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  چاپ دوممقدمة 

شرف املرسلني وخامت النبيني سيدنا حممد وعلى آله ب العاملني والصالة والسالم على أاحلمد هللا ر
  وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.

را در حالي به خوانندگان گرامـي   »اسالم و آيين رشد و ترقي«و اينك چاپ دوم كتاب 
دون آن كـه  افست بشار تمام شده و از طريق كنم كه چاپ اول آن كمي پس از انت تقديم مي

مطلبي بدان افزوده يا كاسته شود تجديد چاپ شده اسـت؛ امـا فقـط در جنـوب شـرقي آسـيا       
يعني اندونزي، تايلند و مالزي توزيع گرديد و دليل آن هم ميل و رغبت ناشران و خوانندگان 

  عزيزي بود كه به افست آن اقدام ورزيده بودند.
ها اجازه دهـم كـه آن را بـه     ويان داشنگاه اندونزي از من خواستند تا به آنبرخي از دانشج

 »م و ناسيوناليسماسال«بود كه فصلي از آن را با عنوان  زبان خود ترجمه كنند و اين در حالي
ترجمه نموده و در يك روزنامة اندونزي زبان منتشر كرده و خوانندگان به شكل چشـمگيري  

وطنانشان اجازة افست داده بودم به آنان نيز  من نيز همانطور كه به همآورده بودند.  بدان روي
اجازة ترجمه دادم، زيرا هدف من نيز گسترش انديشة اسالمي است نه چيـز ديگـر، اميـدوارم    

  مترجم در ترجمه و انتشار سالم آن بدون تغيير و تبديل موفق گردد.
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اي اشـاره   دوسـت دارم بـه مسـأله    كـنم،  در حالي كه چاپ دوم را به خوانندگان تقديم مي
اي بـدان   به چاپ اول افزوده و خاتمه »حدود در اسالم«، و آن اين كه فصلي را با عنوان كنم

وليت نويسـندگان مسـلمان   ها و مسـؤ  ف از نوشتن اينگونه كتابام كه پيرامون هد اضافه كرده
هـا و زمـين و    آسـمان  در حمل امانتي كه با اختيار خود بدان گردن نهـاده انـد و حـال آن كـه    

  دهد. ها از حمل آن امتناع ورزيدند، توضيح مي كوه
دادن هـر متنـي بـه منبـع اصـلي و       همچنين دوست دارم به اين نكته اشاره كنم كه با ارجاع

  ام. ذكر منابع و مراجع به اين كتاب استحكام بخشيده
ار دهـد و برادرانـي   در خاتمه از خداوند بخشنده خواستارم كه آن را مايه خير و بركت قر

هايشـان بـا خوانـدن آن     مند شوند و دل كه بارها تقاضاي چاپ مجدد آن را كردند از آن بهره
  شان موفق گردند. رسيدن به اهداف آرام گيرد و در راه

  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  هـ 1405ربيع اآلخر سال  18

  مدينة منوره

  م 1985يناير  8

  كيلدكتر محمد سيد و



  

  پيشگفتار

گذراند؛ چرا كه دوستان و دشمنانش بـه طـور مسـاوي     امروز اسالم بال و محنت سختي را مي
عليه آن به جنگ پرداخته اند! براي اسالم هيچ شگفت نيست كه در مسير بال و مصـيبت قـرار   

آور و بسي جاي نگراني است، همكـاري   گيرد يا وارد جنگ گردد؛ بلكه آنچه بسيار شگفت
  ن اسالم عليه دين، با دشمنان آن است.دوستا

تر از آن نيست  آور همين است؛ زيرا بر روح و جان انسان تلخ و تنها مصيبت سخت و رنج
كه فرزندانش از او نافرماني كنند و از كساني كه اميد ياري و كمك دارد، نه تنها او را ياري 

الها و مشكالت بر هم انبشاته شده ندهند، بلكه سبب رنج و محنتش را فراهم كنند. بنابراين، ب
است تا جايي كه مسلمان بيشتر به سربازي مانده است كه در ميدان جنگ، دشمن از هرسو او 

خواند، در حالي كه همچون كوه استوار و  را محاصره كرده و مرگ از هر طرف او را فرا مي
هيچ سپر و مانعي ندارد زند  اي كه او را به آسمان گره مي كند و جز عقيده محكم مقاومت مي

ي اوسـت كـه دسـتش را گرفتـه و او را از      گاهش عقيـده  ظ كند. تنها سپر و تكيهفحكه او را 
لجنزاري كه مردم در آن غرق گشته اند و پرتگاهي كـه نظـام مـاديگري بـراي انسـان فـراهم       

دهـد و اشـعة فـروزان و     هـا سـايه افكنـده، نجـات مـي      كرده و ابـر سـياهي كـه بـر آسـمان دل     
زده است؛ چـرا   ي خود سخت چنگ دارد. بنابراين، به عقيده بخش را بر ملتش ارزاني مي روح

هـا را سـراغ نـدارد و بـراي نجـات از ايـن        ي گريزي از اين بال و مصيبت كه جز ايمان، وسيله
رسـد. و در ذهـن و    درياي پر تالطم، جز كشتي عقيده و ايمـان، راه ديگـري بـه نظـر او نمـي     

در  نظير نبوي كه براي ابوذر ترسيم شـده بـود، نقـش بسـته و     تصوير رسا و بيي او آن  خاطره
  كند. ميان بحران هاي كنوني، آن را تداعي مي

يا أبا ذر! أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل واخلص العمل فـإن  «
الناقد بصري«.  

ي بسيار آماده كن زيرا سفر  ست، توشهي را محكم بگير، زيرا دريا عميق اشكتاي ابوذر! «
  .»ي اعمال بيناست طوالني است و در كارهايت اخالص پيشه كن زيرا نقدكننده
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پرسـند، چـرا مسـلمانان را تربيـت روحـي روي برتافتـه و در گـرداب         بسياري از مردم مـي 
  هاي سياسي غرق گشته اند؟ فعاليت

ام و بسـياري را   اسـخ بـه آن را نيـز شـنيده    ام و پافشاري براي پ ها را شنيده بارها اين پرسش
داننـد و   هاي سياسي آنان مي هاي مسلمانان را مرهون فعاليت سراغ دارم كه تمام رنج و محنت

كنند. من هروقت ايـن   هاي موجود را با آن توجيه مي خود را با اين طرز تفكر راضي و بحران
خواستم، امـا پاسـخ بسـيار     پاسخ ميشنيدم به نفس خود مراجعه كرده و از آن  ها را مي پرسش

داد، پاسـخ بـر    هاي دشمنان و ناداني دوسـتان اجـازه مـي    واضح و روشن است و چنانچه توطئه
  گفتم: ماند و مي كسي پوشيده نمي

گرداني و انصراف را مشاهده كرده اند؟ تربيـت   اينان در كجاي حركت اسالمي اين روي
هـا از تربيـت    خواهنـد؟ چنانچـه منظـور آن    ه مـي روحي نزد آنان چه معنا و مفهومي دارد؟ چـ 

شدن براي عبادت است،  كردن نفس در دير و صومعه و گريز از جامعه، و فارغ روحي، زندان
اين همان رهبانيتي است كه اسالم آن را نهي كرده است. و چنانچه منظورشان حسن رابطه بـا  

يـن اسـت، پـس انصـراف از تربيـت      خدا، اهتمام به امور مسلمانان و دفاع از كيان و حيثيـت د 
دهند كـه اهتمـام بـه امـور مسـلمانان و       بينند؟ و چگونه به خود اجازه مي روحي را در كجا مي

