتواند با تمام جوانب « حرکت »، شکل «روشنگری

ن بدان جهت که موازات همه ی جوانب آن، رویاروی گردد. دیروز، امروز و فردا، واقع بشری در برابر این دی

از بند تمامی سلطه های غیرالهی است با ایجاد موانع اعتقادی « زمین»در « انسان»یک اعالن عام برای آزاد کردن 

و ایدئولوژیک و موانع مادی وضع موجود و موانع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نژادپرستانه و طبقاتی و با مانع 

کند و خواهد کرد ومعموالً این موانع با همدیگر در اطل، قد علم کرده و میهای بقرار دادن عقاید انحرافی و ایده

و بینش ها  با عقاید« تبلیغ و روشنگری»چناکه  ای با هم وارد عمل می شوند.می آمیزند و به شکل بسیار پیچیده

ل اعتقادی امنیز با موانع مادی دیگر و در پیشاپیش آنها سلطه سیاسی متکی بر عو« حرکت»مقابله می کند، 

ن دو یعنی گردد و ایایدئولوژیک و نژادپرستانه و طبقاتی و اجتماعی و اقتصادی پیچیده و تودرتو رویاروی می
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ننده به طور کامل و با وسایل برابری ک« واقع بشری»توانند در مقابل روشنگری و حرکت، توأم با هم است که می

یعنی  یکدیگر پیوند بخورند، به راه افتادن جنبش آزادی بخش انسان با عوامل تکوین آن، بایستند و وقتی این دو با

همه انسان ها و در همه جای زمین، حتمی خواهد بود و این نکته بسیار مهمی است که باید یک بار دیگر هم به 

 ،تقریر دراید!این دین، فقط اعالنی برای آزاد کردن انسان عرب و رسالتی خاص عربها نیست! بلکه موضوع آن

است. خداوند سبحان تنها خدای عرب ها و « زمین»یعنی بنی نوع انسان میباشد و جوالنگاه آن سرتاسر « انسان»

حتی گرویدگان به عقیده اسالمی نیست. خداوند، پروردگار تمام جهانیان است و این دین هم درصدد است که 

یت غیرخدا برهاند. بزرگترین عبودیت غیرخدا از را به سوی پروردگار آنها بازگرداند وآنان را از عبود« جهانیان»

کنند و این همان ای از خود آنها برایشان وضع میدیدگاه اسالم خضوع بشر در برابر احکامی است که عده

مقرر شده ای است که باید تنها برای خداوند به انجام برسد و چنانکه کسی آن را برای غیرخدا به عمل « عبادت»

 دا خارج می گردد هرچند که ادعا بکند در قلمرو این دین قرار دارد.بیاورد، از دین خ

 است که یهود و نصاری« عبادتی»از شریعت و حکم، همان « تبعیت کردن»نیز تصریح کرده اند که  پیامبر

ناد با است 1خدای یکتا، قرار گرفته اند:ترمذی« عبادت»و مخالفت کنندگان با فرمان « مشرکین»بواسطه آن در جرگه 

2خود از عدی بن حاتم
 یت کرده است که وقتی دعوت پیامبرروا به شام گریخت و او 1به او )عدی( رسید ،

بر خواهرش  به اسارت درآمدند. آنگاه پیامبر در زمان جاهلیت، نصرانی شده بود. خواهرش و جماعتی از قوم او

شدن به  سالم و شرفیابشت و او را به پذیرفتن امنت نهاد و برادرش عدی را به او بخشید. او به نزد برادرش برگ

ی به اترغیب نمود. خبر آمدن عدی در میان مردم پیچید و سرانجام عدی در حالیکه صلیبی نقره خدمت پیامب

...اَّتذوا احبارلم و رلباَّنم اربابا  من دون ]در آن هنگام آیه  رسید. پیامبر گردن داشت به خدمت پیامبر

ی عد را قرائت فرمود. «بود قرار دادندی ها و نصرانی ها پیشوایان دینی خود را بجای خداوند، معیهود» 0[...اَّلل

 کردند.انی ها آنان را عبادت نمیعرض کردم: یهودی ها و نصر : به پیامبرگفته است

                                                           
« یاآمودر» امام و محدثی از اهالی ترمذ )شهری در جنوبی ترین قسمت ازبکستان کنونی و برکناره رود جیحون « هـ( 248-278« )محمد بن عیسی »ترمذی  -1

« السنن»یا « الجامع الصحیح» به عمل آورد و احادیث حاصله را در کتابی به نام است که برای جمع آوری حدیث، سفرهای فراوانی به خراسان ، عراق و حجاز 

ی باشند. کتابهای دیگر او م« الشماعل النبویه»و « العلل»تدوین کرد. نقد کردن رجال اسنادئ تبیین مواضع اختالف مذاهب، از امتیازات کار ترمذی هستند. 

 )مترجم(

« ردّه»بود و در سال نهم هجری اسالم آورد و در جنگهای « طی»و در برهه ای از قبل اسالم و بعد از اسالم، رییس قبیله عدی بن حاتم طائی )ابوطریف( : ا -2

هـ در کوفه وفات یافته  54بود. او به سال  در شمار سپاهیان حضرت علی« نهروان»و « صفین»و « جمل»و فتوحات ایران شرکت داشته است و در جنگهای 

 (.است. )مترجم

 به انجام رسیده است . )مترجم(ق سریّه ای به فرماندهی حضرت علیبه اسالم در سال نهم هجری و از طری« طی»دعوت قبیله  -1

 .11آیه « توبه»سوره  -0
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ن م تبعیت کردند،ایچرا! آنها حرام را برایشان حالل و حالل را برایشان حرام نمودند و ایشان ه»فرمود:  اما پیامبر

برای این آیه، نص قاطعی است که تبعیت کردن از  تفسیر پیامبر خدا«. رای آنها استهمان عبادت کردنشان ب

 گردد و درشریعت و حکم غیرالهی، عبادتی است که موجب خارج شدن از قلمرو دین می

که این  باشد. یعنی همان چیزین ها میحقیقت، به مثابه ی معبود پذیرفته شدن عده ای توسط عده ای دیگراز انسا

از عبودیت غیرخدا، اعالم کند.اسالم ناگزیر بود برای « زمین»را در « انسان»دین آمد تا آن را ملغی نماید و آزادی 

 توأم با یکدیگر بهره بگیرد و« حرکت»و « روشنگری»مخالف با این اعالن عام در زمین، از « واقع»از بین بردن 

ربات خود را بر سر آن دسته از قدرت های سیاسی فرود بیاورد که مردم را به عبادت غیرخدا وادار بدین وسیله ض

های « یروشنگر»رانند و آنها را از گوش دادن به سازند یا براساس شریعت و سلطنت غیرالهی بر آنان حکم میمی

 دارند.نب صاحبان سلطه بازمیاسالم و پذیرفتن عقیده ی آن با آزادی کامل و بدون ایجاد مزاحمت از جا

اسالم چنانکه گفتیم یک اعالن عام برای آزاد کردن انسان از عبودیت بندگان است و به همین دلیل هم ابتدا، 

ند. در کنظامها و حکومتهای شکل گرفته براساس حاکمیت بشر بر بشر و عبودیت انسان برای انسان را نابود می

ار سیاسی وارده از بین رفت و روشنگری های اسالم به ژرفای روح ها و عقل این هنگام یعنی پس از این که فش

ها راه یافت، افراد عمالً آزاد می شوند و می توانند عقیده ی مورد پسند خود را با اختیار کامل برگزینند . البته این 

ان را ود، بندگی بندگتجربه بدان معنی نیست که آنها هوای نفس خود را خدای خویش بکنند و یا به دلخواه خ

اختیار نمایند! و برخی از آنها برخی دیگر را به جای خداوند، معبود خود قرار دهند!. باید نظامی که در زمین بر 

بشر حکم می راند، زیربنایش عبودیت خداوند باشد. بدین معنی که قوانین فقط از خداوند گرفته شوند و بعداً در 

مه اش دین ه»تواند عقیده مورد پسند خود را برگزیند! و به این صورت است که سایه این نظام عام هر فردی می

و به عبارت دیگر، سرسپردگی و اطاعت و خضوع و تبعیت کردن و عبودیت تنها به خداوند  1«شوداز آن خدا می

می است که بر اکند. معنای دین از معنای عقیده، گسترده تر و فراگیرتر است. دین، برنامه و نظاختصاص پیدا می

ه باشد و لیکن در کل، دین از عقیده فراگیرتر است. براند و در اسالم، متکی بر عقیده میزندگی انسان حکم می

طوری که ممکن است در اسالم جماعت های گوناگونی، برنامه عام آن را که بر پایه ی عبودیت خداوند استوار 

از آنها عقیده اسالم را نپذیرفته باشند! کسی که طبیعت این دین  شده است، اطاعت نمایند و در عین حال، پاره ای

را بدانسان که گذشت بفهمد، توام با آن، حتمیت به تحرک درآمدن اسالم را نیز در شکل جهاد با شمشیر در کنار 

جنگ »کند. و در می یابد جهاد یک حرکت دفاعی با آن معنای نارسایی که امروزه از تبلیغ و روشنگری درک می

                                                           

 . )مترجم( [...و یکونُ الدّین کلهُ هلل...]«: انفال»سوره  18اشاره است به آیه  -1
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شود و خودباختگان در برابر فشار وضع موجود و هجوم شرق شناسان مکار، حرکت جهاد در فهم می« دفاعی

کشند نبوده است. بلکه جهاد در اسالم حرکتی برای دفاع کردن از انسان و اسالم رانیز با این معنی به تصویر می

ت مراحل معینی صور ری را پوشش می دهد و درآزاد کردن او در زمین با وسایلی است که تمامی جوانب واقع بش

 می گیرد که هر مرحله ی آن وسایل متناسب با زمان خود را دارد.

یم و آن را را تغییر بده« دفاع»اگر ناچار باشیم که حرکت جهادی را یک حرکت دفاعی بنامیم، باید مفهوم کلمه 

ی او را در بند می کشند و آزادگی او را به تعویق در برابر همه آن عواملی بدانیم که آزاد« دفاع از انسان»به 

اندازند، همان عواملی که در قالب معتقدات و ایده ها نمودار می شوند و یا به شکل نظام هایی سیاسی مبتنی بر می

 مینکننـد که به هنگام ظهـور اسـالم در سرتاسر زقید و بندهای اقتصادی و طبقاتی و نـژادپرستانه ، خودنمایی می

حاکم بودند و هنوز هم نمونه هایی از آنها در جاهلیت مدرن این عصر هم وجود دارند! با قائل شدن این گستردگی 

و طبیعت  «جهاد»خواهیم توانست حقیقت انگیزه های پیشروی اسالمی در زمین از طریق « دفاع»برای مفهوم کلمه 

کردن  استقرار پیدا کردن انسان از عبودیت بندگان وخود اسالم را که عبارتند از یک اعالن عمومی با هدف آزاد 

بالمنازع الوهیت خداوند و ربوبیت او بر جهانیان و در هم شکستن فرمانروایی هوس های بشری در زمین و بر سر 

 کارآوردن فرمانروایی شریعت الهی در دنیای انسان ها، به خوبی دریابیم.

می و گنجانیدن آن در مفهوم نارسای جنگ دفاعی این عصر و تالش برای توجیه کردن دفاعی بودن جهاد اسال

تالش برای پیدا کردن سندهایی که اثبات نمایند وقایع جهاد اسالمی تنها به خاطر جلوگیری از تجاوزات قدرت 

که در عرف بعضی از آن ها همان جزیره العرب می باشد صورت گرفته است، « وطن اسالمی»های هم جوار با 

قلت آشنایی با طبیعت این دین و با طبیعت نقش محوله آن در زمین، حکایت دارد! البته شکست و تماماً از 

خودباختگی در برابر فشارهای وضع موجود امروزی و هجوم شرق شناسان مکار را به جهاد اسالمی نباید نادیده 

 گرفت!

شدند، از گسترش دادن ه العرب ایمن میاز تجاوزات روم و ایران بر جزیر «عثمان»و « عمر»و « ابوبکر»اگر  آیا

کردند؟ و اگر چنین نیست چگونه می توانستند با وجود آن حرکت اسالم به نقاط دیگر کره زمین، صرف نظر می

همه موانع مادی از قبیل نظام های سیاسی دولت و نظام های نژادپرستانه و طبقاتی جامعه و نظام های اقتصادی 

ستانه و طبقاتی که این ها نیز از سوی قدرت مادی دولت حمایت می شدند، دعوت اسالم ناشی از اعتبارات نژادپر

 را گسترش بدهند؟!
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این نهایت سادگی است که کسی تصور کند دعوتی، آزاد کردن انسان یعنی نوع انسان را در زمین اعالن کرده 

 بارزه نماید! این دعوت هنگامی با زبان وباشد و با این حال، بخواهد از طریق زبان و روشنگری با چنین موانعی  م

ادی آنان زپردازد که مانعی بین آن و افراد بشر وجود نداشته باشد و این دعوت بتواند با آروشنگری به مبارزه می

 گرـوده باشند و در این موقع است که دیـو آنها نیز از تاثیر تمامی این عوامل آسرا مخاطب خود قرار دهـد 

اما مادام که این گونه موانع و عوامل تاثیرگذار مادی موجود باشند، الزم  1«.یرفتن دین وجود ندارداجباری در پذ»

است ابتدا آنها را با قدرت از میان برداشت تا دعوت اسالم بتواند قلب و عقل انسان ها را آسوده از این زنجیرهای 

 گران، مخاطب خود قرار دهد!

زی انسان می باشد و این اعالن او چنان جدی است که با وضع حاکم از مادام که دعوت اسالم هدفش آزادسا

افتد و به روشنگری های فلسفی و تئوریک اکتفا نمی ورزد، طریق وسایل کافی و برابر با همه جوانب آن در می

در  «داراالسالم»جهاد برای این دعوت کامالً ضروری است و چه وطن اسالمی و یا به تعبیر صحیح اسالمی آن 

امان باشد و چه از سوی همسایگانش مورد تهدید قرار بگیرد، هیچ تفاوتی نخواهد کرد. اینکه اسالم از صلح 

کند، مقصودش این صلح بی ارزش نیست که تنها یک سرزمین خاص و باورمند به عقیده اسالمی در استقبال می

ارتی و به عب« ین همه اش از آن خدا باشدد»امنیت به سر ببرد. بلکه اسالم خواهان صلحی است که در پرتو آن 

برخی از انسان ها، برخی دیگر را معبود خود »دیگر، عبودیت مردمان همه اش به خداوند اختصاص داده شود و 

آنچه که باید مدنظر باشد، نهایت مراحلی است که حرکت جهادی در اسالم به امر خداوند بدان «. قرار ندهند

گوید، این مراحل به انجام رسیده اند: بعد از نزول یا اواسط آن و چنان که ابن قیم میانجامیده است نه اوایل و 

اهل ذمه. بعدها پیمانداران  -1پیمان داران  -2آنها که با او سرجنگ داشتند -1کافران سه دسته شدند: « برائت»سوره 

حاربین همیشه است که م و اهل ذمه و مسلمنیز به اسالم گرویدند و در نتیجه دو دسته بیشتر باقی نماندند: محاربین 

 کالً سه دسته شدند: نسانهای روی زمین در قبال پیامبربر خود بیمناک بودند. نهایتاً ا از پیامبر

 .مسلمانانی که به او ایمان داشتند -1

ان می شود، همآنان که رویه مسالمت آمیز داشتند ودر امان بودند )این ها به طوری که از جمله سابق فهمیده  -2

 .اهل ذمه هستند(

 «.آنها که در ترس بودند و با او سرجنگ داشتند -1

                                                           

ين...]:  «بقره»سوره  265است به آیه اشاره  -1  . )مترجم([... ال اکراه فی الد 
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موضع گیریهای منطقی و سازگار با طبیعت این دین و اهداف آن چنین است نه آنگونه که خودباختگان در برابر 

 وضع موجود امروزی و در برابر هجوم شرق شناسان مکار، می فهمند!

 مکه و در اوایل هجرت در مدینه، از قتال بازداشته بود وبه مسلمانان گفته شده بود:خداوند مسلمانان را در 

وا َأْيِدَيُکْم َوَأقِيُموا ال] َکاةَ ُکفُّ اَلَة َوَُتوا الزَّ     [صَّ

 (77)نساء:   «دست به جنگ نیازید و نماز را برپا دارید و زکات بدهید»

 فرماید:بعداً خداوند اجازه قتال به آنان می دهد و می 

ـَه َعََل ] ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اللَّ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بِأََّنَّ  ُلواَيُقو َأن إاِلَّ  َحق   بَِغْْيِ  ِلمِدَيارِ  ِمن ُجواُأْخرِ  الَِّذينَ  * َلَقِديرٌ  ِلمْ َنُْصِ ُأذَِن لِلَّ

نَارَ  ـهُ  بُّ ـهِ  َدْفعُ  َوَلْواَل  اللَّ مَ  بِبَْعضٍ  َبْعَضُهم النَّاَس  اللَّ دي ـهِ ال اْسمُ  فِيَها ْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَکرُ َلَُّ  لَّ

ـهُ  نَّ َوَلَينُُصَ   اَکثِْي   ـهَ  إِنَّ  هُ َينُُصُ  َمن اللَّ نَّاُلمْ  إِن الَِّذينَ  * َعِزيزٌ  َلَقِوي   اللَّ کَّ اَلةَ  َأَقاُموا ضِ اْْلَرْ  ِِف  مَّ کَ  َوََتُوا الصَّ  واَوَأَمرُ  اةَ الزَّ

ـهِ  ْوا َعِن اْْلُنَکرِ َوََّنَ  وِف بِاْْلَْعرُ        [اْْلُُمورِ  َعاقَِبةُ  َولِلَّ

به کسانی که جنگ به آنها تحمیل می شود، بدان جهت که مورد ستم قرار گرفته اند، اجازه )قتال( داده شد و »

ه ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند و خداوند توانا است بر اینکه ایشان را پیروز کند. همان کسانی که ب

گفته اند: پروردگار ما خدا است! اگر خداوند بعضی ازمردم را به وسیله بعضی تنها گناهشان این بوده است که می

دیگر دفع نکند، دیرهای راهبان و کلیساهای مسیحیان و کنشت های یهودیان و مسجدهای مسلمانان که در آنها 

دهد کسانی را که )دین( او را یاری دهند. گردیدند و مسلماً خداوند یاری میشود، ویران میر ذکر مینام خدا بسیا

همانا خداوند نیرومند و با شکوه و همیشه چیره است. آنها که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز را برپا 

نمایند وسرانجام و سرنوشت تمامی امور با خدا ر میپردازند و امر به معروف و نهی از منکدارند و زکات را میمی

 (18-01)حج: .  «است

گردد و از جنگ با کسانی که با آنان نمی بعدد از آن، جنگ با کسانی که با آنها سرجنگ داشتند، واجب می

 جنگیدند، برحذر داشته شدند و فرمان داده شد:

ـِه الَِّذيَن ُيَقاتِ ]      [ُلوَنُکمْ َوَقاتُِلوا ِِف َسبِيِل اللَّ

 (184: )بقره  «در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند، بجنگید»

 می گردد و به آنان گفته می شود: سپس نبرد با تمام مشرکین بر آنان واجب
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ة   کنِیَ َوَقاتُِلوا اْلرُْْشِ ] ة   ُيَقاتُِلوَنُکمْ  َکََم  َکافَّ      [َکافَّ

 (15)توبه:   «یز همگی به جنگ با شما برخاسته اندبا همه مشرکان بجنگید چنانچه آنها ن»

 همچنین به آنها گفته می شود:

ـِه َواَل بِاْلَيْوِم اْْلِخرِ ] ري  َواَل  َقاتُِلوا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ ـهُ  مَ َحرَّ  َما ُمونَ َُيَ قي  ِدينَ  َيِدينُونَ  َواَل  ُسوُلهُ َورَ  اللَّ  لَِّذينَ ا ِمنَ  اَْلَ

ْزَيةَ  ُيْعُطوا َحتَّى اْلکَِتاَ   ُتواُأو      [ونَ َصاِغرُ  َوُلمْ  َيدٍ  َعن اْْلِ

باکسانی از اهل کتاب که به خدا و به روز آخرت ایمان نمی آورند و آنچه را خداوند )در قرآن( و پیامبر او )در »

ذیرند ا زمانی که )اسالم را بپسنت خود( تحریم کرده اند، حرام نمی دانند ودین حق را نمی پذیرند، نبرد بکنید ت

 (28)توبه:   «و یا اینکه (خاضعانه و با دست خود جزیه را بپردازند

ه جنگ ابتدا حرام بود بعد تجویز گردید و آنگاه فرمان نبرد با کسانی ک»گوید، نبرد بنابراین چنانکه امام ابن قیم می

 جدیت نصوص قرآنی وارده درباره«.رکین واجب شدکردند، صادر گردید و سرانجام نبرد با تمام مشرا شروع می

ی اکنند و جدیت وقایع جهادی در صدر اسالم و در گسترهجهاد و جدیت احادث نبوی که تشویق به جهاد می

طوالنی از تاریخ آن، این جدیت واضح، هیچگاه اجازه نمی دهد آن تفسیر که خودباختگان در برابر فشارهای 

 مکارانه شرق شناسان به جهاد اسالمی بربافته اند، در ذهن خطور پیدا کند! وضع موجود امروزی و هجوم

در این باره بشنود و وقایع جهاد اسالمی را مورد مطالعه قرار  ند فرموده خداوند و پیامبر او راتواچه کسی می

مرزها صورت می  دهد و با این حال، جهاد را عارضه ای مربوط به شرایطی گذرا بداند که تنها به منظور حفظ

پذیرد؟!خداوند در اولین آیات نازل شده ای که در آنها اجازه نبرد را به مومنین داده است، به عنوان یک حالت 

دائم و اصیل از طبیعت زندگی این دنیا، یادآور می شود که باید برخی از مردم برخی دیگر را بخاطر دفع فساد و 

 تباهی از زمین ، کنار بزنند:

ُْم ُظلُِمواُأِذَن لِ ] ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأَّنَّ ـهَ  َوإِنَّ  لَّ  ُلواَيُقو َأن إاِلَّ  َحق   بَِغْْيِ  ِلمِدَيارِ  ِمن ُجواُأْخرِ  الَِّذينَ  *َلَقِديرٌ  ِلمْ َنُْصِ  َعََل  اللَّ

نَارَ  ـهُ  بُّ ـهِ  َدْفعُ  َوَلْواَل  اللَّ َمْت  بَِبْعضٍ  َبْعَضُهم النَّاَس  اللَّ دي ـهِ ال اْسمُ  فِيَها َصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَکرُ وَ  َوبَِيعٌ  ِمعُ َصَوا َلَُّ  [اَکثِْي   لَّ

به کسانی که جنگ به آنها تحمیل می شود، بدان جهت که مورد ستم قرار گرفته اند، اجازه )قتال( داده شد و »

د و و کاشانه خود اخراج شده انخداوند توانا است بر اینکه ایشان را پیروز کند. همان کسانی که به ناحق از خانه 

گفته اند:پروردگار ما خدا است!... اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله تنها گناهشان این بوده است که می
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بعضی دیگر دفع نکند، دیرهای راهبان و کلیساهای مسیحیان و کنشت های یهودیان و مسجدهای مسلمانان که     

 (18-04)حج:   «شود، ویران می گردیدند در آنها نام خدا بسیار ذکر می

پس این یک قانون دائمی و پایدار است و حالتی عارضی و زودگذر نیست و براساس این قانون جاودانه، هیچگاه 

حق و باطل نمی توانند در زمین با هم زندگی بکنند و از همان وقت که اسالم، اعالن عمومی خود را برای اقامه 

انیان و آزاد کردن انسان از بند بندگان صادر کرده است، غاصبان سلطنت خداوند در ی ربوبیت خداوند برجه

اند. اسالم نیز همواره در زمین، آن را آماج تیرهای خود قرار داده اند و هرگز با او مسالمت و سرسازگاری نداشته

این قدرت غاصب را در  خواهد مردم را از سلطه گری آنان رهایی بخشد و شرپی نابود کردن آنها است و می

زمین از سرانسان کم کندو این یک حالت همیشگی و دائم است و لذا حرکت آزادی بخش جهادی، تا وقتی که 

 ، هیچگاه متوقف نمی شود.«دین همه اش از آن خدا نشود»

ز سپری عد اممانعت از نبرد در مکه و در اوایل هجرت، تنها یک مرحله از یک مسیر طوالنی بود و انگیزه ای که ب

شدن این مرحله ی نخست، مسلمانان را به حرکت و پیشروی واداشت صرفاً حفظ امنیت مدینه نبود، هرچند که 

این هدف برای آنها در اولویت قرار داشت، اما هدف نهایی آنان نبود. بلکه این هدف زمینه و وسیله ی پیشروی 

که  و زدودن موانعی« انسان»پیشروی برای آزاد کردن و عامل حفظ قاعده و زیربنای این پیشروی بود. حرکت و 

را از حرکت آزاد باز می دارند!بازداشتن مسلمانان در مکه از جهاد با شمشیر کامالً منطقی است. چون در « انسان »

« بنی هاشم»از حمایت شمشیرهای  مایت بود و صاحب این دعوت پیامبرمکه آزادی تبلیغ اسالم تحت ح

توانست دعوت خود را آشکارا اعالم بکند و گوش و عقل و قلب مردم را مخاطب خود قرار می برخوردار بود و

دهد و با افراد جامعه تماس برقرار کند و در آنجا یک سلطه ی سیاسی و سازماندهی شده وجود نداشت که او را 

ن مرحله، بکارگیری قدرت از ابالغ دعوت خود بازدارد و یامانع از گوش دادن مردم به او بشود! و لذا در ای

فی ظالل »ای از آنها را در تفسیر توان برشمرد که من خالصهضرورتی نداشت. البته دالیل دیگری را هم می

کواه...] :«نساء»سوره  77آیه ذیل « القرَن م ُکُفوا أيِدَيُکم و أقيموا الصلوه و َءاتو الزَّ  [اَل َتَر إلی الذين قيَل ََلُ

که در اینجا پاره ای از آن تلخیص را درج نماییم:شاید بخاطر آن بود که دوران مکه، دوره  نوشته ام و بد نیست

ی پرورش و آماده سازی در محیطی معین باشد برای یک قوم معین و در بحبوحه شرایطی معین. طبعاً یکی از 

ه بر او و بر همقطارانش سازی در آن محیط، این بود که فرد عرب در برابر ظلم های وارداهداف تربیت و آماده

توانست در مقابل آن شکیبایی داشته باشد، صبور بار بیاید و بتواند از شخصیت خود بگذرد که بر طبق عادت نمی

و خویشتن را نادیده بگیرد و خود و همقطارانش را محور زندگی و عمل ایجاد حرکت در زندگی به حساب 
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گیز سلط باشد و چنانکه طبیعت او بود با اولین پیشامد مؤثر و هیجان اننیاورد و دیگر اینکه بتواند بر اعصاب خود م

تحت تاثیر قرار نگیرد و دستخوش هیجان نشود و همواره در طبیعت و حرکت خود جانب اعتدال را رعایت کند. 

ندگی ز که به تبعیت از یک جامعه ی سازمان یافته درآید و در تمامی امورو عالوه بر این ها، طوری تربیت شود

خود از رهبری آن فرمان بگیرد و هیچ کاری را بدون کسب دستور از رهبری آن ، هرچند که چنین چیزی خالف 

عرف و عادت او نیز باشد به انجام نرساند. در حقیقت، این نخستین سنگ بنای آماده کردن شخصیت عرب ها 

اعت ای در پرتو اطآن حاالت بدوی و قبیلهبرای بوجود آوردن یک جامعه اسالمی پیشرفته و متمدن و رهیده از 

از یک رهبری برجسته و راه شناس و آگاه بود.شاید هم به دلیل آن بود که در محیطی مثل محیط قریش با آن 

تادن با گذاشت و در افآمیز، اثر و نفوذ بیشتری میهمه خود بزرگ بینی و نخوت و غیرت نمائی ها، دعوت صلح

ود به عناد و دشمنی آنها دامن بزند و باعث بروز جنگ های انتقام جویانه و خونبار آن در این مرحله ممکن ب

بشود که سالهای سال به درازا کشیدند و به نابودی  2«بسوس»و جنگ  1«داحِس و غَبراء»جدیدی همانند جنگهای 

با اسالم ارتباط داده  کامل برخی از قبایل انجامیدند و در ذهن و ظن مردم، این جنگهای انتقام جویانه ی جدید

شوند و دیگر هیچ گاه فروکش نکنند واسالم از حالت دعوت و دین در آید و شکل جنگهای انتقام جویانه و کینه 

توزانه را به خود بگیرد و وجهه ی اساسی آن از یاد برود و از همان ابتدا به دست فراموشی سپرده شود! شاید هم 

جنگ خانگی جلوگیری بشود. ازآنجا که در مکه یک سلطه سیستماتیک بدان جهت بود که از پدید آمدن یک 

وجود نداشت که با مؤمنان درگیر بشود وبه آزار و شکنجه ی آنها بپردازد، این کار به اولیاء افراد، موکول شده 

! لذا دبود تا در صورت تمرد، آنها افراد زیردست خود را تعذیب و شکنجه بدهند و اصطالحاً آنها را ادب نماین

ساخت و آنگاه ستیز مبدل میها را به میدان جنگ وها و خانوادهمحیطی، همه خانه چنیندرنمودن قتالتجویز

 گفتند: اسالم،این است!می

                                                           
درگرفت  «غبراء»و « داحس» بخاطر اختالف بر سر مسابقه دو اسب « ذبیان» و « عبس»جنگ داحس و غبراء ) جنگ سباق(: جنگی است که در میان قبایل  -1

 است. )مترجم(« شدّادعنترة بن » و قهرمان آن « مریقب»و چهل سال به طول انجامید. مشهورترین ایام این جنگ 

که  «کلیب بن ربیعه تغلبی»درگرفت و چهل سال به طول انجامید. « بِکر»و « تغلب»میالدی( : جنگی است که بین قبایل  080 – 610جنگ بسوس )  -2

شند. ود، دستور می دهد آن را بکسرشناسترین چهره عرب آن روز بود، با دیدن شتر بسوس )خواهر همسرش جلیله و خاله جساس بن مرة بکری ( در زمینهای خ

وند وبدین وارد جنگ می ش« مهلهل»به خون خواهی کلیب و به رهبری « تغلب»را به که از کلیب حامله قتل می رساند. « کلیب»هم به انتقام این شتر، « جساس»

« حجرس»در و قوم خود می پیوندد . او شده بود، پسری به نام جنگ در می گیرد جلیله دختر مره بکری هم ناگریز به پ« بکر»و «  تغلب»سان در میان دو قبیله 

تل او ارا به دنیا می آورد و این پسر توسط جساس ، تربیت و بزرگ می شود. وقتی حجرس به سن جوانی می رسد و می فهمد که پدرش کلیب بوده است، ق

سال از این کشت و کشتار ، مهلهل از جنگ کناره می  04جام بعد از گذشت یعنی جساس را به قتل می رساند و به قوم پدرش یعنی تغلب می پیوندد. سران

وان جنگ می تگیرد و آن جا را به قصد یمن ترک می گوید. او مدتی بعد باز می گردد و در میان اهل و عشیره خود جان می سپارد از مشهورترین ایام این 

 برد.)مترجم(را نام « تحالق»و « قضه»، «واردات»و « عنیزه»، « ذنائب»
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لیکن با رویه صلح آمیزی که اسالم در پیش گرفت، آنها گفتند: اسالم پیروانش را به خودداری از جنگ فرمان  

حال، قریش در موسم حج و در میان عربهایی که برای حج و تجارت به مکه آمده بودند، می دهد! ولی باز با این 

به شایعه پراکنی می پرداختند و می گفتند: محمد نه تنها در میان قوم و عشیره خود تفرقه بوجود آورده است، بلکه 

 ه و محله ای، پسر را به قتل پدردر میان پدر و فرزند نیز فاصله و جدایی انداخته است! حال اگر اسالم در هر خان

شتر آن دانست بیو برده را به قتل اربابش فرمان می داد، چه می گفتند؟!شاید هم بدان جهت بود که خداوند می

کسانیکه می خواستند با شکنجه و اذیت و آزار، مسلمانان نخستین را از دین خود منصرف نمایند، به زودی خود 

از جرگه همین اشخاص نبود؟! « عمربن خطاب»دهان مخلص اسالم خواهند شد ، مگر از سربازان و بلکه از فرمان

شاید هم بتوان دلیل آن را در نخوت و بزرگ منشی عربها در محیط قبیله ای جستجو کرد. آنها عادت داشتند از 

د. کردنت  میگرفت و توان دفاع کردن از خود را نداشت، حمایای که مورد اذیت و آزار قرار میفرد ستمدیده

بویژه اگر این فرد از چهره های سرشناس آنها می بود! پدیده های بسیاری اتفاق افتاده اند که صحت این نظریه را 

راضی نشد بگذارد ابوبکر که مرد سرشناسی بود، مهاجرت نماید « ابن دغنه»در آن محیط ثابت می کنند. چنانکه 

ی ننگ عربها می دانست! و لذا از ابوبکر خواست که تحت الحمایگی و مکه را ترک بگوید. چون این کار را مایه 

 1.او را بپذیرد

در شعب ابوطالب است که وقتی گرسنگی و محنت « بنی هاشم»نمونه ی دیگر آن، عهدنامه ی محاصره اقتصادی 

مدن! حیط های متآنها به درازا و شدت گرایید، به نقض عهدنامه مبادرت ورزیدند. این در حالی بود که در دیگر م

شت و داو ذلت آفرین قدیم، سکوت کردن در مقابل اذیت و آزار، ریشخند و تمسخر و تحقیر محیط را در پی

 کردند!تلقی میستمگر و متجاوز،آن را دلیل برعظمت و بزرگی فرد مردم آزاد و

                                                           

هم تصمیم گرفت بدانجا  به آنان اجازه داد به حبشه هجرت نمایند. حضرت ابوبکر مشرکین مکه بر مسلمانان ، پیامبربا شدت یافتن اذیت و آزاد  -1

برخورد « غنه ابن الد»ه به مهتر حبشی ها هجرت کند . او به اندازه فاصله یک روز یا دو روز راه از مکه دور شده بود و به مکانی به نام برک العماد رسیده بود ک

ف کرد و متعهد شد صرو او از مقصد ابوبکر پرس و جو به عمل آورد. ابوبکر ماوقع را برایش تعریف کرد. ابن الدغنه با ذکر کرامتهای ابوبکر او را از رفتن من

ن الدخنه به کعبه رفت و در میان سران قریش ، قرار گرفتن ابوبکر را در تحت او را تحت الحمایه خود قرار دهد. آنها با همدیگر به مکه بازگشتند و آنگاه اب

ها و  الحمایگی خود اعالم کرد. از آن پس ابوبکر آزادانه و در محل خاصی که در جلوی درب خانه اش تدارک دیده بود، به عبادت می پرداخت. گریه

ان و بردگان و نوجوانان بسیاری را به گرد او جمع می کرد. سران قریش که از اثربخش بودن و حاالت روحانی و قرآن خواندن او در حین نماز و مناجات، زن

متقاعد سازد که  ر راجذابیت عبادت های ابوبکر دچار نگرانی شده بودند، ابن الدغنه را فراخواندند و ضمن ابراز نگرانی خود، اظهار داشتند که یا باید ابوبک

ه انجام برساند و یا اینکه تحت الحمایه بودن او را مردود اعالم بکند. ابن الدغنه نیز آن دو راه را پیش پای ابوبکر گذاشت و عبادت را در درون خانه اش ب

 )مترجم(«. ابوبکر فسخ شدن تحت الحمایگی خود را ترجیح داد
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اشد. چون هنوز دعوت اسالم شاید هم علت آن ،کم بودن تعداد مسلمانان و نیز محصور بودن انها در مکه بوده ب

به سایر جاهای جزیره العرب نرسیده بود و یا بصورت خبرهایی پراکنده و جسته گریخته می رسید. به همین دلیل 

هم قبایل دیگر نسبت به این جنگ داخلی در بین قریش و برخی از فرزندان آن، موضع بی طرفی اختیار می کردند 

به کجا می کشد. بنابراین در چنین حالتی، به راه انداختن یک جنگ محدود  و منتظر بودند بدانند نتیجه ی کار

حتی اگر مسلمانان می توانستند چندین بـرابر تعـداد خـود را به قتـل برسانند باز به کشتـه شدن آن گـروه اندک 

اه یک نظام مسلمان می انجامید و شرک همچنان باقی می ماند و آن جماعت مسلمان ، نابود می شدند و هیچگ

اسالمی در زمین برپا نمی گشت و اسالم نمی توانست در صحنه ی واقع، اعالم وجود بنماید. در حالیکه اسالم 

 «.آمده بود تا برنامه ی زندگی و یک نظام واقعی و عملی برای زندگانی باشد

ین مدینه و اطراف آن منعقد با یهودی ها و باقیمانده مشرک در مدینه هم در اوایل هجرت ، معاهده ای که پیامبر

 ساخت، باز به مقتضای همین مرحله بود: 

چون در مدینه، میدان تبلیغ و روشنگری باز بود و سلطه ای سیاسی که بتواند در مقابل آن بایستد و از آن  اوالً:

د و اسالمی جدی ممانعت بعمل آورد و در بین دعوت و مردم ایجاد مانع نماید، وجود نداشت و همگی دولت

را در اداره شؤون سیاسی این دولت به رسمیت شناخته بودند. در این معاهده ، تصریح شده  رهبری پیامبر خدا

، پیمان صلح ببندند و یا اقدام به نبرد نمایند و یا ید بدون کسب اجازه از پیامبر خدابود که هیچ یک از آنها نبا

لی مدینه در دست رهبری اسالمی است وبنابراین هیچ مانعی رابطه خارجی ایجاد بکنند و آشکار بود که قدرت اص

 دی کامل، عقیده خود را برگزینند.بر سر راه دعوت اسالم وجود نداشت و مردم می توانستند با آزا

 چون قریش بصورت رای مقابله با قریش اختصاص بدهد.در این مرحله می خواست همه نیروها را ب پیامبر ثانیاً:

برابر قبایل دیگر که در انتظار فرجام کار قریش با این عده از فرزندانش! به سرمی بردند، درآمده مانع بزرگی در 

ها نمود و اولین سریه را در ماه رمضان و هفت ماه  1«سریه»مبادرت به ارسال  مبربود و به همین دلیل بود که پیا

 روانه ساخت.« حمزه بن عبدالمطلب»پس از هجرت به فرماندهی 

                                                           
در آنها شرکت نداشته و یکی از اصحاب خود را  که پیامبر می گویند و به جنگهای خود فرمانده آنها بوده است، غزه راصطالحاً به جنگهای که پیامب -1

 نامیده می شوند. )مترجم(« سریه»به فرماندهی آن تأیید کرده است 
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و سرانجام در اغاز ماه هفدم و مصادف  1ها در آغاز ماههای نهم، سیزدهم و شانزدهم نیز ادامه پیدا کردندریهاین س

اعزام شد و در واقع این اولین جنگی بود که منجربه قتل و قتال گردید و  2«عبداهلل بن جحش»با ماه رجب، سریه 

 در رابطه با آن نازل شدند:« بقره»د، آیاتی از سوره )رجب( صورت گرفته بو 1از آنجا که این حادثه در ماه حرام

ْهرِ ] رَ  َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ ـِه َوُکْفرٌ  ُقْل قِتَاٌل فِيِه َکبِْيٌ  فِيهِ  قَِتالٍ  امِ اَْلَ رَ  َواْْلَْسِجدِ  بِهِ  َوَصد  َعن َسبِيِل اللَّ  َأْللِهِ  اُج َوإِْخرَ  امِ اَْلَ

ـ ِعنَد  َأْکَبُ  ِمنْهُ        [َعن ِدينُِکْم إِِن اْسَتَطاُعوا دُّوُکمْ َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُکْم َحتَّى َيرُ  اْلَقتْلِ  ِمنَ  َواْلِفْتنَُة َأْکَبُ   هِ اللَّ

از تو درباره کشتار در ماه حرام سوال می کنند بگو: قتال در آن )گناهی( بزرگ است ولی جلوگیری از راه خدا » 

دن نسبت به خدا و )ممانعت کردن از طواف( مسجد الحرام، در نزد خدا )به مراتب گناهی( )اسالم( و کفر ورزی

بزرگتر هستند و برگرداندن مردم از دین، بدتر از کشتن است. )مشرکان( پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر 

 (217 :)بقره  «بتوانند شما را از دین خود برگردانند

در رابطه با همین نبرد « انفال»نیز به وقوع پیوست و سوره  0ی( غزوه بدر کبریدر رمضان همین سال )دوم هجر

 نازل گردید.

چنانکه به موضع گیری اسالم از خالل عملکردهایش در صحنه واقع، مدنظر قرار بگیرد، هیچکس نمی تواند 

 که عده ای شکستبا آن معنای نارسایش قاعده و مبنای حرکت اسالمی بوده است. بدان سان « دفاع»بگوید 

 خورده در برابر وضع موجود امروزی و در برابر هجوم مکارانه استشراق، اظهار کرده اند!

آنها که مذبوحانه بدنبال سرهم کردن انگیزه های دفاعی محض برای حرکت گسترش یابنده ی اسالم هستند، 

سالمی مانان بر باد رفته و اتحت تاثیر حرکت یورش شرق شناسان قرار گرفته اند و در حالی که شوکت مسل

                                                           
نفر مهاجر به فرماندهی عبیده بن  54( در کتاب المغاضی گفته است در آغاز ماه هشتم نیز سریه ای مرکب از 114-247چنانکه محمد بن عمر واقعدی ) -1

یدا کرده پ ه دشت رابخ که با جحفه ده میل فاصبه دارد و در راه قدید است اعزام شده است و در آنجا با ابوسفیان و دویست تن از همراهان او برخوردحارث ب

آنها در همین  رگیریاند و با اولین تیرهای اسالم که در این سریه توسط سعدبن ابی وقاص پرتاب شده است تعدادی از مشرکین مجروح می شوند. به هر حال د

به همراه عده ای از اصحاب به قصد گرفتن کاروانی از قریش  ند در ماه یازدهم نیز خود پیامبرحد متوقف شده و بعد از آن  مسلمانان به مدینه بازمی گرد

 عازم منطقه ابواء می شود ولی برخوردی پیش نیامده است. )مترجم(

از قبیله بنی اسد و از اولین کسانی است که ایمان آورده اند. در هجرت به حبشه و در جنگ بدر شرکت داشت و  و عبداهلل بن جحش: پسر عموی پیامبر -2

 سرانجام سال سوم هجری در جنگ احد به شهادت رسید.)مترجم(

 ماههای حرام عبارتند از محرم، رجب، ذوالقعده و ذو الحجه . )مترجم( -1

گ( نامیده ، بخاطر آن است که یک غزوه دیگر هم  به نام غزوه بدر داریم که به غزوه بدر اولی )نخست( شهرت یافته اینکه این غزوه را  بدر کبری )بزر -0

کوهی در ناحیه عمیق و در سه میلی مدینه و اطراف آن دامداری می کرد، در  -که در جماء« کُرزبن جابر ِفهری»است. در بیان واقعه غزوه بدر اولی گفته اند: 

در نزدیکی « وادی سفوان»در جستجو و تعقیب او  گله های مدینه می پردازد. پیامبرهجری و تقریباً سه ماه قبل از وقوع غزوه بدر کبری به غارت سال دوم 

 پیش می آیند اما موفق نمی شوند خود را به او برسانند. )مترجم(« بدر»
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« انسان»برایشان باقی نمانده است البته به استثنای آنان که در امان مانده اند و بر اعالن عام اسالم برای آزاد کردن 

از بند سلطه های غیرالهی و با هدف حاکمیت یافتن کامل دین خدا، اصرار می ورزند این افراد در پی « زمین»در 

 جهاد اسالمی، توجیه های ادیبانه ای پیدا کنند!آن هستند که برای 

اما پیشروی و گسترش فزآینده ی اسالم، افزودن بر همان توجهات ذکرشده در آیات قرآنی، به هیچ گونه توجیه 

 ادبی نیازی ندارد:

ـِه الَِّذيَن َيرْشُ ] َياةَ  ونَ َفْلُيَقاتِْل ِِف َسبِيِل اللَّ ـِه َفُيْقتَْل َأْو َيْغلِْب وَ  * ةِ ْنيَا بِاْْلِخرَ الدُّ  اَْلَ  َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َمن ُيَقاتِْل ِِف َسبِيِل اللَّ

ـهِ  َسبِيلِ  ِِف  ُتَقاتُِلونَ  اَل  لَُکمْ  َوَما * َعظِيَم   اَأْجر   نَارَ  ُلونَ َيُقو الَِّذينَ  َواْلِوْلَدانِ  َوالنيَساءِ  َجالِ الري  ِمنَ  َواْْلُْستَْضَعِفنیَ  اللَّ  بَّ

الَِّذيَن ََمنُوا ُيَقاتُِلوَن ِِف  * االظَّاَِلِ َأْلُلَها َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َنِصْي   َيةِ ِذِه اْلَقرْ َلـٰ ِمنْ  اْجنَ َأْخرِ 

ـهِ  ْيَطانِ ُغوِت َفَقاتُِلوا َأوْ الطَّا َسبِيلِ  ِِف  ُيَقاتُِلونَ  واَوالَِّذيَن َکَفرُ  َسبِيِل اللَّ يْطَاِن َکاَن َضِعي لَِياَء الشَّ اإِنَّ َکْيَد الشَّ        [ف 

باید در راه خدا نبرد نمایند کسانی که زندگی دنیا را به آخرت می فروشند و هرکس در راه خدا بجنگد و کشته »

ان ان و زنان و کودکشود و یا اینکه پیروز گردد، پاداش بزرگی به او می دهیم. چرا باید در راه خدا و )نجات( مرد

گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و دیاری که ساکنان آن ستمکارند، خارج درمانده و بیچاره ای نجنگید که می

انی کس قرار بده. ساز و از جانب خود سرپرست و حمایتگری برای ما پدید آورد و از سوی خود یاوری برایمان

جنگند و کسانی که کفر پیشه اند، در راه شیطان می جنگند. پس با یاران که ایمان آورده اند،  در راه خدا می 

 (70-75)نساء:   «شیطان بجنگید . بی گمان نیرنگ شیطان همیشه ضعیف بوده است

ِذيَن َکَفرُ ] م ُيْغَفرْ  َينَتُهوا إِن واُقل ليلَّ ا ََلُ  َتُکونَ  اَل َوَقاتُِلوُلْم َحتَّى  *لنَِی َقْد َمَضْت ُسنَُّت اْْلَوَّ فَ  َيُعوُدوا َوإِن َسَلَف  َقْد  مَّ

ينُ  َوَيُکونَ  فِْتنَةٌ  هُ  الدي ـهِ  ُکلُّ ـهَ  َفإِنَّ  انَتَهْوا َفإِنِ  * لِلَّ ـهَ  َأنَّ  َفاْعَلُموا َتَولَّْوا َوإِن َبِصْيٌ  َيْعَمُلونَ  بََِم  اللَّ ْعَم اْْلَْوََل نِ   َمْواَلُکمْ  اللَّ

     [النَِّصْيُ  َونِْعمَ 

ان بگو: اگر )از کفر و عناد( دست برندارند، گذشته اعمالشان بخشوده می شود و اگر )به کفر و گمراهی به کافر»

خود( برگردند و )به جنگ با شما برخیزند( قانون خدا درباره پیشینیان از مدنظر گذشته است )و درباره آنان نیز به 

قی نماند ودین، خالصانه از آن خدا گردد. پس اگر )از اجرا درخواهد آمد( و با آنان پیکار کنید تا هیچ فتنه ای با

( خدا اعمال آنها را می بیند )و کفرشان می کهرویه نادرست خود( دست برداشتند، )دست از آنان بدارید، چرا 

دهد( و اگر پشت کردند، بدانید که خداوند سرپرست شما است و او بهترین سرپرست وبهترین یاور و مددکار 

 (14-04: )انفال  «است
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ـِه َواَل بِاْلَيْوِم اْْلِخرِ ] ري  َواَل  َقاتُِلوا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ ـهُ  مَ َحرَّ  َما ُمونَ َُيَ قي  ِدينَ  َيِدينُونَ  َواَل  ُسوُلهُ َورَ  اللَّ  لَِّذينَ ا ِمنَ  اَْلَ

ْزَيَة َعن َيٍد َوُلْم َصاِغرُ  َحتَّى اْلکَِتاَ   ُأوُتوا ـِه َوَقالَِت النََّصارَ  َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيرٌ  * ونَ ُيْعُطوا اْْلِ ُح اْبُن اْْلَِسي ىاْبُن اللَّ

ـهِ  م بَِأْفَواِلِهمْ   اللَّ ـُه َأنَّى ُيْؤَفُکونَ  واُيَضاِلُئوَن َقْوَل الَِّذيَن َکَفرُ   َذلَِك َقْوَُلُ ُذوا َأْحَبارَ  * ِمن َقبُْل َقاَتَلُهُم اللَّ َ  ْلَباََّنُمْ رُ وَ  ُلمْ اَّتَّ

اَأرْ  ـِه َواْْلَِسيَح اْبَن َمرْ  َباب  ن ُدوِن اللَّ ا واَوَما ُأِمرُ  َيمَ مي ا َواِحد  وَن يُد رِ يُ  * ُکونَ ُسبَْحاَنُه َعَمَّ ُيرْشِ   الَّ إَِلـَه إاِلَّ ُلوَ  إاِلَّ لَِيْعُبُدوا إِلَـه 

ـهِ  َأن ُيْطِفُئوا ُنورَ  ـُه إاِلَّ َأن ُيتِمَّ ُنورَ  بَِأْفَواِلِهْم َوَيْأَبى اللَّ َدى ُسوَلهُ رَ  َسَل َأرْ  الَِّذي ُلوَ  ونَ اْلَکافِرُ  هَ َکرِ  َولَوْ  هُ اللَّ قي َودِ  بِاَْلُ يِن اَْلَ

ِه َوَلْو َکرِ  هُ لُِيْظِهرَ  يِن ُکلي      [ُکونَ اْلرُْْشِ  هَ َعََل الدي

می آورند و آنچه که خداوند )در قرآن( و پیامبر او با کسانی از اهل کتاب که به خدا و به روز آخرت ایمان ن»

)در سنت خود( تحریم کرده اند، حرام نمی دانند و دین حق را نمی پذیرند، نبرد کنید تا زمانی که )اسالم را 

بپذیرند و یا اینکه ( خاضعانه و با دست خود جزیه را بپردازند. یهودیان می گویند: مسیح پسر خدا است! این فقط 

است که آنان بر زبان می رانند )و ادعایی بیش نیست( و سخنشان به سخن کافرانی می ماند که قبل از آنها  سخنی

بوده اند. خدایشان بکُشد! چگونه )از حق با این همه روشنی( به دور می گردند؟ یهودی ها و نصرانی ها پیشوایان 

م را نیز خدا به حساب می آورند. )در صورتی که( دینی خود را بجای خداوند، معبود قرار دادند و مسیح پسر مری

به ایشان جز این دستور داده نشده است که تنها خدای یگانه را عبادت بکنند. جز خدا هیچ معبودی نیست و او 

پاک و منزه از چیزهایی است که آنها شریکش قرار می دهند. آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 

 «اوند جز به کامل شدن دین خود رضایت نمی دهد هرچند که کافران را خوش نیایدگردانند ولی خد

 (28-12)توبه: 

دالیل و انگیزه هایی که این آیات قرآنی برای جهاد در اسالم برشمرده اند، برقرار کردن الوهیت خداوند در زمین 

ای شیاطین و در هم شکستن سلطه ای و به تحقق رسانیدن برنامه او در زندگانی مردم و طرد شیاطین وبرنامه ه

بشری است که انسان ها را به بندگی می کشاند. بدان جهت که انسان ها فقط بنده خدا هستند و هیچیک از بندگان 

خدا نیز حق ندارند با وضع سلطه از جانب خود و با قوانینی مبتنی بر هوس ها و رأی خود بر آنان حکم برانند! 

ينِ ]اصل همین دالیل هم در کنار  به معنای نبودن اجبار در پذیرفتن عقیده اسالم پس از رها  [الَ إِْکَراَه ِِف الدي

از  دین همه اش»شدن از بند سلطه گری بندگان، و اقرار نمودن به این اصل که فرمانروایی خاص خدا است و یا 

 با این اعتبار، کافی است.« آن خدا است
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ا در زمین از طریق رهانیدن آنان از عبودیت بندگان و درآوردنشان به عبودیت بنابراین، آزاد ساختن عموم انسان ه

فی کند و همین توجیه نیز برای آن کابی انباز خداوند، انگیزه و آرمانی است که جهاد اسالمی را کامالً توجیه می

ردند: آنها سوال می کاست. این انگیزه آن چنان در ژرفای جان سلحشوران صدر اسالم جای گرفته بود که اگر از 

با چه انگیزه ای برای جهاد آمده اید؟ هیچ گاه نمی گفتند: ما آمده ایم تا از میهن تهدید شده خود دفاع کنیم! و 

ربعی »یا بر قلمرو خود بیفزاییم و غنیمت های فراان بدست بیاوریم! بلکه همه آنها همان چیزی را می گفتند که 

تند. رستم ، گف« قادسیه»سپهساالر ایران در جنگ « رستم»به « مغیره ابن شعبه»و « حذیفه ابن محصن»و « ابن عامر

 شما را چه انگیزه ای به اینجا»قبل از شروع جنگ، سه روز متوالی و یکی پس از دیگری از آنها سوال می کرد: 

راده بفرماید از خداوند ما را برانگیخته است تا هرکس را که ا» و آنها همه جواب می دادند: « آورده است؟

 آن و از جور ادیان به عدل اسالم، دعوتی فراخنا عبودیت بندگان به عبودیت خدای یگانه و از تنگنای دنیا به

بکنیم. خداوند پیامبرش را با دین خود برای هدایت انسان ها فرستاده است. پس هرکس این دین را از ما بپذیرد، 

او را گذاشته و به وطن خود بازمی گردیم ولی اگر از پذیرفتن آن  ما نیز با او کاری نداریم و او و سرزمین

 .«خودداری ورزد، آنقدر با او می جنگیم که یا شهید بشویم و به بهشت برویم و یا بر او پیروز گردیم

طبیعت این دین و اعالن عمومی آن و برنامه واقع نگر آن که در طی مراحل معین و با وسایل کافی در زمینه ی 

م ابعاد و به تناسب زمان با واقع بشری رویاروی گردد ذاتاً ضرورت جهاد را توجیه می کنند. و این خصلت تما

ذاتی توجیه کننده ی جهاد از همان ابتدا اگرچه خطر تجاوز به سرزمین اسالم و به مسلمانان آنجا نیز در کار نباشد 

ی آن و به طبیعت موانع بالفعل جامعه های بشری همواره وجود دارد. چون به طبیعت برنامه اسالم و واقع نگر

 مربوط می شود و لذا نمیتوان با انگیزه های دفاعی محدود و موقت، جهاد را توجیه کرد!

به انجام می رساند. یعنی بخاطر همان « در راه خدا»همین کافی است که انسان مسلمان، جهاد را با مال و جان خود 

در ورای این ارزش ها به نفع شخصی خود، نظری داشته باشد و یا با انگیزه ی ارزش های متعالی و بدون آنکه 

 دستیابی به منافع شخصی وارد عمل بشود.

ت را در درون خود با شیطان و با شهوا« جهاد اکبر»انسان مسلمان قبل از اینکه برای جهاد ، راهی میدان نبرد بشود، 

اش و با مصالح )نامشروع( خود و قوم و عشیره اش و با هر مظهر  و هوس هایش و با آزمندی ها و تمایالت نفسانی

و پیرایه ای جز مظهر و پیرایه ی اسالم به ثمر رسانیده است و هر انگیزه ای را جز عبودیت خداوند و محقق ساختن 

 سلطنت او در زمین و طرد نمودن سلطه طاغوت های غاصب سلطنت خداوند، در درون خود از بین برده است.
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برنامه »توجیه نمایند، شأن و مرتبه « وطن اسالمی»نها که می خواهند جهاد اسالمی را با انگیزه ی حمایت کردن از آ

کمتر به حساب می آورند. در حالیکه اسالم نسبت به این اعتبارات « میهن»را نادیده می گیرند و آنرا از « اسالم

نوپدید و کامالً بیگانه حس می شود و اصوالً آنچه در  هرگز چنین دیدگاهی ندارد و این نوع نگرش در اسالم،

اسالم به عنوان اعتبار تلقی می گردد، عقیده ی اسالم و برنامه ی تجسم بخش عقیده اسالم و جامعه ای است که 

 برنامه اسالم در آن حکم براند. بنابراین، زمین ذاتاً دارای ارزش و اعتبار نیست! و اگر در جهان بینی اسالمی به

زمین ارزشی داده می شود ، مربوط به وقتی است که برنامه و حکومت خداوندی در آنجا حکمفرما باشد. چون 

و نقطه  «دار االسالم»در آن صورت است که زمین مبدل به کانون پرورش عقیده اسالم و کشتزار برنامه اسالم و 

 آغازین حرکت آزادی بخش انسان خواهد شد.

، حمایت کردن از عقیده اسالم و برنامه آن و جامعه ای است که برنامه اسالم در « المداراالس»آری، حمایت از 

آن حکم می راند. اما این هدف نهایی نیست و حمایت کردن از آن ، انگیزه اصلی حرکت جهاد اسالمی نمی 

خاستگاه  ند به عنوانباشد. بلکه حمایت از آن ، وسیله ای برای برقرار ماندن سلطنت خداوند در آنجا است تا بتوا

و پایگاهی برای پیشروی به سرتاسر زمین و آزاد ساختن نوع انسان مورد استفاده قرار بگیرد و به این ترتیب، 

 موضوع دین اسالم ، نوع انسان و زمین جوالنگاه بزرگ آن است!

اوضاع  لت و نظام جامعه واما چنانکه گفتیم، در مسیر پیشروی این آیین الهی حتماً موانع مادی از قبیل سلطه دو

محیط، قد علم خواهند کرد و اسالم هم ناگزیر می شود با قدرت همه ی این موانع را در هم بشکند تا بتواند بدون 

مانع با افراد مردم تماس برقرار کند و بعد از گسستن زنجیره های مادی پیچیده شده بر جان و اندیشه آنها، اندیشه 

 زد و آنگاه آزادی انتخاب را به خودشان واگذار نماید.و جانشان رامخاطب خود سا

ما را بفریبد و یا مرعوب سازد و یا با تاثیرپذیری از ارزیابی قدرت « جهاد» لذا نباید حمالت مستشرقین به اصل 

 های جهانی، فشار واقع را بر شانه های خود چنان سنگین بدانیم که درصدد برآییم بدنبال توجیهات ادبی خارج از

طبیعت این دین بگردیم و جهاد را به صورت جنگ های دفاعی موقت جلوه بدهیم. وانگهی یافتن و یا نیافتن چنین 

 توجیهاتی، نمی تواند این واقعیت را عوض بکند که جهاد در مسیر خود رو به جلو پیش می رفته است!

 از خصلت های ذاتی طبیعت دین اسالم و وقتی ما می خواهیم به بیان ماوقع تاریخ جهاد اسالمی بپردازیم، نباید

 اعالن عمومی آن و برنامه ی واقع نگر آن غافل بشویم و آنها را با مقتضیات دفاعی موقت، درهم بیامیزیم.

در حقیقت، اسالم ناگزیر بوده است که در برابر مهاجمین از خود به دفاع بپردازد. چون این دین می خواهد ربوبیت 

ن به طور عام، اعالن نماید و انسان را از عبودیت غیرخدا رهایی بخشد و به شکل یک تجمع خداوند را بر جهانیا
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سازماندهی شده دینامیک تحت رهبری جدیدی مغایر با رهبری های جاهلی، تجسم پیدا کند و به این ترتیب، 

تصاص دارد، هرگز جامعه مستقل و کامالً متمایزی زاده می شود که چون حاکمیت در این جامعه به خداوند اخ

حاضر نخواهد بود حاکمیت هیچیک از افراد بشر را بپذیرد. بدیهی است که وقتی اسالم با این شکل بوجود بیاید، 

جامعه های تشکیل شده براساس معبود قرار دادن بندگان، بخاطر دفاع از موجودیت خود، درصدد نابود کردن آن 

جوامع جاهلی اطراف خود درافتد و این جامعه ی نوپای اسالمی، برخواهند آمد و اسالم نیز ناچار می شود با 

 ناگزیر برای دفاع از خود به حرکت در می آید.

با تولد یافتن اسالم، این موضع گیری ها نیز الزاماً متولد می شوند و این جنگی است که به اسالم تحمیل شده است 

مبارزه طبیعی در میان دو موجود است که همزیستی آنها  و اسالم به ناچار باید درگیر آن بشود و اصوالً این یک

 نمی تواند به درازا بکشد.

این یک حقیقت است و بر مبنای این نگرش، اسالم ناگزیر است از موجودیت خود دفاع نماید و درگیر نبردی 

 دفاعی بشود که به او تحمیل شده است.

آن حقیقت، ژرف تر و ریشه دارتر است و آن اینکه اما در اینجا حقیقت دیگری وجود دارد که به مراتب از 

طبیعت وجود اسالم ذاتاً چنین اقتضا می کند که برای رهانیدن انسان در زمین از بند عبودیت غیرخدا، روبه جلو 

به حرکت درآید. و به همین جهت هم هیچگاه در مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود و با اختیار نمودن یک 

تانه، دیگر انسان ها را در سایر نقاط زمین در چنگال شر و فساد و عبودیت غیرخدا، به حال چهارچوب نژادپرس

 خود وا نمی گذارد!

بعضی وقت ها اگر اسالم قدرت های مخالفش را آزاد بگذارد که در داخل مرزهای جغرافیایی خود به عبودیت 

اهد دعوت و اعالن آزادی بخش خود را بدانجا بشر برای بشر ادامه بدهند و آنها را به حال خود واگذارد و نخو

گسترش دهد، آنها نیز ترجیح می دهند بر اسالم هجوم نیاورند. اما اسالم هرگز سازش با آنها را نمی پذیرد مگر 

خود را در برابر حاکمیت اسالم به صورت پرداختن جزیه اعالم بکنند و درهای خود را بدون نقیاد ااینکه آنها 

 ممانعتی از سوی نیروهای مادی موجود، به روی دعوت اسالم بگشایند.ایجاد هرگونه 

طبیعت این دین و وظیفه آن به حکم اینکه اسالم یک اعالن عام برای ربوبیت خداوند بر جهانیان و آزاد کردن 

با  اانسان از بند عبودیت هر غیرخدا و درمیان تمامی ملت هاست، این چنین است و فرق هست بین اینکه اسالم ر

چنین طبیعتی بشناسیم و یا اینه آن را در الک مرزهای جغرافیایی و نژادی فرو رفته بدانیم و بگوییم که اسالم تنها 
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در صورت تجاوز دشمنان به دفاع از خود می پردازد! چرا که در صورت اخیر، اسالم دالیل ذاتی توجیه کننده 

 پیشروی خود را از دست  می دهد!

پیشروی اسالم هنگامی عمیقاً و به طور واضح جلوه گر می شوند که به یاد داشته باشیم این  دالیل توجیه کننده

دین برنامه خدا برای تمام بشر است و برنامه انسانی خاص و آیین ویژه گروهی از مردم و یا نظام مختص به یکی 

ما  ن حقیقت سهمگین در احساساز نژادهای بشر نیست! و ما تنها وقتی به سراغ توجیهات خارجی می رویم که ای

فروکش نماید و به عبارت دیگر، آن هنگام است که فراموش کنیم این قضیه، قضیه الوهیت خداوند و عبودیت 

بندگان است. چون امکان ندارد انسانی این حقیقت بزرگ را در وجود خود احساس نماید و با این حال باز به 

 ردد!دنبال توجیه دیگری برای جهاد اسالمی بگ

بین اینکه تصور بکنیم اسالم به حکم فلسفه وجودی خود و موجودیت دیگر جامعه های جاهلی که اسالم را 

ناگزیر مورد هجوم قرار می داده اند، می بایست درگیر جنگی ناخواسته بشود واینکه معتقد باشیم اسالم ذاتاً ناگزیر 

جنگ بشود، در بدو امر، تفاوت چندان زیادی دیده نمی بوده است که از همان ابتدا به حرکت درآید و وارد این 

 شود.

آری، در بدو امر، فاصله و تفاوت زیادی مشاهده نمی شود. چون در هر دو حالت، اسالم حتماً وارد جنگ می 

شود. اما در پایان مسیر، این فاصله به اندازه ای زیاد می شود که در احساسات و مفاهیم اسالمی، تغییری بسیار 

 گ و فاحش بوجود می آورد!بزر

اینکه اسالم را یک برنامه الهی بدانیم که هدف ازآمدن آن، استقرار بخشیدن به الوهیت خداوند در زمین و عبودیت 

تمامی انسان ها در برابر یک خدای واحد باشد و این استقرار را نیز در قالب یک واقع یعنی جامعه انسانی بریزد 

عبودیت برای پروردگار بندگان از عبودیت بندگان رهایی یابند وتنها شریعت خداوند  که انسانها در آن جامعه با

که تجسم بخش فرمانروایی او و به عبارت دیگر، تجسم بخش الوهیت او می باشد بر آنان حکم براند. بدیهی است 

و عقل افراد را ن وجداند که در این صورت ، اسالم هم حق دارد تمام موانع را در سرراه خود از بین ببرد تا بتوا

آسوده از موانع و مزاحمت های نظام سیاسی دولت و اوضاع اجتماعی حاکم بر جامعه جاهلی، مخاطب خود قرار 

 دهد.

قطعاً تفاوت بسیار زیادی وجود دارد میان آنکه اسالم را اینگونه تلقی نماییم و یا آن را یک نظام محلی و محدود 

تنها در چهارچوب مرزهای جغرافیایی بتواند  در مقابل تهاجم دیگران از خود  به یک سرزمین خاص بدانیم که

 دفاع نماید!
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این دو نوع برداشت با هم کامالً فرق دارند. اگرچه اسالم در هر دو حالت وارد جنگ و جهاد می شود ، اما وقتی 

الً با هم فرق خواهند داشت و در به انگیزه ها و اهداف و نتایج این جهاد، نگرشی جهان شمول داشته باشیم، کام

 متن اعتقاد و در مسیر و موضع گیری فرد مسلمان تاثیر بسیار زیادی می گذارد.

اسالم حق دارد از همان ابتدا به حرکت درآید. چون اسالم آیین ویژه یک قوم و نظام یک سرزمین خاص نیست. 

کت درآید ونظام ها و اوضاعی را که بر سر راهش بلکه برنامه خدا و نظام تمام جهان است و لذا حق دارد به حر

را سلب بنمایند، درهم بشکند. باری ، اسالم بر افراد نمی تازد تا آنها را به پذیرفتن « انسان»ایجاد مانع بکنند وآزادی 

که تباه  اعقیده خود مجبور سازد بلکه نظام ها و اوضاع را مورد تهاجم قرار می دهد تا افراد را از تاثیرات فاسد آنه

 کننده فطرت انسانی و به بند کشاننده آزادی انتخاب انسان است، رهایی بخشد.

مردم را از عبادت بندگان برهاند و آنان را به عبادت خدای یکتا درآورد وبدین وسیله اعالن »اسالم حق دارد 

ردن تحقق برساند. عبادت ک عمومی خود را مبتنی بر ربوبیت خداوند بر جهانیان و آزاد کردن تمامی انسانها به

خدای یگانه هم در جهان بینی اسالمی و در واقع عملی تنها در سایه نظام اسالمی محقق می گردد. چون تنها در 

این نظام است که خداوند برای همه بندگان خود اعم از حاکم و محکوم و سیاه و سفید و دور و نزدیک و فقیر و 

مگان نیز به یکسان از آن اطاعت می نمایند. اما در سایر نظام ها ، مردم غنی یک نوع قانون وضع می کند و ه

بندگان را عبادت می کنند. چون قوانین زندگی خود را از آنها می گیرند. در حالیکه قانونگذاری از ویژگی های 

ار آنرا آشک الوهیت است و اگر کسی خود را مدعی حق قانونگذاری بداند چه این ادعا را بر زبان بیاورد و چه

نسازد، به هر حال عمالً ادعای الوهیت کرده است و اگر کسی نیز این حق را برای او به رسمیت بشناسد، قائل به 

حق الوهیت برای او شده است و فرق نمی کند که این عملکرد خود را الوهیت بنامد و یا نام دیگری بر روی آن 

 بگذارد!

 یده خود به مردم از طریق تبلیغ و روشنگری، قانع گردد. اسالم برنامه ای استاسالم فقط عقیده نیست تا با ابالغ عق

که به شکل یک تجمع سازماندهی شده و دینامیک برای آزاد کردن انسان ها به تهاجم می پردازد و از آنجا که 

ی شود گزیر مجوامع دیگر نمی خواهند زندگی افراد تحت پوشش خود را با برنامه اسالم تطبیق دهند، اسالم نا

آن نظام های مانع بر سر راه آزاد کردن عام انسان ها را از میان بردارد. و چنانکه قبالً نیز گفته ایم این به معنای 

است. و دیگر هیچ بنده ای از بندگان خدا به ُجای خدا مورد اطاعت و فرمانبرداری « یکسره از آن خدا شدن دین»

 قرار نمی گیرد.
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عاصری که در اثر فشارهای واقع امروز و تهاجم مکارانه مستشرقین خود را باخته اند، از بیان پژوهشگران مسلمان م

این حقیقت طفره می روند. چون مستشرقین، اسالم را حرکت قهرآمیزی معرفی کرده اند که عقیده خود را با زور 

ندارد ولی به  ین چیزی حقیقتشمشیر به مردم تحمیل می کند! این مستشرقین پلید خودشان نیک می دانند که چن

این طریق می خواهند انگیزه های جهاد اسالمی را زشت و چندش آور جلوه دهند. عده ای دهن بین و خودباخته 

ی مسلمان نیز واکنش نشان می دهند و درصدد نفی این اتهام بر می آیند و به توجیهات دفاعی پناه می آورند! و 

 رین حق آن را که آزاد کردن انسان ها است، نادیده می گیرند.طبیعت و آرمان اسالم و ابتدایی ت

این طرز تلقی غربی ها از طبیعت دین اسالم، افکار پژوهشگران خودباخته و تجدد زده امروز ما را تحت الشعاع 

 یخود قرار داده است و بر این باور آمده اند که اسالم صرفاً یک اعتقاد درونی است و با نظامهای واقعی زندگ

 کاری ندارد و در نتیجه، جهاد اسالم را جهاد برای تحمیل عقیده بر دل و درون مردم به حساب می آورند.!

اما در اسالم، مسئله اینگونه نیست. اسالم دارای برنامه برای زندگی بشر است و این برنامه براساس اختصاص دادن 

اند زندگی واقعی بشر را با تمام تفصیالت الوهیت در شکل حاکمیت به خداوند پی ریزی شده است و می تو

روزمره ی آن سازماندهی بکند. بنابراین، جهاد در اسالم به منظور جایگزین نمودن برنامه اسالم و اقامه نظام اسالمی 

صورت می پذیرد و مسئله عقیده ، به انتخاب آزادانه مردم در سایه نظام عام اسالم و بعد از رفع تمامی موانع 

 اگذار می شود و لذا مسئله از اساس تفاوت پیدا می کند و یک شکل کامل و تازه به خود می گیرد.موجود، و

هرگاه تجمعی اسالمی بوجود بیاید که برنامه الهی اسالم در آن تجسم پیدا کند، آنگاه خداوند هم حق حرکت و 

رونی را می فرماید و مسئله اعتقاد د پیشروی را برای به دست گرفتن قدرت و پیاده کردن نظام اسالم  به آنان عطا

به وجدان و درون خود مردم واگذار می کند و اگر خداوند، آن جماعت مسلمان صدر اسالم را برای مدت زمانی 

از جهاد برحذر داشته بود، یک مسئله تاکتیکی و از مقتضیات حرکت اسالم بوده است و مسئله به هیچ وجه بنیادی 

ما با توجه به این اصل واضح است که می توانیم نصوص متعدد قرآنی را در آن مراحل  و مرتبط با عقیده نیست و

مختلف تاریخی، بفهمیم و هرگز موضع گیری های تاکتیکی را با مواضع استراتژیک خط سیر ثابت و دراز مدت 

 حرکت اسالمی، اشتباه نگیریم.
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ندگی استبرنامه ز «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »  

 «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »می است که در شهادت دادن به مختص بودن عبودیت به خدا، بخشی از نخستین رکن عقیده اسال

نیز در مورد کیفیت این عبودیت، بخش دوم آن را تشکیل  تجسم پیدا کرده است و اخذ رهنمود از پیامبر خدا

 متبلور است.« محمد رسول اهلل»می دهد که در اقرار به 

ها در قلب مومن مسلمان هر دو بخش این رکن می تواند تجسم پیدا کند. چون سایر اصول ایمان و ارکان اسالم تن

و « پیامبران»و « کتابهای الهی»و « مالئکه»همه به مقتضای همین قاعده و زیربنا شکل می گیرند. از این رو ایمان به 

و « تعزیرات»و « حدود»و حتی « حج»و « روزه»و « زکات»و « نماز»و همچنین « قدر خیر و شر»و « روزآخرت»

همگی بر روی شالوده عبودیت محض « رهنمودهای اسالمی»و « تشریعات»و « معامالت»و « حرام»و « حالل»

از جانب  د هم دستوراتی است که پیامبر خداخداوند پی ریزی می شوند. چنانکه تنها مرجع معتبر در تمام موار

موده اند واصوالً جامعه ی اسالمی جامعه ای است که این قواعد و مقتضیات آن بدون هیچ خداوند به ما ابالغ ن

، د آمد. بنابراینکم و کاستی در آن متبلور گردد. چون در غیر این صورت ، جامعه ای اسالمی به شمار نخواه

ٌد »و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »گواهی دادن  کامل است که تمامی ابعاد زندگی امت مسلمان  ، شالوده یک برنامه«اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

بر روی آن ساخته و پرداخته می شود. لذا تا وقتی این شالوده استوار نگردد، چنین حیاتی شکل نمی گیرد و چنانچه 

بر روی شالوده ای دیگر و یا توأم با شالوده ای دیگر و یا براساس چند شالوده ی بیگانه ساخته بشود، اصوالً یک 

 اسالمی نخواهد بود:زندگی 

ـهِ ] ْکُم إاِلَّ لِلَّ اهُ  إاِلَّ  َتْعبُُدوا َأالَّ  َأَمرَ   إِِن اَْلُ يُن اْلَقييمُ  إِيَّ      [َذلَِك الدي

( را زندگیکه ) «دینی»نکنید.« عبادت»که جزخود او را بکند. او فرمان داده است « حکم»تنها خداوند حق دارد »

 (04)یوسف:   «دهد، همین استاستواری می

ن ُيطِِع الرَّ ] ـهَ  َأَطاعَ  َفَقْد  ُسوَل مَّ      [اللَّ

 (44)نساء:   «هرکس پیامبر را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است»

از همین بیانات کوتاه و کلی و قاطع می توانیم بهره بگیریم و از قضایای اساسی مطرح در حقیقت این دین و در 

 یق بدست دهیم:حرکت واقع نگر آن، تعریفی دق

 داشته باشیم.« طبیعت جامعه اسالمی»به ما کمک می کند تا تعریفی دقیق از  :اوالً
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 سودبخش است.« برنامه ایجاد جامعه اسالمی»برای ارائه یک تعریف دقیق از  :ثانیاً

 سود برد.« هلیبرنامه اسالم در برخورد با جوامع جا»می توان از آن برای دستیابی به یک تعریف دقیق از  :ثالثاً

نیز استفاده  «برنامه اسالم در رویارویی با واقع زندگی بشر»از آن می توان برای رسیدن به یک تعریف دقیق از  :رابعاً

 کرد. در حقیقت، قضایای بسیار مهم نیز در حرکت های اسالمی قدیم و جدید، همین قضایا هستند.

می امور این جامعه بر اساس قاعده عبودیت محض خداوند، آن است که تما« جامعه اسالمی»اولین ویژگی طبیعت 

ٌد »و  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »می شود. عبودیتی که اقرار به پی ریزی  را  آن را تجسم می بخشد و کیفیت آن «اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

تجسم و  نمشخص می کند. همین عبودیت هم در بینش اعتقادی و در شعائر تعبدی و در شرائع قانونی به یکسا

 نمود پیدا می کند:

 او به حساب نمی آید:« عبد»لذا کسی که به وحدانیت خداوند معتقد نباشد، 

ـُه اَل َتتَِّخُذوا إِلَـَهنْیِ اْثننَْیِ ] ََم ُلَو إَِلـٌه َواِحٌد  َوَقاَل اللَّ اَي َفارْ  إِنَّ ََمَواِت َواْْلَرْ  * َلُبونِ َفإِيَّ ي َوَلهُ  ضِ َوَلُه َما ِِف السَّ  نُ الدي

ـِه َتتَُّقونَ  َأَفَغْْيَ   َواِصب ا        [اللَّ

خداوند فرموده است که دو معبود را اختیار نکنید. چون خداوند یکی بیشتر نیست و تنها از من بترسید و هرچه »

ین در آسمان ها و زمین است، مال خدا است و دین ناب و خالص و الزم االطاعه متعلق به او می باشد. پس )در ا

 (61-62)نحل:   «صورت( آیا جز خداوند پروای کس دیگری را نیز دارید؟

 ود:او نخواهد ب« عبد»کسی هم که شعائر تعبدی را برای فردی غیر از خداوند و یا توأم با خداوند بجای آورد، 

ـِه رَ ] ُل  َوَأَنا ُت ُأِمرْ  َوبَِذلَِك  لَهُ  يَك َشِ  اَل  *  اْلَعاَْلنِیَ   ي ُقْل إِنَّ َصاَلِِت َوُنُسکِي َوَُمَْياَي َوََمَاِِت لِلَّ       [اْْلُْسلِِمنیَ  َأوَّ

بگو: نماز و قربانی و زندگی و مرگ من همه اش فقط بخاطر پروردگار جهانیان است که شریک و همتایی ندارد. »

 «اماین به من امر شده و من )در میان امت خود( اولین کسی هستم که مطیع و تسلیم خداوند گشته 

 (152-151: )انعام

« عبد»دریافت نماید،  د و پیغام رسان او یعنی رسول خداکسی هم که قوانین را از منبع دیگری بجز خداون

 مخلص خدا نیست:

ْم ُشَ ] م ُعواَشَ  َکاءُ َأْم ََلُ نَ  ََلُ ينِ  مي ْ  َما الدي ـهُ  بِهِ  َيْأَذن ََل    [اللَّ

 «آنها )فرازهایی( از دین را تشریع کرده اند که خداوند تجویز نفرموده استیا اینکه همدستانی دارند که برای »
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 (21)شوری: 

     [َفانتَُهوا َعنْهُ  ََّنَاُکمْ  َوَما َفُخُذوهُ  ُسوُل َوَما ََتاُکُم الرَّ ]

 (7)حشر:   «آنچه را پیامبر به شما فرمان می دهد، بپذیرید و آنچه را که بر شما نهی می کند، فروگذارید»

جامعه اسالمی این چنین است، یعنی جامعه ای است که عبودیت خداوند در اعتقادات و بینش افراد آن و نیز در 

شعائر و عبادات و نظام اجتماعی و قوانین آنها تجسم پیدا می کند و اگر هر کدام از این جوانب بدین گونه موجود 

و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »کن آن که همان شهادت دادن به نباشند، خود اسالم هم از وجود ساقط می شود. چون اولین ر

ٌد »  است، متروک می ماند. «اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

الم تجسم پیدا می کند. اکنون بهتر است بگوییم بینش اعتقادی اس« بینش اعتقادی»گفتیم: عبودیت خداوند در 

مصدر الهی آنها، در ادراک بشری بوجود کدام است؟ بینشی است که در نتیجه فهم و دریافت حقایق عقیده از 

می آید و انسان در پرتو آن، حقیقت پروردگار خود و حقیقت جهان غیب و شهود و حقیقت حیات و زندگانی 

غیب و شهود و حقیقت نفس خود یعنی خود انسان را در می یابد و با وظیفه و نوع ارتباط و تعامل خود با تمام 

وری که با عبودیت خالصانه خود، با خداوند رابطه برقرار می کند و برای اینکه این حقایق آشنا می شود. به ط

درارتباط خود با جهان هستی و قوانین آن و موجودات زنده و عوالم آنها و افراد نوع بشر و تشکیالت آن بتواند 

یامبر ا و بدان سان که پین خدعبودیت خالصانه خود را در مقابل خداوند به تحقق برساند، اصول این رابطه را از د

 تبلیغ نموده است بر می گیرد و بدین ترتیب، بینش اعتقادی اسالم، تمام فعالیتهای حیات را شامل می گردد. خدا

چنین باشد، این جامعه چگونه بوجود می آید؟ و برنامه و راه ایجاد آن کدام « جامعه اسالمی»حال که مقرر است 

 است؟

ود می آید که جماعتی از انسان ها پیدا بشوند و عبودیت خود را به طور کامل به خداوند این جامعه، تنها وقتی بوج

اختصاص دهند و عبودیت هیچ غیرخدایی را نپذیرند و چه در اعتقاد و جهان بینی و چه در عبادات و شعائر و چه 

عمالً براساس این عبودیت در نظام و قوانین خود زیر بار عبودیت غیرخدا نروند و آنگاه تمام زندگی خود را 

خالصانه، سازمان بدهند و درون خود را از اعتقاد به الوهیت هر غیرخدایی در کنار خدا و یا به جای خدا پاک 

سازند و شعائر خود را بخاطر رضای هیچ غیرخدایی در کنار خدا و یا به جای خدا انجام  ندهند و قوانین خود را 

 یا به جای خدا برنگیرند.از هیچ غیرخدایی در کنار خدا و 
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در این صورت و تنها در این صورت است که این جماعت، مسلمان و جامعه ای که بنیاد نهاده اند، اسالمی خواهد 

بود . لذا تا وقتی عده ای از انسان ها به ترتیبی که بیان شد عبودیت خود را به خدا اختصاص ندهند، نمی توان آنان 

زندگی خود را براساس این قاعده سازماندهی نکنند، جامعه شان اسالمی نخواهد بود.  را مسلمان نامید و تا وقتی

ٌد »و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »یعنی همان دوبخش شهادت دادن  چون نخستین زیربنای اسالم و جامعه اسالمی ، «َّللا َرُسوُل  ُُمَمَّ

 به تحقق نمی رسد.

 ام اجتماعی اسالم و ایجاد جامعه ای اسالمی بر پایه این نظام، باید دلبنابراین قبل از اندیشیدن درباره برپا کردن نظ

و درون افراد از عبودیت غیرخدا در تمام شکل هایی که ذکر کردیم پاکسازی شود و افرادی که به این ترتیب 

درونشان از عبودیت غیرخدا پاک می شود، به صورت جماعتی مسلمان گرد هم آیند. چون جامعه اسالمی از 

همین جماعت که دل و درون افراد آن از عبودیت غیرخدا در اعتقاد و عبادت و شریعت، زدوده شده است، 

تشکیل می گردد و کسی بخواهد در این جامعه مطابق با عقیده و عبادت و شریعت آن که نموداری از عبودیت 

ٌد »و  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »نه خداوند  یا همان اقرار به خالصا است زندگی بکند، در سلک این جامعه در  «اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

 مد.آخواهد 

پیدایش نخستین جماعت مسلمانی که اولین جامعه اسالمی را تشکیل دادند، چنین بود و اصوالً راه بوجود آمدن 

 هر جماعت مسلمان و هر جامعه ی اسالمی این گونه است.

دیت غیرخدا در کنار خدا و یا به جای خدا و پیوستن آنها به جامعه اسالمی با بریدن افراد و گروه هایی از عبو

عبودیت خالصانه خداوند شکل می گیرد به شرطی که این گروه ها نظام زندگی خود را بر اساس این عبودیت 

سامان بدهند. آن وقت است که جامعه ای جدید از نو متولد می شود. جامعه ای که از جامعه جاهلی قدیم جدا 

سالم یعنی ا ما با یک عقیده جدید و با نظام زندگی جدیدی مبتنی بر همین عقیده که نخستین زیربنایشده است. 

ٌد »و  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »دو بخش اقرار به   در آن نمود و تجسم یافته اند، رویاروی جامعه جاهلی می ایستد. «اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

المی جدید می پیوندد و گاه نیز چنین نمی شود. به طوری که ممکن گاهی جامعه جاهلی قدیم تماماً به جامعه اس

است با جامعه جدید اسالمی مصالحه نماید و یا با آن به جدال بپردازد. البته تاریخ نشان می دهد که جامعه جاهلی 

ا جامعه ه بچه با پیشگامان جامعه اسالمی در  مرحله پیدایش آن که مشتمل بر افراد یا گروه هایی بوده اند و چ

یخ دعوت اسالمی از زمان حضرت استقرار یافته اسالمی، همواره جنگی سازش ناپذیر داشته است و در طول تار

 هیچ گاه به صلح و تفاهم نگراییده است. تا زمان حضرت محمد نوح
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ند که به کبنابراین، طبیعی است جامعه ی جدید اسالمی زمانی بوجود می آید و موجودیت آن استقرار پیدا می 

درجه ای از قدرت رسیده باشد که بتواند با فشار جامعه ی جاهلی قدیم مقابله نماید و به عبارت دیگر، با نیروی 

اعتقاد و جهان بینی و اخالق و خودسازی و سازماندهی و ساختار اجتماعی و با سایر نیروها، در برابر اعمال قدرت 

 یاحداقل مقاومت نماید!.جامعه جاهلی بایستد و بر آن چیره گردد و 

 کدام است؟ و برنامه اسالم برای مقابله با آن چیست؟« جامعه جاهلی»اما 

اصوالً هر جامعه ای غیر از جامعه اسالمی، جامعه جاهلی است! و با عبارت دقیق تر می توان گفت: هر جامعه ای 

 به  خداوند منحصر نگرداند، جاهلی که عبودیت خود را در بینش اعتقادی و در شعائر تعبدی و در قانونگذاری

 است.

 قرار می گیرند!.« جامعه جاهلی»براساس این تعریف، تمام جوامع فعلی موجود در جهان، در چهارچوب 

آن ها به خدا ایمان ندارند و بطور کلی وجود  :اوالًجوامع کمونیستی در ترکیب جامعه جاهلی قرار می گیرند چون 

« اقتصاد»و فاعلیت در زندگی و تاریخ انسان را به « طبیعت»یا « ماده »علیت در هستی را به خدا را انکار می کنند و فا

ر اساس یک اصل جبری است! ب« رهبری جمعی»نظام آنها ، با این تصور که  :ثانیاًنسبت میدهند و « ابزار تولید»یا 

« انسان»این نظام، ویژگی های  شکل گرفته است نه عبودیت خدای تعالی لذا این ایدئولوژی و« حزب»عبودیت 

او همان نیازهای حیوان یعنی: نان و آب و لباس و مسکن و ارضاء غریزه جنسی « نیازهای اساسی»را به اعتبار آنکه 

و غیرحیوانی او را که در مقدمه آنها اعتقاد به خدا و داشتن « انسانی »هستند، نادیده می گیرند و نیازهای روح 

خودش قرار دارند، سرکوب می کنند. این در حالی « فردیت»ار این عقیده و تعبیر نمودن آزادی در فهم و اختی

یکی از بزرگترین ویژگی های انسانی او می باشد و در مالکیت فردی و انتخاب نوع کار و « فردیت»است که 

می « یدابزار تول»ز و ا« حیوان»از « انسان»و در سایر مواردی که موجب تمایز « شخصیت»تخصص و در تعبیر هنری 

گردد، کامالً پدیدار است و لذا ایدئولوژی و نظام کمونیستی به یکسان، انسان را تا حدود زیادی حتی از مرتبه 

 تنزل می دهند!« ابزار»حیوانی به مقام یک 

چوب رجوامع بت پرست هم که هنوز نمونه هایی از آنها در هند و ژاپن و فیلیپین و آفریقا دیده می شود در چها

: بینش اعتقادی آنها مبتنی بر الوهیت غیرخدا در کنار خدا و یا به جای اوالًجامعه جاهلی قرار می گیرند. چون 

: شعائر تعبدی خود را برای خدایان و معبودهای متعددی انجام می دهند که الوهیت آنها را پذیرفته ثانیاًخدا است و 

رجع آنها غیرخدا و غیرشریعت خدا است، در شمار جوامع جاهلی اند. به موجب وضع نظام ها و شرائعی هم که م

قرار می گیرند و دیگر فرق نمی کند که این قوانین و نظام ها را از معابد و کاهنان و پرده داران و ساحران و شیوخ 
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نند و بنام ک که بدون مراجعه به قانون خدا، قانونگذاری می« الئیک»و مهتران گرفته باشند و یا از هیئت های مدنی 

و یا هرکس و هرچیز دیگری حاکمیت مطلق را در قبضه می گیرند. زیرا حاکمیت مطلق، « حزب»و یا « ملت»

 خاص خدای تعالی است و تنها همان گونه که پیامبران از خدا دریافته اند و ابالغ کرده اند، محقق می گردد.

 ;اهلی قرار می گیرند. چونجامعه ج جوامع یهودی و مسیحی سراسر دنیا هم در چهارچوب

با بینش اعتقادی تحریف شده خود، الوهیت را به خداوند منحصر نکرده اند و در شکل های مختلف شرک  اوالً:

مثل بنوت و تثلیت و داشتن تصور نادرست از خداوند و از ارتباط آفریده هایش با او، شریک و انباز برای خدا 

 قائل می شوند:

ـهِ  اْبنُ  ُعَزْيرٌ  َوَقاَلِت اْلَيُهودُ ] ـهِ  اْبنُ  اْْلَِسيُح  ىالنََّصارَ  َوَقاَلِت  اللَّ م بَِأْفَواِلِهمْ  اللَّ  وارُ ُيَضاِلُئوَن َقْوَل الَِّذيَن َکفَ  َذلَِك َقْوَُلُ

ـهُ   َقبُْل  ِمن       [َأنَّى ُيْؤَفُکونَ   َقاَتَلُهُم اللَّ

ند: مسیح پسر خدا است!. این فقط سخنی است که آنان بر یهود گفتند: عُزَیر پسر خدا است! و نصرانی ها گفت»

زبان می رانند ) و ادعایی بیش نیست( و به سخن کافرانی می ماند که قبل از آنها وجود داشتند. خدایشان بکُشد! 

 (14: )توبه  «ا این همه روشنی( بدور می گردند؟چگونه )از حق ب

ْ  َوإِن َواِحٌد  إِلَـهٌ  إاِلَّ  هٍ إَِلـ ِمنْ  َوَما َثاَلَثةٍ  َثالُِث  ـهَ اللَّ  إِنَّ  َقاُلوا الَِّذينَ  ل َقْد َکَفرَ ] نَّ  َيُقوُلونَ  َعَمَّ  َينَتُهوا َلَّ  واَفرُ کَ  الَِّذينَ  َلَيَمسَّ

     [َألِيمٌ  َعَذاٌ   ِمنُْهمْ 

احد وجود وبی گمان کسانی که گفتند: خداوند یکی از سه خدا است! ، کافر شده اند و هیچ معبودی جز خدای »

 (71)مائده:   «ندارد و اگر آنها به این سخنان خود خاتمه ندهند، به کافران آنها عذاب دردناکی خواهد رسید

ـِه َمْغُلولَةٌ ]       [َيَشاءُ  َکيَْف  ُينِفُق  َمْبُسوَطَتانِ  َيَداهُ  َبْل  َقاُلوا بََِم  َوُلِعنُوا َأْيِدُیِمْ  ُغلَّْت  َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اللَّ

ریغ د و چنان بخیل است که عطاء و بخشش خود را از ماا به غل و زنجیر بسته شده است! )یهود گفتند: دست خد»

در دوزخ به زنجیر( بسته باد! و به سبب سخنان ناروائی که می گویند، مورد لعنت می دارد!( دستهای خودشان )

 (50: )مائده  «)بدور از رحمت خدا( باشند.

 «.ا همواره باز است و هر طور که بخواهد، می بخشدبلکه دو دست خد

ـهِ  َأْبنَاءُ  َنْحنُ  ىَوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالنََّصارَ ] ُبُکم َفلِمَ  ُقْل   َوَأِحبَّاُؤهُ  اللَّ َّنْ  َبرَشٌ  َأنتُم َبْل  بُِذُنوبُِکم ُيَعذي     [َخَلَق  َمي
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گو: پس چرا شما را بخاطر گناهانتان عذاب می دهد؟ بلکه یهود و نصرانی ها گفتند: ما پسران و عزیزان خدائیم! ب»

 (14)مائده:   «شما هم انسان هایی مثل سایر انسان های آفریده خدا هستید

این جوامع با شعائر تعبدی و مراسم و آیین های مذهبی خود که از اندیشه های اقتصادی منحرف و گمراه  ثانیاً:

ایی که دارند، باز هم در ردیف جوامع جاهلی قرار می گیرند. چون هیچ یک منشأ گرفته اند و با قوانین و نظام ه

از این ها براساس عبودیت خدای تعالی یعنی اختصاص دادن حق حاکمیت مطلق به خداوند و کسب قدرت کردن 

ز ااز شریعت او، ساخته و پرداخته نشده اند و حق حاکمیت مطلق که فقط به خداوند اختصاص دارد، به دستجاتی 

 بشر تعلق می گیرد.