  دفاع از حيثيت و كيان دين را خارج از ميدان تربيت روحي بنامند؟
فهم و برداشت من از اسالم اين است، اسالم بين كسي كه با فروتني و تضرع و گريـان در  

ابـل شـبهات كسـاني كـه در ديـن      ه است، و كسي كه با قلم خـود در مق مسجد ايستادمحراب 
ي جنگ و  اي كه در جبهه كند، و همچنين رزمنده اندازند، از اسالم دفاع مي شك و ترديد مي

كند، تفاوتي  ميدان آتش، مسلسل خود را بر دوش گرفته و از حريم سرزمين اسالمي دفاع مي
ها نزد خدا يكسان است، چرا كـه همگـي الزم هسـتند و درد و     اليتقايل نيست و تمام اين فع

ربة شمشير مجاهدان نيست و به اميد ندگان مخلص، كمتر از درد و آزار ضآزار نيش قلم نويس
خدا ميزان ارزش جوهر قلم نويسندگان مدافع دين، در نظر خدا از ارزش خون شهيدان كمتر 

روه بيشتر از اجر و پاداش كساني است كه دل از دنيا نيست و به تحقيق اجر و پاداش اين دو گ
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چه كاري  ،در جواب اين سؤال كه �بريده و در مساجد به عبادت مشغول گشته اند و پيامبر 
  راسند، فرمود: انسان را به درجة اجر و پاداش مجاهد راه خدا مي

عل، ولست ببـالغ  إن استطعت أن تصوم وال تفطر، وأن تقوم وال تنام وأن حتج كل عام، فاف«
  .»أجر ااهد يف سبيل اهللا

تواني پشت سر هم روزه بگيري، تمام شب را نماز خـواني، و هـر سـال مناسـك      اگر مي«
  .»مجاهد في سبيل اهللا نخواهي رسيد حج را انجام دهي، بفرما، اما به اجر

صـد  ي جهـاد را تـرك كـرده و بـه ق     ي عبداهللا ابن مبارك به دوست خود كه عرصه و نامه
انجام مناسك حج به كعبه رفته بود، سند گرانبهايي اسـت كـه ايـن مسـأله را بيشـتر بـراي مـا        

  كند: روشن مي
ــرتنا     ــو أبص ــرمني ل ــد احل ــا عاب   ي
ــب  ــادة تلعـ ــك بالعبـ ــت أنـ   لعلمـ
ــه   ــده بدموع ــب خ ــان خيض ــن ك   م
ــب ــدمائنا تتخضــ ــا بــ   فنحورنــ
  أو كـــان يتعـــب خيلـــه يف باطـــل
ــب ــوم الصـــبيحة تتعـ   فخيولنـــا يـ

ـ   ــبري لكـ ــح الع ــا ري ــن عبرين   م وحن
  رهــج الســنابك والغبــار األطيــب   

  

دانسـتي كـه تـو     ديدي، خـوب مـي   اي عابد حرمين اگر ما را در ميدان جهاد و مبارزه مي«
سـازد،   هايش را بـا اشـك رنگـين مـي     اي؛ كسي كه گردن و گونه عبادت را بازيچه قرار داده

ه اسـب خـود را در راه   شـود. كسـي كـ    هايمان رنگين مـي  هاي ما با خون اكنون گردن و گونه
هاي خود را در ميدان رنج و مشـقت جهـاد و    اندازد، اكنون ما اسب باطل به رنج و زحمت مي

اندازيم، بوي خوش عطر و عبير مبارك شما، عطر و عبير مـا نيـز گـرد و     مبارزه به زحمت مي
  .»ها و غبار پاك ميدان جهاد است سبغبار سم ا
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كنـد و بـه كـاربردن     و كسي كه از اسالم دفاع مـي جداكردن كسي كه به عبادت چسپيده 
ي دشمنان اسـت و پـذيرفتن    عنوان معنويت براي اين و كار سياسي براي آن، به راستي دسيسه

  آن از طرف بعضي از مسلمانان، دليل بر ناداني دوستان است.
و  مگر ابوبكر مهربان و گريان كُنج محراب نبود كه در جنگ رده، مردانه بـه ميـدان آمـد   

  .)1(»؟يا حنأَو نيأينقُص الد«گفت: 
كرد و عاقالنـه نسـبت بـه مشـكالت      مگر همان علي بن ابي طالبي كه در محراب گريه مي

گفت: اي دنيا از من دست بردار و ديگري را مغرور كن،  گشت و مي دلتنگ و ملول مي ،روز
كردنـد بعـد از اسـتدالل و در     يگوياني كه ادعاي خـدايي او را مـ   همان كسي نبود كه با ياوه

هـا را سـوزاند و گـردن عمـر بـن       ها بر اين بدعت خطرناك آن ادعاهاي ايشان و پافشاري آن
عبدود را در جنگ خندق با شمشير قطع كرد و در جنگ خيبر با شمشير سر مرحب را نصف 

  كرد؟
ت، همچنين من منكر آن نيستم كه هجوم عليه اسالم شدت يافته، و به اوج خود رسيده اس

هـا را از زيادايسـتادن در    قبول دارم كه مسلمانان آنقدر به دفاع از دين مشغول شده اند كه آن
محراب بازداشته است تا حدي كه به عبـادات واجـب، كفايـت كـرده بعضـي از نوافـل را از       

رسد كه از تربيت روحي دور شده اند و مـن   دست داده اند، و گويا در ظاهر چنين به نظر مي
كنم. چنانكه خداوند متعال نسبت به افـراد در سـفر و در وقـت تـرس از      رگز چنين فكر نميه

كردن نمازها اجازه فرموده و كسي آن را انصراف از تربيـت روحـي نپنداشـته     دشمن به كوتاه
ها را ترك و نمازها را كوتاه كرده و آن  است، و پيامبر اسالم در اين دو حالت برخي از سنت

گرداني از معنويات ندانسته است؛ در حالي كه او نزديكترين بندگان خـدا   روي را انصراف و
  به خداوند بلندمرتبه است.

هـا گسـترش يافتـه تـا      پس در زماني كه دسيسه عليه دين افزون شده است و دايـره توطئـه  
و كنـد   حدي كه مسلمانان در ميدان فتنه و بحراني قرار گرفته اند كه انسان صابر را متحير مـي 

                                           
  كه دين ناقص شود؟).ام  (مگر من مرده -)1(
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شدن مسلمان به دفاع از ديـن غيـر طبيعـي اسـت؟      آيد، آيا مشغول داند بال از كدام سو مي نمي
  بحراني كه شاعران عرصة ادب و هنر چنان آن را توصيف كرده اند:
ــه   ــداً التقيت ــهماً واح ــان س ــو ك   ول
ــث   ــان وثالـ ــهم وثـ ــه سـ   ولكنـ

  

  سه و... توان از آن گريز كرد؛ اما تير نه يكي، دو و اگر تير يكي باشد مي
اي را بيرون  ترديد مفاهيم اسالمي تزريق شده كه از آن نيست و از قلب آن موارد ريشه بي

كشيده اند و مسلمانان در موقعيتي قرار گرفته اند كه به شدت نيازمند مراجعـه بـه امـور دينـي     
ن ها دست هم دادند و مرا به نوشتن كتـابي بـا ايـ    همه علت خود و فهم حقيقي آن هستند. اين

كـه  كردم با چنين عنواني كتاب به دست خوانندگان برسد؛ بل عنوان وادار كردند و گمان نمي
كه زحمت انتشار آن را كشيده بودنـد محبـوس    »الشهاب«هاي مجلة  تصور كردم بين صفحه