ت که این حق را لذا اگر در گذشته، خداوند آنان را بخاطر شرک ورزیدن مورد سرزنش قرار داده، برای آن اس

یهودی و مسیحی خود می دادند و آنها نیز از پیش خود برایشان قانون وضع می کردند و این  به پیشوایان دینی

 ا می گرفت:قوانین وضع شده آنها مورد قبول ایشان قرر

ُذوا َأْحَبارَ ] َ اَأرْ  ْلَباََّنُمْ َورُ  ُلمْ اَّتَّ ن َباب  ـهِ  ُدونِ  مي إَِلـهَ إَِلـ لَِيْعُبُدوا إاِلَّ  واُأِمرُ  َوَما َيمَ َمرْ  اْبنَ  َواْْلَِسيَح  اللَّ ا الَّ ا َواِحد  إاِلَّ ه 

    [ُکونَ ُسبَْحاَنُه َعَمَّ ُيرْشِ  ُلوَ 

وایان دینی خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا، معبود خود قرار داده اند. در یهودی ها و مسیحی ها ، پیش»

معبود  کنند. چون جز خدا، که تنها خدای یگانه را عبادتبودبه ایشان جز این دستور داده نشده حالیکه )هیچگاه(

 (11)توبه:   «دیگری وجود ندارد و او از شرکی که برایش قائل می شوند، منزه و مبراست

ادند. دها به الوهیت پیشوایان دینی خود معتقد نبودند و شعائر تعبدی را بخاطر آنها انجام نمییهودی ها و مسیحی

ا نداده اش رشدند و پیشوایان دینی نیز در مواردی که خداوند اجازهبلکه فقط برای آنها حق حاکمیت، قائل می

ذشته متوجه گپذیرفتند. امروزه جا دارد ننگ و نکوهشی بیشتر ازآنان هم میکردند وبود، برایشان قانون وضع می

اند که پیشوای دینی هم نیستند و با خود آنها هیچ ها بشود چون اکنون آن حق را به کسانی دادهیهودیها و مسیحی

 تفاوتی ندارند.

 اهلی قرار می گیرند!.می پندارند، در چهارچوب جامعه ج«! مسلمان»هایی نیز که خود را باالخره، این جامعه

گیرند، به معنای آن نیست که به الوهیت غیرخدا اعتقاد داشته اینکه جوامع اسالمی در چنین چهارچوبی قرار می

باشند و یا شعائر تعبدی را برای غیرخدا بجای بیاورند. بلکه بدان جهت است که در نظام زندگی خود زیربار 

چه به الوهیت غیرخدا اعتقاد ندارند اما بزرگترین ویژگی الوهیت را به روند. لذا اگر عبودیت خدای تعالی نمی
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کنند و نظام و قوانین و ارزشها و موازین و عادات و تقالید و دهند و از حاکمیت غیرخدا تبعیت میغیرخدا می

 گیرند.تقریباً تمام اصول زندگانی خود را از این حاکمیت می

 ماید:آنها میفر« حاکمیت»خداوند درباره 

ـُه َفُأوَلـئَِك ُلُم الَْکافِرُ ] ْ ََيُْکم بََِم َأنَزَل اللَّ     [ونَ َوَمن َلَّ

 (00 )مانده:  «آنان که براساس کتاب خداوند حکومت نکنند، کافرند»

 هم می فرماید:« محکومیت»درباره 

ُمْ  َيْزُعُمونَ  الَِّذينَ  إََِل  َأََلْ َترَ ]  واُأِمرُ  َوَقْد  الطَّاُغوِت  إََِل  َيتََحاَکُموا َأن يُدونَ ُيرِ  َقْبلَِك  ِمن ُأنِزَل  َوَما َليَْك إِ  ُأنِزَل  بََِم  ََمنُوا َأَّنَّ

    [بِهِ  واَيْکُفرُ  َأن

کنند به قرآن و سایر کتابهای آسمانی ایمان دارند )ولی در عین حال آیا تعجب نمی کنی از کسانی که گمان می»

ببرند. در حالی که )در همین کتاب ها( امر شده اند که به طاغوت « طاغوت»خواهند قضاوت را به نزد هم( می

 (54: ) نساء  «کافر شوند

 تا آنجا که می فرماید:

ُموكَ  َحتَّى ُيْؤِمنُونَ  اَل  بيَك َفاَل َورَ ] اَحرَ  َأنُفِسِهمْ  ِِف  ََيُِدوا اَل  ُثمَّ  َبْينَُهمْ  َشَجرَ  فِيََم  َُيَکي َّا ج                     [ا َتْسلِيَم  ُيَسليُموَضيَْت وَ قَ  َمي

آیند  تا تو را در اختالفات و درگیری های خود به اما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی»

 «داوری نطلبند و بعد هم در دل خود از قضاوت تو احساس ناخشنودی نکنند و کامالً به آن تن در دهند

 (56)نساء: 

کفر و انحراف پیدا کردن از عبودیت خداوند ها را به ارتکاب شرک وته، خداوند یهودی ها و نصرانیگذشاگر در

و معبود قراردادن پیشوایان دینی خود به جای خدا توصیف کرده است، تنها بخاطر این بوده که برای پیشوایان 

ای از افراد خود ز نیز همان را به عدههای امرو«خود مسلمان پندار»شدند که دینی خودشان همان حقی را قائل می

ها را درست همانند معبود قرار دادن عیسی پسر مریم و قائل می دهند! و خداوند این عملکرد یهودی ها و نصرانی

شدن الوهیت برای او و عبادت کردن او، شرک به حساب آورده است. چون این هردو مثل هم خارج شدن از 

 «االاهللالاله»و هردو، انسان را از حوزه دین خدا و از زیر بار تعهدات گواهی دادن قلمرو عبودیت خداوند هستند 

 به در می آورند.
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کنند و برخی نیز در ظاهر به و عدم عالقه ی خود را به دین صراحتاً اعالم می« الئیک بودن»برخی از این جوامع، 

« بیاتغی»گویند: ما به کنند و میخود ساقط می گذارند ولی دین را بطور کلی از نظام اجتماعیدین احترام می

تناقض « بودن غیبی»با « علمی بودن»بسازیم به اعتبار اینکه « علم»خواهیم نظام خود را براساس اعتقادی نداریم و می

 دارد! و این تصوری است که تنها در ذهن یک آدم نادان و کودن خطور می کند!. برخی دیگر از این جوامع عمالً 

قانون » اش راکند و بعد هم قانون خود ساختهکه بخواهد وضع میدهند و او نیز هرقانونیکمیت را به غیرخدا میحا

نامند بهرحال، همه این جوامع در اینکه براساس عبودیت خالصانه خداوند پی ریزی نشده اند، همسان و می«! خدا

ابطه با تمام این جوامع جاهلی در یک جمله خالصه کنیم توانیم موضع اسالم را در رمثل هم هستند! در نتیجه، می

و بگوییم که اسالم، اعتراف به اسالمی بودن و مشروعیت تمامی این جوامع را بنابر معیارهای خود، مردود می 

 داند.

در  عکند و اصوالً همه این جوامهای گوناگونی که این جوامع دارند، توجه نمیاسالم به عناوین و ظواهر و پیرایه

رسند و آن این است که زندگی در این جوامع براساس عبودیت کامل خداوند، یک حقیقت به همدیگر می

 به دیگر جامعه های جاهلی می پیوندند.« جاهلیت»صورت نمی پذیرد و بنابراین در یک صفت یعنی صفت 

شری را ن با کلیه واقع های باکنون وقت آن رسیده است که تاآخرین قضیه یعنی برنامه اسالم برای رویاروی شد

در امروز و در فردا و تا آخر الزمان به بحث بگذاریم. آنچه را در بند اول بحث درباره طبیعت جامعه اسالمی و 

 شکل گیری جامعه اسالمی برپایه عبودیت خداوند در همه امور بیان کردیم، در اینجا مفید واقع می شود.

بشر  دهد: اصلی که مرجع و زیربنای زندگیخ قاطعی را به این پرسش میشناخت و تعریف دقیق این طبیعت، پاس

واند تباشد، کدام است؟ آیا این اصل، دین و برنامه خداوند برای زندگی است؟ یا اینکه هر نوع واقع بشری میمی

 باشد؟

د: تنها اصلی دهخ میای درنگ نماید و یا دچار تردید بشود، با قاطعیت به این پرسش پاساسالم بدون اینکه لحظه

 «إاِلَّاَّللإِلٰهَ الَ »ند برای زندگی است. اقرار به که باید سرتاسر زندگی بشر بدان ارجاع داده شود، دین و برنامه خداو

ٌد »و  ن باشد و کند که اصل اییعنی نخستین رکن اسالم هنگامی استوار می گردد و تحقق پیدا می «اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

، تنها با پذیرفتن این اصل و بعد هم تبعیت کیفیت این عبودیت از پیامبر خدا و درک و دریافتعبودیت خداوند 

 فوری و بدون چون و چرای از آن، محقق می گردد:

 (7 )حشر:     [َفانتَُهوا َعنْهُ  ََّنَاُکمْ  َوَما َفُخُذوهُ  ُسوُل َوَما ََتاُکُم الرَّ ]
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 «کند، فروگذاریدبپذیرید و آنچه را که بر شما نهی میهرچه را پیامبر به شما فرمان می دهد، »

 پرسد:آنگاه اسالم می

ـُه؟]       [َأَأنتُْم َأْعَلُم َأِم اللَّ

 (104بقره: )  «مگر شما داناترید یا خدا؟»

 دهد:و خود پاسخ می

    [َو اَّللَُّ َيْعَلُم َو َأْنُتْم الَ َتْعَلُمونَ ]

 (215بقره: )  «.نیدداند ولی شما نمی داخداوند می»

    [ َما ُأوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ َقلِيال  ]

 (46)اسراء:   «.و تنها اندکی از علم به شما داده شده است»

دهد و یگانه مرجع زندگی هم باید کند و روزی میپس باید حکم را همان کسی بکند که او علم دارد و خلق می

گی باشد. چون واقع زندگی بشر و تئوری ها و سیستم های بشری قطعاً دچار فساد دین او یعنی برنامه او برای زند

ه اند که علم آنها کامل نیست و تنها اندکی از علم بشوند و برپایه علم و دانش کسانی شکل گرفتهو انحراف می

 آنها داده شده است!

لمرو دین باشد. چون قو بی اعتبار نمی اش برای زندگی، بی در و پیکردین خدا غامض و پیچیده نیست و برنامه

ٌد »بوسیله بخش دوم شهادتین یعنی  ف با نصوص ابالغ شده از طرتعیین شده است و اصول آن  «اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

محصور می باشند. بنابراین هرگاه نصی موجود باشد، آن نص به منزله ی حکم است و دیگر موردی  پیامبر

د. اما اگر نصی موجود نباشد، بر اساس اصول مقرره در خود برنامه ی خداوند و نه بر پایه مانبرای اجتهاد باقی نمی

 ها و هوس های بشری ، اجتهاد صورت می گیرد:انگیزه

ٍء َفرُ ] وهُ َفإِن َتنَاَزْعُتْم ِِف ََشْ ـهِ  إََِل  دُّ      [ُسولِ َوالرَّ  اللَّ

 (68)نساء:   «چیز را به خدا و رسول ارجاع دهیدهرگاه در چیزی دچار منازعه شدید، )قضاوت در( آن »

ل نیستند. باشند و به هیچ وجه پیچیده و متزلزبدین ترتیب اصول اجتهاد و استنباط کامالً شناخته شده و مشخص می

کند، قانون خدا بنامد مگر اینکه حاکمیت مطلق خداوند تواند قانونی را که خود وضع میبنابراین هیچ کس نمی

و یا فردی از افراد بشر و دیگر اینکه « حزب»و یا « ملت»دیدار باشد و مصدر تمام قدرت ها او باشد و نه در آن پ
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مراجعه نماید. پیدا است که پشت سرنهادن  دا نیز به قرآن و سنت پیامبر خدابرای دستیابی به حکم مورد نظر خ

کند، دست نخواهد داد. چون ما در اسالم خواهد به نام خدا ادعای سلطنت باین مراحل هم برای کسی که می

ج بود، نداریم و را که روزگاری در اروپا رای« حکومت مقدس»( یا Theocracy« )تئوکراسی»چیزی به اسم 

داریم، حدود قانون  وید. نصوص معینی هم که از پیامبرتواند از قول خدا سخن بگنمی هیچکس جز پیامبر

، بد فهمیده شده است و به گونه بدی آن را «دین برای واقع زندگی است»له خدا را برایمان روشن می کنند. جم

بکار برده اند. آری، دین برای واقع زندگی است، اما کدامین واقع؟ آن واقع مورد نظر است که خود این دین 

، آوردبراساس برنامه ی خود و هماهنگ با فطرت بشری و در جهت تحقق نیازهای واقعی انسان، بوجود می

 نیازهایی که خالق انسان و عالم به این مخلوق خود ، مقرر فرموده است:

بِْيُ ]      [َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُلَو اللَّطِيُف اخْلَ

داند؟ در حالی که او باریک بین است و آگاهی آیا کسی که خود خلق کرده است، )نیازهای مخلوقش را( نمی»

 (10 )ملک:  «کامل دارد

نیست اگر این دین با هر نوع واقع که روبرو بشود، در صدد تایید آن برآید و برای آن سند و حکمی  این طور

پا کند و همانند یک شعار و پالکارد عاریت گرفته شده به گردنش بیاویزد! بلکه اسالم در برخورد  شرعی دست و

را که با این میزان و معیار بخوانند، تایید سنجد و آنچه با واقع زندگی، برمبنای میزان ومعیار خود، آنها را می

کند و اگر اساساً آن را نپسندد، خودش واقع دیگری را بوجود نماید و در غیراین صورت، آن را ملغی اعالم میمی

مین ه« اسالم، دین واقع زندگی است»آورد و این همان واقع مطلوب خودش خواهد بود. بنابراین معنای عبارت می

 ید این چنین در مفهوم صحیح آن تعبیر شود.است و یا با

 «.مگر مصلحت بشر نیست که به واقع زندگی ، شکل می دهد؟»شاید در اینجا سوال بشود که : 

 گردیم که اسالم مطرح نموده و خود نیز بدان پاسخ گفته است:باز دوباره به همان پرسشی بر می

 .«داناترید یا خدا؟مگر شما » [َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم اللَّـُه؟] *

 «.خداوند می داند اما شما نمی دانید» [َو اَّللَُّ َيْعَلُم َو َأْنُتْم الَ َتْعَلُمونَ ]* 

است. اگر روزی انسان ها به این نتیجه برسند  اهللاوندی یعنی قرآن و سنت رسولمصلحت بشر، تنها در قانون خد

 در مخالفت با قانون خدا بدانند، که مصلحت خود را
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 بیش نیست:« وهم و گمانی»گیری آنها، نتیجه اوالً:

ن رَّ ] ِمُ إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما ََتَْوى اْْلَنُفُس َوَلَقْد َجاَءُلم مي َدى ِّبي ـِه اْْلِخرَ  اَْلُ  [َواْْلُوََل  ةُ َأْم لِْْلِنَساِن َما ََتَنَّى َفلِلَّ

کنند. در حالیکه از طرف پروردگارشان ای نفسانی خود پیروی میآنها فقط از گمان های بی اساس و هوس ه»

برای آنها رهنمود و هدایت آمده است. مگر هرچه انسان آرزو بکند، برآورده می شود؟! در حالی که دنیا و 

 (21-26:  )نجم  «آخرت از آن خدا است

اند و با دشر را خالف قانون خدا مینیز هستند. چون امکان ندارد کسی مدعی بشود که مصلحت ب« کافر» :اثانی و

 این حال حتی برای یک لحظه هم در قلمرو دین اسالم و در جرگه مسلمانان باقی بماند.
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 شریعتی هماهنگ با نظام هستی

هد ناینکه اسالم بنای اعتقادی خود را در درون انسان و در واقع زندگی، براساس عبودیت کامل خداوند بنیاد می

ین عبودیت را در اعتقاد و در عبادت و شریعت به یکسان نمودار می سازد به اعتبار آنکه این عبودیت کامل و ا

ودیت کیفیت این عب است و دریافت و فراگیری «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »شکل مدلول عملی شهادت دادن به خداوند به این 

باشد و وقتی اسالم بنای خود را می مد رسول اهللنیز مفاد و معنای عملی شهادت دادن به مح از پیامبر خدا

ٌد »و  «إاِلَّاَّللالَإِلٰهَ »شود که شهادت دادن به دهد و طوری میتماماً بر روی این اساس قرار می ر نمودا «اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

ارد. اگر دمقرر میکشد و ویژگی های آن را گردد و سیمای این برنامه را به تصویر میبرنامه زندگی در اسالم می

سازد که موجب تمایز آن از دیگر نظام های شناخته شده بشر اسالم بنای خود را با این شیوه منحصر بفردی می

خواهد به یک اصل در برگیرنده تمام هستی و فراگیرتر از وجود انسانی رجوع نماید و گردد، در حقیقت میمی

 ی است و فقط برنامه زندگی انسان نیست.به برنامه ای بازگردد که برنامه ی تمام هست

گیرد که تمام هستی آفریده خدا می باشد و اراده خداوند به آفرینش آن تعلق بینش اسالمی بر این اساس شکل می

گرفته و موجودیت یافته است و خداوند در متن هستی، قوانینی را به ودیعت نهاده است که بر طبق آن ها به 

 مابین اجزاء آن و حرکت کلی آن با این قوانین ، هماهنگ است: آید و حرکتحرکت در می

ٍء إَِذا َأرَ ] ََم َقْوُلنَا لََِشْ ُقوَل  َأن ْدَناهُ إِنَّ       [َفَيُکونُ  ُکن لَهُ  نَّ

 «ماهرگاه اراده )آفریدن( چیزی را بکنیم، کافی است که بدان بگوییم: باش! و حتماً آن چیز خواهد بود»

 (04)نحل: 

رَ َوَخلَ ] ٍء َفَقدَّ        [اَتْقِدير   هُ َق ُکلَّ ََشْ

 (2 )فرقان:  «وخداوند همه چیز را آفریده و اندازه دقیق برای آن مقرر فرموده است»

کند و قدرتی هست که آن را بنابراین، در ورای این جهان هستی، اراده ای در کار است که آن را طرح ریزی می

سازد. این قانون در بین همه اجزا جهان هستی دارد که آن را هماهنگ می آورد و قانونی وجودبه حرکت در می

نند کدهد. به همین دلیل هم هیچگاه با هم برخورد پیدا  نمیکند و به حرکات تمام آنها، نظم میایجاد هماهنگی می

 ر خود بازشوند و تا هر وقت که خداوند بخواهد از این حرکت منظم و مستمو دچار آشفتگی و تعارض نمی

کند و قدرتی که آن را به ایستند ولذا این جهان هستی همواره در برابر اراده ای که آن را طرح ریزی مینمی

آورد و قانونی که آن را هماهنگ می سازد، محکوم و کامالً تسلیم است و حتی برای یک لحظه حرکت در می
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آن قدرت سرباز زنند و یا با آن قانون مخالفت بورزد و  تواند از آن مشیت، سرپیچی نماید ویا از پذیرفتنهم نمی

میماید، به نابودی و فساد دچار نبه همین جهت نیز کل جهان صالح و بسامان است و تاوقتی که خداوند اراده نفر

 شود:

ُکمُ إِنَّ رَ ] ـهُ  بَّ ََمَواِت  َخَلَق  الَِّذي اللَّ امٍ  ِستَّةِ  ِِف  َض َواْْلَرْ  السَّ ْيَل النََّهارَ  شِ َعََل اْلَعرْ  ْسَتَوىا ُثمَّ  َأيَّ ُبُه َحثِيث ا َيطْلُ  ُيْغَِش اللَّ

ْمَس َواْلَقَمرَ  رَ  َوالشَّ ْلُق َواْْلَْمرُ   هِ بَِأْمرِ  اٍت َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ـُه رَ  كَ َتَبارَ   َأاَل َلُه اخْلَ      [الَْعاَْلنِیَ   ُّ اللَّ

و زمین را در شش روز )دوره( آفرید و آنگاه بر عرش مستولی شد و او پروردگار شما خدایی است که آسمانها »

گردد و خورشید و ماه و ستارگان نیز جملگی پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان میروز را با شب می

ک ردهد. پروردگار جهانیان، مباکند وتنها او فرمان میفرمانبردار او هستند آگاه باشید که تنها او خلق می

 (60 )اعراف:  «خداوندی است

انسان هم جزئی از جهان هستی است و قوانینی که بر فطرت و آفرینش او حکم می رانند، از آن ناموس و قانون 

حاکم برکل جهان هستی مجاز نیستند. خداوند او را همچنانکه همه جهان هستی را آفریده است و با بوجود آوردن 

ویژگیهایی افزون برماده خاک، او را به صورت انسان درآورده و روزی اش را  او از خاک این زمین و با اعطاء

، مقدر فرموده است. بنابراین، انسان چه بخواهد و چه نخواهد از ناحیه آفرینش جسمانی خود نیز پیوسته و به اندازه

و ن و آفریده شدن امحکوم بدان ناموس و قانون طبیعی است که خداوند برای او مقرر کرده است و بوجود آورد

گیرد و به اراده خودش و پدر و مادرش بستگی ندارد. اگرچه پدر و مادر در آغاز با خواست خداوند صورت می

توانند به جنین، جان و موجودیت بدهند و جنین مطابق با آن قانونی که خداوند کنند اما نمیبا همدیگر آمیزش می

فرموده است، متولد می شود و آنگاه از این هوا که خداوند با نسبت برای دوره بارداری و شرایط زایمان وضع 

پردازد و آن را به اندازه و با کیفیتی که خداوند برا ی او اراده فرموده های معین بوجود آورده است، به تنفس می

ژی رکند و احساس کردن و درد کشیدن و گرسنگی و تشنگی و خوردن و آشامیدن او و کسب اناست، تنفس می

 رسد و به اراده وکردن او از خوراک و آب و به طورکلی زندگی کردن او تماماً بر طبق قانون خدا به انجام  می

اختیار خود او وابسته نیست و در این موارد او نیز همانند این جهان هستی و بسان جانداران و موجودات آن در 

 است.برابر خواست و تقدیر و قانون خداوند، مطلقاً محکوم 

همان خدایی که این جهان هستی و انسان را آفریده و انسان را نیز همانند جهان هستی در برابر قوانین خود به 

وده را وضع فرم« شریعت»خضوع درآورده است، برای سازماندهی هماهنگ حیات ارادی انسان با حیات طبیعی او، 
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 الهی است که بر آفرینش انسان و بر آفرینش کل هستی نیز پاره ای از همان ناموس عام« شریعت»است و بنابراین، 

 راند و همه آنها را مجموعاً و همزمان با هم هماهنگ می سازد.حکم می

ای ازکلمات خداوند و هر امر و نهی او و هر وعد و وعید او و هر تشریع و راهنمود او، پاره بدین ترتیب، هرکلمه

ت خود همانند قوانین که آنها را قوانین طبیعی یعنی قوانین الهی حاکم ای از همان ناموس عام خواهد بود و در ذا

بر جهان هستی می نامیم و تحقق پذیرفتن آنها را هر لحظه بر طبق تقدیر الهی و به حکم حقی ازلی که خداوند در 

 نهادشان به ودیعت گذاشته است، مشاهده می کنیم، صادق هستند.

سازمان دادن به زندگی بشر وضع فرموده است، یک شریعت کیهانی است به  بنابراین، شریعتی که خداوند برای

 این معنی که با ناموس عام جهان هستی پیوند دارد و با آن هماهنگ می باشد.

در نتیجه، ملتزم بودن به آن از ضرورت وجود هماهنگی در بین حیات انسان و حرکت جهانی که او در آن زندگی 

به عبارت دیگر این التزام از ضرورت داشتن وجود هماهنگی در بین قوانین حاکم بر گردد و کند، ناشی میمی

فطرت باطنی بشر و قوانین حاکم بر حیات ظاهری آنها و از ضرورت داشتن وجود توافق در بین شخصیت ناپیدا 

 و شخصیت پدیدار انسان، ناشی می گردد.

تواند به جوانب مختلف این ناموس عام احاطه دریابد و نمیتواند تمام سنت های جهان هستی را مادام که بشر نمی

تواند بر همین ناموس حاکم بر فطرت خود نیز که خواسته و یا ناخواسته ناگزیر و محکوم به آن یابد و  حتی نمی

شده است دست پیدا کند، بنابراین هرگز نخواهد توانست برای زندگی بشر، نظامی وضع نماید که این هماهنگی 

ق را در بین حیات انسان ها و  حرکت جهان هستی به تحقق در آورد و یا دست کم در بین فطرت باطن و مطل

حیات ظاهری آنها ایجاد هماهنگی بکند. در نتیجه، تنها خالق جهان هستی و خالق بشر و تدبیر کننده امور جهان 

امی را برگزیده و مورد پسند خود چنین نظ و تدبیر کننده امور انسانها است که می تواند براساس آن یگانه ناموس

 تشریع نماید.

ز گردد و حتی ابدین ترتیب، عمل کردن به شریعت خداوند برای به تحقق درآوردن این هماهنگی واجب می

واجب بودن آن برای به تحقق رسانیدن اسالم در بعد اعتقادی، باالتر است و لذا اسالم در حیات فرد و یا جماعتی 

خواهد یافت مگر آنگاه که عبودیت فقط به خداوند اختصاص بیابد و کیفیت این عبودیت نیز تنها از موجودیت ن

ین و محمد رسول اهلل، از ا «االاهللالاله»دریافته شود چون نخستین رکن اسالم یعنی شهادت دادن به  پیامبر خدا 

 راه به تحقق می رسد.
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بشر و ناموس جهان هستی، تماماً به سود بشر است و بعالوه موجب تحقق یافتن این هماهنگی مطلق در بین زندگی 

نفس خود  توانند باگردد که زندگی از فساد و تباهی مصون بماند و تنها در چنین حالتی است که انسان ها میمی

 ،درصلح و سازش به سر ببرند. آنها با تطبیق دادن حرکت خود با حرکت جهان هستی و ازطریق همسو شدن با آن

ح فطرتشان های صحیتوانند با جهان هستی سازگاری پیدا کنند و با ایجاد توافق در بین حرکت خود و انگیزهمی

-با نفس خودشان به سازگاری برسند و به این ترتیب، دیگر هیچگاه در بین انسان و فطرت او جنگ در نمی

کمال آرامش، هماهنگی سانی و دربین حرکت ظاهر و فطرت باطن انسان به آگیرد.چون شریعت خداوند در

گردد که در ارتباط انسان ها و در نشاط عام آن ها نیز هماهنگی بوجود می آورد و همین هماهنگی موجب می

پدید آید. چون در این وقت همه ی آن ها بر وفق برنامه ای واحد سلوک می نمایند که خودش گوشه ای از آن 

 ناموس عام جهن هستی است.

و خوشبختی بشریت از طریق هدایت یافتن آنها و با پی بردن آسان آنها به رازهای این جهان و انرژی  همچنین خیر

آن و گنج های ذخیره شده در البه الی آن و با به کار گرفتن همه این ها بر طبق شریعت خداوند و های نهفته در

 به تحقق می پیوندد. با هدف منفعت عموم انسان ها و به دور از هرگونه تصادم و یاتعارض،

 آنچه رو در روی شریعت خداوند قرار می گیرد، هوس های بشر است:

ََمَواُت َواْْلَرْ ] قُّ َأْلَواَءُلْم َلَفَسَدِت السَّ َبَع اَْلَ       [فِيِهنَّ  َوَمن ُض َوَلِو اتَّ

 «اه می شدندگردید، آسمانها و زمین و هرآنچه در آنهاست، تباگر حق، تابع هوس های نفس آنها می»

 (71 )مؤمنون:

بنابراین، دیدگاه اسالمی در بین حقی که زیربنای این دین است و حقی که آسمان ها و زمین براساس آن استوار 

آورد. و امور دنیا و اخرت نیز بر مبنای همین حق، اصالح می شوند و خداوند هم گردیده اند، وحدت بوجود می

در  رساند وکند و تجاوزکنندگان از آن را به مجازات میز قیامت محاسبه میبر طبق این حق، انسان ها را در رو

همه ی این موارد، حق یکی بیشتر نیست و همان ناموس عام جهان هستی است که خداوند برای هستی در همه 

ن براساس آاحوال، اراده فرموده است و همه عوالم و اشیاء و جانداران وجود در برابر آن خاضع و تسلیم هستند و 

 مؤاخذه می شوند:

ا فِيِه ذِْکرُ ] ا ََخرِ  َيةٍ َوَکْم َقَصْمنَا ِمن َقرْ  *َأَفاَل َتْعِقُلوَن  ُکمْ َلَقْد َأنَزْلنَا إَِليُْکْم کَِتاب  َة  َوَأنَشْأَنا َبْعَدَلا َقْوم 
 * ينَ َکاَنْت َظاْلِ

نَْها َيرْ  وا َبْأَسنَا إَِذا ُلم مي ُکْم ُتْسَأُلوَن  ْفُتمْ َما ُأْترِ  إََِل  ِجُعواَوارْ  ُکُضوااَل َترْ  * ُکُضونَ َفَلَمَّ َأَحسُّ َقاُلوا  *فِيِه َوَمَساکِنُِکْم َلَعلَّ



 شریعتی هماهنگ با نظام هستی م:ششفصل    (عالمه سید قطبهای راه )نشانه

41 

 

ا ُکنَّا َظاْلنَِِی  ا َخاِمِديَن   *َيا َوْيَلنَا إِنَّ ْلَك َدْعَواُلْم َحتَّى َجَعْلنَاُلْم َحِصيد  ََمَء َواْْلَ  *َفََم َزالَت تي  اَومَ  َض رْ َوَما َخَلْقنَا السَّ

تَِّخَذ  َأن ْدَناَأرَ  لَوْ  * اَلِعبنِیَ  َبْينَُهََم  ا نَّ و  ْذَناهُ  ََلْ َ َّتَّ قي  َنْقِذُف  َبْل  * َفاِعلنِیَ  ُکنَّا إِن لَُّدنَّا ِمن الَّ ُغُه َفإَِذا ُلَو َعََل اْلَباطِِل َفَيْدمَ  بِاَْلَ

َّا َتِصُفوَن َوَلُه َمن ِِف ا ََمَواِت َواْْلَرْ َزاِلٌق َولَُکُم اْلَوْيُل َِم  * ونَ َعْن ِعبَاَدتِِه َواَل َيْستَْحرِسُ  ونَ َوَمْن ِعنَدُه اَل َيْسَتْکِبُ  ضِ لسَّ

ْيَل َوالنََّهارَ        [ونَ اَل َيْفُتُ  ُيَسبيُحوَن اللَّ

می اندازید؟ نما برایتان کتابی نازل کرده ایم که مایه ی بیداری و بزرگواری شما است. پس آیا عقلتان را به کار »

اند و ما آنها را در هم شکسته ایم و بعد از نابود ساختن آنها، قوم دیگری را و بسیارند آبادی هایی که ظالم بوده

آمدند که از چنگ آن بگریزند. کردند، درصدد بر میروی کار آورده ایم، آنها همین که عذاب ما را احساس می

دادیم(: نگریزید و به همان زندگانی که ان را به تمسخر، مخاطب قرار میکردند و ما آن)اما راه گریزی پیدا نمی

در آن غرق خوشگذرانی بودید و به خانه های خودتان بازگردید، چه بسا که )درباره آنها( مورد سوال واقع شوید! 

ردند تا آنگاه کر میگفتند: ای وای بر ما! براستی که ظالم بودیم! و همچنان این سخنان را تکرا)اینجا بود که( می

بین آنها است، برای بازی نیافریده ساختیم! ما آسمان ها و زمین و آنچه را درکه ایشان را درو کرده و خاموش می

ه خود انتخاب خدایانخواستیم یک سرگرمی را انتخاب بکنیم، چیزی متناسب با شأن محال( می ایم. اگر )به فرض

را از هم  ، مغز باطلکنیم. بلکه حق را بر سر باطل می اندازیم و آنگاه حق یکردیم ولیکن ما چنین کاری نممی

شود و بدا به حال شما کافران به خاطر توصیفات )ناروائی که در مورد( پاشد و بالفاصله باطل محو و نابود میمی

آورید. هرآنچه در آسمان ها و زمین است، ملک خدا است و آنها که در پیشگاه او هستند عمل میخداوند به

رانند شوند و شب و روز را به تسبیح می گذزنند و خسته و درمانده نمینمی)فرشتگان(، هیچگاه از عبادت او سرباز 

 (24-14: )انبیاء  «و هرگز سستی به خود راه نمی دهند

کند و طبیعت تکوین انسان و طبیعت تمامی این جهان پیرامون ژرفنای خود درک می فطرت انسان این حق را در

ر پایه حق استوار شده است و این حق در آن اصیل و ریشه دار می باشد کنند که این هستی باو به فطرتش الهام می

خود را  رود نقشو بر ناموس الهی ثبات یافته است و لذا هیچگاه دچار تزلزل نمی شود و به راه های انحرافی نمی

ادف های ر خط تصکند و هرگز دای از آن با پاره ای دیگر برخورد پیدا نمینماید و پارهمختلف و نابجا ایفا نمی

زودگذر و جهش های رمنده و بر طبق هوس های دگرگون شونده و امیال سرکش نفسانی، سیر نمی کند! و 

همواره براساس نظام دقیق و محکم و مقدر شده خود به پیش می رود. بنابراین اولین ناسازگاری در بین انسان و 

خود تحت تاثیر هوس های نفسانی اش رویگردان بشود آید که او از حق نهفته در اعماق فطرت زمانی بوجود می
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به این ترتیب که برای زندگی خود شریعتی را برگزیند که آن را نه از شریعت خدا و بلکه از همین هوس ها 

 برگرفته باشد و حاضر نگردد که مثل این جهان خاضع در برابر موالی خود، تسلیم خداوند بشود!.

اد و جماعت ها و امت ها و نسل ها رخ می دهد چنانکه در بین بشر و جهان پیرامون نظیر این سازگاری در بین افر

گردد نیروها و ذخایر جهان به جای آنکه در جهت عمران و او نیز بوقوع می پیوندد و این ناسازگاری موجب می

 ازند.برای سعادت انسان ها به کار گرفته شوند، عوامل نابودی و اسباب بدبختی آنها را فراهم س

بنابراین، هدف معلوم از برپا شدن شریعت خداوند در زمین، تنها عمل کردن به خاطر آخرت نیست. چون دنیا و 

آخرت با هم دو مرحله ی مکمل یکدیگر هستند و شریعت خداوند میان این دو مرحله در زندگی انسان و در بین 

 تمام زندگی با آن ناموس عام الهی، ایجاد هماهنگی می کند.

هماهنگ شدن با آن ناموس، سعادت انسان ها را به آخرت حواله نمی دهد بلکه در همین مرحله ی نخست دنیا 

 نیز آن را تحقق می بخشد و سپس در سرای آخرت آن را به اتمام و اکمال می رساند.

ر طبیعت نیز د اساس بینش اسالمی از کل وجود و از وجود انسانی در سایه این وجود کلی، همین است و این بینش

خود با تمام بینش های دیگری که بشر آنها را شناخته است، اختالف جوهری دارد و از این رو، التزامات و تعهداتی 

 را ایجاد می کند که هیچ بینش دیگری در هیچ یک از نظام ها و تئوری ها، قادر به ایجاد آن ها نمی باشد.

ند، وجود ارتباط کامل را در بین حیات بشر و حیات جهان و در در این جهان بینی ملتزم بودن به شریعت خداو

نماید و مقتضی ضرورت تطابق یافتن آن ناموس عام با میان ناموس حاکم بر فطرت بشر و این جهان، اقتضا می

شریعت سازمان دهنده زندگی انسان نیز هست و با ملتزم بودن به شریعت خداوند است که عبودیت بشر برای خدا 

واند مدعی تکند همان گونه که عبودیت این جهان فقط برای خدای تعالی است و هیچ انسانی نمیپیدا می تحقق

 آن برای خودش بشود.

زورگو و ظالم صورت گرفته است، به « نمرود»و  یان نیای امت اسالم حضرت ابراهیمای که در ممناظره

علی رغم اینکه مدعی حق سلطنت بر انسان ها در  کند. نمرودضرورت وجود همین تطابق و هماهنگی اشاره می

مبهوت  در برابر ابراهیم هان را بکند وزمین بود اما نتوانست ادعای سلطنت و حاکمیت بر افالک و بر کرات ج

کسی شایستگی دارد بر زندگی انسان ها حکم براند که تمام جهان هستی در گوید:به او می ماند و ابراهیم

 و باشد و نمرود نتوانست در مقابل این برهان، پاسخ بدهد:قبضه ی قدرت ا
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ْ َترَ ] هِ رَ  ِِف  اِليمَ إِْبرَ  َحاجَّ  الَِّذي إََِل  َأََل ـهُ  ََتاهُ  َأنْ  بي َ رَ  اِليمُ إِْبرَ  َقاَل  إِذْ  اْلُْْلَك  اللَّ يِي الَِّذي ِبي  يِيُأْح  َأَنا َقاَل  َوُيِميُت  َُيْ

ْمِس ِمَن اْلرَْْشِ  اِليمُ َقاَل إِْبرَ   َوُأِميُت  ـَه َيْأِِت بِالشَّ ا ِمَن اْْلَْغرِ  ِق َفإِنَّ اللَّ ـُه اَل َُیِْدي  َفُبِهَت الَِّذي َکَفرَ  ِ  َفْأِت ِِّبَ اْلَقْوَم  َواللَّ

       [الظَّاْلنِِیَ 

اخت. احتجاج پردآیا ندیده ای آن کس را که وقتی خداوند به او پادشاهی داد با ابراهیم در مورد پروردگارش به »

ن( گرداند و می میراند. او گفت: من نیز )با عفو کردآنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده می

رب آورد، تو آن را از مغمیرانم. ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرق بر میگردانم و )با کشتن( میزنده می

 (264)بقره:   «کنده و مبهوت شد و خداوند قوم ظالمین را هدایت نمیبرآور. پس آن کافر )از پاسخ( واماند

 و راست فرموده است خدای بزرگ آنجا که می گوید:

ـهِ  ِدينِ  َأَفَغْْيَ ] ََمَواِت  ِِف  َمن َأْسَلمَ  َوَلهُ  َيْبُغونَ  اللَّ ا ضِ َواْْلَرْ  السَّ اَوَکرْ  َطْوع      [َجُعونَ ُيرْ  َوإَِلْيهِ  ل 

جویند )که اسالم است(؟ در حالیکه هرآنچه در آسمان ها و در زمین است همه از روی خدا را می آیا جز دین»

 (41)آل عمران:   «اختیار و یا از روی اجبار، در برابر او تسلیم هستند و به سوی او بازگردانده می شوند
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 اسالم تمدن است

 .جامعه ی جاهلیو  جامعه ی اسالمیاسالم تنها دو نوع جامعه را به رسمیت می شناسد، 

جامعه »ای است که عقیده، عبادت، قانون، نظام و اخالق و رفتار آن مطابق با اسالم باشد. اما جامعه« جامعه اسالمی»

ای است که منطبق با اسالم نباشد و عقیده و بینش ها و ارزش ها و موازین و نظام و شرایع و اخالق جامعه« جاهلی

 می بر آن حکم نراند.و رفتار اسال

« لمانمس»جامعه ای که شریعت خداوند قانون آن نباشد ولو آن جامعه را مردمانی تشکیل بدهند که خویشتن را 

بنامند و حتی نماز بجای آورند و روزه بگیرند و به حج بروند، جامعه اسالمی نخواهد بود! و همچنین جامعه ای 

شرح و تفصیل داده است، از پیش خود برای  قرر فرموده و پیامبر اوخداوند م که یک اسالم را مغایر با آنچه

 بنامد، جامعه اسالمی به حساب نمی آید.«! اسالم مترقی»خود ابداع نماید و آن را مثالً 

تواند به صورت های مختلفی که همه آنها جاهلی هستند نمود پیدا کند: گاهی در شکل جامعه می« جامعه جاهلی»

کند ونظام موسوم به د که وجود خدای تعالی را انکار می نماید و تاریخ را تفسیری مادی میشوای ظاهر می

گذارد. گاه نیز در شکل جامعه ای ظاهر می شود که وجود خدا را انکار را به مورد اجرا می« سوسیالیسم علمی»

می نماید! به این ترتیب که شریعت دهد و از حکومت در زمین، عزل کند اما به او فرمانروایی در آسمان را مینمی

کند و ارزشذهای ثابتی را که او برای زندگانی بشر مقرر فرموده است، حاکم او را در نظام زندگی پیاده نمی

ها و کلیساها و مساجد به عبادت خداوند بپردازند گذارد که در صومعهگرداند. این جامعه مردم را آزاد مینمی

ار پیاده شدن قانون خدا در زندگی خودشان باشند و از این رو، الوهیت خداوند را در دهد خواستولی اجازه نمی

 کند و یا مانع از تحقق یافتن آن می گردد:زمین چنانکه در آیه ذیل بدان تصریح شده است، نفی می

ََمِء إِلَـٌه َوِِف اْْلَرْ ]     [إِلَـهٌ  ضِ َوُلَو الَِّذي ِِف السَّ

 (40 )زخرف:  «در آسمان و هم در زمین ، خدا استو او کسی است که هم »

 به عالوه، چنین جامعه ای آنچنان که از آیه ذیل بر می آید، در قلمرو دین خدا نیز قرار نمی گیرد:

ـهِ ] ْکُم إاِلَّ لِلَّ اهُ  َتْعبُُدوا َأالَّ  َأَمرَ   إِِن اَْلُ ينُ  َذلَِك  إاِلَّ إِيَّ      [اْلَقييمُ  الدي

استوار « دین»نکنید چون « عبادت »بکند و او فرمان داده است که جز او را « حکم»حق دارد  تنها خداوند»

 (04)یوسف:  «نگهدارنده )زندگی( همین است
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ای هر چند که وجود خدا را نیز قبول بکند و مردم را آزاد بگذارد که در صومعه ها و کلیساها و لذا چنین جامعه

 انجام برسانند، باز  با این حال یک جامعه جاهلی است. و مساجد، شعائر تعبدی خود را به

 می باشد و جوامع جاهلی در اشکال« جامعه متمدن»در نتیجه، تنها جامعه اسالمی با این توصیفات است که یک 

 متعدد خود همگی عقب افتاده اند! و الزم می نماید که درباره این حقیقت بزرگ، توضیح بیشتری داده شود.

اما  ، زیر چاپ دارم.«به سوی یک جامعه متمدن اسالمی»اعالم کرده بودم که کتابی تحت عنوان  من یک وقتی

جامعه  به سوی»را حذف کردم و به اینکه عنوان کتاب با توجه به موضوع آن « متمدن»در اعالن بعدی خود، کلمه 

 باشد، اکتفا ورزیدم.« اسالمی

ی نویسد جلب نموده و آن را نوعا که آن را با زبان فرانسوی میاین تغییر عنوان، نظر یک نویسنده الجزائری ر

تلقی کرده بود و اظهار تأسف نموده بود که این فرآیند ناخودآگاهانه موجب گردد « دفاع روانی درونی از اسالم»

 پی ببرم!.« مشکل»نتوانم به حقیقت 

خواستم م و هنگامی که برای بار اول میمن این نویسنده را معذور می دارم چون خود من هم قبالً مثل او بود

کند!. مشکل آن روز من همانطور که کردم که او اکنون فکرمیدرباره این موضوع بنویسم، همانطور فکر می

 بود!.« تعریف تمدن»مشکل امروز او می باشد در 

آن  ه بودم از فشارمن علی رغم اینکه درآن هنگام نیز یک خط مشی اسالمی واضح داشتم، اما هنوز هم نتوانست

رسوبات فرهنگی برتکوین عقلی و روحی خود، رهایی یابم که از مصادر اجنبی و بیگانه با احساس اسالمی ام، 

نشأت گرفته بودند و براستی آن رسوبات اندیشه ی مرا مغشوش و تحت الشعاع خود قرار داده بودند!. طرز تلقی 

کرد و اندیشه ام را مغشوش می ساخت و نمی گذاشت به ور میهمواره در ذهن من خط« تمدن»بینش اروپایی از 

 یک دید واضح و اصیل دست یابم.

است و لذا افزودن کلمه « جامعه اسالمی»همان « جامعه متمدن»بعدها حقیقت بر من آشکار شد و دریافتم که 

ن شود بر ذهباعث می کند و حتی برعکس، این کلمهموردی ندارد و چیز تازه ای را بدان اضافه نمی« متمدن»

های بیگانه غربی بیفتد که قبالً اندیشه مرا مغشوش ساخته بودند و مانع از دست یافتن من به خواننده، همان سایه

 این دیدگاه واضح و اصیل می شدند!