  ماند. مي
هـا و روح و روان جـذابتر    ام كه نسـبت بـه ذوق و سـليقه    مطالب را به شيوة گفتگو نگاشته

  گيرد پرهيز شود. ز خستگي و سستي كه معموالً خوانندگان را فرا ميباشد و ا
ام، اميدوارم از حمل قلم عقـب   اينك كه من از حمل مسلسل در جبهة جنگ ناتوان مانده

منـد سـازد و يـاور نيازمنـدان باشـد       نيفتم و اميدوارم خداوند با اين وسيله بندگان خود را بهره
  رين وكيل است.خداوند براي ما كافيست و او بهت

  
  هـ 1390ولي سال جمادي األ 1

  مدينة منوره 

  م 1970يوليو سال  5

  محمد سيد وكيل



  

  مسلمان بين عقل و مسؤليت

هاي دور ريشه دوانيده و تا آخرين لحظـة   در أفق پهناور دعوت اسالمي كه در ژرفاي گذشته
مهر و عاطفـه مـا را در   گيرد، در نهايت  هايش را زير بغل مي حيات، همانطور كه پرنده جوجه

افكندن شب با تاريكي و وحشت خـويش بـر    ي خود در آغوش گرفته يا همچون سايه آشيانه
رز رداي خـود پيچانـده، بـه گـرايش و طـ      منزل غريبان وطن و ديار، ما را بـين رنـج و مشـقت   

كشند و از بس كـه آن   برم كه صاحبان فكر اسالمي آن را بر دوش خود مي تفكرهايي پي مي
ام، گويي به صورت اجماع درآمده و يـا ممكـن اسـت تـوجيهي      بسيار شنيده و لمس كرده را

ي پهناور و گسترده مدتي است كه نگرش دعوتگران براساس آن تثبيت  باشد كه در اين دايره
هـاي مـادي در نفـع و     شده و اين گرايش و طرز تفكر بديع عبارت است از: قراردادن مقيـاس 

  كنيم! دعوت اسالمي بدان اقدام مي ضرر اعمالي كه به خاطر
خواهند به هيچ كاري اقدام نكنند، مگر اين كه از نفع محسوس و قابـل لمـس آن    آنان مي

ها حركت اسالمي به سبب اقدام  مطمئن باشند يا حد اقل آن را محسوس ببينند؛ و به گمان آن
گوينـد:   و پيوسـته مـي   هاي زيادي عقب افتاده است به كارهايي كه ثمر آن حتمي نبوده، زمان

هاي خود استفاده كنيم و كارگزاران مسـلمان را بـيش از ايـن در معـرض      الزم است از تجربه
  هاي شوم و دشوارتر قرار ندهيم. محنت

در مجالس متعدد همراه با بسياري از كارگزاران حركت اسالمي از ممالك مختلف جهان 
ايش و طرز تفكرها بود كـه سـبب   شركت كردم، در صورتي كه محور گفتگوي ما همين گر

  معتقد هستم، مورد تحقيق قرار دهم. شد اين موضوع را چنانكه بدان
هايمان را ناديده گرفته و از تاريكي رنـج و محنتـي كـه كـارگزاران      خواهم تجربه من نمي

خواهم در  مسلمان آن را پشت سر گذاشته اند، چشم ببنديم و كوركورانه گام برداريم، اما مي
ي اسالمي، تاريكي رنج و محنت را بزداييم و چنان شيريني ايمان را لمس كنيم  ي عقيده سايه

كه غلظت تلخي و رنج آوارگي را پايين آوريم، دسـت نيـايش بـاال بـريم و رحمـت خـدا را       
طلب كنيم؛ سختي عذاب و مشقت را فراموش كنيم و در وسعت رحمت خدا زندگي خود را 
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هايمان را بـه آسـمان گـره     را كه ديگران دارند اندك شماريم، دلچنان واقعي ببينيم تا آنچه 
  زنيم تا زمين و آنچه بر روي آن است در چشم ما سبك جلوه كند.

هيبت و قدرت دعوت اسالمي در نفـس دشـمنان مرهـون شـجاعت دعـوتگران و قـدرت       
ر خشم و شدت ارجمندي و دليري آنان نيست؛ بلكه نيروي آسمان است كه قوت زمـين را د 

كوبد و دعوت اسالمي در تاريخ خود  نورديده و هيبت حق است كه غرور باطل را درهم مي
 هرگز به اين معيارهاي مادي تا به اين حد اهميت نداده است و گرنه در هيچ ميداني بـه خـود  

توانستند چنان اعجـاز جـاوداني را بـه ارمغـان      و اهل بدر نمي داد كه وارد نبرد شود اجازه نمي
  كه سيماي تاريخ و قدرت نيروي مادي را چنان تغيير دهند. بياورند

ترين و خطرنـاكترين نبـرد    هاي مادي به سخت اهل بدر بدون در نظرگرفتن معيار و مقياس
دادند، هنوز فرصت برگشتن به شهر و ديار خـود   تن دادند و چنانچه به اين معيارها اهميت مي

ي  منصرف شوند، و در بينش مادي برآورد و محاسـبه توانستند از ورود به نبرد  را داشتند و مي
نفع و ضرر نبرد لشكري اندك و بدون تجهيزات در مقابل لشكري قوي و خمشگين مشخص 

  است.
  مسلمانان بدر كمي بيش از سيصد نفر، اما مشركان قريش تقريباً هزار نفر بودند.

دند. بنـابراين، آمـادگي   مسلمانان نه براي جنگ كه براي ضبط اموال تجاري بيرون رفته بو
جنگي نداشتند، اما مشركان بـه قصـد جنـگ از خانـه بيـرون رفتـه و بيشـتر از نيـاز، صـالح و          
تجهيزات و تداركات با خود حمل كرده بودند، عالوه بر اين وضعيت روانـي دو طـرف را از   

مشـركان   آرايي كرده و ياد نبريم؛ چنانكه هزار نفر آماده در مقابل سيصد نفر غير آماده صف

#﴿كند:  آرايي آنان را توصيف مي چنانكه خداوند حالت صف \� sÜ t/ u !$s�Í‘ uρ Ä¨$̈Ψ9 با تكبـر و   ﴾#$

باليدند و به كثرت خود اطمينان داشتند و حتي  ميبيرون رفته بودند، به نيروي خود  خودنمايي
ورزيدند، و  بعد از اين كه كاالي تجاري آنان سالم به مكه رسيد، بر جنگ و كشتار اصرار مي

رسد و به سوي جبهه  ي تجاري آنان، سالم به مكه مي با وجود اين كه ابوسفيان رفيق و نماينده
فرستد و قريش را با اين توجيه كه كاروان تجاري سالم به مقصد رسيده است،  پيك صلح مي

كنـد   يبه جنگ تشويق مپذيرد و مردم را  دارد؛ اما ابوجهل حرف او را نمي از نبرد برحذر مي
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هاي بدر برسيم و سـه روز آنجـا توقـف     گرديم و بايد به آب قسم به الت برنمي«گويد:  و مي
گساري كنيم و كنيزان رامشگر براي ما ساز بنوازند تـا   كنيم، شتر بكشيم و غذا بخوريم و باده

  .»شنوند و براي هميشه از ما بترسندمردم داستان ما را ب
ات و حماسه بود ناگفته پيداست كه ايـن حالـت در   ي مشركان در اوج احساس پس روحيه

  روحيه جنگجويان چه تأثيري دارد؟!
روزي فراوان بـه سـوي    گرفتن اموال تجاري و رزق و مسلمانان با اين اميد كه با به غنيمت

خانواده برگردند، بيرون رفته بودند؛ امـا اكنـون در مقابـل جنگـي قـرار گرفتـه انـد كـه قابـل          
  به ذهن آنان خطور نكرده است.بيني نبوده و  پيش

اين موقعيت حساس چقدر وحشتناك است؟! نبرد نابرابري است كه اگر نفـع و ضـرر آن   
ترديـد پيـروزي از آن مشـركان اسـت. امـا واقعيـت چيـز         را براساس بينش مادي بسنجيم، بـي 

ان كند كه مقياس حق و باطل و آسم كوبد و ثابت مي ديگري است كه بر دهن اين معيارها مي
  و زمين غير از مقياس مادي است.

داند براساس نگرش مـادي ايـن يـك جنـگ نـاموزون و نـابرابر        خوب مي �پيامبر سرور 
است. بنابراين، با ياران خود مشورت كرد و زماني كه با جـان و دل آمـادگي خـود را اعـالم     

رفتن كـاروان  كردند آنان را از وعده الهي كه تخلف ناپذير است خبر داد و خداوند متعال گـ 
تجاري يا مردم قريش را به او وعده داده بود؛ و زماني كه كاروان تجاري را از دست دادنـد،  

  اطمينان آنان نسبت به پيروزي بر مردم قريش تكميل شد.
زماني كه كاروان مشركان نجات يافت، بر اطمينان پيامبر به پيروزي افـزوده شـد و پيـامبر    

هايشـان را بـا آسـمان پيونـد داد و      يـروزي مسـلح سـاخت و دل   مسلمانان را با مبـاني حقيقـي پ  
داشتني و جذاب باال برد. بـه   هاي پوشيده به بهشت دوست معنويات آنان را با برانگيختن عالقه

ا أَدخلَه اللّه لَا يقَاتلُهم الْيوم رجلٌ فَيقْتلُ صابِرا محتِسبا، مقْبِلًا غَير مدبِرٍ إلّ«فرمود:  همين خاطر مي
  .)1(»الْجنةَ

                                           
  .627/  1ابن هشام:  -)1(
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و كشته شود، جاي او در  قدمي در مقابل آنان بايستد و فرار نكند هركسي از شما با ثابت«
  .»بهشت است

آنان را خوار و زبون شماردند و به نـداي پيـامبر    �ها، ياران پيامبر  بنابراين شواهد و نمونه
ي فـردوس سـرمدي و زنـدگي در     القـه لبيك گفته وارد ميدان جنـگ شـدند و شـوق و ع    �

هـا   ي گستردگي آسمان هاي بهشت كه گستردگي آن به اندازه ركاب رضايت خدا در باغچه
و زمين است و براي پرهيزگاران آماده شده است، آنان را به جلو سوق داده و به همين خاطر 

د پـرت كـرد و   ها بو هاي خرما را كه در دست داشت و مشغول خوردن آن عمير بن حمام دانه

  .)1(»ِءهؤالَ يقْتلَنِي أَنْ إالَّ الْجنةَ أَدخلَ أَنْ وبين بينِي أَفَما بخ بخ«گفت: 
  .»به به! آيا فاصلة من با بهشت شهادت در اين ميدان است؟«

  د.ميدان جنگ مبارزه كرد تا شهيد شپس به سوي قريش شتافت و دليرانه در 
هايشان با آسـمان مـرتبط گرديـد، پـس قـوانين زمـين را        اال رفت و دلداران ب روحية ايمان

ي  هاي مـادي آن كـه تـوان مقاومـت در مقابـل اعمـال خـارق العـاده         سبك شمردند و مقياس
اي كه پيروزي  هاي مسلمانان در هم كوبيده شد و جنگ براي آينده آسمان را ندارد، زير گام

ستضـعف، و شكسـت مفتضـحانه از آن نيـرو و     نهان و امداد خـدايي از آن گـروه انـدك و م   
  تجهيزات و امكانات بود، شدت گرفت.

هاي خواننده و شـنونده بـا آن    در مقابل اين واقعيت كه راويان تاريخ نقل كرده اند و نسل
  كنند، معيارهاي مادي در كدام مرتبه قرار گرفته اند؟ برخورد مي

ي آسمان كه هيچ قدرتي توان مقابله  هجايگاه عقل بشري در مقابل اين مسايل خارق العاد
  با آن را ندارد كجاست؟

تجهيزات و حتي فرشتگاني  ما مسلمانان معتقديم پيروزي نزد خداست و سالح و كميت و
هاي بـدر و حنـين فـرود آمدنـد، نـه پيـروزي را رقـم زدنـد و نـه شكسـت را از            كه در جنگ

بخشـيدن بـه    دادن و آرامـش  ط مـژده ها فقـط و فقـ   مسلمانان دفع كردند كه هدف از آمدن آن
  صف مسلمانان بود.

                                           
  .927/  1ابن هشام:  -)1(
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﴿$tΒ uρ ã&s# yèy_ ª! $# āωÎ) 3“t� ô±ç/ ¨È⌡yϑ ôÜ tFÏ9 uρ ÏµÎ/ öΝ ä3ç/θè= è% 4﴾)1(  

هـاي شـما بـدان     و اين وعده را خداوند جز نويدي براي شما قـرار نـداد و تـا آن كـه دل    «
  .»اطمينان يابد

ي زيـر   ات جنگي تصـريح كـرده اسـت آيـه    اي كه در قرآنكريم به تجهيز امكان و تنها آيه
  است:

﴿(#ρ‘‰Ïã r&uρ Ν ßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ø‹ y⇐ ø9$#﴾)2(  

  .»هاي آماده بسيج كنيد و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب«
اما از سالح و امكانات به عنوان يك ضرورت حتمي كه ضامن پيروزي باشد، اسـم نبـرده   

šχθç7﴿اي است براي وحشـت و تـرس دشـمن. و     بلكه فقط وسيلهاست.  Ïδ ö� è? ÏµÎ/ ¨ρß‰ tã «! $# 

öΝ à2̈ρß‰ tã uρ﴾)3( »و  »ي اين امكانات، دشمن خدا و دشمن خـود را بترسـانيد   يعني تا به وسيله

بخشـيدن آن را   پيروزي فقط پيش خداست و كسي غير از او مالك آن نيست و ديگري تـوان 

tΒ$﴿ندارد  uρ ç� óÇ ¨Ζ9 $# āωÎ) ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 4 āχ Î) ©! $# î“ƒÍ• tã íΟŠÅ3ym ∩⊇⊃∪﴾)4( » پيروزي جز از نزد خدا

. اسـلحه و تمـرين و آمـادگي دفـاعي، فقـط      »نيست و خداوند شكست ناپذير و حكيم اسـت 
هـا را داده اسـت و مـا نيـز      هاي ظاهري هستند و خداوند به ما دسـتور بـه كـارگيري آن    وسيله

انگاري تبـديل نشـود و اطمينـان بـه خـدا       كنيم، تا ايمان و توكل، به سهل ميدستور او را اجرا 
  سبب كوتاهي نگردد.