 است و لذا می بایست به توضیح این حقیقت بزرگ بپردازیم.« تعریف تمدن»بنابراین، اختالف بر سر 
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ه، تنها در صورتی انسان ها از عبودیت یکدیگر بطور کامل و حقیقی آزاد هستند که در این جامعه، در یک جامع

تمدن »حاکمیت برتر نمودار شده در سیادت شریعت الهی به خداوند واگذار شود و تنها در این صورت است که 

قی و کامل انسان و کرامت کند. چون تمدن انسان یک قاعده ی اساسی از آزادی حقیمصداق پیدا می« انسانی

قانون وضع نمایند و « ارباب»کند و لذا اگر در جامعه ای، عده ای به عنوان مطلق تمام افراد جامعه را اقتضا می

تابع قوانین آنها بشوند، هرگز در این جامعه، آزادی انسان و کرامت تک تک افراد « بردگان»سایرین نیز همانند 

 سد!جامعه نمی تواند به تحقق بر

باید همین جا توضیح بدهیم که تشریع برخالف مفهوم ناقص و نارسایی که امروزه از کلمه تشریع در اذهان جای 

لید ها و ارزش ها و موازین و عادات و تقاشود و لذا بینش ها و برنامهگرفته است فقط به احکام قانونی منحصر نمی

ی یک او وقتی در جامعه آورندر فشارآنها سر تسلیم فرود میبرابهای مردم درو تودههمگی تشریع هستندموجود،

عده بیایند و این جبرها را بوجود بیاورند و افراد دیگر جامعه نیز آن ها را بپذیرند، این جامعه دیگر آزاد نیست و 

 به عبارت هستند و« برده» و عده ای « ارباب»ای است که درآن عده ای در واقع همانطور که قبالً گفتیم جامعه

 است!« جامعه جاهلی»دیگر یک جامعه ی عقب افتاده و یا در اصطالح اسالمی آن یک 

راند و مردم با رهانیدن خود از عبادت بندگان ای است که فقط یک خدا بر آن حکم میجامعه اسالمی تنها جامعه

تمدن انسانی است، به دست آیند و آزادی کامل و راستین خود را که زیربنای به عبادت خدای یگانه در می

زمین و  در« خلیفه خدا بودن»توانند به کرامتی که خداوند برایشان مقدر فرموده است، برسند و آورند و میمی

 اعالن نمایند.« اعلی مأل»تکریم خود را در 

همه این  ووقتی که عامل اساسی پیوند تجمع در یک جامعه، عقیده و جهان بینی و اندیشه و برنامه زندگی باشد 

یابد و جون مصدرشان ها از یک خدای واحد صادر شده باشند، بشر در این جامعه مقام واالی خود را باز می

یعنی « ی های انسانویژگ»معبودهای زمینی نیست، به عبودیت بشر برای بشر گرفتار نمی شود. و این تجمع، برترین 

ر عامل پیوند تجمع در یک جامعه، نژاد و رنگ و قوم و آورد اما اگویژگی های روح و فکر را به تجسم در می

ها باشد، مسلماً نوع رنگ و قوم و سرزمین نخواهند توانست جای آن ویژگی های برتر سرزمین وامثال این رابطه

انسان را بگیرند. چون انسان بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ و قوم و خاک نیز انسان است در حالیکه بدون فکر 

، انسان نیست! به عالوه ، او می تواند در پرتو اراده ی آزاد خود عقیده و جهان بینی و اندیشه و برنامه و روح

تواند رنگ و نژاد خود را عوض بکند و یا زادگاه خود را در میان یک قوم ویا زندگی اش را تغییر بدهد اما نمی

ند نده ی افراد یک جامعه، چیزی باشد که همه بتوانیک سرزمین از قبل تعیین نماید. پس اگر عامل به هم پیوند ده
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آزادی اراده و انتخاب خود را در آن اعمال بکنند، آن جامعه یک جامعه متمدن است . در مقابل، اگر افراد یک 

جامعه بر اساس امری خارج از اراده ی انسانی گرد هم آیند، جامعه آن ها عقب افتاده و در اصطالح اسالمی آن، 

 است!.« ه جاهلیجامع»یک 

جامعه ی اسالمی تنها جامعه ای است که در آن عمل پیوند دهنده افراد، عقیده می باشد و این عقیده در آن ، نژاد 

مشترکی است که سیاه و سفید و سرخ و زرد و عرب و فارس و رومی و حبشی و دیگر نژادهای زمین را در یک 

-عبودیت خود را تنها برای خدا به انجام میآنها خدا است و آورد. امتی که پروردگارامت واحده، گردهم می

ترین فرد در میان آن ها، پرهیزکارترین فرد آن ها است و همگان برابرند و براساس امری گردهم رسانند و گرامی

 می آیند که خداوند برای آنها تشریع فرموده است و احدی از بندگان آن را وضع نکرده اند!

« انسانی»برترین ارزش شناخته بشود و ارزش و اعتبار انسان به ویژگی های « انسانیت انسان»امعه، وقتی که در یک ج

به هر شکل ارزش برتر به حساب آید چه در شکل « ماده»است اما اگر « متمدن»او باشد، چنین جامعه ای براستی 

انکه در آن چن« تولید مادی»های  و آن چنانکه در تفسیر مارکسیستی تاریخ! وجود دارد و چه در شکل« تئوری»

امریکا و اروپا و دیگر جامعه هایی که تولید مادی را ارزش برتر تلقی می نمایند و ویژگی های انسانی را در پایش 

کنند، در هر صورت این چنین جامعه ای عقب افتاده و یا در اصطالح اسالمی آن، یک جامعه جاهلی قربانی می

 است!

یعنی جامعه اسالمی، هیچگاه به ماده چه در شکل تئوری آن )به اعتبار اینکه این جهانی که در البته جامعه متمدن 

گذاریم، از ماده تشکیل شده است( و چه در شکل آن تاثیر میشویم و برکنیم و از آن متأثر میآن زندگی می

اصول خالفت خداوند در زمین کند. تولید مادی هم خودش یکی از با دیده تحقیر نگاه نمی« تولید مادی»های 

است و فقط چیزی که هست این است که جامعه اسالمی، ماده را به عنوان ارزش برتر! قبول ندارد. و اجازه 

و  «خانواده»دهد که اصالت ها و ویژگی های انسان و آزادی و کرامت او در پای آن قربانی بشوند و شالوده نمی

نادیده گرفته شوند وبسان جامعه های جاهلی، ارزش های واال و فضائل  اصول آن و اخالق و حرمت های جامعه ،

 و حرمت ها بخاطر افزایش تولید مادی، پایمال گردند!.

مبتنی بر آن ها، در یک جامعه حاکم باشند، آن جامعه یک جامعه « اخالق انسانی»و « ارزش های انسانی»وقتی که 

ای پیچیده و بدون ثبات نیستند و چنانکه تفسیر مادی ی هم مسألهمتمدن است و ارزش های انسانی و اخالق انسان

اشند که بر بو متغیر و دگرگون شونده نمی« تحول پذیر»برند، ارزشهایی گمان می« سوسیالیسم علمی!»تاریخ و 

 یک حال باقی نمانند و به هیچ اصلی باز نگردند!
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هند دی و منحصر بفرد انسانی را در انسان رشد میاین ها آن اخالق و ارزش هایی هستند که خصائص غیرحیوان

سازند و با دسته ای از ارزش واین بُعد را که موجب امتیاز و جدا بودن او از حیوان است، در وجودش غالب می

 ها و اخالق که موجب رشد و غلبه یافتن جوانب مشترک انسان و حیوان در انسان می شوند، کامالً فرق دارند.

دار در آن پدی« ثابت»مسأله در جایگاه حقیقی خودش قرار داده شود، یک خط جدا کننده و قاطع و چنان چه این 

! را رد «سوسیالیست های علمی»و «! تطور»خواهد گشت که فرآیند تحول پذیری مستمر مورد ادعای باورمندان به 

 می کند.

کند چون در ورای اختالف محیط، یک بنابراین مقررات و عُرف محیط نیست که ارزشهای اخالقی را تعیین می

رمایه س»و یا « صنعتی»و « کشاورزی»بندی کردن ارزش ها و اخالق با عناوین میزان ثابت وجود دارد و لذا طبقه

و همچنین عنوان کردن اخالق و ارزش های ساخته محیط « پرولتاریایی»و « بورژوای»و یا « سوسیالیستی»و « داری

دوره ی تاریخی خاص و امثال این تغییرات سطحی و فرمالیته، نادرست وبی معنی  و سطح زندگی و طبیعت یک

،البته اگر این تعبیر « حیوانی»و ارزش ها و اخالق « انسانی»است و در ورای همه این ها فقط ارزش ها و اخالق 

، «جاهلی»ق و ارزش ها و اخال« اسالمی»صحیح باشد و یا در اصطالح اسالمی آن ها فقط ارزش ها و اخالق 

 وجود دارند!.

،یعنی آنها که جوانب متمایز کننده از حیوان را در انسان رشد « انسانی»اسالم، این اخالق و ارزش هایش را 

دارد و در تمام جامعه های تحت کنترل خود به ایجاد و تثبیت و صیانت این ارزشها و اخالق، دهند، مقرر میمی

کند که این جامعه در دوره کشاورزی و یا صنعت قرار بگیرند و یا جامعه ورزد و برایش فرق نمیمبادرت می

هایی بدوی باشند و از طریق دامداری امرار معاش نمایند و یا اینکه شهرنشین و مستقر بوده و یا در حالت فقر یا 

به حیوانیت ل یافتن به مرتخواهد ویژگی های انسانی را به تعالی برساند و آن ها را از تنزغناء به سر ببرند. اسالم می

محفوظ بدارد چون خط صعودی در این ارزش ها و اعتبارات از قعر حیوانیت به طرف اوج انسانیت سیر می کند 

 نامید و در حقیقت ، چیزی«! تمدن»و لذا اگر این خط در یک تمدن مادی تنزل پیدا کند، دیگر نمی توان آن را 

 بود! نخواهد« جاهلیت»جز عقب افتادگی و یا 

 کارها در بین زن و شوهر، سامان« تخصصی بودن»باشد و خانواده هم بر اساس « خانواده»وقتی شالوده یک جامعه، 

است. چون خانواده  «متمدن»ای براستی بگیرد و تربیت نسل آینده، مهمترین وظیفه خانواده تلقی بشود، چنین جامعه

اره که در بند قبل بدان اش« انسانی»شد که ارزش ها و اخالق  به این ترتیب در سایه برنامه اسالم محیطی خواهد

رسند و بدون شک جز در نهاد کنند و در نسل جدید به نمود میآیند  و رشد پیدا میکردیم در آن بوجود می
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یابد. اما اگر زیربنای جامعه، روابط جنسی )موسوم به روابط آرمان تحقق نمیخانواده، در هیچ نهاد دیگری این

جنسی آزاد( و زاد و ولد )نامشروع( باشد و روابط زن و شوهر بر اساس هوی و هوس و تحریکات جنسی شکل 

وظایف و تکالیف خانوادگی در آنها منظور نگردد و زن، وظیفه خود را تنها آرایش و « تخصصی بودن»بگیرد و 

یا جامعه  ار بگذارد و به انتخاب خودشدلبری و فتنه انگیزی بداند و وظیفه اساسی یعنی پرورش نسل آینده را کن

و « ادیتولید م»در « انسان سازی»ترجیح بدهد که مهماندار هتل، هواپیما و یا کشتی بشود و انرژی خود را بجای 

، مهمتر و ارزشمندتر است« انسان سازی»صرف بکند و بر این باور باشد که تولید مادی از « ساخت ابزارآالت»

ساب به ح« جاهلیت»ر مقیاس انسانی، عقب افتادگی تمدن و در اصطالح اسالمی آن، چنین وضعیت و حالتی د

 آید!.می

ای است که بطور دقیق حالت جامعه یعنی عقب افتاده و پیشرفته بودن قضیه خانواده و روابط میان زن و مرد، قضیه

آن ها ارزش ها و اخالق و  هایی که درکند و لذا آن جامعهآن و یا جاهلی و اسالمی بودن ان را مشخص می

تمایالت حیوانی بر این رابطه حکم براند، به هر درجه از پیشرفت صنعتی و اقتصادی و علمی! هم که برسند، 

 هرگز به خطا نمی رود.« انسانی»توانند جامعه هایی متمدن باشند این مقیاس در قیاس درجه پیشرفت نمی

از طبیعت « انسانی»آنچه با تمییز اند که از هرآنچنان مسخ شده« اخالقی»های جاهلی امروز، مفاهیم در جامعه

ارتباطی داشته باشد، تهی هستند! و بدین جهت روابط نامشروع جنسی و حتی روابط جنسی نامتعارف « حیوانی»

دی و اآیند و تقریباً مفاهیم اخالقی تنها در محدوده معامالت اقتصهم در این جوامع، رذیله اخالقی به حساب نمی

« تین کیلرکریس»کنند. برای مثال، رسوایی معنی پیدا می« مصلحت دولت»گاهی نیز در روابط سیاسی و در حدود 

وزیر انگلستان، در عرف جامعه انگلیس از جنبه جنسی آن نابه هنجار نبود بلکه از آن جهت نابه هنجار « پروفیمو»و 

فت که ری دریایی روسیه نیز دوست شده بود! و بیم آن میو شرم آور بود که کریستین کیلر با یک جاسوس نیرو

اسرار دولت از طریق رابطه وزیر با این خانم به خطر بیفتد! و بعالوه، پارلمان انگلستان هم به خیانت او پی برده 

بود! رسوائی های مشابه آن نیز در مجلس سنای آمریکا و در میان جاسوس ها و کارمندان انگلیسی و آمریکایی 

که به روسیه گریختند، هیچکدام بخاطر انحرافات جنسی، رسوایی تلقی نشده اند و بلکه تنها به سبب خطری که 

 برای اسرار دولت داشته اند، غیراخالقی به شمار آمده اند!.

نگاران و داستان پردازان این را صراحتاً به زنان و های جاهلی اینجا و آنجا، نویسندگان و روزنامهدر جامعه

دوست  . رذیله ی اخالقی آن است که پسر به: این روابط آزاد جنسی، رذیله اخالقی نیستندگویند کهدوشیزگان می

دخترش خیانت کند و یا دختر به دوست پسرش خیانت نماید و در عشق او اخالص نداشته باشد! و حتی این یک 
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و زن او همچنان عفت خود را نگاه دارد!  رذیله اخالقی است که شوهر از هوس های عاشقانه اش افتاده باشد

فضیلت اخالقی آن است که شوهرش برای او رفیقی پیدا کند تا زنش جسم خود را به امانت به او بسپارد!. محور 

ده ها رمان و داستان همین است! و صدها آموزش رسانه ای و تصاویر کاریکاتوری و لطیفه و فکاهی همین را 

 نمایند!الهام می

متمدن ، جوامعی عقب افتاده و غیر«انسانی»و با مقیاس قرار دادن خط پیشرفت « انسان»ها از نقطه نظر ه جامعهاینگون

 هستند.

اس براس« خانواده»تمایالت حیوانی و محدود ساختن آنها در چهارچوب « کنترل»خط پیشرفت انسانی در جهت 

را به انجام برسانند که هدف از آن لذت بردن و کام « ای انسانیوظیفه»کند تا تمایالت بتوانند ، سیر می«واجب»

متمایز « انسانی»جویی نباشد و بلکه هدف از آن پرورش و آماده کردن یک نسل انسانی باشد که در میراث تمدن 

با بروز ویژگی های انسانی، جای نسل حاضر را بگیرد و پرورش دادن نسلی هم که بتواند در ویژگی های انسانی 

ای ممکن است که با ضمانت های ماید و خود را از ویژگی های حیوان دور بدارد، تنها در دامان خانوادهپیشرفت ن

امنیت و استقرار عاطفی احاطه شده باشد و براساس همان واجبی شکل بگیرد که از واکنش های ناگهانی دچار 

ی آید و مفهوم اخالقپلید و مسموم بار میتزلزل نمی شود و مسلماً در جامعه ای که با آن رهنمودها و انگیزش های 

 گردد و از تمام آداب زناشویی تهی می شود، این کانون پرورش انسانی نمی تواند بوجود بیاید.در آن مسخ می

به خاطر این ها است که ارزش ها و اخالق و الهام ها و ضمانت های اسالمی، برای انسان شایستگی دارند و بنابر 

 و جامعه اسالمی نیز جامعه متمدن محسوب« باشداسالم، همان تمدن می»است که « تحول ناپذیر»همین مقیاس ثابت 

 گردد.می

با شیوه ی درست آن به خالفت خداوند در زمین بپردازد یعنی اینکه عبودیت خود را به خداوند « انسان»نهایتاً وقتی 

دا را به تحقق برساند و اعتراف به مشروعیت اختصاص بدهد و از عبودیت غیرخدا رهایی یابد و فقط برنامه خ

برنامه هر غیرخدایی را مردود بداند و در سراسر زندگی خود تنها شریعت خدا را حاکم بکند و از حاکم گردانیدن 

هر شریعت دیگری جز آن سر باز زند و براساس ارزش ها و اخالقی زندگی بکند که خداوند برایش مقرر فرموده 

اخالق به عاریت گرفته را دور بیندازد و آنگاه بعد از همه ی این ها، به شناسایی قوانینی که است و ارزش ها و 

خداوند در متن این جهان مادی به ودیعت نهاده است، بپردازد و آنها را برای پیشبرد زندگی و استخراج مواد خام 

یرد. چون خداوند، آن قوانین کَونی زمین و روزی ها و قوت هایی که خداوند در زمین قرار داده است، بکار بگ

را مانند مهرهایی برای این مواد خام و قوت ها و روزی ها زده است و به انسان قدرت گشودن آن ها را نیز در 
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حدی که به کار خالفت او بیایند، عطا فرموده است. به عبارت دیگر، وقتی که انسان بر اساس پیمان و شرط 

د های رزق و روزی را به جریان بیندازردازد و این توانایی را پیدا کند که سرچشمهخداوند، در زمین به خالفت بپ

و ماده خام را از طریق صنعت به اشکال متناسب درآورد و صنایع گوناگون را برپا نماید و از تمام دانش های فنی 

رساند، و خداپسندانه به انجام ب «ربانی»دستاورد انسان در طول تاریخ بهره برداری بکند. وقتی که همه این امور را 

پرداختن او به خالفت خداوند به این نحو عبادت خداوند خواهد بود و آن وقت این انسان هم یک انسان کامالً 

ای به قله تمدن رسیده است. بنابراین، ابداع مادی به تنهایی در اسالم تمدن نامیده متمدن است و این چنین جامعه

ت که این تمدن با جاهلیت توأم باشد و خدای تعالی نیز نمونه هایی از این نوع ابداع نمی شود و حتی ممکن اس

 مادی را در معرض وصف جاهلیت ذکر فرموده است:

ُلُدونَ  َلَعلَُّکمْ  َمَصانِعَ  َوَتتَِّخُذونَ  * َتْعَبُثونَ  ََية   يعٍ َأَتْبنُوَن بُِکلي رِ ] ُقوا * ينَ َوإَِذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّارِ  * ََّتْ ـهَ  َفاتَّ  اللَّ

ُقوا * َوَأطِيُعونِ  ُکم الَِّذي َواتَّ ُکم * َتْعَلُمونَ  بََِم  َأَمدَّ إِِّني َأَخاُف َعَليُْکْم َعَذاَ  َيْوٍم  *َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن  * بَِأْنَعاٍم َوَبننِیَ  َأَمدَّ

  [َعظِيمٍ 

گی )قدرت و بی باکی شما( باشند و زندهود به قوم خود گفت:( آیا بر فراز هربلندی، کاخ می سازید که نشانه »)

را به عبث و در بیهودگی بگذرانید؟ و کارگاه های )عظیم سنگ تراشی( دایر می کنید بدان امید ) که از مرگ و 

نابودی برهید و ( جاودان بمانید؟ و وقتی بر دیگران حمله بردید، همانند مقتدران زورگو حمله ببرید؟! پس )ای 

بترسید و مرا اطاعت نمایید و بترسید از آن کس که شما را با چیزهایی که خود بدان  قوم من!( از خشم خدا

آگاهید، یاری داده و با چهارپایان و پسران و با باغ ها و چشمه ساران مدد کرده است. راستی من از عذاب روزی 

 (116-124: )شعراء  «بزرگ بر شما بیمناکم

َبالِ  ِمنَ  َلِضيٌمَوَتنِْحُتونَ  َطْلُعَها َوَنْخلٍ  وعٍ َوُزرُ  َوُعُيونٍ  َجنَّاٍت  ِِف  ننِیَ َمِ  َلاُلنَا َما ِِف  ُکونَ َأُتْتَ ] ا َفارِ بُ  اْْلِ ُقوا ِلنیَ ُيوت   َفاتَّ

ـهَ       [ُيْصلُِحونَ  َواَل  ضِ اْْلَرْ  ِِف  ُيْفِسُدونَ  الَِّذينَ  فنِیَ اْْلُرْسِ  َأْمرَ  ُتطِيُعوا َواَل   َوَأطِيُعونِ  اللَّ

ح به قوم ثمود گفت: ای قوم من !( آیا گمان می کنید که همواره امن و امان در این زندگی پر از رفاه و ناز صال»)

و نعمت و در میان باغ ها و چشمه ساران و کشت ها و نخلستان هایی که میوه های گوارا و زود هضم دارند، به 

برای خود خانه می تراشید؟! پس )ای قوم  حال خود رها می شوید و همچنان بامهارت و چابکی در دل کوه ها

من!( از خشم خدا بترسید و مرا اطاعت نمائید و فرمان آن مسرفین  را اطاعت نکنید. آن ها که در زمین فساد می 

 (105-162)شعراء:   «کنند و در پی اصالح نیستند
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ءٍ  ُکلي  َأْبَواَ   َعَلْيِهمْ  َفَتْحنَا بِهِ  واَفَلَمَّ َنُسوا َما ُذکيرُ ] بْلُِسوَن  ُحواإَِذا َفرِ  َحتَّى ََشْ  *بََِم ُأوُتوا َأَخْذَناُلم َبْغَتة  َفإَِذا ُلم مُّ

ـِه رَ   اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَلُموا َفُقطَِع َدابِرُ  ْمُد لِلَّ        [اْلَعاَْلنِیَ   ي َواَْلَ

 صائب و ضررها(، فراموش کردند، )سنتوقتی که آنچه را به ایشان تذکر داده شده بود )سنت الهی ابتالء به م»

ابتالء  با رفاه و نعمت ها را بکار گرفتیم و( درهای همه چیز را به رویشان گشودیم تا آنجا که بدانچه به ایشان داده 

شده بود، شاد وسرمست شدند وما آنان را ناگهان گرفتار ساختیم و مشرکین ستمکار را تا آخرین فرد آنها نابود 

 «تنها سزاوار خداوند است )که زمین را بدین سان از وجود مشرکین پاک می سازد( کردیم و حمد

 (06-00)انعام: 

نَْت  َفَهاُزْخرُ  ُض اْْلَرْ  َأَخَذِت  إَِذاَحتَّى ] يَّ ُمْ  َأْلُلَها َوَظنَّ  َوازَّ ا اَفَجَعْلنَالَ  اََّنَار   َأوْ  َلْيال   َناَأْمرُ  َأَتاَلا َعَلْيَها ونَ َقاِدرُ  َأَّنَّ  َحِصيد 

ْ  َکَأن       [بِاْْلَْمسِ  َتْغنَ  َلَّ

اند ط شدهند که بر زمین مسلبرگردد و اهل آن گمان میتا اینکه زمین )با انواع نباتات( آذین می بندد و آراسته می»

ک یو به اراده آنها است که چنین سرسبز و خرم گشته است( ولیکن فرمان )نابودی از جانب( ما در شبی و یا در )

کنیم که گویی روز قبل از آن اصالً وجود نداشته رسد و آن چنان آن )سرزمین سرسبز( را درو میروز در می

 (20)یونس:   «است

نامه شمارد و حتی این گونه از پیشرفت را در سایه برچنانکه گفتیم ماده و ابداع مادی را کوچک نمی ولیکن اسالم

ن کردن خداوند، ابمقابل اطاعت به عنوان پاداشی درداند وبندگان خود مینعمت های خداوند برای  خدا نعمتی از

 نعمت را به آنها بشارت می دهد:

ُکمْ رَ  واَفُقْلُت اْسَتْغِفرُ ] هُ  بَّ ار   َکانَ  إِنَّ ََمءَ  ِسلِ ُيرْ  * اَغفَّ ْدرَ  َعَليُْکم السَّ  َجنَّاٍت  مْ لَّکُ  َوََيَْعل َوَبننِیَ  بَِأْمَوالٍ  َوُيْمِدْدُکم * اار  مي

     [اَأَّْنَار   لَُّکمْ  َوََيَْعل

بعد به ایشان گفتم: از پروردگار خویش آمرزش بخواهید چون براستی او بسیار آمرزنده است )و چنانچه این کار »

دان باراند و با عطا کردن اموال و فرزنرا بکنید( خداوند از آسمان برایتان باران های پیاپی و پرخیر و برکت می

 «سازد و رودبارهای پرآب را برایتان مقرر می داردکند و باغ های سرسبز و انبوه بهره شما میا را مدد میشم

 (12-14)نوح: 

َقْوا َلَفَتْحنَا َعَليِْهم َبرَ  ىَوَلْو َأنَّ َأْلَل اْلُقرَ ] ََمِء َواْْلَرْ  َکاٍت ََمنُوا َواتَّ َن السَّ ُبوا َفَأَخْذَناَوَلـ ضِ مي ُلم بََِم َکاُنوا کِن َکذَّ

      [َيْکِسُبونَ 
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-روی آن هامی ساختند، برکات آسمان و زمین را بهآوردند و تقوی پیشه میاگر اهالی این آبادی ها ایمان می»

کردند، سب میکه ک گشودیم ولیکن آن ها به تکذیب )خدا و برنامه خدا( پرداختند و ما نیز آنان را به کیفر اعمالی

 (85 :)اعراف  «گرفتار ساختیم

انند و از رای است که زیربنای پیشرفت صنعتی و زیربنای ارزش هایی است که بر جامعه حکم میمهم آن قاعده

 شود.درست می« انسانی»مجموع آنها ویژگی های تمدن 

دیگر این که، قاعده به حرکت درآمدن و طبیعت تکوین ارگانیک جامعه اسالمی، از آن جامعه منحصر بفردی 

جاهلی،  هایسازد و با هیچ یک از تئوری های تفسیر کننده ی پیدایش و طبیعت تکوین ارگانیک جامعهیم

باشد و این حرکت زاده ی حرکت است و حرکت در آن همیشگی و مستمر می مطابقت ندارد. جامعه اسالمی

 یگاه آنان را در جامعه مشخصکند و در نتیجه، وظایف و جااست که مرتبه و ارزش اشخاص را در جامعه تعیین می

 سازد.می

حرکتی که این جامعه در آغاز از آن زاده می شود، حرکتی است که از خارج محدوده ی زمین و محیط بشری، 

بینش  کند و یکآید، تجسم پیدا میای که از جانب خداوند برای بشر میگیرد. این حرکت در عقیدهنشأت می

کند و برای کار و عمل تاریخ و ارزش ها و آرمان ها برای آن ها ایجاد میخاص را در مورد هستی و حیات و 

نماید که ترجمان همان بینش است. عامل اولیه ی انگیزش این حرکت از ای برایشان تعیین میکردن نیز برنامه

 خارج محیطگیرد و بلکه چنان که گفتیم از خارج محدوده زمین و از نفوس انسان ها و از ماده جهان، منشأ می

 آید و اولین ویژگی طبیعت جامعه اسالمی و ترکیب آن، همین است.بشری برای آن ها می

 به این ترتیب، جامه اسالمی از عنصری خارج از محیط انسان و خارج از جهان مادی نشأت می گیرد.

دون آنکه اند و بنیاورده اند و در حسابشو با این عنصر، قدرتی غیبی که هیچ یک از انسان ها انتظارش را نداشته

آن داشته باشد، اولین گام های حرکت برای برپایی جامعه اسالمی برداشته هیچ انسانی در آغاز امر دخالتی در

شود. یک انسان به این عقیده که از جانب آن مصدر غیبی برای او آمده نیز با آن آغاز می« انسان»شود  و عمل می

ورد، آآورد  و وقتی که همین یک انسان به این عقیده ایمان میری است، ایمان میو فقط براساس تقدیر الهی، جا

تواند این عقیده را بپذیرد و آن گذارد. مسلماً این یک انسان هم نمیجامعه اسالمی )حکما( پا به عرصه وجود می

 را در درون خود محبوس نگه دارد.
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ده ، طبیعتش همین است. طبیعت حرکت زنده را دارد و قدرت آید چون این عقیبلکه حتماً با آن به حرکت در می

دانسته است که  حتماً از آنجا فراتر خواهد رفت! و آن برتری که آن را به این قلب انداخته است، خودش می

 جریان زنده نیز که از طریق آن، این عقیده به این قلب رسیده است، همچنان به راه خود ادامه خواهد داد.

امعه گوید: اکنون شما یک جرسد، خود این عقیده به آن ها مینان به این عقیده تعدادشان به سه نفر میوقتی موم

هستید. یک جامعه اسالمی مستقل هستید و از جامعه جاهلی که بدین عقیده گردن نمی نهد و ارزش های اساسی 

ت باشد، منفصل و جدایید و همین جا اسنمیاین عقیده، ارزش هایی که قبالً بدانها اشاره کردیم ، بر آن حکمفرما 

 که )عمالً( جامعه اسالمی به وجود آمده است!.

بعد آن سه نفر، ده نفر و ده نفر، صد نفر و صدنفر، هزار نفر و هزار نفر هم دوازده هزار نفر می شوند و آنگاه جامعه 

 اسالمی آشکارا اعالم وجود می نماید!

جاهلی و این جامعه نوپا که افرادش را از آن گرفته است و با عقیده و بینش و  قطعاً در طول مسیر در بین جامعه

گیرد و همین ارزش ها و اعتبارات و موجودیت و ساختار خاص خودش از آن جدا شده است، جنگ در می

 هحرکت از نقطه شروع آن تا نقطه موجودیت یافتن آشکارای مستقل، موجب تمایز یافتن یکایک افراد این جامع

کند . ر این جامعه ، مشخص میگردد و ارزش و جایگاه هرکدام از آنها را برحسب میزان و اعتیار اسالمی دمی

گردد بدون آنکه الزم باشد خودش را تزکیه شده جلوه بنابراین، جامعه برای هر فرد ارزش خاص او را قائل می

قیده و ارزش های حاکم بر نفس او و بر جامعه ی دهد و یا خویشتن را به دیگران بشناساند. حتی در آن روز، ع

 او، بر او فشار خواهند آورد که خود را از نگاه هایی که در محیط به او دوخته شده است، پنهان نگه دارد!

سی گذارد ککه سرشت عقیده اسالمی و سرشت جامعه برجوشیده از عقیده اسالمی است، نمی« حرکت»اما همین 

ت در اش و حرکشود حرکت بکند! حرکت در عقیدهد! و هر فرد از افراد این جامعه ناچار مینهان و ناشناخته بمان

اش و در تکوین این جامعه ارگانیک. مسلماً پیرامون او را جاهلیت فراگرفته است و خونش و حرکت در جامعه

ت بر باشد و جهاد تا روز قیامرسوبات آن در نفس او و در نفوس اطرافیان او باقی مانده است و لذا نبرد مستمر می

 دوام خواهد بود!.

شود و تکوین هماهنگ با حرکت و در اثناء حرکت، وضعیت و وظیفه ی هر فرد در این جامعه مشخص می

ارگانیک این جامعه از طریق بوجود آمدن هماهنگی در بین مجموعه افراد آن و مجموعه وظایف آن، به انجام 

 رسد.می
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وند شدو ویژگی از ویژگی های جامعه اسالمی هستند که موجب تمایز یافتن آن می« تکوین» و این « نشأت»این 

و به موجودیت و ترکیب آن و به طبیعت و شکل آن و نیز به نظام آن و اسلوب های اجرایی این نظام، حالت 

دنی نه با آن ها عالج شسازند که دیگر با مفاهیم اجتماعی بیگادهند واین نماها را آن چنان مستقل میممتازی می

گیرند و با روش های ای که با سرشت آن ها غریب باشد، مورد پژوهش قرار نمینخواهند بود و برطبق برنامه

 اجرایی برگرفته از یک نظام دیگر نیز به اجرا در نخواهند آمد!.

ت که شکل تاریخی نیسجامعه اسالمی همانگونه که از تعریف مستقل ما درباره تمدن معلوم می شود صرفاً یک 

در یادمان های گذشته، مورد کاوش قرار بگیرد. بلکه جامعه ی اسالمی، خواست امروز و آرزوی آینده است و 

توانند بدان دست پیدا کنند و بوسیله آن از گودال جاهلیت که در هدفی است که همه انسان های امروز و فردا می

اظ واقع بودن در این جاهلیت نیز ملت های پیشرفته در ابعاد صنعتی و اند رهایی یابند و از لحقعرش فرو افتاده

 اقتصادی هیچ فرقی با ملت های عقب افتاده ندارند.

مدن ت»که بطور اجمال بدان ها اشاره کردیم، ارزش هایی انسانی هستند که انسانیت جز در دوران  آن ارزش هایی

 روشن سازیم. تمدن« تمدن اسالمی»مقصود خود را از اصطالح به آنها دست نیافته است. )اینجا باید « اسالمی

توان آن را بر پیشرفتی صنعتی یا اسالمی، تمدنی است که این ارزش ها در آن به وفور یافت شود و لذا نمی

 اقتصادی و یا علمی اطالق کرد که با پسروی در این ارزش ها همراه باشد(.

یستند بلکه ارزش هایی واقعی و عملی هستند که با تالش بشری در سایه ن« ایده آلیستی و خیالی»، این ارزش ها

باشند و در هر محیطی با صرف نظر از نوع زندگی حاکم در آن و سطح مفاهیم صحیح اسالمی قابل تحقق می

 تآیند و لذا این ارزش ها نه تنها با پیشرفپیشرفت صنعتی و اقتصادی و علمی موجود در آنجا، به تحقق در می

مایند و به عالوه نکردن در تمام کانال های خالفت تعارض ندارند، بلکه بنابر منطق عقیدتی اسالم بدان تشجیع می

شینند و این نحتی در دیاری که هنوز هم نتوانسته باشد در این کانال ها پیشرفت بکند، دست بسته و بیکار نمی

 این ارزش ها بوجود بیاید.تواند در هر مکان و در همه محیط ها، براساس تمدن می

، توانمندی های ای که این تمدن خواهد داشت، محدود نیست چون این تمدن درهر محیطیالبته شکل های مادی

 پردازد.گیرد و به رشد و توسعه آنها میبالفعل موجود در آن را بکار می

ودیت اما موج ورت تاریخی نیستآن یک صحاکم بر جهت شکل وحجم ونوع زندگیاز بنابراین، جامعه اسالمی

رفاً مقصودمان ، ص« تاریخی»گوییم: گردد. البته این که میو تمدن آن بر پایه ارزشهای تاریخی ثابتی استوار می
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اند و گرنه این ارزش ها ساخته تاریخ نیستند ودر طبیعت آن است که این ارزش ها در تاریخ معینی شناخته شده

 زمان ندارند. خود نیز هیچ ارتباطی با 

 این ارزش ها، حقیقتی هستند که از یک مصدر الهی و آن سوی واقع بشری و وجود مادی، برای انسان آمده اند.

و ارزش  بگیرد اما اصولتواند در ترکیب مادی و تشکیلی خود، شکل های گوناگونی را به خودتمدن اسالمی می

ند و باشره ثابت هستند. چون این ها شالوده های این تمدن میشود، همواهایی که این تمدن براساس آن ها بنا می

گردهم آمدن براساس پیوند عقیده در طی انجام این بندگی و برتری کردن و  فقط خدا را بندگی: )عبارتند از

هند نه دیافتن انسانیت انسان بر ماده و سیادت پیدا کردن آن دسته از ارزش های انسانی که انسانیت انسان را رشد ب

حیوانیت او را و حرمت داشتن خانواده و انجام خالفت در زمین براساس پیمان و شرط خداوند و حاکم قرار دادن 

 برنامه و شریعت خداوند در تمامی شؤون این خالفت(.

ادی آیند، از درجه پیشرفت صنعتی و اقتصتمدن اسالمی که بر اساس این شالوده های ثابت، پدید می« شکل های »

د و لذا گیرپذیرند. چون تمدن اسالمی همان مقدار بالفعل موجود آنها را در هر محیطی بکار میو علمی تاثیر می

که شکل های مختلفی داشته باشد. باید شکل های آن مختلف باشد تا انعطاف کافی را برای  نمایدایجاب می

بتواند برطبق ارزش ها و اصول ی دارا گردد وچهارچوب اسالمسطوح پیشرفت در این داخل شدن تمام محیط ها و

پذیری در شکل های خارجی تمدن بر عقیده اسالمی که خاستگاه این البته این انعطاف  اسالمی، کیفیت بگیرد.

نای شود. اما این انعطاف پذیری به مع، ناشی میگردد بلکه از طبیعت خود این عقیدهباشد، تحمیل نمیتمدن می

 یست و اصوالً در میان این دو تفاوت بسیار زیادی وجود دارد!.بی ثبات بودن ن

ر میان برهنگان آنجا، تمدن بوجود می آورد چون به محض وجود پیدا کردن در آنجا، آن اسالم دردل آفریقا و د

اخل دتمدن لباس پوشیدن که از تعالیم فوری و مسلم اسالم است،پوشانید و مردم آنجا را دربدن های عریان را می

نج های گ شدند و در جهت بهره برداری ازساخت و مردم آفریقا نیز به تدریج از آن سستی نابخردانه خارج میمی

حالت  بهگذاشتند وای را کنار میای یا عشیرهکردند و آن حالت زندگی قبیلهجهان مادی، نشاط عمل پیدا می

ترک می گفتند و عبادت پروردگار جهانیان را در پیش را  1آمدند و عبادت عزلت آفرین توتمهایک امت در می

تمدن برای این محیط با توجه به امکانات بالفعل  گرفتند. اگر این ها تمدن نیست، پس تمدن کدام است؟می

شکل  شود براساس ارزش های ثابت خود، همین است.اما وقتی اسالم در محیط دیگری وارد میموجود در آن

                                                           
ایف قدیم بدان احترام می نهادند و آن را حافظ و روحانی قوم و قبیله خود می دانستند و (: درخت یا جانور خاصی که برخی از اقوام و طوTotemتوتیم ) -1

 از تجاوز نمودن به آن و یا خوردن گوشت آن خودداری می کردند. )مترجم(
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گیرد و به رشد و آورد و موجودی ها و امکانات بالفعل آن را بکار میتمدن را بوجود میز شکل های دیگری ا

نعتی ای معین از پیشرفت صبه این ترتیب، ایجاد تمدن با روش و برنامه ی اسالم به درجه توسعه آن ها می پردازد.

ه کار را در صورت وجود ب و اقتصادی و علمی بستگی ندارد. هرچند که وقتی تمدن ایجاد بشود، این پیشرفت

د بخشد و چنانچه پیشرفتی موجوبرد و اهداف آن را تعالی میبه سرعت و با قدرت آن را به پیش می گیرد ومی

گیرد اما این تمدن در همه گمارد و رشد و به جریان انداختن آن را نیز برعهده مینباشد، به ایجاد آن همت می

یابد و جامعه اسالمی، پیوسته آن طبیعت خاص و ترکیب ارگانیک تمرار میحال بر اساس اصول مستقل خودش اس

ند، شوهای جاهلی میآید وموجب تمایز یافتن آن از تمامی جامعهخود را که از نقطه آغازین حرکتش پدید می

 حفظ خواهد کرد:

ـهِ ] ـهِ   ِصْبَغَة اللَّ       [َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ

 (114 بقره:)  1«ت و چه کسی در رنگ آرایی از خدا بهتر است؟اسالم( رنگ خدایی اس»)

 

 

 

 

                                                           
را در آب رودخانه عمودیه که  قضیه رنگ آرایی که در این آیه مطرح شده است در واقع نوعی اتخاذ موضع در مقابل مسیحی ها است. آنها فرزندان خود -1

طرز فکر  نگویا زرد رنگ بوده است، غسل تعمید می داده اند و رنگ گرفتن از این آب را به معنای پذیرفتن رنگ مسیحیت تلقی کرده اند! قرآن کریم ای

 معرفی می نماید. )مترجم( آنها را مردود دانسته است و پذیرفتن رنگ خدایی را پذیرفتن عقیده الهی)اسالم(  و عملکرد مقتضای آن
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گ در بینش اسالمینعلم و فره  

گفته شد، اختصاص دادن عبودیت محض به خداوند، نیمه اول  (برنامه زندگی است «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »)چنانکه در فصل 

یت این فنیز همین است و فراگرفتن کی «إاِلَّاَّللهَ الَإِلٰ »د و معنای دقیق شهادت دادن به باشنخستین رکن اسالم می

ٌد »دهد و شهادت دادن به نیمه دوم این رکن را تشکیل می عبودیت هم از پیامبر خدا  نیز معنایش «اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

همین است. بازچنان که در همان فصل گفته شد، اختصاص دادن عبودیت مطلق به خداوند نیز وقتی تحقق پیدا 

فرد  ،کند که در عقیده و عبادت و شریعت، تنها خداوند به عنوان فرمانروا و فریادرس پذیرفته شود و در نتیجهیم

برای هیچ غیرخدایی از آفریده « عبادت کردن»نباشد و به « الوهیت»مسلمان برای هیچ احدی جز خدا معتقد به 

 دگان او نداند.را حق هیچ یک از بن« حاکمیت»های خدا باور نداشته باشد و 

ما در آن فصل، معنای عبودیت و اعتقاد و شعائر و حاکمیت را توضیح دایم و در این فصل نیز به توضیح معنای 

 می پردازیم.« علم و فرهنگ»و ارتباط آن با « حاکمیت »

ئع و حکم اخداوند و ارجاع دادن حکم بدان شربه فراگرفتن شرائع قانونی از« حاکمیت»، معنای در بینش اسالمی

ر تشریعات قانونی و حتی در اصول نیز د« شریعت»، معنای گردد. در اسالمن ها منحصر نمیکردن بر اساس آ

و « شریعت»تواند مفاد و معنای شود. چون این مفهوم ناقص و نارسا نمیحکومت و نظام و اوضاع آن خالصه نمی

همه آن چیزهایی است که خداوند برای سازماندهی  به معنای« شریعت خداوند»بینش اسالمی را تجسم بخشد! 

حیات بشری تشریع فرموده است و این تعریف، اصول اعتقاد و اصول حکومت و اصول اخالق و اصول سلوک 

 گیرد.و رفتار و اصول معرفت را تماماً در بر می

 ص اسالم در مورد حقیقتشریعت خدا در اعتقاد و جهان بینی با تمام پایه های این جهان بینی شامل بینش خا

حقیقت حیات غیب و شهود و حقیقت انسان و ارتباطات شهود آن وغیب والوهیت و حقیقت جهان هستی اعم از

ر بین همه ی این حقایق و نحوه برخورد انسان با آنها نمود و تجسم پیدا می کند. همچنین در اوضاع موجود د

گردد تا عبودیت کامل برای خداوند در آنها ی آن ها نیز نمودار میسیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اصول زیربنای

و  دهند یعنی همان چیزی که بنابر معنایی ناقضکه به این اوضاع نظام میبه تجسم درآید.در تشریعات قانونی هم 

 می دهد. اننامیده می شود خود را نش« شریعت»، غالباً نارسا در مقایسه با حقیقت معنای کلمه در بینش اسالمی
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ها سلوک و در ارزش ها و معیارهای حاکم بر جامعه نیز مایه ی قوام اشخاص و اشیاء و پدیده در قواعد اخالق و

با تمام جوانب آن و در کلیه فعالیت های فکری و هنری « علم و معرفت»هستند، جلوه گر می شودو باالخره در 

 نیز تجسم می یابد.

 ، برنامه اخذ شود.حکام شرعی با معنای ناقص و متداول آن باید از خداوندو در تمام این ها درست مثل ا

به معنای خاص حکومت و قانون با توجه به توضیحاتی که دادیم، اکنون دیگر قضیه قابل « حاکمیت»در رابطه با 

ت! مفهوم اس فهم است.در رابطه با قواعد اخالق و سلوک ،ارزش ها و موازین حاکم بر جامعه نیز تا حدودی قضیه

و دریافته ایم که ارزش ها و موازین و قواعد اخالق و سلوک حاکم بر یک جامعه، مستقیماً به بینش اعتقادی 

حاکم در این جامعه باز می گردند و این ها نیز از همان مصدر حقایق عقیده که به این بینش شکل می دهند، اخذ 

ه بحثهای اسالمی نیز عجیب می نماید، ارجاع دادن فعالیت می شوند.اما چیزی که حتی برای خوانندگان اینگون

در مورد فعالیت های هنری، کتاب کاملی نوشته  های فکری و هنری به بینش اسالمی و به مصدر الهی آن ها است.

شده و به بیان این قضیه پرداخته است. به این اعتبار که کلیه فعالیت های هنری، تعبیری انسانی از بینش ها و 

ندد و از آنجا بثیرپذیری ها و واکنشهای انسان هستند وتصویری از هستی و حیات اند که در نفس انسان نقش میتا

گیرد و آن ها را با آفریدگار جهان و نفس و که جهان بینی اسالم همه جوانب جهان و نفس و حیات را در برمی

ر هستی و غایت وجودی او و وظیفه و ارزش های دهد و درمورد حقیقت این انسان و جایگاه او دحیات، پیوند می

 راند و بلکه آن ها را در نفس او بوجودزندگانی او بینش خاص دارد، بر تمام این ها در نفس فرد مسلمان حکم می

ردد. گآورد و لذا جهان بینی اسالمی بدان جهت که یک بینش فکری محض نیست، تمامی اینها را شامل میمی

، یک بینش اعتقادی زنده و الهام گر و مؤثر و فعال و تحرک آفرین است و همه انگیزش های جهان بینی اسالمی

اما قضیه فعالیت های فکری و ضرورت ارجاع دادن این فعالیت  1وجود انسان را تحت کنترل خود قرار می دهد.

ست که ای اوند ، قضیهها به جهان بینی اسالمی و مصدر الهی آن به منظور تحقق پیدا کردن عبودیت کامل خدا

 هستند و مسلمان ما باید آن را کامالً توضیح بدهیم. چون این قضیه برای خوانندگان حتی آن دسته از ایشان که

 نماید!.ضرورت ارجاع دادن حاکیت و تشریع را به خداوند مسلم می دانند ناآشنا و نوپدید می

با جهان بینی و یا در مسائل مختص به عبادت و اخالق و فرد مسلمان حق ندارد در مسائل مختص به حقایق عقیده 

سلوک و ارزش ها و موازین و یا در مسائل مختص به مبادی و اصول نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و یا در 
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موارد مختص به تفسیر انگیزه های نشاط انسانی و حرکت تاریخ انسانی، از مصدر دیگری جز همان مصدر الهی 

و اعتماد تواند فرابگیرد که به دین و تقوای اد و در کلیه این موارد نیز آنها را فقط از فرد مسلمانی میبرنامه بگیر

ض مثل تواند علوم محداشته باشد و بداند که او در واقع زندگی، عقیده اش را بکار می بندد. ولی فرد مسلمان می

هت فنی های مدیریت از جت و زراعت و شیوهشیمی و فیزیک  و زیست شناسی و ستاره شناسی و پزشکی و صنع

اداری محض و روش های کارفنی و اسلوب های جنگ و قتال از ناحیه فنی و امثال این فعالیت ها را از مسلمان و 

غیرمسلمان فرا بگیرد. البته وقتی جامعه اسالمی بوجود بیاید، دراین موارد هم اصل بر آن است که جامعه به توسعه 

 در این رشته ها تخصص در تمامی این کانال ها به عنوان واجب کفایی همت گمارد و افرادی از آن این کفایت ها

پیدا کنند و چنانچه جامعه اسالمی به توسعه این کفایت ها نپردازد و چنان جوی را فراهم نیاورد که این کفایت ها 

اه خواهند تند و نتیجه بدهند، تمام جامعه دچار گنبتواند در آن جّو، بوجود بیایند و حیات داشته باشند و به کار بیف

 تواند این علوم محض و کاربردهایشد اما تا وقتی که چنین جامعه ای تحقق پیدا نکرده است، فرد مسلمان می

سلمان و مو در این راستا از تالش مسلمان و غیرمسلمان بهره ببرد و  آنها را از مسلمان و غیرمسلمان فراگیرد عملی

أنتم أعلم بأمور »: ز امور هستند که حدیث پیامبر خدابکار بگیرد. چون این ها آن دسته ا مسلمان را در آنهاغیر

گردد. و به عالوه، اموری هستند که مرتبط با تکوین دیدگاه فرد مسلمان از حیات و آنها را شامل می 1«دنياکم

نوع ارتباطات انسان با وجود پیرامون او و با خالق جهان هستی و انسان و غایت وجودی انسان و حقیقت وظیفه و 

د، دهنکل وجود، نمی باشند و با اصول و شرائع و نظام ها و اوضاعی که حیات فردی و اجتماعی او را سامان می

ای رانند و نمآداب و تقالید و عادت و ارزش ها و معیارهایی که بر جامعه او حکم می و ارتباطی ندارند و به اخالق

سازند، وابسته نیستند و بنابراین هیچگونه خطری هم برای ایجاد انحراف در عقیده او و یا ارتداد این جامعه را می

 به سوی جاهلیت نخواهند داشت!