همانا خداوند در قرآنكريم زيباترين و نيكوترين سرگذشـت را بـراي مـا حكايـت كـرده      
كنـد، هرچنـد    است، تا دليل آشكاري باشد براي اين كه خداوند دوسـتان خـود را پيـروز مـي    

تعداد دشمنان بسيار باشد. و به عنوان دليل روشني تصور آنـان را كـه بـر     ها اندك و تعداد آن
                                           

  .10سورة انفال، آية  -)1(
  .60سورة انفال، آية  -)2(
  .60سورة انفال، آية  -)3(
  .10سورة انفال، آية  -)4(
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خواهند قـدرت خـدا را    كوبد، و آنان را كه مي كنند درهم مي سالح و تمرين جنگي تكيه مي
بر امور غالـب   �هاي عقلي كنند قانع نمايد، و اعالن نمايد كه او  تابع قوانين مادي و محاسبه

كند؛ اگرچه  رساند. دين خود را پيروز و نور خود را تكميل مي قق ميها را به تح است و وعده
  براي كافران ناخوشايند باشد.

ي  ي اصحاب اخدود، انقالبي عليه انديشه و پندار بشري و كودتايي است عليـه سـلطه   قصه
  ي ايمان باور داران است. كننده ي غرور ملحدان و ثابت ظالمان و خواركننده

واني است كه از نظر سني، نورس و از نظر عقلي بسي بزرگ اسـت. از  قهرمان داستان نوج
ارزش، اما با تكيه  لحاظ جسمي ضعيف، اما داراي ايمان قويي است، از نظر طايفه خوار و كم

بر پروردگارش با عزت و ارجمند است. ايمان در قلب او جاي گرفته و خوشحالي و بشاشـت  
برد، عليـه كفـر قيـام كـرده و      حالوت ايمان لذت ميروحي حفرهاي قلبش را فرا گرفته و از 

  عليه ظلم به كودتا برخاسته است.
در گيتي غير از او مؤمن مصلحي وجود ندارد. مشاور پادشاه بعد از اين كـه بـا سـبب او و    

ي او ايمان آورده است. به ظاهر بهتـر آن بـود عمـر     با نام خدا از كوري نجات يافت به عقيده
رد و آن را پنهان كند، نه به خاطر اين كه در كـاخ پادشـاه بيشـتر زنـدگي     خود را غنيمت شما

كند كه براي اين كه در آينده بتواند مردم را به سوي دين خدا دعوت كند و دعوت الهـي را  
بين صفوف نسل خود گسترش دهد. پادشاه بارها خواست او را بكشد اما او خداي خويش را 

  داد. ز او را نجات ميخواند، و خداوند ني به فرياد مي
زده شـدند. در مجـالس    داستان نوجوان مؤمن بين مردم شايع شد و مردم از كار او شگفت

هاي مـردم   رفت. فرصت را غنيمت شمرد چرا كه ذهن ها همه بحث از او مي عمومي و باشگاه
ي درك حقيقت دعوت او شده بود و نبايد اين فرصت طاليـي را اگرچـه بـا فـداكردن      آماده

  نش نيز باشد از دست بدهد.جا
تـواني مـرا    تـو نمـي  «شدند به پادشاه روي كرد و گفـت:   بعد از اين كه از كشتن او نااميد

بكشي مگر اين كه مردم را به صحراي پهناوري دعوت كني و در حضور همگان مـرا بـه دار   
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سـپس   »وردگار اين جوانبه نام خدا، پر«ي از تيردان من بياوري و بگويي: بكشي، سپس تير
  .)1(»تير را به سوي من پرتاب كني

شـود دسـتورات او را    شدن حاكميتش مي كن كه اين كار باعث ريشهاطالع از اين پادشاه بي
اجرا كرد و ناخواسته مردم را به دين اين نوجـوان فـداكار فـرا خوانـد. در صـورتي كـه او از       

وتگر آن از صـحنة وجـود   خواست دعوت ديني را همراه با دع همين فرجام بيمناك بود و مي
اي كـه بـه    ي كشتن اين پسر، ترس از دعوت او بود، امـا پادشـاه در بـارة نتيجـه     بردارد. انگيزه

دنبال اين قتل به وقوع پيوسـت نينديشـيده بـود و ماننـد تمـام سـتمگران انحصـارطلب، خيـال         
خيـال   كـن كنـد. و هرگـز    تواند فكر و دعـوت را ريشـه   كرد با كشتن نوجوان دعوتگر مي مي

ميرند و براي جاودانگي دعـوت خـويش    كرد دعوتگران براي احياي تفكر ديني خود مي نمي
  كنند. خود را فدا و فنا مي

پادشاه فرمان آن نوجوان را اجرا كرد و تير از كنار گوش به مغز آن پسر بـاهوش اصـابت   
پسـر مـؤمن ايمـان    كرد و جان به جان آفرين تسليم نمود. به دنبال آن مردم به پروردگار ايـن  

  آوردند.
كرد به اين فرجام  من معتقدم در صورتي كه اين نوجوان عقل را به عنوان داور انتخاب مي

داد، آخر چگونه با دست خود، خودش را به هالكت بيندازد؟! مگـر او تنهـا دعـوتگر     تن نمي
ده بـود از سـت   اش به ثمر نرسي طايفه نيست؟ با مرگ او بذر ايمان كه هنوز جوانه نزده و ميوه

خواهد رفت و بساط دعوت او برچيده خواهد شد! چنانچـه او بميـرد چـه كسـي بـه ارشـاد و       
ي اين اقدام غير از يك  راهنمايي مردم بپردازد؟ آيا در معيار عقل بشري و تصور مادي، نتيجه

ا ي آن بين نفع و ضرر در نوسان است چـه بسـ   فايده چيست؟ و آيا جز اين كه نتيجه انتحار بي
ضرر آن بيشتر باشد، در ميزان و معيار عقـل بشـري فرجـام ديگـري مـورد انتظـار اسـت؟ امـا         
نوجوان مؤمن داوري خود را به دست عقل نسـپرد و مخلصـانه در راه دعـوت همچـون شـمع      

ا درخـت دعـوت اسـالمي را    ذوب شد تا به مردم روشنايي بخشد و خـون خـود را ريخـت تـ    
  سيراب كند.

                                           
  .134/  30تفسير طبري:  -)1(
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اهللا!! نوجواني كه توان تحمل شكنجه و آزارهاي ابتدايي را نداشـت و  سبحان اهللا!! سبحان 
به معلم خود اعتراف كرد و جايگاه او را به پادشاه نشـان داد و جلـو چشـم او معلمـش بـا اره      

كند؟ او تازه به  نظير تقديم مي سراپا نصف شد، چگونه امروز جان خود را با اين فداكاري بي
شـود   ها در آن خالصه مي ه جزو سنت هستي است و تمام ارزشاي دست يافته است ك عقيده

و آن را بيش از جان و مال خود دوست دارد، نتيجه گرفته اسـت تنهـا راه گسـترش دعـوتش     
شدن براي امتحان خدا و فداكردن جان خود است؛ اگرچه عقلـي كـه غبـار روي آن را     آماده

كند. بنابراين، تنها كـاالي خـود را كـه     پوشانده و از روحية ايماني دور است، بدان حكم نمي
نفس او بود، در راه دعوتش تقديم كرد و خداوند متعال وعده داده است كه قصد و اهـداف  

هاي آنان را اسـتوار نمايـد. بنـابراين، پسـرك مـؤمن قبـل از        تالش گران را ضايع نكند و گام
آوردن  شاهد ايمان كردن جان و اعضايش كه هنوز در حال حركت بود، روح مسافرش تسليم

انبوه مردم به خدايي بود كه او جان خود را در راهش فدا كرد و نتيجه گرفـت كـه مقيـاس و    
معيارهاي آسماني بر مقياس و معيارهاي زميني پيروز شده است. پادشاه متوجه شد نه تنهـا در  