اما آنچه که با تفسیر هر نوع از فعالیتهای انسانی چه فردی و چه اجتماعی مرتبط گردد بدان جهت که با دیدگاه 

ربط خواهد داشت و نیز هرآنچه که به تفسیر پیدایش حیات و « حرکت تاریخ او»انسان و « نفس»موجود در مورد 

که مسلماً به علوم محض مانند شیمی و فیزیک و ستاره آفریده شدن شود این انسان از جنبه ماوراء الطبیعی آن )

 ائع قانونی و مبادی وشوند، حکم همان حکم جاری در مورد شرشناسی و پزشکی و ... ربطی ندارند( مربوط می

دهند و با عقیده ، ارتباطی مستقیم دارند و لذا فرد مسلمان اصولی خواهد بود که حیات و نشاط انسان را سازمان می

اجازه ندارد که آنها را جز از فرد مسلمانی اخذ نماید که به دین و تقوای او اعتماد کامل داشته باشد و نیز بداند 
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ز خداوند فراگرفته است و مهم آن است که این قضیه در احساس فرد مسلمان، با عقیده او که او تمام این ها را ا

ٌد »و  «إاِلَّاَّللالَإِٰلهَ »ند و شهادت دادن به پیوند بخورد و بداند که این را عبودیت خداو  نماید.می ، اقتضا«اَّلل َرُسوُل  ُُمَمَّ

کند ولی نه با این هدف که در همه این شؤون ، مایه می فرد مسلمان نسبت به همه آثار نشاط جاهلی آگاهی پیدا

بینش و معرفت خود را از آن بگیرد بلکه بدان جهت که بداند جاهلیت چگونه دچار انحراف می گردد! و دریابد 

ایق عقیده های بینش اسالمی و حقکه این انحرافات بشری را چگونه با برگردانیدن آنها به اصول درستشان در پایه

 می، اصالح و تصحیح نماید.اسال

لی آن و نه البته تفسیرهای ک« روانشناسی»و « تفسیر تاریخ انسانی»و « فلسفه»کلیه دستاوردهای قدیم و جدید 

تفسیرها و سیستم های »و « ادیان تطبیقی»و پژوهش « اخالق»مشاهدات بالینی و تمامی مباحث  مالحظات و

رهنمودهای کلی ناشی از آن ها و نه مشاهدات و آمارها و معلومات به  البته نتایج عام بدست آمده و« اجتماعی

دی گیرند. چون همگی از بینشهای اعتقااثبات رسیده آن ها ، جملگی در قلمرو اندیشه جاهلی )غیراسالمی( قرار می

من اصول ضن ها درنگوییم همه آاکثر آن ها اگر اند وپایه این بینش ها استوار شدهبر پذیرفته و جاهلی تاثیر

 ایدئولوژیک خود به آشکار و یا نهان با بینش دینی بطور عام و با بینش اسالمی بطور خاص، دشمنی دارند!

ی و پزشکی شناسی و زیست شناسدر اینگونه از فعالیت های فکری و علمی! قضیه با علوم شیمی و فیزیک و ستاره

باید از چهارچوب تجزیه واقعی و ثبت نتایج واقعی پا را فراتر بگذارند و امثال این ها فرق دارد. البته این علوم هم ن

( از قلمرو اثبات Darwinismو به قلمرو انواع تفسیرهای فلسفی تجاوز نمایند. آن چنان که مثالً داروینیسم )

نابر هوی و ا ببندی آن ها در بیولوژی تجاوز نمود و بدون دلیل و بدون وجود نیاز به گفتن و تنهمشاهدات و طبقه

: ضرورتی ندارد وجود نیرویی خارج از جهان طبیعت برای تفسیر پیدایش هوس به اظهار این ادعا پرداخت که

 حیات و تکامل آن فرض گردد.

ون برای فرد مسلمان، بیان صادق پروردگارش کافی است و در چنان سطحی قرار دارد که تالش ئدر مورد این ش

کنند. مضاف بر آن که این امر با عقیده و با در این زمینه ها، ناچیز و خنده دار جلوه میهای بشر در مقایسه با آن 

 عبودیت کامل برای خداوند نیز رابطه مستقیم دارد.

شناسد، در صورتی صحت دارد که و میهن و نژاد و دین نمی« فرهنگ یک میراث انسانی است»این حکایت که 

ن مدنظر باشد و از این منطقه به قلمرو تفسیرهای فلسفی متافیزیکی نتایج تنها علوم محض و کاربردهای عملی آ

این علوم و تفسیرهای فلسفی از نفس انسان و نشاط و تاریخ او و به گستره هنر و ادبیات و جمیع تعبیرهای درونی 
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مه خواهد هه میانسان تجاوز نکنند و لیکن در ورای این تجاوز، یکی از دام های صهیونیسم جهانی قرار دارد ک

موانع موجود دراین راستا و پیش تر از آن موانع عقیده و جهان بینی اسالمی را از میان بردارد تا یهود بتواند در 

گردد، نفوذ نماید و در آن به اعمال چاالکی های شیطانی خود کالبد تمام جهان که بدین سان تخدیر و بیهوش می

ه کام صاحبان شدن تمامی دسترنج بشریت بدازد که قطعاً نتیجه آن نیز سرازیررپیشاپیش آن ها فعالیت ربوی بپرو د

 مؤسسه های مالی ربوی یهود خواهد بود!

ا دو نوع فرهنگ و دانش اما اسالم بر این باور است که در ماوراء علوم محض و کاربردهای عملی آنها تنه

 وجوددارد:

بینی اسالمی استوار شده است و فرهنگ و دانش جاهلی که  های جهانفرهنگ و دانش اسالمی که بر روی قاعده

گردند و آن قاعده نیز این است که های مختلفی است که همه آن ها به یک قاعده واحد بر میمبتنی بر برنامه

اندیشه بشر تبدیل به خدایی بشود که در معیارهایش به خداوند رجوع ننماید. در حالیکه فرهنگ و دانش اسالمی، 

ی کانال های فعالیت فکری و واقعی انسان را در بر می گیرد و به عالوه ، دارای قواعد و برنامه ها و ویژگی تمام

 هایی است که نمو این فعالیت و سرزندگی آن را نیز بطور دائم تضمین می کند.

بتدا نه در اکافی است بدانیم این روش تجربی که تمدن صنعتی کنونی اروپا براساس آن استوار شده است، در 

اروپا و بلکه در دانشگاه های اسالمی اندلس و مشرق زمین بوجود آمده است و اصول خود را نیز از بینش و 

رهنمودهای اسالم در مورد جهان هستی و طبیعت واقعی آن و ذخایر و منابع آن، گرفته است. بعداً نهضت علمی 

د وترقی آن افزود ولیکن در همان هنگام در جهان اسالم در اروپا، این روش را از آن خود ساخت و پیوسته بر رش

به علت دور شدن تدریجی این عالم از اسالم تحت تاثیر عواملی که برخی از آن ها در ترکیب خود جامعه نهفته 

بود و برخی نیز به حمالت دنیای صلیبی و صهیونی مربوط می شدند، چنین رویه ای با رکود مواجه گردید و نهایتاً 

ر گذاشته شد. آنگاه اروپا پیوند موجود در بین این روش را که اقتباس کرده بود، با اصول اعتقادی اسالمی آن کنا

قطع کرد و در جریان فاصله گرفتن از کلیسا که بنام خدا! ظالمانه و بی رحمانه مدت ها بر مردم حکم می راند، 

 1بین این رویه و خداوند نیز فاصله انداخت.

ثمره فکر اروپایی که همان ثمره فکر جاهلی در همه زمان ها و سرزمین ها است چیز دیگری شد  و بدین ترتیب،

با طبیعتی که از اساس با اصول جهان بینی اسالمی مغایر است و در عین حال با جهان بینی اسالمی خصومت ریشه 

                                                           

ين»در کتاب « الفصام النکد»به فضل  -1  مراجعه نمایید. )مؤلف(« اْلستقبل َلذا الد 
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ینی خودش رجوع نماید و اگر دار و بنیادی دارد و لذا بر فرد مسلمان واجب است ک نه تنها به اصول جهان ب

توانست خود شخصاً از آن مصدر الهی رهنمود بگیرد و در غیراین صورت نیز آن را فقط از مسلمان پرهیزگار 

ست اسالم هرگز حاضر نی دیگری فراگیرد که دینداری و تقوایش او را به صحت این فراگیری ، مطمئن سازد.

ورد علم هایی بپذیرد که با مفاهیم عقیدتی موثر در دیدگاه انسان را در م« صاحب علم»از « علم»داستان جدایی 

نسبت به هستی و حیات و نظام انسانی و اوضاع و ارزش ها و اخالق و عادات و با دیگر چیزهای متعلق به نفس 

ا ب اسالم به مسلمان این اجازه را می دهد که علم شمیی محض را انسان و نشاط او در این موارد، مرتبط باشند.

فیزیک و ستاره شناسی و پزشکی و صنعت و کشاورزی و یا کارهای اداری و نوشتاری و امثال این ها را از غیر 

مسلمان و یا از مسلمانان غیر متقی نیز بیاموزد و البته این در حالی است که مسلمان پرهیزگاری وجود نداشته باشد 

ن ها که خود را مسلمان می نامند بخاطر دورشدن شان از این و که این علوم را از او فراگیرد. چنانکه امروزه هم آ

از برنامه اسالم و از بینشی که اسالم در مورد مقتضیات خالفت منوط به اذن خدا و نیازهایی که خالفت به این 

 را نمیعلوم و آگاهی ها و مهارت ها دارد، به چنین وضعی گرفتار آمده اند. اما اسالم هرگز به مسلمان این اجازه 

و  هاچاالکی تفسیردهد که اصول عقیده و شالوده های جهان بینی و تفسیر قرآن و سیره پیامبر و برنامه تاریخ و 

و نظام حکومتی و خط مشی سیاست و انگیزه ای هنر و ادبیات و تعبیر و ... خود را از مصادر  امعهسیستم ج

به دینداری و تقوای او در همه این موارد، اعتماد نداشته غیراسالمی فراگیرد و یا آن را از مسلمانی بیاموزد که 

آن کسی که این سخن را مینویسد ، انسانی است که چهل سال تمام از زندگی خود را با مطالعه سپری کرده  باشد.

است و در تمام این مدت مهمترین کار او این بوده است که در اکثر رشته های علوم انسانی چه آن ها که در حوزه 

و به کسب آگاهی بپردازد و  تخصص او بوده اند  وچه آن ها که به دلخواه خود برگزیده است مطالعه نماید

سرانجام نیز اکنون به جانب مصادر عقیده و جهان بینی خود بازگشته است و حاال می بیند تمام آن چیزهایی را که 

 این هم انتظار نمی رود و در حقیقت جز خوانده است در مقایسه با این گنجینه بزرگ، بسیار ناچیز هستند

و البته او ازاینکه چهل سال از عمر خود را در این راه صرف کرده است، پشیمان نیست چون از این راه توانسته 

است به حقیقت جاهلیت و انحراف و گمراهی و دنائت آن و به نعره زدن ها و خودنمایی ها و غرور و ادعای 

 یقین دریابد که مسلمان نمی تواند همزمان از این دو مصدر رهنمود بگیرد.توخالی آن پی ببرد و به 

البته آنچه که در پایان بند قبل گفته شد، رأی شخص من نیست. چون قضیه بزرگ تر از آن است که کسی بخواهد 

ه رأی ه بدر مورد آن فتوی بدهد و در میزان خداوندی نیز چندان سنگین است که مسلمان نمی تواند در این بار

است که در این قضیه آن را حاکم قرار می دهیم  قت، این سخن خدا و سخن پیامبر اوخود اعتماد نماید. در حقی
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رجوع می نماییم همچنان که مومنان همیشه در مسائل مورد اختالف خود به خدا  ورد آن به خدا و پیامبرو در م

 و پیامبر مراجعه می کنند.

 ز هدف نهایی یهود و نصاری در رابطه با مسلمین پرده بر می دارد و می فرماید:خدای تعالی به طور عام ا

نْ  َودَّ َکثِْيٌ ] وَنُکمَيرُ  لَوْ  اْلکَِتاِ   َأْللِ  مي ن دُّ ار   إِيََمنُِکمْ  َبْعدِ  مي ا اُکفَّ نْ  َحَسد  ن َأنُفِسِهم ِعندِ  مي َ  َما َبْعدِ  مي مُ  َتبنَیَّ قُّ  ََلُ َفاْعُفوا  اَْلَ

ـُه بَِأْمرِ َواْص  ٍء َقِديرٌ   هِ َفُحوا َحتَّى َيْأِِتَ اللَّ ـَه َعََل ُکلي ََشْ     [إِنَّ اللَّ

بسیاری از اهل کتاب بخاطر حسدی که در جانشان ریشه دوانیده است ، آرزو دارند که شما را بعد از ایمان »

نمایید  برگردانند. بنابراین شما گذشتآوردنتان و پس از آن که حق نیز برای آنها روشن شده است، به حالت کفر 

 (148ره: )بق  «و ببخشایید تا آنگاه که خداوند فرمانش را صادر کند . بی گمان خداوند بر همه چیز توانا است

تَُهمْ  ىَعنَك اْلَيُهوُد َواَل النََّصارَ  َض َوَلن َترْ ] َد  َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّ ـِه ُلَو اَْلُ بَْعَت َأْلَواَءُلم َبْعَد الَِّذي ُقْل إِنَّ ُلَدى اللَّ ى َوَلئِِن اتَّ

ـِه ِمن َوِِل  َواَل َنِصْيٍ       [َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن اللَّ

یهودیان و نصرانی ها هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه از آیین ایشان پیروی نمایی. بگو: فقط هدایت »

از آن که به تو علم برسد، از هوس های آنان پیروی نمایی، دیگر سرپرست و خداوند، هدایت است و اگر بعد 

 (124)بقره:   «یاوری از سوی خدا نخواهی داشت

ا الَِّذيَن ََمنُوا إِن ُتطِيُعوا َفرِ ] َ اَيا َأُیُّ نَ  يق        [ينَکافِرِ  إِيََمنُِکمْ  َبْعَد  دُّوُکمَيرُ  الْکَِتاَ   ُأوُتوا الَِّذينَ  مي

کسانی که ایمان آورده اید! اگر  از گروهی از آنان که به ایشان کتاب داده شده است، اطاعت نمایید، شما را ای »

 (144)آل عمران:   «بعد از ایمان آوردنتان به کفر باز می گردانند

ده است، نقل کر «جابر»و از نیز از « شعبی»و او از « حماد»از « ابویعلی»نیز در حدیثی که حافظ  پیامبر خدا

 می فرماید:

التسألوا ألل الکتا  عن شیء فإَّنم لن ُیدوکم و قد ضلوا و إنکم إما أن تصدقوا بباطل و إما أن تکذبوا بحق، »

 «و اَّلل لو کان موس حيا  بنی إشهرکم ما حل له إال أن يتبعنی

توانند شما را هدایت نمایند  درباره هیچ چیز از اهل کتاب سوال نکنید. چون آن ها خود گمراه شده اند و لذا نمی»

و جز این نخواهد بود که شما با این کار یا باطلی را تصدیق و یا حقی را تکذیب خواهید کرد و به خدا سوگند 

 .«اگر هم اکنون موسی در میان شما زنده می بود، برای او نیز روا نبود جز این که او نیز از من تبعیت نماید
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در رابطه با مسلمین با این نحو قاطع از سوی خداوند مشخص شده است، واقعاً  وقتی هدف نهایی یهود و نصاری

ساده لوحی خواهد بود که حتی برای یک لحظه هم گمان برود آنان از طرح مباحث مرتبط با عقیده اسالمی و 

ختی و یا خوشبتاریخ اسالمی و یا در ارائه رهنمود در مورد جامعه اسالمی و سیاست و اقتصاد آن، حسن نیت دارند 

و هدایت و نور مقصود آنها است و کسانی که بعد از آگاهی به بیانات خداوند هنوز هم چنین حسن ظنی را نسبت 

 به کارهای آن مردمان داشته باشند، براستی غفلت زده اند!

َدى]همچنین از کالم خدای تعالی  ع به آن در این موارد بر ، یگانه مصدری نیز که رجو[ُقْل إِنَّ ُلَدى اَّللَِّ ُلَو اَْلُ

 إِنَّ ُقْل ]فرد مسلمان واجب است، کامالً معلوم و معین می شود و چنان که صیغه قصر وارده در این نص قرآنی 

َدى ایفا می نماید، در آن سوی هدایت الهی، هیچ چیزی جز گمراهی وجود ندارد و جز در  [ُلَدى اَّللَِّ ُلَو اَْلُ

دیگر هیچ جایی برای تردید کردن در مفاد و معنای این نص و تأویل  گردد و لذا هدایت الهی، هدایتی یافت نمی

 آن باقی نمی ماند!

ی دنیا زندگون به شئتمام خود را هکرده و اهمچنین خداوند تعالی فرمان اعراض از کسی را که پشت به ذکر خدا 

رد که چنین کسی جز در محدوده محدود ساخته است، به طور قاطع صادر می نماید و به صراحت اعالم می دا

ظن و گمان، علم ندارد و مسلمان هم از اتباع ظن و گمان نهی شده است و به عالوه، آنچنان کسی جز ظاهری از 

 زندگی دنیا را نمی داند ولذا علم درستی نیز ندارد:

ن َعن ْض َفَأْعرِ ] َياَة ا دْ َوََلْ ُيرِ  َناَعن ِذْکرِ  َتَوَلَّ  مَّ َن الِْعْلمِ إاِلَّ اَْلَ ْنيَا َذلَِك َمبَْلُغُهم مي  َعن َضلَّ  بَِمن َأْعَلمُ  ُلوَ  بََّك إِنَّ رَ  * لدُّ

       [َتَدىالْ  بَِمنِ  َأْعَلمُ  َوُلوَ  َسبِيلِهِ 

بنابراین از کسی که به ذکر ما )قرآن( پشت کرد و جز همین زندگانی دنیا را نخواست روی بگردان. منتهای علم »

روردگار تو کسی را که از راهش منحرف شده باشد و آن کس را که هدایت یافته باشد، به آنها همین است. پ

 (28-14)نجم:   «خوبی می شناسد

نَ  اَيْعَلُموَن َظاِلر  ] َياةِ  مي ْنَيا َوُلْم َعِن اْْلِخرَ  اَْلَ       [ُلونَ َغافِ  ُلمْ  ةِ الدُّ

 (7)روم:   «از آخرت غافل اند آنها تنها ظاهر و نمایی از زندگی دنیا را می دانند و»

امروز همگی «! دانشمندان»آن کس که از ذکر خدا، روی می گرداند و جز زندگی دنیا را نمی خواهد چنان که 

این چنین هستند تنها همین ظاهر را می دانند و این هم آن علم نیست که فرد مسلمان بتواند به صاحبش اعتماد 

رهنمود بگیرد. و لذا فرد مسلمان تنها در چارچوب همان علم مادی محض،  نماید و در همه ی امور خود از او
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اجازه دارد از او استفاده ببرد و نباید هیچ تفسیر و تأویلی عام درباره زندگی و نفس و یا مسائل بینشی مرتبط با آنها 

الَِّذيَن َيْعَلُموَن َو الَِّذيَن الَ  َلْل َيْسَتِوي]را از او بپذیرد و اصوالً این علم، آن علم نیست که آیات قرآنی مثل 

بدان اشاره کرده اند و آن را ستوده اند. چنان که بعضی ها که عبارت های قرآنی را ناسنجیده و ناتمام  [َيْعَلُمونَ 

 دمورد اشاره ی آن آیه قرآنی را همین علم فهم کرده اند. بای« علم»بر می دارند و نابجا به آنها استشهاد می نمایند، 

 دانست که این سوال تقریری در آیه ای مطرح شده است که متن کامل آن چنین است:

ا َوَقائَِم  ََيَْذرُ ] ْيِل َساِجد  ْن ُلَو َقانٌِت ََناَء اللَّ َة رَ ُجو رَ َة َوَيرْ اْْلِخرَ  َأمَّ هِ ْْحَ ُقْل َلْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل  بي

رُ َيْعَلُموَنذ ََم َيَتَذکَّ       [ُأوُلو اْْلَْلبَاِ   إِنَّ

آیا مشرک بهتر است( یا آن کس که در اوقات شب، سجده کنان و ایستاده به دعا و عبادت می پردازد و خود »)

را از عذاب آخرت بدور می دارد و به رحمت پروردگارش دل می بندد؟ بگو : آیا کسانی که وظایف بندگی 

می دانند با کسانی که این وظیفه را نمی دانند، برابرند؟ تنها خردمندان این تفاوت را درک خود را در قبال خدا 

 (8)زمر:   «می کنند

پس آن کسی که در اوقات شب، سجده کنان و ایستاده به عبادت و نیایش می پردازد و خود را از عذاب آخرت 

علم دارد و این است آن علمی که آیه بدان دور می سازد و به رحمت پروردگارش امید می بندد، کسی است که 

اشاره می نماید و می تواند انسان را به سوی خدا و تقوای الهی رهنمون گردد ، نه آن علمی که قطرت ها را به 

البته این علم در علم عقیده و فرائض دینی و شرائع  تباهی می کشاند تا اینکه به الحاد و انکار خداوند بپردازند!.

شود بلکه این علم همه چیز را در بر می گیرد و همچنان که به عقیده و فرائض و شرائع مربوط می  محدود نمی

شود، با قوانین طبیعی و بکارگیری آن ها در خالفت زمین نیز مرتبط است و لیکن علمی که از قاعده ایمانی خود 

ارج مینهد. در اسالم ، علم ستاره شناسی گسسته شود، دیگر آن علم نخواهد بود که قرآن مد نظر دارد و اهل آن را 

و زیست شناسی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی و سایر علوم مرتبط با قوانین جهان و حیات، 

همگی با شالوده ی ایمانی ارتباط دارند و انسان را به خدا می رسانند. البته در صورتی چنین خواهد بود که هوسهای 

آن ها را برای دور ساختن انسان ها از خدا بکار نگیرند. چنانکه با کمال تأسف نهضت علمی  منحرف کننده ی بشر

اروپا به خاطر برخوردهای شومی که در بین دانشوران و کلیسای ستمگر روی داد، چنین رویه ای را در پیش 

نهاد و موجب  یی بر جایگرفت! و سپس آثار عمیق خودش را در تمام بسترهای فکر اروپا و در طبیعت تفکر اروپا

گردید که در تمام محصوالت فکر اروپا و در تمام رشته های علم از فلسفه متافیزیکی گرفته تا بحث های علمی 

محض که به ظاهر ارتباطی با موضوع دینی نداشتند، رسوباتی بر جای ماند که با زهر دشمنی با اصل تفکر دینی 



 علم و فرهنگ در بینش اسالمی م:هشتفصل    (عالمه سید قطبای راه )هنشانه

147 

 

وقتی قرار باشد برنامه های اندیشه غربی و  1و یا خود کلیسا آلوده اند. به طور کلی و نه فقط اصل تفکر اروپایی

عام  اصلمحصوالت این اندیشه در تمامی رشته های علوم ، ازآغاز براساس این رسوبات آلوده به زهر دشمنی با 

نی شدیدتری متفکر دینی بنا شده باشند، مسلماً این برنامه ها و این محصوالت فکری بویژه با بینش اسالمی، دش

خواهند داشت چون به طرز خاصی در این دشمنی خود تعمد نشان می دهند و در حالت های بسیار برطبق یک 

نقشه حساب شده به دنبال متزلزل ساختن عقیده و بینش و مفاهیم اسالمی هستند و با این کار می خواهند شالوده 

مبتنی بر آنها است، درهم بشکنند. بنابراین، اعتماد کردن  ماتشمقوّ هایی راکه ممتاز بودن جامعه اسالمی در تمام

بر برنامه های اندیشه غربی و محصوالت آن در پژوهش های اسالمی، غفلتی ننگین و خفت بار خواهد بود و لذا 

در اثناء تحصیل علوم محض نیز که در شرایط فعلی ناچاریم آنها را از مصادر غربی آن فراگیریم باید از سایه های 

فلسفی ای که به همراه خود می آورند، برحذر باشیم. چون این سایه ها در اساس با بینش دینی بطور عام و با بینش 

 اسالمی بطور خاص دشمنی دارند و هر مقدار از آنها برای زهرآلود کردن سرچشمه زالل اسالمی کافی است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شود. )مؤلف(مراجعه « المستقبل لهذا الدّین»در کتاب « الفصام النکد»به فضل  -1
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 نژاد مسلمان و عقیده او
ن یک بینش جدید به بشر در مورد حقیقت ارزش ها و اعتبارات و حقیقت جهتی که اسالم همزمان با ارزانی داشت

این ارزش ها و اعتبارات از آنجا گرفته می شوند، در مورد حقیقت روابط و پیوندها نیز بینش جدیدی را برای بشر 

 آورد.

و  معرفی نماید که او موازین اسالم آمد تا انسان را به جانب پروردگارش بازگرداند و این سلطه را تنها سلطه ای

ارزش هایش را نیز همانند وجود و حیات خود از آن سلطه بگیرد و  همچنان که از اراده ی آن سلطه پدید آمده 

 است و سرانجام به سوی آن بازخواهد گشت، روابط و پیوندهایش را نیز به همان سلطه ارجاع بدهد.

واحد، انسان ها را در اعتقاد به خدا با هم پیوند می دهد و چنانچه این اسالم آمد تا مقرر نماید که تنها یک پیوند 

 پیوند گسسته شود، صله و مودّتی باقی نمی ماند:

ـِه َوالَْيْوِم اْْلِخرِ ] ا ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ ـهَ  َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّونَ  الَّ ََتُِد َقْوم   َأوْ  إِْخَواََّنُمْ  َأوْ  ْبنَاَءُلمْ أَ  َأوْ  ََباَءُلمْ  َکاُنوا َوَلوْ  ُسوَلهُ َورَ  اللَّ

     [ََتُمْ َعِشْيَ 

نمی توانی قومی را بیابی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و درعین حال، دشمن خدا و پیامبر او را »

 «دوست بدارند هرچند که این دشمن پدران و فرزندان و یا برادران و طایفه و خویشاوندان آنها باشند

 (22ه: )مجادل

 و خداوند یک حزب بیشتر ندارد و دیگر حزب ها همگی حزب شیطان و طاغوت هستند:

ـِه َوالَِّذيَن َکَفرُ ]  َکيَْد  إِنَّ   ْيَطانِ الشَّ  َأْولَِياءَ  َفَقاتُِلوا الطَّاُغوِت  َسبِيلِ  ِِف  ُيَقاتُِلونَ  واالَِّذيَن ََمنُوا ُيَقاتُِلوَن ِِف َسبِيِل اللَّ

ْيَطانِ  ا انَ کَ  الشَّ      [َضِعيف 

آن ها که ایمان آورده اند، در راه خدا می جنگند و آن ها که کافر شده اند، در راه طاغوت می جنگند پس با »

 (75 )النساء:  «یاران و دوستداران شیطان بجنگید و بدانید که نیرنگ شیطان براستی ضعیف است

 چکدام به خدا منتهی نمی شوند:و تنها یک راه است که به خدا می رسد و سایر راه ها هی

بُِعوهُ  ُمْسَتِقيَم   اطِيِصَ  َذاَوَأنَّ َلـ] ُبَل  َتتَّبُِعوا َواَل   َفاتَّ          [َسبِيلِهِ  َعن بُِکمْ  َق َفَتَفرَّ  السُّ

و این راه راست من است پس آن را دنبال نمایید و دیگر راه ها را پی نگیرید چون شما را از راه او، دور می »

 (161 انعام:)  «ازندس
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 و تنها یک نظام هست و آن نظام اسالمی است و هر نظام دیگر ی جز آن، جاهلیت میباشد:

اِللِيَِّة َيبُْغونَ ] ـهِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ   َأَفُحْکَم اْْلَ         [ُيوقِنُونَ  ليَقْومٍ  ُحْکَم   اللَّ

 «ی هست که در حکم کردن بهتر از خدا باشد؟آیا حکم جاهلیت را می پسندند؟ و برای اهل یقین چه کس»

 (64 ده:)مائ

 و تنها یک شریعت وجود دارد که شریعت خدا است و جز آن هرچه  باشد، هوی و هوس است:

نَ  يَعةٍ َشِ ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعََل ] بِْعَها اْْلَْمرِ  مي         [َيْعَلُمونَ  اَل  الَِّذينَ  َأْلَواءَ  َتتَّبِعْ  َواَل  َفاتَّ

بعد از پیامبران بنی اسرائیل ، تو را بر شریعت و دین حقی قرار دادیم. پس تو نیز تنها تابع این شریعت باش و هوس »

 (14 )جاثیه:  «های آن ها را که علم ندارند، پیروی مکن

 و بیشتر از یک حق وجود ندارد و جز آن هرچه هست، ضاللت و گمراهی است:

قي إاِلَّ ] اَلُل َفََمَذا َبْعَد اَْلَ          [ُفونَ ُتُْصَ  َفَأنَّى  الضَّ

 (12 )یونس:  «مگر بعد از حق، جز گمراهی چه چیزی هست؟ پس چرا از آن رویگردان می شوید؟»

است. یعنی آن دیاری که دولت مسلمان در آن وجود دارد و شریعت « داراالسالم»و تنها یک میهن وجود دارد که 

دود خدا در آن به مورد اجرا گذاشته می شود و مسلمانان ساکن آن، نسبت به خداوند بر آن حکم می راند و ح

 است و رابطه ی« دار الحرب»یکدیگر والء و احساس مسئولیت دوستانه دارند. خارج از قلمرو داراالسالم نیز 

حساب  السالم بهمسلمان با آن، یا جنگ و مبارزه و یا صلح براساس معاهده می باشد و البته در این حالت نیز دارا

 نمی آید ودر بین اهالی آن و مسلمانان ، والء وجود ندارد:

مْ  َوَجاَلُدوا واإِنَّ الَِّذيَن ََمنُوا َوَلاَجرُ ] ـهِ  َسبِيلِ  ِِف  َوَأنُفِسِهمْ  بَِأْمَواَِلِ َنَُصُ  ََووا َوالَِّذينَ  اللَّ  َأْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  ُأوَلـئَِك  واوَّ

ْ  َمنُواَ َوالَِّذينَ  * َبْعضٍ  ن َلُکم َما واُُیَاِجرُ  َوََل ٍء َحتَّى َواَلَيتِ  مي ن ََشْ ينِ  ِِف  وُکمْ اْسَتنَُصُ  َوإِنِ   واُُیَاِجرُ ِهم مي  يُْکمُ َفَعلَ  الدي

يَثاٌق  َوَبْينَُهم َبْينَُکمْ  َقْومٍ  َعََل  إاِلَّ  النَُّْصُ  ـهُ   مي َعُلوُه َتفْ  إاِلَّ  ضٍ َبعْ  َأْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  واَفرُ کَ  َوالَِّذينَ  * َبِصْيٌ  َتْعَمُلونَ  بََِم  َواللَّ

ـهِ  َسبِيلِ  ِِف  َوَجاَلُدوا واَوَلاَجرُ  ََمنُوا َوالَِّذينَ  ْيٌ َکبِ  َوَفَسادٌ  ضِ َتُکن فِْتنٌَة ِِف اْْلَرْ  َنَُصُ  ََووا َوالَِّذينَ  اللَّ  ُلمُ  َك ُأوَلـئِ  واوَّ

ا اْْلُْؤِمنُونَ  م  َحقًّ ْغفِ  َلَُّ        [...ِمنُکمْ  َفُأوَلـئَِك  َمَعُکمْ  َوَجاَلُدوا وان َبْعُد َوَلاَجرُ مِ  ََمنُوا َوالَِّذينَ  *  يمٌ َکرِ  ْزٌق َورِ  ةٌ رَ مَّ

مسلماً آنها که ایمان آوردند وهجرت کردند و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند)مهاجرین( و آن »

ریشان کردند )انصار( ، نسبت به هم والء و احساس مسئولیت دوستانه دارند ولیکن ها که به مهاجرین پناه دادند و یا
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آن ها که هنوز هجرت نکرده اند تا زمانی که هجرت نکنند، والیت و رابطه دوستانه با آنها برایتان جایز نیست و 

با شما پیمان دارند، بر شما چنانچه خواستند شما را در راه دین یاری دهند، یاری دادن آن ها جز بر علیه آنان که 

واجب است و خداوند اعمال شما را می بیند و آنها که کافر شده اند، نسبت به یکدیگر والیت و احساس مسئولیت 

دوستانه دارند و لذا اگر شما نیز آن )والء( را در بین خود ایجاد نکنید، در زمین فتنه و فساد بزرگی بوجود می آید 

د و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند وآنها که به مهاجرین پناه دادند و یاریشان و آنان که ایمان آوردن

کردند، براستی مؤمن هستند وآمرزش خدا و رزق و روزی ارجمندی خواهند داشت و آنها که بعداً ایمان آوردند 

 (72-76)انفال:   «وهجرت کردند و همراه شما جهاد نمودند، آنها نیز از شما هستند

.. آمد تا انسان را رفعت بخشد و او را از پیوندهای  سالم با این وضوح و خلوص کامل  و با این جزم قاطع آمدا

زمین و خاک و از پیوندهای گوشت و خون که این ها نیز از نوع همان پیوندهای زمین و خاک هستند برهاند و 

اجرا در میآید و روابط این وطن با ساکنان آن لذا یگانه وطن برای مسلمان، جایی است که در آن شریعت خدا به 

« مانامت مسل»براساس ارتباط با خدا، شکل می گیرد و مسلمان اصوالً جز همان عقیده اش که او را به عضویت 

در می آورد، ملیت و نژادی ندارد وخویشاوندی و قرابت فرد مسلمان، تنها از اعتقاد به خدا سرچشمه « داراالسالم»و 

 لذا پیوند او با خانواده اش فقط به خاطر خدا برقرار می شود. می گیرد و

بنابراین تا وقتی که این پیوند اول و اصلی منعقد نشود، مسلمان با پدر و مادر و برادر و همسر و طایفه اش قرابت 

 نخواهد داشت و بعد از پیوند با خدا است که صله رحم برقرار می شود:

ا النَّاُس اتَّ ] َ ُکمُ ُقوا رَ َيا َأُیُّ ن َخَلَقُکم الَِّذي بَّ ُقو  َونَِساء   اَکثِْي   َجاال   رِ ِمنُْهََم  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنَْها َوَخَلَق  َواِحَدةٍ  نَّْفسٍ  مي  اَواتَّ

ـهَ         [َحامَ َواْْلَرْ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اللَّ

رید و از همان نفس، زوج او را خلق کرد و از این ای مردم!از نافرمانی پروردگارتان که شما را از یک نفس آف

جفت نیز مردان و زنان بسیاری را در زمین پراکنده ساخت، پرهیز نمایید و از نافرمانی خداوندی که به نام او 

 (1 ساء:)ن  «همدیگر را سوگند می دهید، بپرهیزید و در مورد پیوندهای خویشاوندی نیز تقوی را مراعات نمایید

ن حکم، مصاحبت نیکو با والدین را علی رغم اختالف در عقیده به شرطی که والدین در صف ستیزه با البته ای

مصاحبت با آن ها به هیچ وجه جایز  جبهه مسلمانان قرار نگیرند، منع نمی کند اما در غیراین صورت ، رابطه و

 است:برای ما نمونه بسیار روشنی « عبداهلل بن عبداهلل بن ابی»نخواهد بود . 
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عبداهلل بن عبداهلل بن ابی را فراخواند  یت کرده که گفته است: پیامبر خداروا« ابن زیاد»با سند خود از « ابن جریر»

وید گو به او گفت: نمی بینی پدرت چه می گوید؟ گفت: پدرم و مادرم فدایت باد، چه می گوید؟ فرمود: می

 ن فرد را بیرون خواهد کرد! عبداهلل گفت: به خدا سوگند ایوقتی به مدینه بازگردیم، عزیزترین فرد، ذلیل تری

پیامبر خدا، او راست گفته است. چون به خدا سوگند، مدتی است که شما در مدینه تشریف دارید و مردم یثرب 

هم می دانند که در این شهر هیچکس نیکوتر از من با پدر و مادرش رفتار نمی کند ولیکن علی رغم این، چنانچه 

امبر حضور می آورم وآنگاه پی ت خدا و پیامبر او درآن باشد که سرآنها به حضورشان بیاورم، سرشان را بهرضای

هنگامی که منافقین وارد شهر می شدند، عبداهلل بن عبداهلل بن ابی با شمشیر دروازه شهر را بر « خیر»فرمود:  خدا

یرون خواهد ردیم، عزیزترین فرد، ذلیل ترین فرد را بپدرش بست و به او گفت: تو گفته ای که وقتی به مدینه بازگ

؟ به خدا سوگند تا و یا از آن پیامبر خدا کرد؟ تورا به خدا سوگند آیا شکوه و عزت را از آن خود می دانی

وقتی خدا و پیامبر او اجازه ندهند، نه سایه این شهر بر تو می افتد و نه تو در سایه این شهر قرار خواهی گرفت. 

اه پدرش بانگ برداشت: ای خزرجیان! پسرم مرا از خانه ام منع می کند. ای خزرجیان! پسرم مرا از خانه ام منع آنگ

می کند. اما عبداهلل گفت: به خدا سوگند بدون اجازه پیامبر نمی گذارم به درون شهر بیاید. عده ای پیرامون او 

 وگند هرگز بدون اجازه خدا و پیامبر او نخواهم گذاشتگردآمدند و با او صحبت کردند ام عبداهلل گفت: به خدا س

 فرمود: و خبر دادند. پیامبر خدارا به ارفتند و ما وقع  وارد شود. ناگزیر به نزد پیامبر

مدند آن ها نیز به نزد او آ«.به نزد او بروید و از قول من به او بگویید که راهش را خالی کند تا به منزل خود برود»

 «.رسیده است، اجازه می دهم اهلل گفت : حال که فرمان پیامبردو آنگاه عب

 ند:بت و نسب مشترک هم نداشته باشوقتی رابطه براساس عقیده باشد، مؤمنان برادر هم خواهند شد هرچند که قرا

 1«إنََّم اْلُؤمنون اِخوة»

 (بی گمان جز این نیست که مؤمنان برادر یکدیگرند)

 با صیغه قصر و تأکید بیان کرده است. و چنانکه می بینید مطلب را

َنَُصُ َوَجالَ  واإِنَّ الَِّذيَن ََمنُوا َوَلاَجرُ ] ـِه َوالَِّذيَن ََووا وَّ ْم َوَأنُفِسِهْم ِِف َسبِيِل اللَّ
ئَِك َبْعُضُهْم َأْولَِياُء ُأوَلـ واُدوا بَِأْمَواَِلِ

     [َبْعضٍ 

                                                           

 14سوره حجرات آیه  -1
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و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند و آن ها که به  مسلماً آن ها که ایمان آوردند و هجرت کردند»

 (72 نفال:)ا  «مهاجرین پناه دادند و یاریشان کردند، نسبت به یکدیگر والء و احساس مسئولیت دوستانه دارند

 این والیتی است که از آن یک نسل به نسل های بعدی نیز می رسد و با رشته محکمی محبت و مودت و والء و

 تعاطف، اول این امت را با آخر آن و آخر آن را با اول آن پیوند می دهد:

ارَ ] ُءوا الدَّ يََمنَ  َوالَِّذيَن َتَبوَّ َّا َحاَجة   ِلمْ ُصُدورِ  ِِف  ََيُِدونَ  َواَل  إَِليِْهمْ  َلاَجرَ  َمنْ  َُيِبُّونَ  َقبْلِِهمْ  ِمن َواْْلِ  ونَ َوُيْؤثِرُ  ُأوُتوا َمي

َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلـئَِك ُلُم اْْلُْفلُِحوَن َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن َبْعِدِلْم َيُقوُلوَن  * ْم َوَلْو َکاَن ِِّبِْم َخَصاَصةٌ َأنُفِسهِ  َعََل 

نَارَ  َعْل ِِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لي  اْغِفرْ  بَّ يََمِن َواَل ََتْ ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِاْْلِ ِذيَن ََمنُوا رَ َلنَا َوِْلِ نَالَّ         [يمٌ حِ رَّ  ُءوٌف إِنََّك رَ  بَّ

و آنها که پیش از آمدن مهاجرین ، کاشانه و ایمان را آماده ساخته اند، هجرت کنندگان به نزد خود را دوست »

ا را همی دارند و در دلشان نسبت به چیزهایی که به مهاجرین داده شده است، احساس نیاز نمی کنند و بلکه آن 

در عین نیاز، بر خود مقدم می شمارند و آن ها که از بخل درون خود مصون بمانند، قطعاً رستگار خواهند بود و 

آیند، خواهند گفت: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در آن ها نیز که بعد از ایشان )مسلمانان صدر اسالم( می

هایمان نسبت به آنان که ایمان آورده اند، کینه جای مده. ای پروردگار ایمان بر ماسبقت گرفته اند، بیامرز و در دل 

 (8-14 )حشر:  «.ما! براستی که تو مهربان و دارای رحمت فراوان هستی

خداوند، تنی چند از پیامبران بزرگواری را برای مسلمین به عنوان نمونه ذکر می نماید که در مرکب به حرکت 

 ان از آنها پیشی گرفته اند:افتاده ایمان در وادی های زم

نَاَوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن َبْعِدِلْم َيُقوُلوَن رَ ] ْخَوانِنَا َلنَا اْغِفرْ  بَّ يََمنِ  َسَبُقوَنا الَِّذينَ  َوِْلِ َعْل  َواَل  بِاْْلِ ِذينَ  الًّ غِ  ُقُلوبِنَا ِِف  ََتْ  ََمنُوا ليلَّ

نَارَ  هُ  وُح نُ  َيا َقاَل  * ِحيمٌ رَّ  ُءوٌف رَ  إِنََّك  بَّ ُه َعَمٌل َغْْيُ  َأْللَِك  ِمنْ  َليَْس  إِنَّ َفاَل َتْسَأْلِن َما َليَْس َلَك بِِه ِعْلٌم إِِّني   َصالٍِح  إِنَّ

اِللنَِی ق َأِعظَُك َأن نِيَوَترْ  ِِل  َتْغِفرْ  َوإاِلَّ  ِعْلمٌ  بِهِ  ِِل  َليَْس  َما َأْسَأَلَك  َأنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِّني   ي  َاَل رَ  *َتُکوَن ِمَن اْْلَ  نَ مي  َأُکن َْحْ

      [يناِسِ اخْلَ 

و نوح پروردگارش را به فریاد خواند و گفت: پروردگارا! پسرم از افراد خانواده من است و وعده تو نیز به اینکه »

افراد اهل خانواده ام را با من نجات می دهی حق است و تو حکیم ترین حاکمان هستی. خداوند فرمود: ای نوح! 

ز افراد اهل خانواده تو نیست: او دیگر نماد عمل ناصالح شده است! و بنابراین از من چیزی مخواه که بدان علم او ا

نداری. من تو را اندرز می دهم که از زمره جاهالن مباش، نوح گفت: پروردگارا! از اینکه چیزی را که بدان علم 
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بر من نبخشایی و مرا مورد رحمت خودت قرار ندهی،  ندارم از تو بخواهم، به خودت پناه می آورم و چنانچه تو

 (06-07)هود:   «مسلماً جزء زیانکاران خواهم بود

هُ رَ  اِليمَ َوإِِذ اْبتَََل إِْبرَ ] َُّهنَّ  بُّ ا َقاَل َوِمن ُذري   بَِکلََِمٍت َفَأََت تِيَقاَل إِِّني َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِمام          [اْلنِِیَ ظَّ َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي ال يَّ

و آنگاه که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی آزمود و او آن ها را با موفقیت به اتمام رسانید و خداوند فرمود: من »

تو را پیشوای مردم می سازم . ابراهیم گفت: آیا این پیشوایی را به دودمان من نیز خواهی داد؟ خداوند فرمود: 

 (120)بقره:   «ی گردد.پیمان من ظالمان را شامل نم

ا َِمن ا َوارْ َلـ اْجَعْل   ي رَ  اِليمُ َوإِْذ َقاَل إِْبرَ ] ـِه َواْليَْوِم اْْلِخرِ  اِت َأْلَلُه ِمَن الثََّمرَ  ُزْق َذا َبَلد   َقاَل َوَمن َکَفرَ  َمْن ََمَن ِمنُْهم بِاللَّ

        [َوبِْئَس اْْلَِصْيُ  نَّارِ إََِل َعَذاِ  ال هُ َفُأَمتيُعُه َقلِيال  ُثمَّ َأْضَطرُّ 

و آن گاه که ابراهیم عرضه داشت: پروردگار اینجا )مکه( را شهری امن بگردان و اهالی آن را شامل کسانی که »

به خدا و روز آخرت ایمان آورده اند، از ثمرات و میوه ها روزی بفرما. خداوند فرمود: کفرپیشگان را نیز برای 

ند می گردانم و لیکن در قیامت آنان را به عذاب دوزخ گرفتار می سازم و به راستی که بد مدت کوتاهی بهره م

 (125)بقره:   «.سرانجامی خواهد بود!