ار از كـار  تر ساخته است و عقل از سرش پريـده كـ   نقشة خود ناكام مانده كه مسأله را بحراني
آيد و جسد نوجوان باايمان بر سـلطنت پـر سـر و صـدايش      گذشته و چيزي از دست او برنمي

پيروز گشته و ديوانه شد. باز معتقدم چنانچه اين پادشاه داوري خـود زمينـة هالكـت خـود را     
ساخت؛ چرا كه هر پادشاهي هرچند محبت مقام و منصب بر او چيره شود و قلبش  فراهم نمي
كند، باز غير ممكـن اسـت كـه بـه كشـتن تمـام مـردم اقـدام كنـد امـا فرمانروايـان            را تصرف 

هـا   انديشـند، در اينگونـه موقعيـت    دنياپرست و انحصارطلب كه تنها به مقام و منصب خود مي
كنند. چطور ملت به خود  آميز اقدام مي هاي جنون دهند و به خشونت عقل خود را از دست مي

او سرباز زنند و از حكومت او نافرماني كنند؟ مگر او همـان كسـي   اجازه دادند كه از بردگي 
كـرد؟ چگونـه بـه     ها را اداره مي داد و امور و كارهاي آن ها را طعام و پوشاك مي نبود كه آن

خاطر خدايي كه نديده اند و معبودي كه قبالً او را پرستش نكرده انـد عليـه پادشـاه خـود بـه      
كشان فرياد زد: گودال حفـر كنيـد، در    طلب نعره پادشاه سلطنتپردازند؟ بنابراين،  انقالب مي

ها آتش برافروزيد و كسي را كه به غيـر از مـن ايمـان آورده اسـت، در آن بيندازيـد.       گودال
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صفت كه در هر عصر و زمـاني وجـود دارنـد، دسـتور او را اجـرا       خوار و مگس جالدان خون
داران را در بـين   ايمـان  ن آتـش برافروختنـد.  كردند، در زمين به حفر كانـال پرداختنـد و در آ  

مرگ و ايمان مخير ساختند و اهل ايمان در مقابل اين صحنة سهمگين همچون كوه استوار و 
ثابت قدم مقاومت كردند، رنج و محنت آنان را نترسانيد و وحشت بال، گزندي به ايمان آنـان  

اين كورة گداخته نزد آنـان ماننـد   نرسانيد و هركس از آنان منتظر نوبت امتحان خود بودند و 
ديدنـد.   هـاي بهشـت را مـي    كرد؛ چرا كه در پشت آن رضايت خدا و باغ آب خنك جلوه مي

  آخ چه صحنة وحشتناكي!! چه امتحان سهمناكي!!
اما هرچند صحنه وحشتناك و امتحان سهمناك است، ياراي مقاومـت در مقابـل ايمـان را    

ا كشانده است، تواناتر از آن است كه اين آتش را نيز بـر  ندارد و خدايي كه جريان را به اينج
  سرد و سالم ساخت. �خود سرد و سالم گرداند؛ همانطور كه قبالً بر ابراهيم بندگان 

اي بـر تـاريخ ننـگ و     ي تـازه  آتش مؤمنان را در آغوش گرفـت؛ امـا دسـت ظلـم صـحفه     
ز ظلـم را روي زمـين ثبـت    اي ا خواري روي زمين افزود كه تا آن روز سابقه نداشت؛ صـفحه 

ي آتش سوختند و سنت صـبر و   داران در كوره ها جاودان بماند. ايمان كرد تا در آفاق آسمان
فداكاري را بنيانگذاري نمودند، آن سركش مستبد هم جهت حفظ مقام و منصب خود حكم 

اي و ظالمانه را بر تمام ملت اجـرا كـرد و طرفـداران معيارهـاي مـادي بـا تكبـر، پيـروزي دنيـ         
  ظاهري خود را جشن گرفتند.

گويند. معلـوم اسـت كـه چـه      شنيديم كه مردم چه مي ديديم و مي بوديم، مي اگر آنجا مي
كردند و پچ پچ كنان بـه هـم    شدند و به اين سو و آن سو نگاه مي گفتند، دور هم جمع مي مي
شـد و   مـي  دانيد صداي ايمان خاموش شد؟! حيف! بذري كه اگر حفـظ  گفتند: راستي مي مي

نشـتيم، از بـين رفـت! مـردم از روي      آينده بـه پـاي خيـر و بركـت آن مـي      كرد و در رشد مي
گفتنـد: آنـان كـه نفـس خـود را بـه آتـش         زدنـد و مـي   هاي خود را بر هم مـي  دلسوزي دست

م كردنـد، هـ   انداختند، چنانچه عقيده و ايمان خود را پنهان و با پادشاه سازش و مصـالحه مـي  
  يافتند. نمودند و هم از دام اين محنت سخت و دشوار رهايي مي يظ مفحدعوت را 
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لوحاني است كه فريب ظاهر را خـورده   اين گمان طرفداران معيارهاي مادي و منطق ساده
دهند، داوري آنان مانند داوري كـوري اسـت كـه خرطـوم      اند و به اصول و باطن اهميت نمي

  است. فيل را لمس كرد و گمان كرد كه فيل فقط خرطوم
ي آتش  كنند تا الگو و سرمشق مؤمنان ديگر شوند. شلعه اي از مؤمنان خود را فدا مي دسته

انيـان  ورر آن در تـاريكي و سـياهي شـب بـر كا    شـود تـا اخگـ    در روشنايي روز خـاموش مـي  
ي  داران اخدود در تصميم و اراده هاي جديد خداپرست، پرتو درخشان افكند. اگر ايمان نسل

 رفتند، وت و براي هميشه از بين ميدادند، همراه دع تي و ترديد به دل راه ميخود كمترين سس
زيرا هر موضعي كه ضعف مؤمن را در مقابل باطل نشان دهد، عالوه بر اين كه غرور دعـوت  

  شكند، به عنوان لكة ننگي تا قيامت بر پيشاني او خواهد ماند. او را مي
مشق ماست، به تنهايي تنهـا در مقابـل جاهليـت و    پيامبر خدا بهترين و نيكوترين الگو و سر

پرستي قد علم كرد و در روزي كه تمام سران كفر عليه او به جلسه و مشـورت پرداختنـد،    بت
ي جلسه آن بود كه به تنها حامي او در روي زمين، يعني ابوطالب گفتند: بيش از دو راه  نتيجه

يا بايد دست از اين دعوت بردارد. ابوطالـب  در پيش نداري؛ يا بايد او را به ما تحويل دهي و 
فرمـود:   �بست قرار گرفته بود و خواسـته قـريش را بـه او ابـالغ كـرد. محمـد        در تنگنا و بن

»اَللّها وي مع وا لَوعضو سمي الشينِي، فمي رالْقَمي وارِي فسلَى يأَنْ ع كرذَا أَتاَأل هرم ـهكْترا تم ، 
ىحت هظْهِري اللّه أَو كلنه أَهوبه خدا قسم اي عمو! اگر خورشـيد را در دسـت راسـت و    « )1(»د

ماه را در دست چپم بگذارند كه دست از اين دعوت بردارم از پاي نخـواهم نشسـت تـا خـدا     
  .»دهد يا جانم را بر سر آن بگذارم دين مرا رواج

شركان برحذر داشته و فرمان داده است كه با خداوند او را از سازش و گرايش به كيش م
  تدبير و جديت از دعوت خود دفاع كند.

﴿(#ρ–Šuρ öθs9 ßÏδ ô‰è? šχθãΖ Ïδ ô‰ãŠsù ∩∪﴾)2( » برخوردكني تا آنان نيز نرم دوست دارند نرم

  .»برخورد كنند
                                           

  .266/  1ابن هشام:  -)1(
  .9سورة قلم، آية  -)2(
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: فرمايد كند و مي هاي كم و زياد اشاره مي و در جاي ديگر به فرجام بد تعارف و معاشرت

﴿βÎ) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFø# u‹s9 Çtã ü“Ï% ©!$# !$uΖ øŠym÷ρr& š�ø‹ s9 Î) y“Î� tIø# tFÏ9 $uΖ øŠn= tã …çνu� ö� xî ( # ]ŒÎ) uρ x8ρä‹ sƒªB ^ω 

WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iωöθs9 uρ βr& y7≈oΨ ÷G ¬;rO ô‰s) s9 £N‰Ï. ßŸ2ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $\↔ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]ŒÎ) š�≈ oΨ ø% sŒ̀{ 

y# ÷èÅÊ Íο4θuŠysø9 $# y# ÷èÅÊuρ ÏN$yϑ yϑ ø9 $# §ΝèO Ÿω ß‰ÅgrB y7 s9 $uΖ øŠn= tã # Z��ÅÁtΡ ∩∠∈∪﴾)1( » چيزي نمانده بود

تا غير از آن را بر ما ببنيد و در آن به سويت وحي كرده ايم گمراه كنند كه تو را از آنچه كه 
به داشتيم، قطعاً نزديك بود كمي  صورت تو را به دوستي خود بگيرند. و اگر تو را استوار نمي

سوي آنان متمايل شوي؛ در آن صورت حتماً تو را دو چندان در زندگي دنيا و آخرت 
  .»يافتي داديم؛ آنگاه در برابر ما براي خود ياوري نمي عذاب مي

آري، مسلمان بايد اينچنين باشد تا به جهان و جهانيان ثابـت كنـد كـه طاغوتيـان سـتمگر،      
و مؤمنان روح خود را به خدا فروخته اند و تمام اهل نيرو و تواني جز بر اجساد فناپذير ندارند 

  آنان عاجزند. يابي به روح روي زمين از دست
توانسـتند بـا فـرار از مسـئوليت و      مؤمنان مي«فرمايد:  اسالم مرحوم سيد قطب ميشهيد راه 

دانيـد   شكست در ايمان و عقيده نفس خود را نجات و به زندگي ادامه دهنـد. امـا راسـتي مـي    
شـد؟   كردند؟ و بعد از خودشان بشريت تا چه حد دچار زيان مي ن تا چه حد ضرر ميخودشا

معناي ايثار، جانفدايي، از خودگذشتگي و بـه درودنهـادن زنـدگي بـدون عقيـده و آزادي را      
ساختند و در آن وقـت سـتمگران    كردند، زندگي را با انحطاط مواجه مي همراه خود نابود مي

ــر روح  عــالوه بــر جســم ــل دنيــا هــا ب ــان نيــز چيــره و در مقاب و آخــرت و تــاريخ زيانمنــد  آن
پندارند كه مؤمنان اخدود براي هميشه نابود شده و دعوت  . به راستي آنان كه مي)2(»شدند مي

گويند كه مؤمنان اخدود عقـل خـود    خود را در معرض محنتي قرار دادند كه الزم نبود، و مي
كنند. زيرا حيات فكري ما مرهون جانفدايي  اه ميرا داور نساختند و ضرر كردند، سخت اشتب

مؤمنان اخدود و امثال آنان است، آنان مشعل درخشاني هسـتند كـه بـراي هميشـه بـر سـر راه       

                                           
  .75 – 73آية  سورة اسراء، -)1(
  .3874/  6في ظالل القرآن:  -)2(
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زدايند و ثابت كردند كه محنـت از   اندازند و با نور خود تاريكي محنت را مي دعوت پرتو مي
  خصوصايت مسير دعوت است.
هـاي   ي هستند كه به بـالل و صـهيب و عمـار و سـلمان و نسـل     همانا مؤمنان اخدود استادان

تواند با  متمادي درس صبوري در بال را آموختند و به مسلمانان ياد دادند كه انسان چگونه مي
اش دفاع كند؟ به نظر من امروز نيز زمين در جلو  كردن عزيزترين كاالي خود از عقيده قرباني

ت خدايي در آن آتـش افروختـه انـد و هـر مسـلماني      پاي مسلمانان حفر شده و مخالفان دعو
منتظر نوبت خود است تا بـا سـوختن خـويش، سـوخت دعـوت را فـراهم كنـد و راه دعـوت         

  ي دعوت راه خود را در سير و سفر به سوي جاودانگي ادامه دهد. تعطيل نگردد و قافله
تـاريكي زنـدان    قافله ساالران دعوت زماني كه گذشته و آيندة خود را به تصوير بكشـند، 

شود و وحشت غربت از بين رفته و فنون شكنجه و آزار كه انحصارطلبان و مدعيان  زدوده مي
كنـد. بـه    ي دعوتگران فراهم ساخته اند سبك و كم اهميـت جلـوه مـي    خدايي جهت شكنجه

در يك حديث طوالني كه ابوداوود روايت كرده است، داسـتان   �همين خاطر پيامبر اسالم 
  فرمايد: كند و مي و صبرپيشگان را براي ياران خود بازگو ميبردباران 

زنـد همسـوي آن    هان! آسياب اسالم هميشه در حال چرخش است. به هر جهتي دور مي«
بچرخيد. اما ممكن است قرآن از حاكميت بر كنار شود آنگاه كتاب خدا را تنهـا نگذاريـد و   

نماينـد   هايي مـي  گمارد. براي خود داوري يكننده را بر شما م گرنه خداوند فرمانروايان گمراه
شـويد و اگـر    كنند. اگـر از آنـان پيـروي كنيـد گمـراه مـي       كه حق شما را در آن رعايت نمي

  كشند. نافرماني كنيد شما را مي
گفتند: پس چكار كنيم اي رسول خدا؟ فرمود: همـان كـاري را كـه يـاران عيسـي انجـام       

دار آويختند! قسم به كسي كه جـان محمـد در دسـت     دادند؛ با اره آنان را نصف كردند و به
  .»بهتر از زندگي در نافرماني اوست اوست مرگ در راه خدا

هاي شريف قرآن را بـه آن   قرآن نيز داستان اصحاب اخدود را ذكر كرده و يكي از سوره
  اختصاص داده است.
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كنند  ن زندگي ميامروز صاحبان ايمان با تكيه بر مجد و عظمت مؤمنان اخدود و امثال آنا
در رنج و محنت همانند آنـان شـكيبايي    دهند و هايشان آنان را سرمشق قرار مي و در گرفتاري

كننـد و آوارگـي و    ها را تحمل مي كنند و با الگو قراردادن آنان با سعة صدر بال و شكنجه مي
  دهند. فشار و شهادت را طبيعي جلوه مي

خـوانيم بـا تـداعي     ي بـروج را مـي   ي حمد، سـوره  هنگامي كه در نمازهايمان بعد از سوره
ــي   ــي م ــديون   رشــادت و افتخــارات اخــدوديان احســاس خشــوع و فروتن ــيم و خــود را م كن

دانيم و در دعاهاي خود همراه آنان هستيم و با ياد آنان به خـدا تقـرب    هاي آنان مي فداكاري
  جوييم و با خواندن داستان آنان سايه رحمت خدا را خواستاريم. مي