می ورزند، با آنها قطع رابطه  وقتی می بیند که پدرش و خانواده او بر ضاللت و گمراهی اصرار و ابراهیم

 نماید:می

ـِه َوَأْدُعو رَ  َوَأْعَتِزلُُکْم َوَما َتْدُعونَ ]      [َشِقيًّا ِبي  َعَسى َأالَّ َأُکوَن بُِدَعاِء رَ ِبي ِمن ُدوِن اللَّ

و از شما و از آنچه به جز خدا به دعا می خوانید، عزلت و دوری می جویم و روی نیاز به سوی پرودگار خود می »

 (04مریم: )  «مید نگردمآورم بدان امید که در عبادت و روی آوردن به پروردگارم، بدبخت و نو

 و قوم او را به عنوان الگو و سرمشق ، بازگو می کند: و خداوند داستان ابراهیم

ا لَِقْوِمِهمْ  َقاُلوا إِذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  اِليمَ َقْد َکاَنْت َلُکْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ِِف إِْبرَ ] َّا ِمنُکمْ  َءُ ُبرَ  إِنَّ ـهِ ا ُدونِ  ِمن َتْعبُُدونَ  َوَِم  َنارْ َکفَ  للَّ

ـِه َوْحَدهُ بَ  َوَبَدا بُِکمْ  ا َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِاللَّ       [ْينَنَا َوَبْينَُکُم الَْعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبد 
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براستی ابراهیم و همراهانش برای شما سرمشق نیکویی هستند آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به »

و ما به شما بی باور شده ایم و در بین ما و شما تا وقتی که به خدای یکتا ایمان  1کنید، بیزاریمیجز خدا عبادت م

 (0 )ممتحنه:  «نیاورید، عداوت و کینه ابدی پدیدار خواهد بود

جوانمردان اصحاب کهف نیز وقتی دیدند که در وطن و در میان خانواده و خویشاوندان خود نمی توانند جایی را 

فظ عقیده شان پیدا کنند، از خانواده و قوم و سرزمین خود کناره گرفتند تا بتوانند دین و عقیده خودشان برای ح

 را نجات دهند:

ُْم فِْتيٌَة ََمنُوا بِرَ ] ِمْ إَِّنَّ ى َوِزْدَناُلمْ  ِّبي نَ ُقُلوِِّبِْم إِْذ َقاُموا َفَقاُلوا رَ  َعََل  َبْطنَاَورَ  * ُلد  ََمَواِت   ُّ ا رَ بُّ  ْدُعوَ نَّ  لَن ضِ َواْْلَرْ  السَّ

ا ُدونِهِ  ِمن ا َشطَط ا  إَِلـه  ة   *لََّقْد ُقْلنَا إِذ  ُذوا ِمن ُدونِِه ََِلَ َ ٍ  َلـُؤاَلِء َقْوُمنَا اَّتَّ َّ  لَّْواَل َيْأُتوَن َعَليِْهم بُِسْلَطاٍن َبنیي ِن َفَمْن َأْظَلُم َِم

ا  ىاْفَتَ  ـِه َکِذب  ـَه َفْأُووا إََِل اْلَکْهِف َينرُشْ َوإِِذ اْعتََزْلتُ  *َعََل اللَّ ن بُُّکمرَ  َلُکمْ  ُموُلْم َوَما َيْعُبُدوَن إاِلَّ اللَّ تِهِ رَّ  مي ْْ وَ  ْْحَ يي  لَُکم ُُیَ

نْ  رْ  ُکمَأْمرِ  مي امي      [َفق 

امور  رآنها جوانمردانی بودند که به پروردگار خود ایمان آوردند و ما نیز هدایتی را در خصوص چگونگی تدبی»

بر ایمانشان افزودیم و دلهایشان را تقویت کردیم آنگاه قیام کردند و گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان ها و 

خوانیم چرا که در آن صورت ، سخنی ناروا و دور از حق گفته زمین است و هرگز معبودی جز او را به دعا نمی

یار کرده اند و ای کاش دلیل روشنی هم بر حقانیت معبودهایشان ایم. این مردم ما جز خدا معبودهای دیگری نیز اخت

نچه حال که از آنها و از آخدا دروغ ببندد؟ و به هم گفتند :ارائه می دادند! آخر چه کسی ظالم تر است از آنکه بر 

 خود بر  ، بدان کهف )غار( پناه ببرید تا پروردگارتان از رحمت2که بجز خدا عبادت می کنند، کناره گرفته اید

 (11-15)کهف:   «شما بگستراند و زمینه ی رفاه و رهایی شما را فراهم آورد

 و با جدایی عقیده، در بین زن نوح و زن لوط و شوهرانشان، جدایی می افتد:

ـهُ  َ  َضَ ] ِذينَ  َمَثال   اللَّ َت  َکاَنَتا ُلوطٍ  َأَت َواْمرَ  ُنوٍح  َأَت اْمرَ  واَکَفرُ  ليلَّ نْیِ  ِعَبادَِنا ِمنْ  َعْبَدْينِ  ََتْ ا َصاَِلَ  ُيْغنِيَا َفَلمْ  َفَخاَنَتاُُهَ

ـهِ  ِمنَ  َعنُْهََم  اِخ  َمعَ  ارَ النَّ  اْدُخاَل  َوقِيَل  َشْيئ ا اللَّ     [لنِیَ الدَّ

خداوند برای کافران، زن نوح و زن لوط را مثال می زند. آن دو زن تحت سرپرستی و نکاح دو تن از بندگان »

اما در عقیده به شوهرانشان خیانت کردند و شوهرانشان در قیامت نخواهند توانست در پیشگاه صالح ما بودند 

                                                           
 .اعتذال از خداوند را در میان معبودهای آنها استثناء می کند.) مترجم( به خاطر اینکه خداوند نیز در شمار معبودهای مشرکین قرار دارد حضرت ابراهیم -1
 .همان -2
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شود: شما نیز با آن ها که به دوزخ می شوند، داخل آتش خداوند هیچ کاری برای آن ها بکنند و بدانها گفته می

 (14)تحریم:  «شوید

 و همسر فرعون در جانب دیگر قرار دارد:

ِذينَ  َمَثال   ـهُ اللَّ  َ  َوَضَ ] نَّةِ  ِِف  َبْيت ا ِعنَدكَ  ِِل  اْبنِ   ي رَ  َقاَلْت  إِذْ  َعْونَ فِرْ  َأَت اْمرَ  ََمنُوا ليلَّ نِي ِمن فِرْ َونَ  اْْلَ  َعَملِهِ وَ  َعْونَ جي

نِي      [نیَ الظَّاْلِِ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َوَنجي

گفت: پروردگارا! نزد خودت در بهشت خانه ای و خداوند برای مومنان، زن فرعون را مثال می زند. آنگاه که »

 (11)تحریم:   «بساز و مرا از فرعون و عمل او و از قوم ستمکاران نجات بده

ی شود. رابطه پدری در داستان وابط و پیوندها، نمونه های متعددی در قرآن یافت مابنابراین، در مورد انواع ر

رابطه خانوادگی و خویشاوندی و وطن بطور مجموع  اهیم، رابطه فرزندی و رابطه وطن در داستان ابرنوح

آن قافله  و زن فرعون و همچنان در داستان های زنان نوح ولوطدر داستان اصحاب کهف و رابطه زناشویی 

ی شریف و بزرگوار با این بینش خود در مورد حقیقت پیوندها و روابط، راهش را درمی نوردد تا اینکه باالخره 

رسد و این حجم انبوه از امثال و نمونه ها و تجارب را بوجود می آورد و آن گاه براساس سر می 1«امت وسط»

رابطه  آید و آنده پیش میــش ادامه می دهد و آن جا که جدایی در عقیــبرنامه الهی این امت با ایمان، به راه

یف توص دهد و خدای تعالی در اصلی گسسته می شود، بین یک خاندان و در میان یک خانه نیز جدایی رخ می

 مؤمنین می فرماید:

ـِه َوالَْيْوِم اْْلِخرِ اَل ] ا ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ ـهَ  َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّونَ   ََتُِد َقْوم   َأوْ  إِْخَواََّنُمْ  َأوْ  َأْبنَاَءُلمْ  َأوْ  ََباَءُلمْ  َکاُنوا َوَلوْ  ُسوَلهُ َورَ  اللَّ

َدُلم بِرُ ُأوَلـئَِك َکتَ   ََتُمْ َعِشْيَ  يََمَن َوَأيَّ نْهُ  وٍح َب ِِف ُقُلوِِّبُِم اْْلِ رِ  مي تَِها اْْلََّْنَارُ  يَوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتْ  َخالِِدينَ  ِمن ََتْ

ـُه َعنُْهْم َورَ  ِضَ رَ  فِيَها ـهِ   َعنْهُ  ُضوااللَّ ـِه ُلُم اْْلُْفلُِحو ُأوَلـئَِك ِحْزُ  اللَّ      2[نَ َأاَل إِنَّ ِحْزَ  اللَّ

نمی توانی قومی را بیابی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و در عین حال، دشمن خدا و پیامبر او را » 

دوست بدارند هرچند که این دشمن پدران و فرزندان و یا برادران و خاندان و خویشاوندان آنها باشند. خداوند در 

و با روحی از جانب خود، مؤید فرموده است و آن ها را به باغ  دل های چنین کسانی، ایمان را اسقرار بخشیده

                                                           
 (101)بقره: «   وکذالک جعلناکم امه و سطا...» -1

ه ، پدر مشرک و محارب خود را ب«بدر کبری»)رضی اهلل عنه( است که در غزوه « ابوعبیده بن جراح» ین آیات ، صحابه بزرگ یکی از مصادیق معروف ا -2

 قتل رسانید. )مترجم(
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مانند و خدا از آنها راضی هایی وارد خواهد ساخت که از پای درختانش نهرها جاری است و جاودانه در آنجا می

و آنها نیز از سر رحمت خداوند راضی خواهند بود و این ها حزب خدا هستند و مسلماً حزب خدا نیز رستگار 

 (22)مجادله:   «.تاس

و عمویش ابوطالب و پسرعمویش عمروبن هشام )ابوجهل( گسسته شد  که پیوند خویشاوندی میان محمدتیوق

، مهاجرین و خانواده و خویشاوندانشان به قتال یکدیگر پرداختند، رابطه عقیده، مهاجرین «بدر»و آنگاه که در روز 

انند افراد یک خانواده و برادر و خواهر یکدیگر شدند و این  پیوند، و انصار را با هم پیوند داد و در نتیجه، هم

را باهم ربط داد و عصبیت قبیله و « سلمان فارسی»و « بالل حبشی»و  1«صهیب رومی»مسلمانان عرب و برادرانشان 

 بدانها فرمود: جملگی ناپدید گشتند و پیامبر خداعصبیت نژاد و عصبیت وطن 

 «دعولا فإَّنا منتنه»

 و متعفن هستند(آنها را فروگذارید چون گند )

 و به آنها فرمود:

 «ليس منَّا من مات علی عصبيه»

 کسی که به عصبیتی از دنیا بمیرد(از ما نیست )

و بدین ترتیب، عمر این تعفن یعنی تعفن عصبیت خویشاوندی به سر رسید و این غرور یعنی غرور نژادی مرد و 

 وده شد و بشر به دور از تعفن گوشت و خون و آلودگی خاکاین پلیدی یعنی پلیدی ملیت زد

و زمین، در فضای عطرآگین افق های بلند بیاسود. از آن روز دیگر وطن انسان مسلمان، خاک نبود بلکه وطن او 

 دد وگرراند و تنها شریعت خدا درآن اجرا میکم میــقیده اسالمی بر آن حـبود. یعنی دیاری که ع« داراالسالم»

 گیرد و به دفاع از آن می پردازد و در راه حمایت و گسترش دادن قلمرو آناری که فرد مسلمان در آن پناه میدی

گیرد و به دفاع از آن می پردازد و در راه حمایت و گسترش دادن قلمرو آن دیاری که فرد مسلمان در آن پناه می

ده خود و شریعت اسالمی را شریعت خود بداند رسد و چنین دیاری برای هرکس که اسالم را عقیبه شهادت می

و شریعت اسالم را به عنوان نظام زندگی بپذیرد و حتی مانند پیروان ادیان کتابی ساکن در داراالسالم مسلمان نیز 

                                                           
کی ی در اصل جزء یکی از قبایل عرب ساکن حاشیه رود فرات در عراق تحت سلطه ایران آن روز بوده است که در سن کودکی درخالل« صهیب بن سنان» -1

ور شنیدن آوازه ظهاز حمالت روم به آن مناطق اسیر رومی ها شده و سالیان درازی را در میان رومیان به اسارت سپری کرده است تا اینکه در دوران جوانی با 

 دین جدید اسالم در مکه، شب هنگام از سرزمین روم می گریزد و به شهر مکه می آید و ... )مترجم(
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گردد و سرزمینی که اسالم بر آن حکمفرما نباشد و شریعت اسالم در آنجا به کار نباشد، داراالسالم محسوب می

می باشد و فرد مسلمان با آن به نبرد می « دارالحرب»، از دیدگاه فرد مسلمان و فرد ذمی هم پیمان، گرفته نشود

پردازد هرچند که در آنجا به دنیا آمده باشد و یا در آنجا دارای خویشاوندان نَسَبی و سببی باشد و یا اموال و منافع 

 او در آنجا قرار گرفته باشند.

که زادگاه او و محل سکونت خویشاوندان و بستگانش بود و خانه و اموال بجای  با مکه برهمین اساس، محمد

مانده او و یارانش در آنجا قرار داشت، به نبرد پرداخت و تنها هنگامی مکه برای او و امت او داراالسالم شد که 

 به اسالم گردن نهاد و شریعت اسالم در آنجا به مورد اجرا گذاشته شد.

و فقط این، اسالم است. اسالم سخنی نیست که بر زبان رانده شود و به معنای تولد یافتن در  اسالم این است ..

دیاری نیست که پالکاردی اسالمی و یا عنوانی اسالمی روی آن نصب باشد! و ارثی نیست که به خاطر تولد یافتن 

 در خانه ای که پدر و مادر آن مسلمان باشند، به فرد برسد:

ُموَك فِيََم َشَجرَ  َحتَّى ُيْؤِمنُونَ  اَل  بيَك َفاَل َورَ ] اَبْينَُهْم ُثمَّ اَل ََيُِدوا ِِف َأنُفِسِهْم َحرَ  َُيَکي ُموا َتْس  ج  َّا َقَضيَْت َوُيَسلي        [لِيَم  َمي

 هاما نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود مگر آن که تو را در اختالفات و درگیری های خود ب»

 «داوری بطلبند و بعد هم در دل خود از قضاوت تو احساس ناخشنودی نکنند و کامالً به آن تن در دهند

 (56 )نساء:

اسالم و داراالسالم صرفاً این است و هرگز در سرزمین و نژاد و خویشاوندی های سببی و نسبی و در قبیله و عشیره 

 معنی نمی گردد.

خاک رها ساخت تا به آسمان ها اوج بگیرند و از قید خون و ددمنشی نجاتشان  اسالم، انسان ها را از دلبستگی به

 برسند.« علیین»داد که به بلندای 

وطنی که فرد مسلمان بدان عشق می ورزد و به دفاع از آن می پردازد، قطعه ای زمین نیست و نژادی که او با آن 

آن است و از آن دفاع می نماید، بنابر قرابت خونی  شناخته می شود، نژاد غالب نیست و آن طایفه ای که او عضو

نیست و پرچمی که او بدان افتخار می کند و در پای آن جان می دهد، پرچم یک قوم نیست و آن پیروزی و 

نصرتی که او آرزویش را در سر می پروراند و به خاطر آن خدا را شکر می گوید،پیروزی یک سپاه نیست و بلکه 

 ای تعالی درباره اش می فرماید:آن چیزی است که خد
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ـهِ  إَِذا َجاَء َنُْصُ ] ـهِ  ِدينِ  ِِف  َيْدُخُلونَ  النَّاَس  َأْيَت َورَ  * َواْلَفتُْح  اللَّ ا اللَّ ُه َکاَن  هُ َواْسَتْغِفرْ  بيَك رَ  بَِحْمدِ  َفَسبيْح  * َأْفَواج  إِنَّ

ا اب         [َتوَّ

ه مراتب شوند با نیل بمردم، دسته دسته در دین خدا داخل میآنگاه که نصرت الهی و فتح فرا رسید و دیدی که »

 (1-1صر: ن)  «حمد پروردگارت مرتباً به تسبیح بپرداز و از او طلب آمرزش کن که او بسیار توبه پذیر است

این نصرت، نصرتی است که در زیر پرچم عقیده ممکن است و در زیر سایر پرچم ها به ثمر نمی رسد و جهاد 

دین خدا و شریعت او است و برای هدف های دیگر نیست و دفاع از داراالسالم با آن شرط های  برای نصرت

خاص خودش بوده و دفاع از سایر دارها و دیارها را شامل نمی گردد و به عالوه، این ها همه باید فقط به خاطر 

ر ا قوم خاص، مدنظخدا صورت بگیرند و منفعت مادی و کسب شهرت و یا تعصب ورزیدن به یک سرزمین ی

نباشد و حتی نباید دفاع از خانواده و فرزندان، مقصود باشد مگر اینکه فرد بخواهند برای جلوگیری از منحرف 

 شدن آنها از دین خدا، حمایتشان نماید:

در مورد کسی که به خاطر شجاعت خود می جنگد  شده که گفته است: از پیامبر خدا روایت «ابوموسی»از 

به خاطر تعصب می جنگد و کسی که به خاطر خودنمایی می جنگد، سوال کردن که کدامیک از آنها و کسی که 

تنها آن کس که به خاطر اعالء کلمه اهلل می جنگد، جنگ او در »به حساب می آیند؟ ایشان فرمودند: در راه خدا 

 «.راه خدا بحساب می آید

ند و نه در دیگر جنگ هایی که به خاطر هدفی غیر از کو تنها در چنین جنگی است که شهادت مصداق پیدا می

 این هدف واحد یعنی به خاطر خدا بودن، صورت می گیرند.

هر سرزمینی که با مسلمان بخاطر عقیده ی او، به جنگ برخیزد و بر سر راه دین او ایجاد مانع نماید و نگذارد که 

د که خانواده و طایفه و قوم و مال و تجارت او محسوب می گردد هرچن« دارالحرب»شریعت او به اجرا درآید، 

نیز در آنجا باشند و هر سرزمینی که عقیده او در آنجا حکم براند وشریعت او در آنجا باشند و هر سرزمینی که 

خواهد بود هرچند که « داراالسالم»عقیده او درآنجا حکم براند و شریعت او در آنجا به اجرا درآید ، برای او 

 خویشاوندان و قوم و تجارت او در آنجا نباشند.خانواده و 

وطن فرد مسلمان، دیاری است که عقیده و برنامه زندگی و شریعت الهی بر آن حکم می راند و اصوالً معنای وطن 

همین است و نژاد مسلمان، عقیده و برنامه زندگی است و عامل به هم پیوند دهنده شایسته « انسان»برازنده و الیق 

 ه آدمیان نیز همین است.و برازند
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عصبیت خاندان و قبیله و قوم و نژاد و رنگ و زمین ، یک عصبیت حقیر و ناچیز است که دورانش سپری شده 

نیز آن  د بدان پرداخته است و پیامبر خدااست و تعصبی جاهلی است که بشریت در دوران انحطاط روحی خو

 اده است که احساس تنفر و بیزاری را در انسان بر می انگیزاند.و به گونه ای نام نه« منتنه : تعفن»را با کلمه 

به همین دلیل وقتی یهودیان مدعی شدند که بخاطر نژاد و ملیت خود، ملت برگزیده خدا هستند، خداوند این 

ان ادعای آنها را رد کرد و معیار ارزش ها را در طی همه نسل ها و برای همه قوم ها و نژادها و وطن ها، فقط ایم

 به خدا مقرر فرمود:

ا َأْو َنَصارَ ] َتُدوا ىَوَقاُلوا ُکوُنوا ُلود  ةَ  َبْل  ُقْل  * ََتْ ا اِليمَ إِْبرَ  ِملَّ ـهِ  ََمنَّا ُقوُلوا * کنِیَ اْلرُْْشِ  ِمنَ  َکانَ  َوَما َحنِيف   َماوَ  بِاللَّ

 لنَّبِيُّونَ ا ُأوِِتَ  َوَما َوِعيَسىَوَما ُأوِِتَ ُموَسى  *اَق َوَيْعُقوَ  َواْْلَْسَباِط يَل َوإِْسَح َوإِْسََمعِ  اِليمَ إِْبرَ  إََِل  ُأنِزَل  َوَما إَِلْينَا ُأنِزَل 

ِمْ رَّ  ِمن نُْهمْ  َأَحدٍ  َبنْیَ  ُق ُنَفري  اَل  ِّبي إِن اْلَتَدوا َفَقدِ  بِهِ  ََمنُتم َما بِِمْثلِ  ََمنُوا َفإِنْ  * ُمْسلُِمونَ  َلهُ  َوَنْحنُ  مي ََم َتَولَّ  وَّ ْم ِِف  لُ ْوا َفإِنَّ

ـهُ  َفَسَيْکِفيَکُهمُ  * ِشَقاٍق  ِميعُ  َوُلوَ  اللَّ ـهِ  ِصْبَغةَ  * الَْعلِيمُ  السَّ ـهِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  اللَّ        [َعابُِدونَ  َلهُ  َوَنْحنُ  ِصبَْغة   اللَّ

نیف و حو اهل کتاب گفتند: یهودی یا نصرانی شوید تا هدایت یابید. بگو: به عکس آن ما پیرو آیین ابراهیم »

حقگراییم و ابراهیم نیز از زمره مشرکان نبود. بگویید. ما به خداوند و به آنچه که بر ما نازل کرده )قرآن( و به آنچه 

که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل کرده و به آنچه که بر موسی و عیسی و به 

ذاریم و گزل شده است، ایمان داریم و در بین هیچ یک از آنها فرق نمیآنچه که بر تمام پیامبران از جانب خدا نا

ند اکامالً تسلیم خداوندیم. آنها )اهل کتاب( نیز اگر بدانسان که شما ایمان آورده اید، ایمان بیاورند، هدایت یافته

ود و او و کافی خواهد بو اگر رویگردان بشوند، با حق به مخالفت برخاسته اند و در مقابل آن ها، خداوند برای ت

 «تواند به رنگ بیاراید؟ و ما نیز عابدان او هستیمشنوای داناست. این رنگ خدایی است و چه کسی بهتر از خدا می

 (116-114)بقره: 

اما در حقیقت، امت برگزیده خدا، امت مسلمان است که علی رغم ترکیب یافتن آن از نژادها واقوام و رنگ ها و 

 همگی در سایه پرچم خداوند قرار می گیرند: وطن های مختلف،

ةٍ  ُکنُتْم َخْْيَ ] ـهِ  َوُتْؤِمنُونَ  اْْلُنَکرِ  َعنِ  َوَتنَْهْونَ  وِف بِاْْلَْعرُ  ونَ َتْأُمرُ  لِلنَّاسِ  َجْت ُأْخرِ  ُأمَّ       [بِاللَّ

ر میکنید ه معروف و نهی از منکاید و امر بشما بهترین امتی هستید که برای دعوت جهانیان به دین خدا، ظهور یافته»

 (114)آل عمران:   «و به خداوند ایمان دارید
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ی و دیگر فارس« سلمان»رومی و « صهیب»حبشی و « بالل»عرب و « ابوبکر»این همان امتی است که پیشگامان آن را 

ا شکل گرفته اند. باند و نسل های بعدی آن نیز با همین ترکیب شگفت انگیز و زیبرادران بزرگوارشان تشکیل داده

و فرمانروای آن خداوند و قانون اساسی آن قرآن « داراالسالم»نژاد در این امت، عقیده است و وطن برای آن، 

 کریم می باشد.

این بینش متعالی در مورد دیار و نژاد و خویشاوندی جای آن دارد که بر جان و دل دعوتگران به دین خدا، چیره 

و روشن باشد که با آلودگی های بینش های بیگانه درنیامیزد و صورت های ناپیدای باشد و باید آنچنان واضح 

شرک بدان راه نیابند: شرک هایی از قبیل شرک با خاک و شرک با نژاد و شرک با قوم و شرک با نسب وشرک 

رازو نهاده ه تبا منافع حقیر و بی ارزش دنیا که خدای تعالی همه آنها را در یک آیه جمع بسته است و در یک کف

 و ایمان و مقتضیات آن را نیز در کفه دیگر آن گذاشته است و انتخاب را به خود مردم می سپارد:

ارَ ْفتُ اْقَتَ  َوَأْمَواٌل  ُتُکمْ ُقْل إِن َکاَن ََباُؤُکْم َوَأْبنَاُؤُکْم َوإِْخَواُنُکْم َوَأْزَواُجُکْم َوَعِشْيَ ] َشْونَ  ةٌ ُموَلا َوَِتَ  َلاَکَسادَ  ََّتْ

نَ  إَِليُْکم َأَحبَّ  َضْوََّنَاَترْ  َوَمَساکِنُ  ـهِ  مي ـُه بَِأْمرِ  َحتَّى بَُّصواَفَتَ  َسبِيلِهِ  ِِف  َوِجَهادٍ  ُسولِهِ َورَ  اللَّ ـُه اَل  هِ َيْأِِتَ اللَّ  َُیِْدي اْلَقْوَم َواللَّ

      [اْلَفاِسِقنیَ 

شاوندانتان و اموالی را که گردآورده اید و تجارتی را که بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خوی»

از کساد آن بیم دارید و مسکن هایی را که بدانها دلخوش هستید برایتان از خدا و پیامبر او و جهاد کردن در راه 

دایت هاو محبوب تر است، منتظر بمانید که خداوند عذابش را بر شما فرود آورد و مسلماً خداوند قوم تبهکاران را 

 (20)توبه:   «نمی کند

همچنین نباید در دل دعوتگران به دین خدا، این تردیدهای سطحی در مورد حقیقت جاهلیت و حقیقت اسالم و 

بوجود بیاید چون از همین جا است که در بینش و یقین بسیاری از آنها تردید « داراالسالم»و « دارالحرب»صفت 

که اسالم بر آن حکمفرما نباشد و شریعت اسالم در آن به اجرا در نیاید،  پیدا می شود. اصوالً اسالم در دیاری

وجود ندارد و داراالسالم فقط آن جایی است که اسالم با برنامه و قانون خود بر آن چیره باشد و در آن سوی 

 ایمان جز کفر و بعد از اسالم جز جاهلیت و بعد از حق جز ضاللت و گمراهی، چیزی وجود ندارد.
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 یک انتقال دامنه دار و فراگیر

خواهیم اسالم را به مردم معرفی نماییم، کامالً واضح قبل از هرچیز یک حقیقت هست که باید در دلهای ما که می

کند که این مردم بدان ایمان داشته باشند و یا بدان ایمان نداشته باشند چون این و روشن باشد و فرق هم نمی

 جوشد واز تاریخ آن سرچشمه می گیرد.خود اسالم بر میحقیقت از طبیعت 

اسالم، بینش کامل و مستقلی درباره هستی و حیات است که ویژگی های خاص خود را دارد و لذا یک برنامه 

ک نظام هم گیرد و یذاتی و مستقل نیز برای همه زندگی با تمام پایه ها و ارتباطات آن، از این بینش سرچشمه می

اساس با سایر بینش های قدیم و جدید جاهلی  گردد. این بینش درهای معین براساس آن استوار میبا ویژگی 

مخالفت دارد و اگرچه ممکن است در برخی از جزئیات عرضی و جانبی با آن ها یکی باشد، اما اصول آن که 

ه اسالم آن است دارند. اولین وظیفمنشأ این جزئیات هستند، با دیگر نظائر آنها که بشریت شناخته است، کامالً فرق 

که یک زندگی انسانی را ایجاد نماید که با این بینش سازگار باشد و آن را در یک شکل واقعی به تجسم درآورد 

و در زمین، نظامی برپا کند که برنامه الهی برگزیده خداوند را تبعیت نماید چون خداوند، این امت مسلمان را 

 برنامه و تشکل یافتن براساس آن به صحنه آورده است و می فرماید: برای تجسم بخشیدن به این

ةٍ  ُکنُتْم َخْْيَ ] ـهِ  َوُتْؤِمنُونَ  اْْلُنَکرِ  َعنِ  َوَتنَْهْونَ  وِف بِاْْلَْعرُ  ونَ َتْأُمرُ  لِلنَّاسِ  َجْت ُأْخرِ  ُأمَّ       [بِاللَّ

ور یافته اید و امر به معروف و نهی از منکر  می شما بهترین امتی هستید که برای دعوت جهانیان به دین خدا ظه»

 (114: )آل عمران  «کنید و به خدا ایمان دارید

 و در وصف این امت نیز می فرماید:

نَّاُلْم ِِف اْْلَرْ ] کَّ اَلةَ  َأَقاُموا ضِ الَِّذيَن إِن مَّ َکاةَ  َوََتُوا الصَّ ـهِ  نَکرِ اْلُْ  َعنِ  َوََّنَْوا وِف ا بِاْْلَْعرُ وَوَأَمرُ  الزَّ         [اْْلُُمورِ  َعاقَِبةُ  َولِلَّ

معروف  دهند و امر بهکسانی که وقتی در زمین به آنها تمکین و توانایی بدهیم، اقامه نماز می کنند و زکات می»

 (01)حج:   «و نهی از منکر می نمایند

ی، اوضاع جاهلی حاکم در هر مکان بنابراین، وظیفه اسالم آن نیست که با اندیشه های جاهلی حاکم در زمین و با

سازگاری و سازش نماید. چنین چیزی نه در آغاز ظهور آن و نه حاال و نه در آینده، هیچگاه وظیفه او نبوده و 

نیست چون جاهلیت، همان جاهلیت است و جاهلیت به معنای منحرف شدن از عبودیت خدا و  از برنامه الهی در 

ا و شرائع و قوانین و عادات و تقالید و ارزش ها و موازین از مصدر دیگری جز زندگی و همچنین استنباط نظام ه

 مصدر الهی است. اسالم نیز همان اسالم است و وظیفه اش درآوردن مردم از جاهلیت به اسالم می باشد!.
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ر احکامی ی دیگجاهلیت، بندگی کردن انسا نها برای انسان ها است: یعنی اینکه عده ای از انسان ها، برای انسان ها

 اش را نداده باشد و این تشریع به هر شکلی به انجام برسد، تفاوت نخواهد کرد.!را تشریع نمایند که خداوند اجازه

اسالم نیز عبودیت انسان ها برای خدا است از این طریق که بینش ها و عقاید و شرائع و قوانین و ارزش ها و موازین 

 بندگی بندگان برهند! خود را فقط از خدا فراگیرند واز

این حقیقت که از طبیعت اسالم و از طبیعت نقش آن در زمین بر می جوشد، همان حقیقتی است که باید اسالم را 

 با آن به یکسان به مردم معرفی نماییم: چه آنها که بدان ایمان دارند و چه آنها که بدان ایمان ندارند!

ه از ناحیه بینش و نه از جهت اوضاع برجوشیده از این بینش، قبول ندارد ها را با جاهلیت ناسالم، نیمه در آمیختن

و لذا یا اسالم وجود دارد و یا جاهلیت و وضعیت دیگری نیست که نصف آن  اسالم و نصف دیگرش جاهلیت 

و  تباشد و اسالم آن را بپذیرد و بدان راضی و خشنود باشد. دیدگاه اسالم  در این مورد که حق یکی بیشتر نیس

باشد واین دو )حق و ضاللت( به هیچ جز این حق هرچه هست ضاللت و گمراهی است،کامالً واضح و روشن می

وجه قابل آمیزش و اشتباه شدن با هم نیستند و بنابراین یا حکم خدا وجود دارد و یا حکم جاهلیت. یا شریعت خدا 

 وان و در حد تواتر هستند:حکمفرماست و یا هوسهای بشر و آیات قرآنی هم در این باب فرا

ـُه َواَل َتتَّبِْع َأْلَواَءُلْم َواْحَذرْ ] ـهُ  َأنَزَل  َما َبْعضِ  َعن َيْفتِنُوكَ  َأن ُلمْ َوَأِن اْحُکم َبْينَُهم بََِم َأنَزَل اللَّ        [إَِلْيَك  اللَّ

ن پیروی مکن و مواظب در میانشان بر طبق آنچه که خداوند نازل فرموده است، حکم کن و از هوس های آنا»

 (08ئده: )ما  «باش که در اجرای برخی از احکام که خداوند بر تو نازل کرده است، فریبت ندهند و به خطا نبرند

       [َواَل َتتَّبِْع َأْلَواَءُلمْ  َت َواْسَتِقْم َکََم ُأِمرْ  َفلَِذلَِك َفاْدعُ ]

ای بر دعوت خود پایدار باش و هوی هایشان مأمور شدهپس بدان جهت آنان را به اسالم دعوت کن وهمانطورکه »

 (16)شوری:   «را پیروی مکن

ََم َيتَّبُِعوَن َأْلَواَءُلمْ ] ْ َيْستَِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ بََع َلَواُه بَِغْْيِ  َفإِن َلَّ َِّن اتَّ ـهِ  َوَمْن َأَضلُّ َِم َن اللَّ ى مي ـَه اَل َُیِْدي ُلد  ْوَم اْلقَ  إِنَّ اللَّ

     [الظَّاْلنِِیَ 

اگر به دعوت تو پاسخ مثبت ندادند، بدان که آنها از هوس های خود پیروی می کنند. و کیست گمراه تر از آنکه »

بدون هدایتی از جانب خدا، از هوس های خود پیروی کرده باشد؟ مسلماً خداوند، قو م ستمکاران را هدایت نمی 

 (64قصص: )  «کند
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َن اْْلَْمرِ  يَعةٍ َك َعََل َشِ ُثمَّ َجَعْلنَا] ـِه َشْيئ ا مي ُْم لَن ُيْغنُوا َعنَك ِمَن اللَّ بِْعَها َواَل َتتَّبِْع َأْلَواَء الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن إَِّنَّ َوإِنَّ  * َفاتَّ

ـُه َوِِلُّ اْْلُتَِّقنیَ  الظَّاْلنَِِی َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعضٍ        [َواللَّ

مبران بنی اسرائیل شریعت دین تازه ای به تو داده ایم. پس تو نیز تنها تابع این شریعت باش و هوس های بعد از پیا»

آنها را که علم نارند، پیروی مکن. چون آنها هرگز نمی توانند چیزی از عقوبت خدا را از سر تو دفع نمایند و همانا 

 (14-18)جاثیه:   «ر و دوستدار متقین استستمکاران یار و دوستدار یکدیگرند و البته خداوند نیز یا

ـِه ُحْکَم  ليَقْوٍم ُيوقِنُونَ ] اِللِيَِّة َيبُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ        [َأَفُحْکَم اْْلَ

 «آیا حکم جاهلیت را می پسندند و برای اهل یقین، چه کسی هست که در حکم کردن بهتر از خدا باشد؟»

 (64)مائده: 

حالت هست و حالت سوم ندارد: یا اجابت خدا و پیامبر است و یا اتباع هوسها، یا حکم خدا است و  پس تنها دو

یا حکم جاهلیت. یا حکم کردن است براساس آنچه خدا نازل فرموده و یا انحراف یافتن از آنچه که خدا نازل 

ن جایی برای جدال و عنوان کرد فرموده است و بعد از این تاکید صریح و قاطع از جانب خدای تعالی، دیگر هیچ

 یک امر محال باقی نمی ماند...

بنابراین، وظیفه اسالم خلع کردن جاهلیت از رهبری بشر و بدست گرفتن این رهبری بر اساس برنامه خاص خودش 

شریت را ب« آسودگی»و « خیر»ای مستقل و ویژگیهایی اصیل دارد و با این رهبری راهیاب و رشید، است که چهره

ای که از بوجود آید و آن آسودگیخواهند. آن خیری که از بازگردانیدن بشر به جانب خالق او بوجود مییم

آمدن هماهنگی در بین حرکت بشر و عهده دار رهبری شدن اسالم، با آن برنامه خاص و مستقل خودش، نشأت 

دا کند و در نظر گرفته است، دست پی گردد که بشر بتواند به مقام واالیی که خداوند برایشگیرد و موجب میمی

انگیزه ای  چه»در پاسخ رستم سپهساالر ایران که « ربعی بن عامر»از سلطه و حکم و هوای نفس برهد. و یا چنانکه 

خداوند ما را برانگیخته است تا هرکس را که او اراده فرماید، از بندگی »گفته بود: « شما را به اینجا کشانیده است؟

 .«ندگی خدای یگانه و از تنگنای دنیا به فراخنای دنیا و آخرت و از جور ادیان به عدل اسالم دراوریمبندگان به ب

وازش شوند، ناسالم نیامده است تا شهوات مردم را که در شکل بینش ها و نظام ها و عادات و تقالید آنها نمایان می

ی که هم اکنون بشریت در شرق و در غرب در بدهد و در این رابطه ،شهوات مردم معاصر ظهور اسالم و شهوات

کند. در حقیقت، اسالم آمده است که همه ی این ها را یکسره ملغی و میان آن غوطه می خورد ، هیچ فرقی نمی

منسوخ نماید و زندگی بشر را بر طبق اصول خود بنا نهد. آمده است تا زندگی مطلوب خویش را در عالم واقع 
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را بسازد که از خود اسالم سرچشمه بگیرد و با محور آن پیوندی کامل و ناگسستنی داشته  ایایجاد نماید و زندگی

ه این کند اما به هیچ وجباشد. مسلماً جزئیاتی از اسالم با جزئیاتی از زندگی مردم در جاهلیت، تشابه پیدا می

ادفی است جانبی در فروع، کامالً تصجزئیات همان جزئیات نیستند واز آنها نیز گرفته نشده اند و این تشابه ظاهری 

نشاند و این درخت را و درخت در اصل و ریشه آن به کلی فرق دارد: آن درخت را حکمت خداوندی ببار می

 هوس های بشر به ثمر می رساند:

هِ رَ  بِإِْذنِ  َنَباُتهُ  ُج َواْلَبَلُد الطَّييُب ََيْرُ ] انَ  إاِلَّ  ُج اَل ََيْرُ   َُبَث  َوالَِّذي بي         [کِد 

رویاند و زمینی که دچار ناپاکی شده است، جز رستنی های گیاهان خود را می و زمین پاک با اجازه پروردگارش»

 (64)اعراف:   «بی سود و هرزه را نرویاند

 همه اش ناپاک است. ،این جاهلیت چه قدیم و چه جدید آن

صل و ریشه یکی هستند چون جاهلیت همان هوس ها و گرچه ناپاکی آنها در ظاهر و کل فرق دارد اما همه در ا

توانند خویشتن را از بند جهل و غرض خود برهانند ومصلحت افراد امیال انسان های جاهل و مغرضی است که نمی

اند، کنار بگذارند. به همین جهت نیز یا طبقات یا ملت ها یا نژادهایی از خود را که بر عدل و حق و خیر غلبه داده

کند سازد و برای عموم انسان ها، شریعتی را وضع میشود و همه این ها را منسوخ میخدا وارد عمل می شریعت

آنها را مدنظر قرار           گردد و مصلحت هیچ قشر خاصی ازکه هرگز با جهل و هوس های بشر آمیخته و آلوده نمی

 نمی دهد.

مه خدا و برنامه های مردم وجود دارد، قطعاً گردهم آمدن پس وقتی که چنین فرق ریشه داری در بین طبیعت برنا

این دو نوع برنامه در یک نظام واحد و سازگار شدنشان در یک وضع واحد، غیرممکن خواهد بود و به هیچ وجه 

توان نیمی از برنامه را از اینجا و نیم دیگر آن را از آنجا گرفت و همانطور که خداوند شریک برای او قرار نمی

پذیرد . این دو کامالً مثل هم هستند چون یقیناً ای را نیز در کنار برنامه خود نمیدن را نمی بخشد و هیچ برنامهدا

 مقصود از شرک قرار دادن برای خدا همین است.

خواهیم اسالم را بر مردم عرضه نماییم، جای بگیرد تا در این حقیقت باید با قوت و وضوح در دل های ما که می

آن دچار تردید و توقف نشویم و مردم را نسبت به آن در تردید قرار ندهیم و آنها را تنها نگذاریم تا وقتی معرفی

آنها را در  کند و بینشکه به یقین دریابند که اگر به دامان اسالم بازگردند، اسالم زندگیشان را کامالً عوض می

آورد و اسالم این ها را  گونه دیگری درخواهدبه سازد و اوضاع آنها را نیزکلی دگرگون میمورد زندگی به

د و با ای از داشته های خودشان بهتر باشسازد تا جایگزینی به آنها بدهد که به طرز غیرقابل مقایسهدگرگون می
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این کار، بینش ها و اوضاعشان را تعالی بخشد و به چنان سطح باالیی ارتقاء بدهد که زیبنده زندگی انسان باشد. 

اً با گذارد مگر جزئیاتی که تصادفم باید دریابند که اسالم هیچ چیز از اوضاع پست جاهلی آنها را باقی نمیمرد

جزئیات نظام اسالمی شباهت پیدا بکنند و البته حتی این جزئیات هم عیناً همان جزئیات نیستند. چون جزئیات 

د و اصل پیوندی ایشان در حال حاضر اصل پلیاسالمی با اصل بزرگی پیوند خواهند خورد که تفاوتی آشکار با 

« ی محضعلم»بی خیر و برکت جاهلیت! دارد. البته این مردم در عین حال باید بدانند که اسالم چیزی از معرفت 

 آنها را سلب نخواهد کرد و بلکه با قدرت تمام آن را به پیش خواهند برد.

گاه که دریابند اسالم از نوع سیستم های موضوع اجتماعی و نظام بنابراین، نباید مردم را به حال خود بگذاریم تا آن

های مختلفی که دارند نیست و بلکه اسالم، فقط اسالم های موضوعه حکومتی با همه نام ها و نشان ها و رأیت

است! اسالم با شخصیت و بینش و اوضاع مستقل خودش و همان اسالم که برای بشریت، سعادتی به مراتب بهتر 

نچه را که در آن سوی این اوضاع به خواب می بیند، محقق می سازد. همان اسالم واالی پاک هماهنگ زیبا از آ

 که مستقیماً از جانب خدای بلند مرتبه بزرگ، صادر شده است.

ردد که بتوانیم گوقتی بتوانیم حقیقت اسالم را به این نحو درک نماییم، همین ادراک با طبیعتی که دارد موجب می

حیات معرفی اسالم به مردم، آنها را با اعتماد و قدرت و با عطوفت و رحمت مورد خطاب قرار دهیم. اعتمادی  در

که یقین نماید حق با او است و مردم راه باطل را در پیش گرفته اند و عطوفتی که شقاوت بشر را می بیند و می 

م را می بیند و می داند که یگانه هدایت موجود، داند چگونه آنان را به سعادت برساند و رحمتی که گمراهی مرد

 در کجا یافت می شود؟.

ها های منحرف آنبریم و به نوازش شهوات و ایدهما هرگز در معرفی اسالم به مردم، دسیسه و فریب به کار نمی

ا در آن پردازیم. ما با آنها کامالً صریح و روراست خواهیم بود و اعالم خواهیم داشت: جاهلیتی که شمنمی

خواهند شما را پاک گرداند. این اوضاعی که شما در آن به سر می برید، پلید گرفتارید، نجس است و خداوند می

که شما دارید پست و دون است و خداوند  است و خداوند می خواهد این پلیدی را از شما بزداید. این زندگانی

واهند از خرماندگی و تنگدستی هستید و خداوند میمی خواهد شما را رفعت بخشد . شما گرفتار بدبختی و د

رنجهایتان بکاهد و شما را مورد مهر خود قرار دهد و به سعادت برساند. اسالم، بینش ها و اوضاع و ارزش هایتان 

کند که در مقایسسه با آن، از این زندگی خود بیزار خواهید را تغییر خواهد داد و به زندگی دیگری سرفرازتان می

سازد که اوضاع خودتان را در مشرق و مغرب زمین در مقایسه با آن حقیر             و به اوضاع دیگری نائل میشد 

رساند که در مقایسه با آن ها نسبت به تمام ارزش های حاکم در زمین یابید و به بلندای ارزش های دیگری میمی
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ی اسالمی اید صورتی واقعی از زندگتاکنون نتوانسته خودتان احساس تنفر خواهید کرد و اگر شما از بخت بد خود

 معلتش آن بوده است که دشمنان شما دشمنان این دین برای جلوگیری از برپاشدن این زندگی و تجسورا ببینید )

یافتن این صورت، همگی به نیرنگ برخاسته اند( اما الحمداهلل این زندگی را از خالل قرآن و شریعت و تاریخ و 

 بی نظیر خود، برای آینده ای که در آمدنش تردیدی نداریم، در دل هایمان به صورت مجسم دیده ایم!بینش 

کنیم، این حرف ها را صمیمانه با آن ها در میان بگذاریم. چون بدین ترتیب باید ما که اسالم را به مردم معرفی می

ه در ایران و روم و چه در هر جای دیگری حقیقت، همین است و اسالم نخستین بار نیز چه در جزیره العرب و چ

 ، مردم را با همین شکل مورد خطاب قرار داده است.

اسالم از باال به آنها نگاه کرد چون حقیقت، این است و با زبان مهر و محبت آن ها را مخاطب قرار داد چون این 

را بطور کامل از آنها جدا هم در طبیعت اسالم، یک حقیقت است و بدون هیچ اغماض و تردیدی، حساب خود 

ساخت چون روش اسالم، همین است و هیچگاه به آنها نگفت که فقط تعدیالت مختصری را در زندگی و اوضاع 

کند! و یا با نظام ها و اوضاع ساخته و پرداخته آنان شباهت دارد. آن چنان که برخی از و بینش های آنها ایجاد می

و گاهی تحت عنوان «! دمکراسی اسالم»دارند. گاهی تحت عنوان اظهار میما در هنگام معرفی اسالم به مردم 

و گاه نیز بدین منوال که اوضاع اقتصادی و سیاسی و قانونی حاکم در دنیای آنها، به تعدیالتی « ! سوسیالیسم اسالم»

یه شهوات!اما خیر! قض کاری های رندانه و نوازش دادن های مختصر از جانب اسالم نیاز دارند! و از این قبیل فریب

کامالً فرق دارد و انتقال یافتن به اسالم از این جاهلیتی که سراسر زمین را فراگرفته است، یک انتقال فراگیر و 

های قدیم و جدید زندگی جاهلیت، مغایرت تام دارد و این شقاوتی دار است و چهره زندگی اسالمی با چهرهدامنه

تنها با ایجاد تغییراتی اندک در جزئیات نظام ها اوضاع موجود، برطرف نخواهد که بشریت از درد آن می نالد، 

ی خلق به برنامه هاتواند از آن رهایی یابد. یعنی باید از برنامهشد و جز با چنان انتقال فراگیر و دامنه دار بشریت نمی

 ت پذیرد.روردگار بندگان، انتقال صورخالق و از نظام های بشر به نظام پروردگار بشر و از احکام بندگان به حکم پ

این یک حقیقت است و حقیقت دیگر مثل آن این است که آن را آشکارا و با صدای بلند اعالم نماییم و مردم را 

 نسبت به این حقیقت در تردید و اشتباه رها نسازیم.

کن ند و هراسان می شوند ولیکنمسلماً این حقیقت در ابتدای کار برای مردم خوشایند نیست و حتی از آن رم می

اند و از این راس افتادهاند و از آن در همردم در همان آغاز دعوت اسالم نیز به همین صورت از آن کراهت داشته

جویی کند و اوضاعشان را ناپسند بشمرد و عادات  تصوراتشان را تحقیر نماید و بر خدایانشان عیب که محمد

ندازد و برای خودش و آن گروه اندک مؤمنان همراهش، اوضاع و ارزش ها و تقالیدی و تقالید آن ها را به کناری ا
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غیر از آن اوضاع و ارزش ها و تقالید جاهلی اختیار نماید، آزرده خاطر شده اند و رم کرده اند.اما سرانجام چه 

 یزان شدند:شد؟ سرانجام به همان حقی رجوع نمودند که بار اول بدان رغبت نشان ندادند و از آن گر

ُْم ُْحُرٌ ] ْسَتنِفرَ  َکَأَّنَّ       [ ةٍ َقْسَورَ  ِمن ْت َفرَّ  * ةٌ مُّ

 (64-61)مدثر:   «گویی گورخرانی رم کرده اند که از هراس شیر رمیده اند»

به همان حقی که با تمام توان و حیله خود با آن به نبرد و مبارزه پرداختند و پیروانش را آنگاه که در مکه ضعیف 

دادند و بعدها نیز که در مدینه به قدرت رسیدند، با آنها به سختی درافتادند. دعوت در ن، شدیداً شکنجه میبود

آغاز اسالم، وضع قوی تر و بهتر از وضع کنونی آن نداشته است. برای جاهلیت مجهول و ناشناخته بود و در 

شد و در زمان خودش ا مورد حمله واقع میهای مکه محصور مانده بود و از جانب صاحبان قدرت و مقام آنجدره

در تمام جهان غریب بود و امپراطوری های بزرگ و زورگویی پیرامونش را گرفته بودند که اصول و اهدافش را 

دانستند. اما دعوت، علی رغم همه این ها، قوی و نیرومند بود چنان که امروز هم نیرومند است و فردا مردود می

بود چون عناصر حقیقی قدرت در طبیعت خود این عقیده نهفته است و لذا قادر است که در نیز نیرومند خواهند 

بدترین و دشوارترین شرایط نیز عمل بکند. از جمله عوامل درونی این قدرت، همان حقیقت ساده و روشنی است 

ان فطرت انس گیرد و یک عامل دیگر، سازگاری و هماهنگی این دعوت باکه این دعوت بر اساس آن شکل می

تواند به مدت طوالنی در برابرش مقاومت نماید و یکی دیگر از عوامل، توانایی دعوت در است که فطرت نمی

رهبری کردن بشریت در هر مرحله ای از مراحل پسرفت و یا پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و علمی و عقلی، به 

که با جاهلیت با تمام نیروهای مادی اش،  تعالی است. عامل دیگر، همین صراحت آن است سمت پیشرفت و

شود حتی یک حرف را نیز از اصول خود بکاهد و هیچگاه به نوازش گردد و هرگز حاضر نمیرویاروی می

دای بلند، شود بلکه با صپردازد و برای جلب رضایت جاهلیت، متوسل به حیله و نیرنگ نمیشهوات جاهلیت نمی

 فهماند که این دعوت برای آنها خیر و رحمت و برکت است.م نیز میبه مرد زندحقیقت را فریاد می

ه داند کداند و میخدایی که انسان ها را آفریده است، طبیعت تکوین آنها و راه های نفوذ به دل هایشان را می

وقتی حقیقت با صراحت و قدرت و بدون تردید و تأمل و آشکارا اعالم بشود، چگونه بدان پاسخ مثبت می 

، استعداد انتقال یافتن کامل از یک زندگی به زندگی دیگر وجود دارد و در بسیاری از اوقات هند!در نفس بشرد

نیز این انتقال کامل، از آن تعدیدالت جزئی برایش آسان تر است و انتقال یافتن کامل از یک نظام زندگی به نظام 

ت نفس، قابل توجیه است ولیکن انتقال از نظام جاهلی دیگری که برتر و کامل تر و پاک تر از آن باشد، در منطق

بیفزاید،  آنجا به نظام جاهلیتبه نظام اسالمی چنانچه نظام اسالمی فقط تغیری اندک و تعدیلی سطحی را در اینجا و
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 تواند داشته باشد؟ قطعاً در این صورت، باقی ماندن بر همان نظام مألوف، منطقی تر خواهند بود.چه توجیهی می

چه آن، الاقل نظامی است که موجودیت یافته است و می توان به اصالح و تعدیل آن پرداخت و لذا هنوز 

 موجودیت نیافته و در عالم واقع پیاده نشده است  در اکثر خصائص خود نیز به همان نظام شباهت دارد!.

 نمایند که گویی اسالم یکمیگویند، آن را طوری به مردم عرضه بعضی از کسانی که در مورد اسالم سخن می

 نظام»آورند این است که خواهند از او دفع تهمت نمایند! از جمله دفاع هایی که بعمل میآن ها میمتهم است و

تواند از عهده چنین کارهایی گیرند  نمیکنند و این نظامها که بر اسالم خرده میهای کنونی چنین و چنان می

بعد از هزار و چهارصد سال فقط توانسته اند در این موارد همان کاری را « جدید تمدنهای»برآید، در حالی که 

 «.انجام دهند که اسالم کرده است!

چه دفاع زشت و بی ارزشی!اسالم با مبنا قرار دادن نظام های جاهلی و عملکردهای شوم ناشی از آن ها به توجیه 

اصل نظام شکنند، در سازند و ارواحشان را در هم میب میها را متعجکه خیلی« تمدن ها»پردازد و این خود نمی

جاهلی بیش نیستند و چنانچه با اسالم مقایسه شوند، نظام هایی معیوب و سست بنیاد و فرومایه خواهند بود و  هایی

هان ج»اینکه حال و وضع مردم در نظام های جاهلی امروز بهتر از ساکنان سرزمین های موسوم به وطن اسالمی  یا 

نه بدان  اندشود. این ها به خاطر رها کردن اسالم به این سیه روزی گرفتار آمدهاست، به اسالم مربوط نمی«! اسالم

جهت که مسلمان هستند و استدالل اسالم برای مردم این است که: بهتر بودن اسالم نسبت به آن نظام های جاهلی، 

ها را دگرگون سازد نه اینکه آن ها را تأیید نماید و آمده است  قابل قیاس نیست و اصوالً اسالم آمده است که آن

 «تمدن»که بشریت را از منجالب آن نظام ها نجات بدهد نه اینکه غوطه خوردنشان را در لجن زاری که در جامه 

 ظاهر می شود، تبریک بگوید!.

شباهت هایی هم با اسالم دیده بشود، های موجود، بعضی از نظام ها و در برخی از سیستم ها و اندیشهلذا اگر در 

م. دانیمی شویم. چون ما تمامی این نظام ها را چه در شرق چه در غرب، به یکسان مردود دچار شکست روحی نمی

دانیم چون در مقایسه با آرمان هایی که اسالم برای بشریت در نظر گرفته است، منحط و ما همه آنها را مردود می

 عقب افتاده اند.

ر این حقیقت را با مردم در میان بگذاریم و زیربنای عقیدتی بینش فراگیر اسالمی را بر آنان عرضه نماییم، آنها اگ

در اعماق فطرت خود، انتقال از یک بینش به بینش دیگر و از یک وضع به وضع دیگر را موجه می یابند. اما با 

آنها بگوییم: از نظام بالفعل موجود دست بردارید و  حجت قانع کننده ای آنها را مخاطب خود نساخته ایم اگر به

ند و کبه نظام دیگری بگروید که هنوز در عمل پیاده نشده است و تنها اندکی در این نظام موجود، تغییر ایجاد می
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شود و تنها چیزی که بر عهده شما لذا شما در تمامی امور همانگونه عمل خواهید کرد که در این نظام عمل می

ذارد، ایجاد تغییری اندک در عادات و اوضاع و شهوات شما است و هر آنچه را که از نظام موجود ، مورد گمی

 عالقه شما باشد ، برایتان نگه می دارد و اصالً به آن دست نمی زند!!.

 مرسد، عالوه بر آنکه حقیقت نیست، اصالً مطلوب و مورد عالقه طبیعت اسالاین که در ظاهرش سهل به نظر می

نیز نمی باشد.حقیقت آن است که اسالم به موازات بینش ها و برداشت ها ، نظام ها و اوضاع و شرائع و قوانین را 

سازد و هیچ نقطه پیوند و ارتباطی را با شالوده زندگی جاهلی که بشریت براساس آن نیز از اساس دگرگون می

 کسره و به طور کامل از بندگی بندگان به بندگی خدایگذارد و خالصه این که آن ها را یزندگی نماید، باقی نمی

 یکتا، انتقال می دهد.

      [َفَمن َشاَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاَء َفْلَيْکُفرْ ]

 (28)کهف:   «آورد و هرکس خواست، کافر می شودهرکس خواست ایمان می»

ـهَ  َفإِنَّ  َوَمن َکَفرَ ]       [اْلَعاَْلنِیَ  َعنِ  َغنِي   اللَّ

 (87)آل عمران:   «و چنانچه کسی کافر بشود خودش زیان می بیند و مسلماً خداوند از جهانیان بی نیاز است»

پس در حقیقت، مسأله ، مسأله ی کفر و ایمان و مسأله ی شرک و توحید و مسأله ی جاهلیت و اسالم است و این 

دارند، برخالف ادعای خودشان مسلمان  چیزی است که باید روشن باشد. این مردم مادام که یک زندگی جاهلی

نیستند و چنانچه در میان آنها کسی دوست داشته باشد که خویشتن و یا دیگران را فریب بدهد و معتقد شود که 

اسالم می تواند با این جاهلیت به تفاهم برسد، بگذارید چنین بیندیشد ولی فریبکاری او یا فریب خوردن او هیچ 

دهد. نه این اسالم است و نه آنها مسلمان هستند. دعوت کنونی هم به خاطر ع، تغییر نمیچیزی را از حقیقت واق

نیم کآن است که این جاهلین را به اسالم باز گرداند و از نو آن ها را مسلمان بکند. ما مردم را به اسالم دعوت نمی

، چیز و اصوالً ما برای خودمان 2ن نیستیمو خواهان استکبار و تباهی کردن در زمی 1که از آنها مزد و پاداش بگیریم

کنیم  که خواهیم و حساب و اجر ما بر عهده مردم نیست. ما بدان جهت مردم را به اسالم دعوت میخاصی را نمی

آنها را دوست می داریم و خیر آنها را می خواهیم. هرچند که ما را اذیت و آزاد بدهند. چون آن کس که دعوت 

شد، چنین طبیعتی را دارد و انگیزه های او این ها هستند لذا باید مردم حقیقت اسالم و حقیقت کننده به اسالم با

                                                           

 (148 )شعراء:« من أجر إن اجری اال علی ر  العاْلنی و ما اسألُکم عليه»-1

 (41)قصص:« تلک الدار االخره نجعلها للذين ال يريدوَن علوا  فی االرِض و ال فسادا  و العاقيبُه للمتقنی»-2
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 رساند، از ما بیاموزند. همچنیناز آنها خواهد خواست، در مقابل خیر عمیقی که به آنها می تکالیفی را که اسالم

با اسالم  بدانند که جاهلیت است و هیچ ربطیباید نظر ما را در مورد حقیقت جاهلیتی که بدان گرفتارند، دریابند و 

است و « گمراهی»نیست قطعاً « حق»است و مادام که « هوی و هوس»نیست حتماً « شریعت خدا»ندارد و مادام که 

در اسالم ما چیزی وجود ندارد که از آن خجل باشیم و ناچار «مگر بعد از حق، جز گمراهی چه چیزی هست؟»

شکار نیرنگ آن را به مردم بقوباالنیم و یا در آ ییم و چیزی ندارد که بخواهیم با دسیسه وبشویم که از آن دفاع نما

 ساختن حقیقت آن، دچار تردید بشویم.

شکست روحی در مقابل غرب و شرق و اوضاع جاهلی اینجا و آنجا موجب شده است که یک عده مردم 

ری با اسالم بروند و یا برای موجه جلوه دادن عملکردها به دنبال پیدا کردن موافقات جزئی نظام های بش«! مسلمان»

جاهلی استناد نمایند. چنین کسی که نیاز به دفاع « تمدن»و احکام قضایی اسالم در پاره ای از امور به عملکردهای 

و توجیه کردن و عذر آوردن را احساس می کند هرگز آن فرد شایسته ای نیست که  می خواهد اسالم را به مردم 

عرفی نماید بلکه او کسی است که در این جاهلیت متزلزل و انباشته از تناقضات و نقص ها و عیوب، زندگی م

ی از برند و به برخخواهد که جاهلیت خود را توجیه نماید. همین افراد هستند که به اسالم حمله میکند و میمی

تا آن ها به دفاع از اسالم بپردازند چنانکه گویی آورند دوستداران اسالم که از حقیقت اسالم ناآگاهند، پناه می

اسالم، متهمی در قفس اتهام است و ناچار می باشد که از خود دفاع کند! در آن سال هایی که در آمریکا بسر می 

ن رابرشاای از ما نیز در بکردند و عده، بعضی از این ها با ما که اقلیت هایی منتسب به اسالم بودیم مقابله می1بردم

 گرفتند اما من برعکس، همیشه در مقابل جاهلیت غرب، موضع تهاجمی داشتم. چه درموضع دفاع و توجیه می

مقابل معتقدات دینی سست بنیاد آن و چه در مقابل اوضاع اجتماعی و اقتصادی و اخالقی موذیانه آن. یعنی همین 

 و این سرمایه تواند آنها را بپذیرد.قل و ضمیری نمیکه هیچ ع 0«شدن فدا»و 1«گناه»و  2«اقانیم»تصوراتشان در مورد 

داری با احتکار کردن ها و رباخواری ها و دیگر عملکردهای زشت و چندش آور آن و این فردگرایی خودپرستانه 

آن را  ای کهسازد و آزادی حیوانیکه در صورت نبودن پتک های قانون، تکافل اجتماعی را نیست و نابود می

                                                           
 میالدی )مترجم(. 1804-1864سالهای  -1

 .)مترجم(«! پدر، پسر، روح القدوس»اشاره به اقنومهای سه گانه:  -2

انسان نخستین ) آدم( به علت خوردن از شجره ممنوعه، به گناه آلوده شد و این گناهکاری از آدم به فرزندان وی انتقال »یحیان را عقیده بر این است که مس -1

 .)مترجم(«! یافت و در میان آنها موروثی گردید یعنی همگی به طور فطری مجرم شدند

ست فرزندان آدم از گناه و نتایج زیانبار آن نجات یابند مالحظه کرد که آنها نمی توانند از راه عمل به قوانین خالق عالم که می خوا»به عقیده مسیحیان:  -0

رت انسانی که وشریعت رهایی پیدا کنند، از این رو تصمیم گرفت که دست به فداکاری زند! برای اینکار، اقنومی از وجود خود )یا پسر یگانه خویش(را به ص

کس به رزاده شد، به جهان فرستاد تا در راه رستگاری انسانها در رنج و سختی افتد  و مورد اهانت قرار گیرد و باالخره به دار آویخته شود تا هاز مریم مقدس 

 )مترجم(.«! او ایمان آورد، آمرزش و نجات یابد
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نام می نهند و سبکسری و تکلفات و سخت گیری های مخالف با واقع زندگی در نظام ازدواج « شآزادی آمیز»

سپس به بیان آن همه منطق و بلندنظری و انسانیت و گشاده رویی و سرزندگی  و طالق و جدایی حاد و پلید نژادی .

اره که پیشرفت های بشر هموگفتم موجود در اسالم می پرداختم و از دست یافتن اسالم به افق هایی سخن می

د هم با این تواندادم که اسالم چگونه میتواند بدان افقها برسد و توضیح میفروتر از آن افق ها است و هرگز نمی

 واقع، رویاروی گردد و هم براساس قواعد فطرت سلیم انسانی به معالجه آن بپردازد.

ها روبرو می شدیم و این ها حقایقی بودند که وقتی در  این ها حقایقی بودند که ما در واقع زندگی غرب با آن

ماندند ولیکن عده ای که ادعای اسالم نیز دارند در برابر این شدند، غربی ها خجل میپرتو اسالم نمودار می

شوند و در میان این آشفته بازار درمانده غرب  و برد، دچار شکست میلجنزاری که جاهلیت غرب در آن سیر می

 زشت مادی شرق، به دنبال یافتن مشابهاتی با اسالم هستند!.شناعت 

بینم که بگویم: ما کسانی هستیم که می خواهیم اسالم را به مردم بشناسانیم و لذا نباید در بعد از این دیگر نیاز نمی

یز بر ما یت نزمینه هیچ یک از دیدگاه ها و اوضاع و تقالید با جاهلیت همگام و همراه بشویم هرچند که فشار جاهل

 شدت بگیرد.

اولین وظیفه ما جایگزین ساختن بینش ها و تقالید اسالمی بجای این جاهلیت است و این وظیفه آن چنان که به 

ذهن عده ای از ما خطور می نماید، هرگز باهمگامی جاهلیت و حرکت کردن با او در گام های نخست، به تحقق 

 ست در همان گام اول است.نمی رسد چون این کار به معنای اعالم شک

مسلماً فشار بینش های اجتماعی حاکم و تقالید اجتماعی رایج به ویژه در دنیای زن یک فشار شدید و مرگ آور 

اهلیت، زن مسلمان واقعاً با یک فشار بی رحمانه و شوم روبرو می شود. ولیکن چاره ای در است و در این ج

ه جاهلیت نشان بهمیشه احساس استعالء و برتری بکنیم و  ثانیا:ثبات برسیم و به  اوالً:ناچاری نیست. ما ناچاریم که 

 ، به چه پستی و انحطاطی در افتاده است!مشرف بر حیات اسالمی مطلوب ما  های عالیبدهیم که در مقایسه با افق

ابطه به معنای قطع ر شود چنان کهالبته این نیز از طریق همراهی کردن با جاهلیت در برخی از گام ها حاصل  نمی

وانزوا و عزلت گزیدن از جاهلیت در حال حاضر هم نیست. خیر! بلکه این نوعی معاشرت داشتن توام با متمایز 

ماندن و داد و ستد داشتن توأم با کرامت و سربلندی و بیان حق با مودت و مهرورزی و احساس برتری کردن با 

ن ها، لبریز شدن از حقیقت واقع است. یعنی این که دریابیم که ما در ایمان در عین متواضع بودن و بعد از همه ای

تر است و برای انتقال یافتن از جاهلیت به اسالم، یک انتقال بریم و راه ما از جاهلیت، درستمیان جاهلیت بسر می

ل زدن بر روی آن فراگیر الزم است چون در بین جاهلیت و اسالم، دره ای جداکننده وجود دارد که پ دامنه دار و



 و فراگیردار یک انتقال دامنه :دهمفصل    (عالمه سید قطبهای راه )نشانه

112 

 

هم رسیدن آن ها در میانه راه، غیرممکن است و چاره ای نیست جز این که اهل جاهلیت چه آن ها که در برای به

ر غیر این وطن اسالمی به سر می برند از کنند و چه آن ها که دهای موسوم به وطن اسالمی زندگی میسرزمین

ار آمده ها به نور در آیند و از این شقاوتی که بدان گرفتنها باید از تاریکیفراز این دره به اسالم انتقال پیدا کنند. آ

اند، نجات یابند و از خیری که ما در نتیجه شناخت اسالم و تالش در جهت زندگی کردن براساس اسالم، چشیده 

 یامبرتعالی به پبگوییم که خدای  ، بهره مند شوند. در غیر این صورت، ناگزیر باید همان چیزی رابه آنهاایم

 فرمانش را داده است:

      [َلُکْم ِدينُُکْم َوِِلَ ِدينِ ]

 (5 )کافرون:  «مرای خودتان و دین من هم برای خوددین شما ب»
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 ایمان یاستعال

ْؤِمننِیَ ]  َزُنوا َوَأنتُُم اْْلَْعَلْوَن إِن ُکنُتم مُّ         [َواَل ََتِنُوا َواَل ََتْ

 (118)آل عمران:   «ت و محزون نشوید که اگر مرمن باشید، غالب و برتر خواهید بودو سس»

اولین چیزی که از این رهنمود در ذهن خطور می کند،آن است که به حالت جهاد نمود یافته در قتال نظر دارد 

ب بزرگتر دارد به مرات ولیکن حقیقت و ابعاد این رهنمود از همین یک حالت تنها با همه مسائل متعلقه فراوانی که

 و فراگیرتر است.

سازد که باید همواره در شعور و نگرش و ارزیابی انسان مؤمن از اشیاء و این آیه، حالت دائمی را خاطر نشان می

 رویدادها و ارزش ها و اشخاص موجود باشد.

ت به هرچیز و هروضع و هر سازد که باید در دل انسان با ایمان نسباین آیه، حالت استعالئی را خاطر نشان می

ارزش و هرکس جای بگیرد و او با ایمان و ارزش های ایمانی، بر تمام ارزش های برخاسته از هر اصل دیگری 

 جز اصل ایمان احساس برتری و استعالء بکند.

صل ه از ااو باید در برابر قدرت های انحراف یافته زمین از برنامه خدا و در برابر آن دسته از ارزش های زمین ک

ایمان سرچشمه نگرفته اند و آن مجموعه از تقالید زمین که توسط ایمان وضع نشده اند و آن بخش از قوانین زمین 

 که تشریع شده ایمان نیستند و آن قسمت از اوضاع زمین که بدست ایمان پدید نیامده اند، احساس برتری نماید.

فرات و فقر مالی اش درست همانند وقتی که قدرت و نفرات هنگام ضعف قدرت و اندک بودن تعداد ناو باید در

 فراوان و ثروت کالن دارد، این احساس برتری و استعالء را داشته باشد.

چنان استعالئی که در برابر هیچ نیروی ستمگر و هیچ عرف اجتماعی و تشریع باطل، سرش را فرود نیاورد و حتی 

 شتوانه ای از ایمان ندارد، کوتاه نیاید.در برابر وضعی که مقبول مردم است ولیکن پ

بنابراین، حالت پایداری و ثبات در جهاد، فقط حالتی از آن حاالت استعالئی است که این رهنمود بزرگ الهی 

 در بر می گیرد.

احساس برتری کردن با ایمان، تنها یک اراده صرف و یک غرور تحریک برانگیز و یا یک روحیه فوران یافته 

 و جاودانی . حق باقیباشدمی طبیعت هستی متمرکز حق ثابتی است که دریست. این استعالء مبتنی برسلحشوری ن
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که فراتر از منطق قدرت و بینش محیط و مقررات جامعه و عرف مردم جای دارد بدان جهت که با خدای زنده 

 ای پیوسته است که هرگز نمی میرد.

فشار مرگ آور و وزن سنگین خویش را بر کسی که نتواند در مقابلش جامعه مسلماً منطق حاکم و عُرف عام و 

به یک تکیه گاه نیرومند پناه آورد و بر آن کس که بخواهد بدون یک پشتوانه محکم در برابرش قد علم نماید، 

رار قهای رایج نیز چنان تأثیراتی دارند که براستی جز با استهمواره اعمال می کند و بینش های حاکم و اندیشه

ها در سایه اش کوچک جلوه نمایند و جز با یاری جستن از مصدری که یافتن بر حقیقتی که این بینش ها و اندیشه

 برتر و بزرگتر و قوی تر از مصدر آن ها باشد، سخت و دشوار خواهد بود.

ها و بینش ها و عُرف عام آن و ارزش ها و اعتبارات و اندیشه ، کسی که رویاروی جامعه و منطق حاکم وآری

انحرافات و تمایالت نادرست آن قرار می گیرد، مادام که تکیه گاهی نیرومندتر از مردم و پابرجاتر از زمین و 

 )سستی( خواهد شد.« وهن»خواهد کرد و هم دچار « غربت»ارزشمندتر از حیات دنیا نداشته باشد، هم احساس 

و « حزن»بر او وارد گردد و این سنگینی بر او فرود آید و این  گذارد که این فشارخداوند نیز مومن را تنها نمی

 تهدیدش نماید و اینجا است که این رهنمود الهی سر می رسد.« وهن»

َزُنوا َوَأنُتُم اْْلَْعَلْونَ ] ْؤِمننِیَ  َواَل ََتِنُوا َواَل ََتْ        [إِن ُکنُتم مُّ

 (118)آل عمران:   «ر خواهید بودوسست و محزون نشوید و اگر مومن باشید، غالب و برت»

مقابله نماید چون این ها دو احساس مستقیم هستند « حزن»به موازات « سست شدن»آید تا با این رهنمود الهی می

دهند. رهنمود الهی فوق برای مقابله با این دو احساس به صبر و ثبات که نفس را در این مقام مورد هجوم قرار می

استعالئی که همواره از باال به قدرت های  سازدالء و احساس برتری نمودن را مطرح میکند و استعاکتفا نمی

طغیانگر و به ارزش های حاکم و به بینش های رایج و به اعتبارات و اوضاع و تقالید و عادات و به توده های 

 ضاللت گزیده، نگاه می کند.

مان از خدا باشد. وقتی او فرو  خاستگاه، برتر و باالتر می ، برتر و باالتر است. او از لحاظ تکیه گاهانسان مؤمن

کند، دیگر همه زمین برای او چه باشد؟ مردم گردد و طبق برنامه خدا حرکت میگیرد و به سوی خدا باز میمی

 چه هستند؟ و ارزش های حاکم در زمین و اعتبارات رایج در نزد مردم کدام است؟!

قیقت وجود نیز برتر است. ایمان به خدای یگانه بدین شکل که اسالم مطرح ساخته او از لحاظ ادراک و تصور و ح

است، کامل ترین صورت معرفت و شناخت آن حقیقت بزرگ می باشد و چنانچه این صورت را با حجم انبوه 
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ه کتصورات و عقاید و مذاهب دیگر چه آنها که فلسفه های بزرگ قدیم و جدید را مطرح کرده اند و چه آنها 

از انحراف مذاهب کریه مادی پدید آمده اند مقایسه نماییم و به عبارت دیگر، اگر این چهره تابان و رخشان و 

زیبای متناسب را با آن رسوبات و انحرافات مقایسه نماییم، عظمت عقیده اسالمی به گونه ای به تجلی درخواهد 

یره ای چنین معرفتی باشند، بر تمام آن عقاید و بینش ها، چ، آنها که دارگمانآمد که قبالً تجلی نیافته باشد و بی

 1خواهند بود.

اتب سنجند، به مرها و اشیاء و اشخاص را با آن ها میبینش او نیز در مورد ارزشها و معیارهایی که زندگی و پدیده

طرح ساخته الم مبرتر و باالتر است چون این عقیده سرچشمه گرفته از معرفت خداوند با آن صفاتی است که اس

گستره بزرگ جهان هستی است که این عقیده در رابطه با  جوشیده از شناخت حقیقت ارزش ها دراست و بر

ارزش ها به انسان مومن، بینشی بدهد که از آن معیارهای گوناگون ساخته ی دست بشر به مراتب برتر و دقیق تر 

ک نمایند و هیچگاه در یپیش پایشان قرار بگیرد، درک می و پایدارتر باشد. چون انسان ها تنها آنچه را که در

 نسل واحد و حتی در یک امت واحد و بلکه در یک نفس واحد نیز دارای میزان و معیار ثابت و پایداری نیستند.

 او از لحاظ ضمیر و شعور و اخالق و رفتار نیز غالب و برتر است چون اعتقاد او به خداوند که دارای نیکوترین نام

و واالترین صفات است، الهام گر رفعت و پاکی و پاکیزگی و عفت و تقوی و عمل صالح و  2ها )اسماءالحسنی(

باشد و البته این مزید بر اثراتی است که عقیده اسالم با طرح پاداش و جزای اخروی بر وی  خالفت راشده می

 گذارد.می

ی انمایند و حتی اگر فرد مومن،بدون هیچ بهرهبرایش آسان میتمامی دردهای دنیا که در قبال آن، رنجها و پاداشی

 نیز رخت بربندد، ضمیر او همچنان بخاطر چشم داشت آن پاداش، آرام و آسوده خواهد بود. از حیات دنیا

اواز لحاظ شریعت و نظام هم برتر است و وقتی فرد مؤمن شرائع و نظام های قدیم و جدیدی را که بشریت شناخته 

 ه وبیند که در مقایسه با شریعت کمال یافتنماید، میکند و آنها را با شریعت و نظام خود مقایسه میور میاست مر

 ودکان و راه رفتن کوران شباهت بیشتری دارند و به همین جهت او از باال و ازـالم، به بازی های کـنظام کامل اس

 ختی وکند و در دورن خود نسبت به این نگون بمیطوفت و به بیچارگی و بدبختی بشریت نگاه ـسر دلسوزی و ع

                                                           

 مراجعه نمایید. )مؤلف(« خصائص التصور اْلسالمی»از کتاب « تيه و رکام»به فصل »-1

 (144-)اعراف« وَّلل االسَمء اَُلسنی فادُعوُه ِِّبا»-2
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کند. مسلمان صدر اسالم در برابر مظاهر توخالی و قدرت گمراهی، جز استعالء هیچ چیز دیگری را حس نمی

نمایند، به این صورت موضع گیری می کردند. البته های پوشالی و اعتباراتی که مردم در جاهلیت پرستش می

ی خاصی از زمان نیست بلکه جاهلیت یکی از حاالتی است که هر وقت جامعه از راه جاهلیت مربوط به برهه 

 اسالم منحرف گردد چه در گذشته و چه در حال و چه درآینده باز هم قابل تکرار است.

فرمانده نامور ایران، همین موضع را در برابر نمودهای جاهلیت و اوضاع و « رستم»در اردوگاه « مغیره ابن شعبه»

 ش ها و بینش های آن اتخاذ کرد:ارز

ایرانیان او  .رسید و از طریق آن به میان ایرانیان رفت لمغیره به پنقل کرده اند که گفته است: « ابوعثمان نهدی»از 

ت و مباالتی خود، تغییری در تشریفارا نشاندند و برای وارد شدن او از رستم اجازه خواستند و برای نشان دادن بی

ند. آنان در هیئت خاصشان ، تاج بر سر نهاده بودند ولبالس های زربافت بر تن داشتند وبه طول یک لباسشان نداد

بایست برای رسیدن به نزد فرمانده آنها، این مسافت از روی فرش ها پیموده گسترده بودند که می فرش 1،غلوه

 اه بر روی تخت وبالش رستم جلوسشد. مغیره با چهارگیسوی بافته شده خود، این مسیر را طی نمود و آنگمی

کرد. درباریان به او حمله بردند و دستش را گرفتند  و از روی تخت پایین کشیدند و او را بر زمین زدند. مغیره 

بینیم که قومی نادان تر از شما وجود ندارد. ما گفت: قبالً در مورد شما تصورات دیگری داشتیم اما اکنون می

گیرند مگر اینکه باهمکیشان خود محاربه ای دیگر را به بندگی نمیای از ما عدهعده عرب ها با هم برابریم و

فتید گکردم که شما نیز مانند ما خودتان را با قومتان برابر می دانید. بجای اینکار، بهتر بود به من مینمایند. گمان می

 که عده ای از شما خداوندگار عده ای دیگر هستند.

ه خودتان ام بلککنیم . من نیز خودسرانه نیامدهشما نادرست است و ما هرگز این چنین رفتار نمیاین رویه در میان 

پاشد و شما مغلوب خواهید شد و اصوالً از من دعوت بعمل آورده بودید. امروز فهمیدم که سلطنت شما از هم می

 «.مملکت با این شیوه و با تکیه بر چنین عقل هایی اداره  نمی شود

خاذ و چاکران و اطرافیان او ات« رستم»همین موضع را در برابر « قادسیه»نیز پیش از شروع جنگ « ابن عامر ربعی»

 کرد:

قبل از شروع جنگ قادسیه، ربعی ابن عامر را به عنوان فرستاده خود به نزد رستم فرمانده « سعد بن ابی وقاص »

های نفیس حریر آراسته بودند و رستم یاقوتها و فرش سپاهیان ایران فرستاد. مجلس رستم را با بالش ها و

                                                           
 غلوه: مسافت پرتاب یک تیر که حدود سیصد یا  چهارصد گام می باشد. )مؤلف( -1
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مرواریدهای گرانبهای درشت را نمایان ساخته بود و تاج بر سر نهاده و سایر زیورهای گرانبهایش را بر تن داشت 

و بر تختی زرین نشسته بود. ربعی با لباسهایی کلفت و یک سپر و اسبی کوچک وارد شد و همچنان سوار بر اسب 

فرش پیش آمد و آنگاه پیاده شد و اسبش را به یکی از آن بالش ها بست و در حالیکه کاله خود بر خود تا کنار 

سرداشت، به نزد رستم رفت. به او گفتند: سالحت را بگذار. او گفت: من خودسرانه نیامده ام بلکه به دعوت خود 

گردم . رستم گفت: اجازه باز می خواهید به همین صورت وارد می شوم و گرنهشما آمده ام. بنابراین اگر می

بدهید بیاید. او نیز درحین حرکت با تکیه دادن به نیزه خود و فروکردن آنها در فرشهای حریر، عموم آنها را پاره 

ند ما را گفت: خداوربعی گفت: چه چیزی شما را برای لشکرکشی به اینجا برانگیخته است؟ساخت. رستم

او بخواهد، از عبادت بندگان به عبادت خدای یکتا و از تنگنای دنیا به فراخنای برانگیخته است تا هرکس را که 

 «.دنیا و آخرت و از جور ادیان به عدل اسالم درآوریم

گیرد که از قدرت مادی کامالً بی بهره شود و انسان مسلمان در موضع مغلوبی قرار میگاهی احوال دگرگون می

کند و مادام که مومن باشد از باال به دشمن غالب خود نگاه تر احساس میمانده است اما او همچنان خود را بر

گر رسد و حتی اکند و یقین دارد که این وضع، مقطعی و گذرا است و ناگزیر حتماً زمان غلبه ایمان فرا میمی

د اما او به میرنآورد چون همه مردم میفرضاً نهایت کار همین باشد، بازهم او سرش را در مقابل آن فرود نمی

گوید و به بهشت می رود در حالیکه دشمن غالب او، رهسپار دوزخ رسد و او این زمین را ترک میشهادت می

شود و مسلماً این دو سرانجام فرق بسیار زیادی با هم دارند و فرد مؤمن ، ندای پروردگارش را گوش می دهد می

 که می فرماید:

َقْوا رَ  *َوبِْئَس اْْلَِهاُد  َجَهنَّمُ  َمأَْواُلمْ  ُثمَّ  َقلِيٌل  َمَتاعٌ  * اْلباَِلدِ  ِِف  وايَن َکَفرُ َك َتَقلُُّب الَّذِ نَّ اَل َيُغرَّ ] ُمْ لَـکِِن الَِّذيَن اتَّ ْم  ِّبَّ ََلُ

رِ  تَِها اْْلََّْنَارُ  يَجنَّاٌت ََتْ ـهِ  َخالِِديَن فِيَها ُنُزال   ِمن ََتْ ْن ِعنِد اللَّ ـِه َخ  مي       [ارِ ليأْلَْبرَ  ْْيٌ َوَما ِعنَد اللَّ

رفت و آمد پیروزمندانه کافران تو را فریفته نسازد. این متاع ناچیز و اندکی است و سرانجام جایگاهشان دوزخ »

خواهد بود و چه جای بدی است که برایشان تدارک دیده شده است! اما آنها که تقوای خداوند را مراعات نمایند، 

مانند و این نوعی شت که از پای درختانش نهرها جاری است و همیشه در آنها میباغ هایی بهشتی خواهند دا

 .«پذیرایی از جانب خدا است و آنچه از جانب خدا باشد، برای نیکوکاران از همه چیز بهتر است

 (185-184)آل عمران: 

ها و موازین  بینش و ارزشرانند که تماماً با عقیده و ها و اوضاعی بر جامعه حکم می ها و ارزش عقاید و بینش

همه در مرتبه مادون او قرار  کند که برتر و واالتر است و اینهاانسان مومن، مغایرت دارند اما او همواره احساس می
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اندازد و حتی آن ها را با دیده مهر و عطوفت می نگرد دارند و با احساس کرامت و عزت ،از باال به آن ها نظر می

را نیز به خیری که با خود دارد، هدایت نماید و به همان افقی که خودش در آن زندگی   خواهد آن هاو دلش می

 می کند، رفعت بخشد.

یرامون پردازد . هاله هایی ساختگی پخواند و به خودنمایی میکشد و کرکری میزند ، نعره میباطل مرتباً فریاد می

توانند چهره ی زشت و دارند و در نتیجه، آنها نمین میگیرند و آن را از دیده و بصیرت مردم پنهاباطل را می

کریه باطل و عملکرد پست و ناروای او را در پشت این هاله ها مشاهده نمایند، اما انسان مومن از باال به این باطل 

رش گردد و از اصرانمی« حزن»و « وهن»کند و لذا هرگز دچار های فریب خورده، نگاه میخودنما و به این توده

مایل نماید، ذره ای کاسته نمی شود و حتی تکه پذیرفته است و از پایداری اش بر برنامه ای که اتباع میبر حقی 

 او به هدایت آن گمراهان و فریب خوردگان نیز رو به ضعف نمی رود.

و گل و کند و در لجن جامعه در شهوات حیوانی خود غرق می شود و همچنان تمایالت خبیث خود را دنبال می

برد و از قید و بندها رهایی می یابد و در چنین جامعه ای، کند که دارد لذت میالی غوطه می خورد و گمان می

شود و جز همان آبشخور متعفن و آن لجنزار و گل و لذت های مشورع و نعمت های حالل به سختی یافت می

لجنزار و به این گرفتارشدگان در گل و الی نظر ماند. اما مومن از باال به این غرق شدگان در الی باقی نمی

گردد و هرگز وسوسه نمی شود که اندازد و علی رغم اینکه تک و تنهاست، هیچگاه دچار سستی و حزن نمیمی

این ردای پاکیزه و تمیز خود را درآورد و در آن باتالق فرو رود و او با بهره ای که از ایمان دارد و با لذتی که از 

 ه است، همواره خود را برتر و باالتر می بیند.یقین برد

در جامعه گریزان از دین و فضیلت و ارزش های واال و اهتمام های عالی و گریزان از هر چیز پاک و پیراسته و 

زیبا، انسان مومن همانند کسی که اخگری را در دست نگاه داشته است دین خود را نگاه می دارد. دیگران، 

ریشخند می گیرند و اندیشه هایش را مسخره می نمایند و به ارزش هایش می خندند،اما مومن پایمردی او را به 

هیچگاه سست نمی شود و همواره از باال به این تمسخرگران و استهزاء کنندگان و خنده زنان نگاه می کند و در 

انی ایمان در طی راه یکی از گروه بزرگان موکب اصیل و نور وید که نوحگپاسخ آن ها همان چیزی را می

 فته و طوالنی ایمان، ابراز داشته است:روشن و رُ

ا ِمنَّا واإِن َتْسَخرُ ]    [ونَ َتْسَخرُ  َکََم  ِمنُکمْ  َنْسَخرُ  َفإِنَّ

 (14)هود:   «اگر شما ما را مسخره نمایید حتماً ما نیز همانگونه شما را در آخرت مسخره خواهیم کرد»



 ایمان یاستعال :یازدهمفصل    (عالمه سید قطبهای راه )نشانه

118 

 

 نورانی و این قافله بینوا را در این کالم الهی به وضوح می بیند: مومن، پایان راه آن موکب

َأْللِِهُم انَقَلُبوا  إََِلٰ  انَقَلُبوا َوإَِذا * َيَتَغاَمُزونَ  ِِّبِمْ  واَمرُّ  َوإَِذا * َيْضَحُکونَ  ََمنُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َکاُنوا ُمواإِنَّ الَِّذيَن َأْجرَ ]

ارِ  *َعَليِْهْم َحافِظنَِی   ِسُلواَوَما ُأرْ  *وا إِنَّ َلـُٰؤاَلِء َلَضالُّوَن َقالُ  َأْوُلمْ َوإَِذا رَ  *َفکِِهنَی   َفاْلَيْوَم الَِّذيَن ََمنُوا ِمَن اْلُکفَّ

َ   َلْل  * ونَ َينظُرُ  ائِِك اْْلَرَ  َعََل  * َيْضَحُکونَ  ارُ  ُثوي        [ُلونَ َيْفعَ  َکاُنوا َما اْلُکفَّ

می خندیدند و هنگامی که از کنارشان می گذشتند، با اشاره های سر و دست  مجرمین پیوسته در دنیا به مومنان»

دادند و وقتی به میان خانواده  خود برمی گشتند، شادمانه وچشم و ابرو آنان را مورد تمسخر و عیب جویی قرار می

اند! و حال دهگم کر گفتند: اینان سرگشته و رهگشتند! و هنگامی که مومنان را می دیدند؛ میو با افتخار بر می

، آن مجرمان برای حفاظت و پاییدن مومنان، گسیل نشده بودند. لذا امروز که روز قیامت است مؤمنان هستند آنکه

پردازند! اما آیا به کافران نیز در قبال اعمالی که خندند و بر روی تخت های مجلل به نظاره میکه به کافران می

 (28-15)مطففین:   «لق گرفته است؟!انجام داده اند، پاداش نیکو تع

 و قرآن کریم، سخن کافران را خطاب به مؤمنان در قدیم بازگو فرموده است که:

ِذيَن ََمنُوا َأيُّ اْلَفرِ َوإَِذا ُتتََْل َعَلْيِهْم ََياُتنَا َبيينَاٍت َقاَل الَِّذيَن َکَفرُ ] ا َوَأْحَسُن َنِديًّ  يَقنْیِ َخْْيٌ وا لِلَّ َقام         [امَّ

ما گویند: کدامیک از دو گروه ما و ششود، کافران به مومنان میو وقتی که آیات روشنگر ما بر آنان تالوت می»

 (71: )مریم  «مقام و جایگاه بهتر و مجلس عیش و عشرت خوش تر و زیباتری داریم؟ 

بر او را  د و یا بینوایانی که دور وراستی کدامیک از آن دو گروه؟ بزرگانی که حاضر نشدند به محمد ایمان بیاوین

فیان ابن ابوس»و « ولید بن مغیره»و « عمرو ابن هشام»و « نضرابن حارث»گرفته بودند؟ کدامیک از دو گروه؟ گروه 

مردم را  خیر و خوشبختی همان است که محمد ؟ اگر«خباب»و « صهیب»و « عمار»و « بالل»و یا گروه « حزب

یراون او همان عده ای هستند که هیچ قدرت و شکوهی در میان قریش ندارند و در خانه خواند، آیا پبدان فرا می

احبان و ص« دارالندوه»همان اعضاء مجلس بزرگ و باشکوه آیند و مخالفان اوگردهم می« ارقم»ای مثل خانه فقیرانه

 مجد و جاه و قدرت هستند؟

ها و زمان های مختلف نتوانسته اند بدان افق های عالی  این منطق زمین است... منطق همه کسانی است که در مکان

و  بهره باشد و از عوامل فریباها بیدست پیدا کنند و این حکمت خدا است که عقیده اسالم از زینت و پیرایه

وسوسه گر عاری بماند به هیچ حاکمی تقرب نجوید و به هیچ قدرتی فخر نورزد و برای هیچ لذتی فریاد شادی 

هر غریزه ای او را تحریک ننماید و همیشه با تالش و مشقت و شهادت همراه باشد تا اگر کسی این  سرندهد و
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عقیده را پذیرفت، با این شرایط بپذیرد و در دل، یقین داشته باشد که این عقیده را صرفاً به خاطر عقیده و تنها به 

های کاذب مورد قبول آنها، رزشها و انگیزهخواهد و آن را بخاطر مردم و بخاطر امنظور جلب رضای خداوند می

آنها که برای خواهند وکند و آنها نیز که جویای مطامع و منافع هستند و آنها که مال و متاع را میدنبال نمی

 ، باید از این عقیده منصرف شوند.اعتبارات بی ارزش  مردم در میزان خداوندی، ارزش قائل اند

گردد بلکه او آنها را از گیرد تا از ارزیابی مردم متاثر مردم نمیرا از  معیارهایش ، ارزش ها و بینش ها ومومن

گیرد و خداوند پروردگار برایش کافی است. او آنها را از شهوات و هوس های مردم نگرفته پروردگار مردم می

رج اید که هرگز از تعادل خود خانماست تا به شهوات مردم گرایش پیدا کند. او آنها را از میزان حق ثابتی اخذ می

گیرد بلکه آنها از سرچشمه های شود و دچار انحراف نمی گردد. او آنها را از این جهان فانی و محدود نمینمی

 وجود در درون او می جوشند.

پس مادام که او با خدای انسان ها و با میزان حق و با سرچشمه های هستی پیوند یافته است، چگونه در نفسش 

 ستی و در قلبش حزن پیدا می شود؟س

 1«مگر بعد از حق جز ضاللت و گمراهی، چیز دیگری هست؟»او بر حق است و 

های بسیاری از او دیگر بگذار که ضاللت، صاحب قدرت و مال و ثروت فراوان باشد و گروه ها و جمعیت

حق است و بعد از حق جز گمراهی،  دهند چون او برجانبداری نمایند. اینها هیچ چیزی از حقیقت را تغییر نمی

 دهد و تحتچیزی وجود ندارد و انسان مومن نیز مادام که واقعاً مومن باشد هرگز ضاللت را بر حق ترجیح نمی

 تواند او را از مسیر حق منحرف سازد.، ضاللت نمیهیچ شرایطی

نَارَ ] اُ   ْْحَة  رَ  لَُّدنَك  ِمن اَلنَ  َوَلْب  َلَدْيَتنَا إِذْ  َبْعَد  ُقُلوَبنَا ُتِزغْ  اَل  بَّ نَارَ  *إِنََّك َأنَت اْلَولَّ  ْيَب إِنََّك َجاِمُع النَّاِس لَِيْوٍم الَّ رَ  بَّ

ـَه اَل َُيْلُِف اْْلِيَعادَ   فِيهِ         [إِنَّ اللَّ

ه ب پروردگارا ! دلهای ما را بعد از آنکه به جانب حق هدایت کرده ای، منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی»

گمان بخشایشگر تویی تو. پروردگارا! تو مردم را در روزی که تردیدی در آن نیست، جمع ما ببخشای که بی

 (4-8)آل عمران:   «خواهی کرد و مسلماً خداوند برخالف وعده خویش، عمل نمی کند

 

                                                           
 .12سوره یونس آیه  -1
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 راه فقط این است
ََمِء َذاِت اْلُبُ ]  ُلمْ  إِذْ  * اْلَوُقودِ  َذاِت  النَّارِ  * اْْلُْخُدودِ  َأْصَحاُ   ُقتَِل  * َوَمْشُهودٍ  َوَشاِلدٍ  * ْوُعودِ اْلَْ  اْليَْومِ  وَ  * وِج َوالسَّ

ِميِد  *َما َيْفَعُلوَن بِاْْلُْؤِمننَِی ُشُهوٌد  َعََل  َوُلمْ  * ُقُعودٌ  َعَلْيَها ـِه الَْعِزيِز اَْلَ َلُه  يالَّذِ  *َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إاِلَّ َأن ُيْؤِمنُوا بِاللَّ

ََمَواِت َواْْلَرْ  ٍء َشِهيٌد   ضِ ُمْلُك السَّ ـُه َعََل ُکلي ََشْ إِنَّ الَِّذيَن َفَتنُوا اْْلُْؤِمننَِی َواْْلُْؤِمنَاِت ُثمَّ ََلْ َيتُوُبوا َفَلُهْم َعَذاُ   *َواللَّ

رِ  ْم َعَذاُ  اَْلَ رِ إِنَّ الَِّذيَن ََمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ  * يِق َجَهنََّم َوََلُ ْم َجنَّاٌت ََتْ اِت ََلُ تَِها اْْلََّْنَارُ  ياَِلَ  َذلَِك اْلَفْوُز اْلَکبِْيُ   ِمن ََتْ

َك إِنَّ َبْطَش رَ  * ُه ُلَو ُيْبِدُئ َو ُيِعيُد  *َلَشِديٌد  بي اٌل ْليَا ُيرِ  *اْلَِْجيُد   شِ ُذو اْلَعرْ  *اْلَوُدوُد  َو ُلَو الَْغُفورُ  *إِنَّ      [... يُد َفعَّ

به آسمان دارای برج های )دیده بانی( و سوگند به روز موعود قیامت و سوگند به هرشاهد ومورد شهود  سوگند»

ماند وحتماً مورد محاسبه و محاکمه قرار خواهد قرار گرفته ای )که هیچگاه اعمال مجرمان نادیده و پوشیده نمی

وخت فراوان. در آن حال که آنها گرفت( صاحبان گودالها را مرگ باد! )گودالهای( آتش دارای هیزم و س

)صاحبان گودالهای آتش( پیرامونش به تماشا نشسته بودند و )از اهل زمین تنها( خود آنها شاهد بالیی بودند که 

آورند و هیچ جرم قابل تعقیبی در مؤمنان نیافته بودند جز ایکه ایشان به خداوند قدرتمند شکست بر سر مؤمنان می

و عزت طاغوتهای بشری و حمد و ثناگویی برای آنها را ی حمد و ستایش، ایمان داشتند )یقناپذیر و شایسته حق

کردند( همان خدایی که پادشاهی آسمان ها و زمین مختص به او است و بی گمان خداوند ، این یگانه تایید نمی

شکنجه دادند و بعداً هم توبه پادشاه جهان هستی شاهد بر همه چیز است و مسلماً آنها که مردان و زنان با ایمان را 

نکردند از جانب خدا به عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان )دوزخ( گرفتار خواهند شد. وقطعاً آنها نیز که ایمان 

آوردند و عمل های صالح انجام دادند، باغ هایی بهشتی خواهند داشت که در پای درختانش نهرها جاری است و 

ید که خروشیدن و گرفتن و به کیفر رسانیدن پروردگار تو، سخت و رستگاری بزرگ همان است. مطمئن باش

داند. و آمرزگار گرآغازد و دوباره از هستی به نیستی باز میشدید است چون فقط او است که هستی را از نیستی می

 (1-15)بروج:    «گنهکاران توبه گر و دوستدار مؤمنان و صاحب عرش بزرگ حکومت بر هستی فقط او است

ستان اصحاب اخدود بدانسان که در سوه بروج آمده حقیقتی است که باید دعوتگران به دین خدا در همه دا

سرزمین ها و در تمام نسل ها، از سراندیشه به آن توجه نمایند. قرآن با طرح داستان با این اسلوب خاص و با مقدمه 

در تصور طبیعت دعوت به سوی خدا و  و موخره های آن و با تقریرات و توجیهات ضمنی آن، خطوط ژرفی را

در نقش بشر در این دعوت و احتماالت ممکن الوقوع میدان گسترده ی آن که به مراتب از زمین، وسیع تر و از 

، دامنه دارتر است رقم زده است و نشانه های راه را برای مؤمنان ترسیم کرده است و نفس آنها را زندگی دنیا
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هر نوع پیشامدی را که قدر بر وفق حکمت نهفته در غیب سر به مهر خداوند رقم بزند،  سازد که بتوانندآماده می

 پذیرا باشند.

اند و حقیقت ایمانشان را اعالم کرده اند که این داستان، داستان گروهی است که به پروردگار خود ایمان آورده

سازند و کرامت و حرمت و حمید، پایمال می را در آزادی اعتقاد به حق و ایمان به خداوند عزیز« انسان»حق مسلم 

تر از آن است که بازیچه بشود و طاغوت ها از دهند چون انسان در نزد خدا، گرامیانسان را در نزد خدا بر باد می

 دردهای شکنجه اش، احساس آرامش نمایند و از منظره جزغاله شدن او به هنگام سوزانیدنش، شادمانی بکنند!

ها چیره ساخت و عقیده بر عالقه به زنده ماندن پیروز شد و لذا دیگر به ین دل ها را بر آن شکنجهایمان به خدا، ا

سپردند، اما هرگز از دین خود تهدید طاغیان زورگو هیچ وقعی ننهادند و اگرچه با سوختن در آتش جان می

 برنگشتند.

که مرگ را با آن شیوه زشت و ناخوشایند  این دل ها براستی از عبودیت زندگی دنیا رسته بودند و لذا هرچند

پیش چشم خود می دیدند، اما عالقه به زنده ماندن، آنان را به زانو درنیاورد. آن ها از تمام قید و بندها و جاذبه 

 های زمین رهایی یافتند و با چیره شدن عقیده بر حیاتشان، توانستند که بر ذات خود مسلط شوند.

ایمان و نیکوکار و بلندقدر و بزرگوار، سرشت هایی ناباور و شریر و مجرم و پست قرار در مقابل این دل های با 

گرفته بودند و صاحبان این سرشت ها برکناره آتش نشسته بودند و تماشا می کردند که مؤمنان چه سان عذاب 

انهای اینکه انسکشند. نشسته بودند و از منظره سوختن زندگی در کام آتش و از می بینند و چگونه درد می

برند و هرگاه زن و مردی جوان و یا کودک و سالخورده شدند، لذت میبزرگواری تبدیل به هیمه و خاکستر می

ای از جرگه مومنان نیکوکار و بزرگوار، بدرون آتش انداخته می شد، آن سرمستی رذیالنه در جان طاغیان اوج 

 ..وشت بدن، شدت می یافت!.گرفت و آن گرمای دیوانه از خون و اندام های گمی

این آن حادثه زشت و چندش آوری بود که سرشت های طاغیان در آن سرنگون گردیدند و در این باتالق و 

ای که با احساس آرامش از تماشای آن تعذیب دهشتناک و بی رحمانه با پستی و لجنزار گرفتار آمدند به گونه

شود چون حیوان درنده تنها برای رفع ، دچار آن پستی نمیهبرند که هیچگاه یک حیوان درنددنائتی لذت می

 گرسنگی، صید خود را می درد نه اینکه بخواهد از دردهای صیدش در نهایت دنائت  و پستی لذت ببرد.

و در همین حادثه بود که روح های مومنان پرگشودند و از بندها رهیدند و بدان اوج بسیار باالیی رسیدند که در 

 ها و در همه عصرها برای بشریت، جای شرف و افتخار است.تمام نسل 
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شود که طغیان بر ایمان پیروز شده است و این ایمان که در جان آن گروه نیکوکار در حساب دنیا، چنان تصور می

اشته دبزرگوار و ثابت قدم و واالمنش به آن قله بلند رسیده بود، در نبرد میان ایمان و طغیان، هیچ پایه و مایه ای ن

 است!

اند که خداوند آن طاغیان را به روایات وارده در مورد این حادثه و نصوص قرآنی نیز هیچکدام خاطرنشان نکرده

کیفر گناهشان همانند قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم شعیب و قوم لوط و یا مثل فرعون و لشکریان او، با 

 قهر و قدرت خود نابود کرده باشد.

 ، این خاتمه و سرانجام در حساب دنیا، اسفبار و دردناک تلقی می گردد!و بدین جهت

که به قله ایمان عروج یافته بودند، با دردهای جانسوزشان  آن گروه با ایمانیگردد وجا ختم میکار به همیناما آیا 

قِسِر  گرفتار آمده بودندشوند؟ و آیا آن گروه ستمکاری که در این باتالق در گودالهای آتش به حال خود رها می

 در می روند؟

 حساب دنیایی با توجه به چنین خاتمه تأسف باری ، همین را در دل القاء می کند!

دارد و آنان را از طبیعت آموزد و از حقیقت دیگری برای آنها پرده بر میاما قرآن، چیز دیگری را به مومنان می

گاه  پردازند، کامالً آز میدان کارزاری که در گستره آن به نبرد میشوند و اارزش هایی که با آن ها ارزشیابی می

 می سازد.

زندگی دنیا و سایر لذت ها و دردها و بهره مندی ها و محرومیت های آن، هیچکدام در میزان الهی، ارزش اصلی 

یروزی در الً پکند و اصوباشند که حساب سود و زیان را تعیین میو بزرگ نیستند و هیچکدام آن کاالیی نمی

شود چون غلبه ظاهری، تنها یکی از حاالت و شکل های فراوان نصرت و پیروزی غلبه یافتن ظاهری محدود نمی

 است.

بزرگترین ارزش در میزان الهی، ارزش عقیده و کاالی رایج و پرسود در بازار خداوند، کاالی ایمان است و برترین 

یره شدن عقیده بر درد و نصرت یافتن ایمان بر فتنه می باشد و در این حالت پیروزی، پیروز شدن روح بر ماده و چ

ترس و درد و بر جاذبه های زمین و زندگی و بر فتنه، نصرتی آنچنانی یافت که مایه حادثه نیز روح های مومنان بر 

 افتخار و شرف برای تمام آدمیزادگان در همه عصرها است و پیروزی و نصرت راستین همین است.

میرند و تنها سبب مرگ آنها با هم فرق می کند اما همه انسانها این چنین پیروزی و نصرتی را سان ها همگی میان

ها برهانند شوند که این گونه خویشتن را از بنداین ارتفاع، اوج بگیرند و موفق نمی توانند تاآورند و نمیبدست نمی
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تکریم از جانب خداوند برای آن گروه بزرگوار از بندگانش و بدان افقهای بلند پربگشایند. این نوع گزینش و 

است که همانند دیگر مردمان بمیرند  ولیکن در محد و عظمت مثل آنها نباشند و در عالم فرشتگان و در دنیای 

 مردمان اگر که دیدگاه نسل اندر نسل آنان را به حساب آوریم همواره صاحبان مجد و عظمت به شمار آیند!

ردند، کتوانستند زندگی خود را در مقابل هزیمت یافتن ایمانشان نجات بدهند ولی اگر چنین میمی آن مومنان

ردند کدید؟ و چقدر زیان میرساندند؟ و کل بشریت تا چه اندازه زیان میدانید تا چه حد به خودشان ضرر میمی

در نبود عقیده و زشت شدن آن در دادند؟ معنای بی ارزش شدن زندگی اگر این معنای بزرگ را به کشتن می

واح شدند بعد از سیطره یافتن بر جسدهایشان بر ارفقدان آزادی و منحط گشتن آن به هنگامی که طاغیان موفق می

 آنها نیز تسلط یابند؟

این براستی یک معنای ارجمند و یک معنای بزرگ است و آن مؤمنان نیز چه آنگاه که هنوز بر زمین و بیرون از 

می  شانودند و چه آنگاه که به درون آتش افتادند، از این معنا سود بردند و لذا اگرچه بدن های فانیآتش ب

 سوخت اما این معنای ارجمند که آتش از آن آالیش می زدود ، پیروز گشت!

یستند، ن به عالوه، میدان این نبرد نیز تنها زمین و زندگانی دنیا که نیست وشاهدان نبرد هم تنها مردمان یک نسل

ا میزانی دهند وببینند و بر آنها شهادت میبلکه عالم فرشتگان نیز در رویدادهای زمین شرکت دارند و آنها را می

مغایر با میزان زمین در یکی از نسل های آن و حتی مغایر با میزان زمین در تمامی نسلهای آن، رویدادها را ارزیابی 

ید، های روی زمین بیشتر است و بدون تردفرشتگان به مراتب از شمار انسانکنند و تعداد ارواح گرانقدر عالم می

ستایش و تکریم عالم فرشتگان نیز با هر میزانی که سنجیده شود، اصوالً از دیدگاه ساکنان زمین و ارزیابی های 

 آنان بزرگتر و راجح تر خواهد بود!

جال اصلی ای است که میدان و مجال زمین بدانجا کار است و آخرت، آن م عالوه بر همه اینها، آخرت نیز در

 ملحق می گردد و در حقیقت واقع و در احساس مومن نسبت به این حقیقت، دنیا و آخرت تفکیک ناپذیرند.

بنابراین، نبرد به پایان نرسیده و هنوز خاتمه حقیقی آن فرانرسیده است و صادر کردن حکم آن تنها براساس جزئی 

رخ داده است، حکمی نادرست و ناروا است چون حکمی است که براساس بخش کوچکتر و از آن که در زمین 

 ناچیزتر آن، صادر شده است.
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ای است که انسان عجول و شتابکار دارد و اما دیدگاه دوم، دیدگاه نخست، همان دیدگاه تنگ نظرانه و کوته بینانه

 آورد چون این نگرش نمودارساس همین نگرش بار مینگرشی فراگیر و دامنه دار است و قرآن نیز مومنان را برا

 حقیقتی است که بینش ایمانی صحیح بر روی آن استوار می گردد.

آرامش و »به همین جهت نیز خداوند در پاداش ایمان و طاعت و صبر بر بالیا و پیروز شدن بر فتنه های زندگی، 

 را به مومنان وعده داده است:« آسودگی قلب

ـهِ  نُوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوُِّبُم بِِذْکرِ الَِّذيَن َمَ ] ـهِ  َأاَل بِِذْکرِ  اللَّ     [اْلُقُلوُ   َتطَْمئِنُّ  اللَّ

به سوی خدا بازگشتگان هدایت یافته، کسانی هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان با یاد خدا آرام گرفته اند. »

 (24: )رعد  «آگاه باشید که دلها با یاد خدا آرام می گیرند

 و خشنودی و مورد محبت خدای مهربان قرار گرفتن را:

ُم الرَّ ] اِت َسيَْجَعُل ََلُ اَِلَ ـإِنَّ الَِّذيَن ََمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اْْحَ      [ُن ُودًّ

 (85)مریم:   «بی گمان آنان که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، خداوند مهربان محبوبشان می گرداند»

 شدن و مورد تقدیر قرار گرفتن در عالم فرشتگان را:و ذکر

 فرمود: پیامبر خدا

ید؟ گوید: آیا جان فرزند بنده مرا گرفتمیرد، خداوند به مالئکه خود میآنگاه که فرزند یک بنده صالح خدا می)

من چه  فرماید: بندهی. بعد مدهند: آریفرماید: آیا ثمره جان او را گرفتید؟ پاسخ میپاسخ می دهند: آری. بعد می

ا إَِلْيِه َراِجُعونَ ]گفت؟ جواب می دهند: او تو را حمد کرد و  ا َّللَِِّ َو إِنَّ گفت. آنگاه خداوند می فرماید: می [إِنَّ

 )ترمذی نقل کرده است(  .(پس برای بنده من در بهشت خانه ای بسازید و نام آن را خانه حمد بگذارید

 فرموده اند: و پیامبر خدا»

ند با کبرد و هرگاه که مرا یاد میخدای عزوجل می فرماید: من منتظرم که بدانم بنده ام چگونه گمانی به من می)

کنم و اگر او مرا در میان جماعتی یاد کند، من او را او هستم. اگر او در دل مرا یاد کند، من نیز دردل او را یاد می

اگر او به اندازه یک وجب به من نزدیک شود، من به اندازه یک در میان جماعتی بهتر از آن یاد خواهم کرد و 

یک به او نزد« باز»شوم و اگر او به اندازه یک ارش به من نزدیک گردد، من به اندازه یک به او نزدیک می« ارش»

 .(رف او خواهم رفتبه ط« پویان»خواهم شد و اگر او قدم زنان به سوی من بیاید، من 
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 رده اند()مسلم و بخاری نقل ک

 و پرداختن عالم فرشتگان به کار مومنان در زمین را:

ِمْ رَ  بَِحْمدِ  ُيَسبيُحونَ  َحْوَلهُ  َوَمنْ  َش الَِّذيَن ََيِْمُلوَن اْلَعرْ ] ِذينَ  ونَ َوَيْستَْغِفرُ  بِهِ  َوُيْؤِمنُونَ  ِّبي نَارَ  ََمنُوا لِلَّ ٍء َوِسْعَت کُ  بَّ لَّ ََشْ

ِذينَ  ِفرْ َفاغْ  َوِعْلَم   ْْحَة  رَّ  َبُعوا َتاُبوا لِلَّ ِحيمِ  َعَذاَ   َوقِِهمْ  َسبِيَلَك  َواتَّ    [اْْلَ

ن اند، با نیل به مراتب حمد، پروردگارشاگرفتهگرداگرد عرش قرارنمایند و آنان که برآنان که عرش را حمل می»

ردگارا! گویند(: پرومینمایند ) وی، طلب آمرزش مرا تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای ایمان آورندگان

ند. بیامرز اند و راه تو را در پیش گرفته امهربانی و علم تو همه چیز را فراگرفته است. پس کسانی را که توبه کرده

 (7)غافر:   .«و آنان را از عذاب دوزخ، محفوظ بفرما

 و نیز زندگی در جوار خداوند را برای شهیدان:

َسَبنَّ الَّ ] ـِه َأْمَوات اَواَل ََتْ ِمْ َبْل َأْحَياٌء ِعنَد رَ  ِذيَن ُقتُِلوا ِِف َسبِيِل اللَّ ـهُ  ََتاُلمُ  بََِم  ِحنیَ َفرِ  * َزُقونَ ُيرْ  ِّبي  َفْضلِهِ  نمِ  اللَّ

ْ  بِالَِّذينَ  ونَ َوَيْسَتْبرِشُ  نْ  ِِّبِم َيْلَحُقوا ََل َزنُ  مي نَ  بِنِْعَمةٍ  ونَ َيْسَتبرِْشُ  *وَن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُلْم ََيْ ـهِ ا مي  َوَفْضلٍ  للَّ

ـهَ  َوَأنَّ     [اْْلُْؤِمننِیَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  اَل  اللَّ

و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند، مرده به حساب نیاورید. بلکه آنها زنده اند و در نزد پروردگارشان، »

چه که خداوند از فضل خود به ایشان داده است، شادمانند و به کسانی شود. آنان به خاطر آنبه ایشان روزی داده می

دهند که از آینده و گذشته هیچ نگرانی و ترسی اند و هنوز به ایشان نپیوسته اند، مژده میکه بعد از آنها مانده

ع نان را ضایدهند و به اینکه خداوند پاداش مؤمگردد و به نعمت و فضلی از جانب خدا مژده میمتوجه شان نمی

 (158-171)آل عمران: .  «نمی گرداند

بارها نیز تکذیب کنندگان و طاغیان و مجرمان را به گرفتار ساختن به عذاب آخرت وعده داده است و خاطرنشان 

کرده است که فقط تا مهلت معینی آنها را در زمین به حال خود واگذاشته است و اگرچه گهگاه نیز آنان را در 

 اخذه خود قرار داده است اما تمامی تاکید بر روی آخرت و بخش دوم و نهایی کارزار است:دنیا مورد مو

َك  َيُغرَّ اَل ]     [ادُ اْْلِهَ  َوبِْئَس  َجَهنَّمُ  َمْأَواُلمْ  ُثمَّ  َقلِيٌل  َمَتاعٌ  * اْلباَِلدِ  ِِف  واَکَفرُ  الَِّذينَ  َتَقلُُّب  نَّ

نسازد. این متاع ناچیز و اندکی است و سرانجام جایگاهشان دوزخ رفت و آمد پیروزمندانه کافران تو را فریفته »

 (185-187)آل عمران: .  «خواهد بود و چه جای بدی است که برایشان تدارک دیده شده است!
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ـَه َغافاِل  َعَمَّ َيْعَمُل الظَّاْلُِونَ ] َسَبنَّ اللَّ رُ  * َواَل ََتْ ََم ُيَؤخي  ُءوِسِهمْ ُمْقنِِعي رُ  *ْْلَْبَصاُرُمْهطِِعنَی لِيَْوٍم َتْشَخُص فِيِه ا ُلمْ إِنَّ

ْم َلَواءٌ  ُفُهمْ إَِليِْهْم َطرْ  َتدُّ اَلَيرْ        [َوَأْفئَِدَُتُ

ازد اندخبر است. خداوند مجازات آنان را برای روزی به تأخیر میگمان مبر که خدا از اعمال ظالمان، غافل و بی»

تابند شمانند. ظالمان، ذلیالنه و کامالً تسلیم به جانب ندا دهنده مییکه دیدگان از شدت هول و هراس آن گشاده م

د چشم هایشان توانننگرند که نمیاند و چنان خیره بدانجا میو سرهایشان را یکراست و بی حرکت بدان سو گرفته

 (02-01)ابراهیم: .  «را ببندند و دلهایشان همانند هوای خالء از هرگونه فهم و تدبر، تهی گشته است

اِسَ  اْْلَْجَداِث  ِمنَ  ُجونَ َيْوَم ََيْرُ  *ُياَلُقوا َيْوَمُهُم الَِّذي ُيوَعُدوَن  َحتَّى َوَيْلَعُبوا ََيُوُضوا ُلمْ َفَذرْ ] ُمْ  * اع  ٍب ُنُص  إََِل  َکَأَّنَّ

لَِك اْلَيْوُم الَِّذي َکاُنوا يُ  ِذلَّةٌ  َلُقُهمْ َترْ  ُلمْ ُيوفُِضوَن َخاِشَعة  َأْبَصارُ          [وَعُدونَ َذٰ

آنان را بگذار که همچنان در باطل خود غوطه بخورند و به بازی سرگرم باشند تا آنگاه که به روزی برسند که به »

آیند و گویی که مراسم خاص آنها است و به ایشان وعده داده شده است. روزی که از گورها شتابان بیرون می

لت به زیر افتاده اند و پستی شدیدی آنها را فراگرفته است! این همان دوند! دیدگانشان از ذجانب بت هایشان می

 (02-00)معارج:   «روزی  است که به ایشان وعده داده می شد

به این ترتیب، زندگی انسان ها با عالم فرشتگان و دنیا با آخرت پیوند می خورد و دیگر، زمین به تنهایی صحنه 

یافتن  فیصلهایمان و طغیان نخواهد بود و زندگانی دنیا، خاتمه کار و محل  مبارزه میان خیر و شر و حق و باطل و

گردد. چنانکه زندگی و تمام لذت ها و دردها و کامیابی ها و حرمان های متعلق به آن نیز این نبرد محسوب نمی

 در میزان الهی، ارزش برتر به شما نمی آیند.

گردد و مرتباً افق های نفس انسان لحاظ ارزش ها و موازین فراخ می بنابراین، جوالنگاه از لحاظ مکان و زمان و از

شوند و در نتیجه، زمین و هرآنچه که بر روی زمین است و زندگی دنیا تر و آرمان هایش بزرگتر میمؤمن گسترده

ری که  ت و هرآنچه که متعلق بدان باشد، کوچک خواهند شد و انسان مومن نیز به مقدار افقها و حیات های افزون

ر و بزرگ گسترده و فراگی لحاظ ایحاد این بینششود و داستان اصحاب اخدود ازشناسد، بزرگتر میبیند و میمی

 و ارجمند ایمانی، در فرازترین نقطه قرار گرفته است.

داستان اصحاب اخدود و سوره بروج، پرتو دیگری نیز بر طبیعت دعوت بسوی خدا و بر موضعی که باید داعی 

 ر برابر پیشامدهای مختلف بگیرد، می تاباند:د

 تاریخ دعوت بسوی خدا، نمونه های گوناگونی از سرانجامهای مختلف دعوت ها را در زمین، شاهد بوده است:
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شوند و تنها شمار اندکی از مومنان رهایی در یک نمونه آن، قوم نوح و قوم هود و قوم شعیب و قوم لوط نابود می

نجات و رهایی است و قرآن بعد از نجات یافتن آنها، هیچ نقشی را در زمین و زندگی برایشان  یابند اما فقطمی

دهند که هر از گاهی خدای تعالی اراده می فرماید که پاره ای از عذاب ذکر نکرده است و این نمونه ها نشان می

 موکول گرداند.را عجالتاً در دنیا به کافران سرکش بچشاند و جزای کامل آنان را به آخرت 

یک نمونه دیگر در تاریخ دعوت، نابود شدن فرعون و لشکریان او و نجات یافتن موسی و قوم او است و از آنجا 

اند، در این برهه از زمان در زمین به قدرت که قوم موسی در یک برهه زمانی از تاریخ خود از همیشه صالح تر بوده

امت کامل دست یابند و دین خدا را به صورت یک برنامه فراگیر زندگی توانند به استقرسند. اما هیچگاه نمیمی

از هدایت  هدر زمین برپای دارند و البته این نمونه با نمونه های پیشین فرق دارد. در نمونه ای دیگر، مشرکانی ک

فت گونه ی شگشوند و مؤمنان وقتی که عقیده اسالم بدان عصیان ورزیده اند، مغلوب می الهی و ایمان به محمد

در تاریخ  کنند و باالخره برای اولین بارگردد، به نصرت و پیروزی کامل دست پیدا میانگیز بر دلهایشان چیره می

بشریت، برنامه خدا به صورتی بر زندگی حاکم می شود که هیچگاه بشریت قبل و بعد از آن، چنان صورتی را 

 ندیده بود.

 مونه اصحاب اخدود را نیز شاهد بوده است.و همانطور که دیدیم، تاریخ دعوت، ن

های دیگری نیز به خود دیده است که به ندرت در پرونده تاریخ ایمانی قدیم و جدید همچنین تاریخ دعوت، نمونه

های دیگر را نیز با همین سرانجام هایی که در طی قرن ها حفظ کرده است، شاهد اند و پیوسته نمونهنمودار شده

 خواهد بود.

ه است، در میان نمونه های دور و نزدیک به آن موجود فتناگزیر باید نمونه ای هم در حادثه اخدود نمود یادپس 

الزم بود این نمونه هم وجود داشته باشد که مومنان در آن نجات پیدا نکنند و کافران به قهر الهی گرفتار   باشد.

که در مسیر دعوت به دین خدا، انتظار چنین سرانجام  نگردند! تا در احساس مؤمنان دعوتگران راه خدا جای بگیرد

و نهایتی را داشته باشند و بدانند که سرنوشت کار در دست آنها نیست و سرنوشت آنها و سرنوشت عقیده آنها 

 تنها بدست خدا است!

رگزینند و ب وظیفه آنها این است که تکلیف خود را به انجام برسانند و بگذارند و تکلیف هم این است که خدا را

عقیده را بر زندگی ترجیح بدهند و با ایمان خود بر فتنه چیره شوند و در عمل و نیت خود با خدا صادق باشند. 

شان و در مورد دعوت و دین خود، اعمال آنگاه خداوند نیز هرگونه که خود بخواهند در مورد آنها و دشمنان
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ناخته شده تاریخ ایمان و یا سرانجام های دیگری را که فقط او کند و یکی از سرانجام ها و نهایت های شاراده می

 می داند و می بیند، نصیب آنها می گرداند.

، آنها در نزد خدا مزد بگیرند و باید هرجا در هر سو و به هرگونه که او بدانها فرمان عمل کردن بدهد، بنابراین

توانند و برعهده آنها هم نیست که دعوت د! آنها نمیعمل بکنند و در مقابل آن، مزد معین خود را دریافت نماین

 در چه مسیری پیش برود. چون این برعهده کارفرما است و نه مزد بگیر!

گیرند، آرامش دل و رفعت شعور و زیبایی بینش و رهایی از بندها و جاذبه ها و مزدی که در مرحله نخست می

 رهیدن از نگرانی و پریشانی در همه احوال است.

ید آگیرند، ثناگویی و ذکر و تکریمی است که در عالم فرشتگان از آنها بعمل  میدی که در مرحله دوم میمز

 آن هم در حالی که هنوز بر روی این زمین کوچک بسر می برند.

مزد بزرگ و اصلی را نیز که تسویه حسابی آسان و برخودار شدن از نعمت های کالن است، در آخرت دریافت 

 می دارند.

آورند که از همه آنها بزرگتر است و آن البته در تمام مراحل دریافت این مزدها، مزد دیگری هم فراچنگ می

رضوان خداوند و برگزیده شدن آنها از جانب خدا است که ابزاری برای تقدیر او و پرده نمایشی برای قدرت او 

 د.می شوند وخداوند اراده خویش را از طریق آنها به انجام می رسان

بدینسان تربیت قرآنی در آن جماعت برگزیده مسلمان صدر اسالم به تحولی انجامید که آنان را از فرمان ذات و 

را از نفس خود بازگرفتند و همانند مزد بگیرانی در نزد  فرماییفرمانشخص خودشان خارج ساخت و البته آنها 

 یح دادند.خدا به عمل پرداختند و گزینش خدا را بر هر وضع و حالی ترج

دن داشت و دلها و دیدگان را به بهشت و به شیکیبایی ورزیمیتربیت نبوی نیز به موازات رهنمودهای قرآنی گام بر

گزیده، متوجه می ساخت تا آنگاه که خداوند اجازه هرچیزی را که خودش در دنیا و یا  در اجرای آن نقش

 آخرت اراده داشت، صادر بفرماید.

 ما بیش از اینگیرند، اآنچنان به سختی مورد شکنجه قرار می دید که عمار و پدر و مادرشیمکه م در پیامبر

 چیزی نمی گفت که:

 «.گاه شما بهشت استاندان یاسر! صبر پیشه سازید وعدهای خ»
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ود که در سایه کعبه بر روی باالپوش خ د که گفته است: ما به نزد پیامبرنیز نقل کرده ان از خباب بن االرت

ه کخواهید از خداوند برایمان طلب نصرت نمایید؟ و یا اینکرد، شکایت بردیم و گفتیم: آیا نمیاستراحت می

پیش از شما چنان بوده است که فرد را می گرفته اند و در زمین »در پاسخ فرمود: کنید؟ پیامبربرایمان دعا نمی

ار می داده اند و آنگاه بر سرش اره می نهاده اند و با اره کرده اند و او را در درون آن قربرایش چاله ای حفر می

کرده اند و با شانه های آهنی نیز گوشت بدنش را تا سر استخوان شانه می زده اند اما این بدنش را به دو نیم می

و رشکنجه ها نیز او را از دین خویش دور نمی ساخته است. به خدا سوگند، خدای تعالی چنان امنیتی را در قلم

این دین ایجاد خواهد کرد که سواره از صنعاء به حضر موت می رود و تنها از خدا ترس خواهد داشت و از اینکه 

 )بخاری نقل کرده است(  «.گرگ گوسفندانش را بدرد اما شما عجله می کنید

از و انجام خداوند در پس هر وضع و حالی، حکمتی قرار داده است و همان تدبیرکننده کل جهان و آگاه از آغ

آن و هماهنگ کننده رویدادها و رابطه های آن است ، که حکمت نهفته درغیب سر به مهر خویش را می داند 

 حکمتی که درخط سیر طوالنی جهان هستی با خواست او کامالً همخوانی دارد.

ها  ها و قرن بعضی وقت ها حکمت یک حادثه که در زمان وقوعش، مردم حکمت آن را درنیافته اند بعد از نسل

برای ما آشکار می گردد در حالیکه ممکن است مردم آن زمان پرسیده باشند: برای چه؟ خدایا، چرا چنین چیزی 

دهد؟ و این پرسش همان جهلی است که انسان مومن خویشتن را از آن بر حذر می دارد. چون او از همان رخ می

د و گسترده بودن جوالنگاه، دامنه دار بودن زمان و مکان داند که در پس هر تقدیری، حکمتی وجود دارابتدا می

و ارزشها و موازین در بینش او، از همان ابتدا او را از اندیشیدن به این پرسش بی نیاز می نماید و لذا در کمال 

 فرمانبرداری و دل آسودگی پا به پای تقدیر به پیش می رود.

کرد و این دلها می بایست از چنان صالبت و قوت و آماده میساخت و برای حمل امانت، قرآن، دل هایی را می

وارستگی برخوردار می بودند که علی رغم بذل کردن همه چیز و تحمل نمودن همه چیز، به هیچ چیز این زمین 

طمع نورزند و جز آخرت به هیچ جایی نظر ندوزند و جز به خشنودی و رضوان خداوند، امید نبندند. دلهایی که 

اشند سفر دنیا را با رنج و سیه روزی و حرمان و عذاب و فداکاری تا دم مرگ به انجام برسانند بدون اینکه آماده ب

منتظر پاداشی زودرس در این دنیا باشند هرچند که این پاداش را نصرت دعوت و غلبه اسالم و پیروزی مسمانان 

قدرت خویش ستمکاران را همانند اقوام تکذیب بدانند و یا حتی پاداش خود را این بدانند که خداوند با قهر و 

 کننده پیشین نابود نماید!
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وقتی چنین دلهایی ساخته شدند و این دلها تنها وظیفه خود را در سفر دنیا این دانستند که بدون توقع پاداش هر 

ر آخرت نها منتظپاداشی که باشد مرتباً از خود مایه بگذارند و به عنوان وعده گاه جدایی و فصل حق از باطل، ت

باشند. وقتی چنین دلهایی پیدا شدند و خداوند صدق نیت آنها را در بیعت و تعهداتشان دریافت، نصرت و پیروزی 

در زمین را به آنها داد و آنها را امین و پاسدار این نصرت گردانید. آن هم نه بخاطر خودشان بلکه بدان جهت که 

ز وقتی که به هیچ چیزی از منافع دنیا امیدوار نشدند که آن را از خدا طلب بتوانند امامت الهی را نگاه دارند و ا

نمایند وبه هیچ چیزی از منافع زمین تمایل پیدا نکردند که خداوند آن را به ایشان عطا فرماید و هرچیزی را جز 

ز آن هنگام خدا از خودشان دور ساختند و چنان شدند که جز رضای خداوند برای خود پاداشی نمی دیدند، ا

 براستی برای اداء کردن این امانت، اهلیت و شایستگی پیدا کرده بودند.

تمام آیاتی هم که در آنها پیروزی و دستاویزهای مادی و مغلوب شدن مشرکین در زمین به دست مؤمنین، ذکر 

نامه و انتظار و تمایل و بعد از طی آن مرحله و در زمانی نازل گشته اند که این امور از بر« مدینه»شده است، در 

فرد مومن، خارج شده اند. آری، نصرت و پیروزی فرارسید چون اراده خداوند اقتضا فرموده بود که این برنامه در 

زندگی انسان ها، واقعیت بیابد و صورت عملی معینی به خود بگیرد که نسل های بعد بتوانند آن را ببینند. لذا، آن 

ها و فداکاریها و دردهای مسلمانان صدر اسالم نبوده است و بلکه تنهای و محنت پیروزی و نصرت، پاداش رنج ها

یکی از تقدیرهای خداوند بوده است که در پس خود حکمتی نهفته دارد که اکنون درصدد برآمده ایم تا آن را 

 مشاهده نماییم!

در  ، به دقتدر همه سرزمین هااین یک نکته قابل توجه است که باید دعوتگران به دین خدا در همه نسل ها و 

تواند نشانه های راه را واضح و به دور از هرگونه ابهام به آنها نشان دهد و قدم های آن اندیشه نمایند چون می

که باشد طی نمایند، ثابت گرداند. و در آن خواهند راه را تا نهایت آن و این نهایت نیز هرگونهکسانی را که می

مورد دعوت و خود آنها هر طور که باشد، علی السویه خواهد بودو آنها در راه خونین  صورت، تقدیر الهی در

ها و خون، بدون توجه به پیروزی و یا غالب شدن و یا فیصله مفروش با جمجمه ها و اندام های گوشت بدن و رگ

و  که بدست آنها دعوت روند. ولی اگر خداوند بخواهدیافتن نبرد حق و باطل در همین دنیا، همچنان به پیش می

کند. آنهم نه به عنوان پاداش دردها و جانبازی دین خود را پیروز گرداند، حتماً این اراده خداوند تحقق پیدا می

 های آنان...

خیر! چون اصوالً زمین جای پاداش گرفتن نیست. این پیروزی صرفاً برای تحقق بخشیدن به تقدیر خداوند در 

اش بدست کسانی است که از جانب خداوند در رابطه با دعوت و برنامه اش ، برگزیده  رابطه با دعوت و برنامه
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شده اند تا هرچه را که خود او  اراده فرماید، توسط ایشان به انجام برساند. و لذا همین گزینش ارزشمند برای آنها 

 ، ناچیز و کوچک است.کافی است چون این زندگی و تمام رویدادهای خوش و ناخوش زندگی در مقایسه با آن

 قرآن کریم در پی داستان اخدود به حقیقت دیگری اشاره می نماید و می فرماید:

 وهیچ جرم قابل تعقیبی در مؤمنان نیافته بودند جز اینکه ایشان به خداوند عزیز و حمید، ایمان داشتند.

ان هر نسلی، آن را مورد تأمل قرار این حقیقتی است که باید مؤمنان دعوتگر به دین خدا در هر سرزمین و در می

 دهند.

جنگ میان مومنان و دشمنان آنها اساساً یک جنگ عقیدتی است و اصالً این جنگ جز عقیده، بخاطر هیچ چیز 

گین آنها خشمآنها سراغ ندارند و جز بخاطر عقیده، ازگناهی ازدشمنانشان بجز ایمان هیچ جرم ودیگری نیست و

 و ناخرسند نیستند.

 بود، متوقفن جنگ، یک جنگ سیاسی و یا اقتصادی و یا نژادی نیست، چون اگر از این نوع جنگ ها میای

ساختن و حل اشکال آن سهل و آسان بود ولیکن این جنگ، اساساً یک جنگ عقیدتی است و در بین کفر و 

 ایمان و یا جاهلیت و اسالم در می گیرد!

کردند و آن هم پیشنهاد می ا فقط در مقابل یک چیز به پیامبر خداسران مشرکین، مال و فرمانروایی و متاع ر

این بود که جنگ عقیده را فروگذارد ودر این باره با آنها سازش نماید! و اگر به فرض محال او به خواسته هایشان 

 پاسخ مثبت می داد، اصالً در بین آنها جنگی اتفاق نمی افتاد!

قیدتی است و این چیزی است که باید مؤمنان در هر کجا که با دشمنی قضیه، قضیه عقیده و جنگ هم جنگی ع

ند جز به خاطر اینکه ایشان به خداو»روبرو شدند، بدان یقین داشته باشند. چون دشمن جز به خاطر همین عقیده و 

 ت!اند، به جنگ با آنها برنخاسته اسو طاعت و خضوع را به او اختصاصی داده« عزیز و حمید ایمان دارند

دشمانان مسلمین در تالشند که برای این جنگ پرچم دیگری غیر از پرچم اقتصادی و یا سیاسی و یا نژادی ، 

برافرازند تا اینکه حقیقت نبرد را از مسلمانان به نیرنگ پنهان سازند و شعله عقیده را در ارواح آنها خاموش نمایند. 

( است و Camouflageیابند که این نوعی استتار)درلذا بر مسلمانان واجب است که گول نخوردند و باید 

نها دهد، خواهان آن است که آگیرد. آنها باید بدانند کسی که پرچم نبرد را تغییر میباهدف خاصی صورت می

را از سالح حقیقی پیروزیشان در این نبرد، غافل سازد. پیروز شدن در هر شکل آن؛ چه به صورت آزادی روحی 
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حادثه اخدود برای آن مومنان رخ داد و چه به صورت بدست گرفتن قدرت ناشی از همان آزادی  و بدانسان که در

 روحی آنچنان که برای نسل نخست مسلمانان اتفاق افتاد.

 خواهند ما را از حقیقتای از این استتار پرچم را شاهد هستیم که میهای صلیب جهانی نمونهامروز هم ما در تالش

ده اند. های صلیبی سرپوش برای استعمار بوتاریخ را وارونه جلوه دهند تا گمان ببریم که جنگ نبرد غافل سازند و

خیر! آن استعماری که بعدها آمد خودش سرپوشی برای روح صلیبی گردید که دیگر نمی توانست همانند قرون 

مسلمانانی از نژادهای  وسطی ، نقاب از چهره بردارد! همان روح صلیبی که در برخورد با صخره به فرماندهی

 مملوکی، در هم شکسته شد.« تورانشاه»کرد و « صالح الدین»مختلف مثل 

نژادهایی که قومیت خود را فراموش کردند و عقیده خویش را به یاد آوردند و توانستند در زیر پرچم عقیده ، 

 پیروز بشوند!

ـِه ] ِميدِ َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إاِلَّ َأن ُيْؤِمنُوا بِاللَّ     [اْلَعِزيِز اَْلَ

 (4)بروج:   «خداوند راست می گوید و آن استتار کنندگان فریبکار دروغگویند!»

این حقیقتی است که باید مؤمنان دعوتگر به دین خدا در هر سرزمین و در میان هر نسلی، آن را مورد تأمل قرار  *

 دهند.

دتی است و اصالً این جنگ جز عقیده، بخاطر هیچ جنگ میان مؤمنین و دشمنان آنها اساساً یک جنگ عقی *

چیز دیگری نیست و دشمنانشان بجز ایمان هیچ جرم و گناهی از آنها سراغ ندارند و جز بخاطر عقیده، از آنها 

 خشمگین و ناخرسند نیستند.

قف واین جنگ،یک جنگ سیاسی و یا اقتصادی و یا نژادی نیست چون اگر از این نوع جنگ ها می بود، مت *

ساختن و حل اشکال آن سهل و آسان بود ولیکن این جنگ، اساساً یک جنگ عقیدتی است و در بین کفر و 

 ایمان و یا جاهلیت و اسالم در می گیرد!

 پیشنهاد می کردند و آن سران مشرکین، مال و فرمانروایی و مطاع را فقط در مقابل یک چیز به پیامبر خدا  *

را فروگذارد و در این باره با آنها سازش نماید! و اگر به فرض محال او به خواسته هم این بود که جنگ عقیده 

 هایشان پاسخ مثبت می داد، اصالً در بین آنها جنگی اتفاق نمی افتاد!
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قضیه، قضیه عقیده و جنگ هم جنگی عقیدتی است و این چیزی است که باید مومنان در هرکجا که با دشمنی  *

زیز جز بخاطر اینکه ایشان به خداوند ع»ین داشته باشند. چون دشمن جز بخاطر همین عقیده وروبرو شدند، بدان یق

 و طاعت و خضوع را به او اختصاص داده اند، به جنگ با آنها برنخاسته است.« و حمید ایمان دارند

قتصادی و یا ا دشمنان مسلمین در تالشند که برای این جنگ پرچم دیگری غیر از پرچم عقیدتی از قبیل پرچم *

سیاسی و یا نژادی برافرازند تا اینکه حقیقت نبرد را از مسلمانان به نیرنگ پنهان سازند و شعله عقیده را در ارواح 

آنها خاموش نمایند لذا بر مسلمانان واجب است که گول نخورند و باید دریابند که این نوعی استتار 

(Camouflageاست و با هدف خاصی صورت می گیرد ) آنها باید بدانند کسی که پرچم نبرد را تغییر می .

دهد، خواهان آن است که آنها را از سالح حقیقی پیروزیشان در این نبرد، غافل سازد. پیروز شدن در هرشکل 

آن: چه بصورت آزادی روحی و به آن سان که در حادثه اخدود برای آن مؤمنان رخ داد و چه بصورت به دست 

 ز همان آزادی روحی آنچنان که برای نسل نخست مسلمانان اتفاق افتاد.گرفتن قدرت ناشی ا

امروز هم ما در تالشهای صلیبیتی جهانی نمونه ای از این استتار پرچم را شاهد هستیم که می خواهند ما را از  *

استعمار  یحقیقت نبرد غافل سازند و تاریخ را وارونه جلوه دهند تا گمان ببریم که جنگهای صلیبی سرپوش برا

بوده اند. خیر!آن استعماری که بعدها آمد خودش سرپوشی برای روح صلیبیتی گردید که دیگر نمی توانست 

همانند قرون وسطی، نقاب ازچهره بردارد! همان روح صلیبیتی که در برخورد با صخره عقیده به فرماندهی 

در هم شکسته شد.نژادهایی که  1،مملوکی« هتورانشا»کُرد و « صالح الدین»مسلمانانی از نژادهای مختلف مثل 

 قومیت خود را فراموش کردند و عقیده خویش را به یاد آوردند و توانستند در زیر پرچم عقیده پیروز بشوند!.

                                                           
به فرماندهی لوئی نهم م( سپاهیان صلیبی  1264هـ )  507در زمان ملک صالح )نجم الدین ایوب بن محمد( سلطان ایوبی مصر و در بیست و یک صفر سال  -1

ن می رسانند. ملک صالح علیرغم اینکه در آ« دمیاط»)ری آفرنس( با استفاده از ناوگانی از این وارد آبهای مصر می شوند و بدون هیچ مقاومتی خود را به شهر 

همسر او با مهارت و کاردانی « شجره الدر»ماده سازد اما گردهم آورد و آنان را برای مبارزه با صلیبی ها آ« منصوره»موقع بیمار بود توانست نیروهایش را در 

رقی به نزد ش سررشته امور را در دست می گیرد و برای حفظ روحیه سپاهیان، دستور می دهد مرگ ملک صالح را پنهان کنند و ضمنًا قاصدی را نیز به اقلیم

 ت بهه برساند و بنابر وصیت پدرش، زمام امور را در دست بگیرد.صلیبی ها در این مدتورانشاه پسر سلطان متوفی فرستاد که با سرعت خود را به پایگاه منصور

، راهی منصوره می شوند و متعاقباً در میان آنها و مسلمانان نبرد آغاز می گردد. پس از چند هفته «فاسکور»پیشروی خود ادامه می دهند و بعد از ورود به شهر 

روز پس از نبرد منصوره ، تورانشاه  14بسیار شدیدی بر سپاه صلیبی ها می برند و آنان را دچار تلقات سنگینی می نمایند. ذوالقعده، حمله  6نبرد مسلمانان در 

عالم ا پسر ملک صالح و معروف به ملک معظم، وارد مصر می شود و سلطنت را در دست می گیرد و آنگاه شجره الدر نیز برای اولین بار مرگ همسرش را

بانگاه دوم محرم همان سال، سپاهیان ملک معظم عمومًا بر سپاهیان صلیبی هجوم می برن و آنها را به سختی شکست می دهند وشهرهای اشغالی می دارد در ش

ظم اسبان و عرا باز پس می گیرند در این نبرد لوئی نهم تسلیم می شود و چندین هزار تن از سپاهیان صلیبی به اسارت در می آیند و قسمت ا« دمیاط» از جمله 

وانی و فقط پس ج چهارپایان و اثاث آنها به غنیمت می رود. سه هفته بعد از شکست صلیبی ها، شجره الدر توطئه ای ننگین می چیند و تورانشاه را در عنفوان

آراء  خود شجره  بحری )دریانورد( به اتفاق هفته سلطنت و بدون آنکه جانشینی برای خود تعیین کرده باشد برخوان طعام به قتل می رساند و آنگاه ممالیک 6از 

ی یاد کرده است وکالدر را بر تخت می نشانند و به این ترتیب به حکومت ایوبی ها در مصر خاتمه می دهند. استاد سید قطب از ملک معظم به نام تورانشاه ممل



 راه فقط این است :دوازدهمفصل    (عالمه سید قطبهای راه )نشانه
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ِميدِ ] ـِه اْلَعِزيِز اَْلَ     [َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إاِلَّ َأن ُيْؤِمنُوا بِاللَّ

 (4)بروج:   نندگان فریبکار دروغگویند!خداوند راست می گوید و آن استتار ک»

                                                           
یک نیست و در واقع، حکومت ممالیک ، درست بعد از مرگ او و با روی اما باید دانست که او هشتمین و آخرین پادشاه ایوبی ها در مصر است و جزء ممال

 کار آمدن شجره الدر شروع می شود. )مترجم(

 