جـوييم.   در محنت خود همراه آنانيم و به صبر آنان تأسي و به شـكيبايي ايشـان اقـدام مـي    
آنان الگو و سرمش مردانگي و جانفـدايي و از خودگذشـتگي هسـتند. بنـابراين، در آسـايش      

كنيم تا در رنج و محنت به ياد آنـان افتـاده و رنـج و     همدم و همراه آنان زندگي را سپري مي
  دهيم. محنت را سبك جلوه

مؤمنـان   :آيا بعد از اين همه رشادت و بالندگي درست است يكي به ميدان آيـد و بگويـد  
اخدود جان و دعوت خـويش را بـراي هميشـه از بـين بردنـد؟ و مگـر هـيچ گـامي ميمـون و          

هاي ايثار آنان وجود دارد؟ كدام فرد عاقل تا به اين حد براي فرد و جامعـه   تر از گام پربركت
دادنـد و   ر مؤمنان اخدود در بهترين موقعيت بزرگترين كنفرانس را تشكيل ميمفيد است؟ اگ

كشيدند يـك دهـم ايـن     ه ميشقاي پيروزي و جاودانگي دعوت خود نبراساس عقل بشري بر
آوردنـد. چنانكـه در مقابلـه بـا      ها را كه با فداكردن سر خود رقم زدند به دسـت نمـي   رشادت

د حــق دعــوت خــود را ادا كردنــد و در ايــن موقعيــت طاغوتيــان و رويــارويي بــا ظلــم و فســا
  وحشتناك در مقابل معيارهاي معنوي، به معيارهاي مادي اهميت چنداني ندادند.

  كنند. به مؤمنان مقاومي كه در ميدان مبارزه جهت اعالي دين خدا مقاومت مي
  دهند. به دعوتگراني كه براي پيروزي دين خدا آشكارا نداي حق را سر مي

داري و كسـب رضـاي خـدا در مقابـل      مانان مقاومي كه در نهايت عزت و خويشتنبه قهر
  كنند. باطل مبارزه مي
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  به شيران اسير در زندان كه به ريسمان خدا چنگ زده اند.
  ي مؤمنان كه دشمن، جز ايمان به خدا خطايي از آنان نديده است. به دسته

كه به مسؤوليت خود وفا كننـد و در  كنم به اين اميد  نصيحت خود را متوجه همة اينان مي
مقابل معيارهاي مادي كه شكست آنان ثابت شده است فريب نخورند و صداي باطل، شما را 

  زده نكند. وحشت
  دولت باطل ساعتي و دولت حق تا برپايي ساعت (قيامت) است.

���  



  

  اسالم آيين رشد و ترقي

توزان را حيـران   ه دشمنان و كينهاين آيين، در نفس مؤمنان چنان اصالت و ژرفايي دارد ك
و هـيچ آيـين غيـر از اسـالم داراي ايـن ويژگـي نيسـت، ويژگـي          ريالو سرگردان ساخته است
هـاي   هـا و مكـان   پذيري و توان پاسخگويي به نيازهـاي بشـري در زمـان    پاسخگويي و انعطاف

ي نيز در هيچ و اين ويژگ ،مختلف، اسالم را براي هر زمان و مكان اليق و شايسته ساخته است
  شوند. مكتبي جز اسالم يافت نمي

اي است كه خير دنيا و آخرت را بـاهم گـرد آورده و    ي بالنده اين آيين داراي چنان برنامه
ي دقيق و شگفتي تنظيم كرده است. دري از درهاي خير را نگذاشـته مگـر    زندگي را به شيوه

پيونـدگان آن نهـاده و دري از   اين كه مـردم را بـدان تشـويق كـرده و كليـد آن را در دسـت       
درهاي شر را باز نگذاشته مگر اين كه پيرامون آن هشدار داده است و اين نيـز ويژگـي سـوم    

  است كه در آيين اسالم منحصر به فرد است.
ناپذير سرشت اسالم است. بيگانه نيسـتند تـا از اسـالم جـدا      اين ويژگيها جزء اصيل و جدا

  شوند.
عقيـده و انديشـه در وجـود پوينـدگان راه اسـالم بـه وضـوح         اصالت و پايداري و ژرفـاي 

هويداست و اين اصالت و پايداري حتي در ميان پيونـدگان عـامي كـه اسـالم را بـه صـورت       
ي درسي فرا نگرفته و مبادي آن را نشناخته و تنها به صـورت ارثـي فـرا گرفتـه انـد، بـه        برنامه

افتنـد و   شوند و به يـاد خـدا مـي    ان بيدار ميهايشان با مفهوم ايم خورد. زماني كه دل چشم مي
پـذيري و قـدرت    شود و نيز به انعطاف ها و زمين پيوند داده مي ي آسمان شان با آفريننده درون

پاسخگوي اسالم به نيازهاي بشري و وضع قوانين ويژه براي مسايل نو براساس اصـول قيـاس،   
قيـده و انديشـه در درون آنـان كـامالً     برند، استواري ع مرسله و غيره پي مي استحسان، مصالح

  ملموس است.
ي استوار ديني كه خداونـد بـراي بنـدگان خـود برگزيـده اسـت        نياز ما به عقيده و انديشه

شود كه خود را يك بار با پيروي از غرب خسته كرده و سـرخورده و   زماني كامالً آشكار مي
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نيز بـا سـرخوردگي و ناكـامي مواجـه     نااميد برگشتيم و بار ديگر به سوي شرق رفته و از آنجا 
شديم و معطل و پا در هوا نه به اين سو و نه بـه آن سـو مـدتي را حيـران و سـرگردان بـه سـر        

  برديم.
گسيختگي اجتمـاعي و بـداخالقي و    برنامة غرب را آزموديم، جز خواري، حقارت، از هم

رديم و جز فقر، كينه، سپس به سوي شرق گرايش پيدا كاي از آن نبرديم.  رشوه و فساد، بهره
هاي انسـاني، پرسـتش بشـر، بردگـي و اسيرشـدن       ترين حقوق رسوايي و محروميت از ابتدايي

  تكنولوژي و ماهيت پرستي ثمري برداشت نكرديم.
با شوق و عالقه، زندگي با غرب و شرق را پذيرفتيم اما از اين كه با خدا زنـدگي كنـيم و   

ه نمـاييم خـودداري كـرديم و در نتيجـه بـا سـرخوردگي و       اي و استوار او را تجرب برنامة ريشه
  ناكامي مواجه شديم!

هاي منحصر به فرد اسالم به عنـوان دليـل و    علي رغم ناداني نادانان و مكر مكاران ويژگي
انگـاري،   برهان گويا بـر بزرگـي ايـن ديـن خـدايي خواهـد مانـد و در زمـان سسـتي و سـهل          

هـاي   ها را جـال خواهـد داد. و در ميـان قلـب     اين ويژگي هاي نيرومند هاي قوي و دافعه انگيزه
ي اين ملت كه خداوند زنـدگي جـاودانگي را بـراي آن رقـم زده اسـت دليـران افتخـار         تپنده

  انگيزانند. آفرين، حيات و احساس و حركت برمي
بـا   »بيـداري اسـالمي  «بيننـد   داننـد. اينـك كـه مـي     خوب ميمخالفان دين اين حقيقت را 

ي شكوفايي است در حال فكـر و تـدبير و نقشـه و     هاي دين در عرصه و از ويژگيگيري  بهره
هـاي گروهـي را بـه كـار انداختـه و دانشـمندان را        و تمام وسايل و رسـانه  ،ريزي هستند برنامه

هـاي   ي موضـعگيري  و اسـالم را از آيينـه   ،ها را از تن اسالم بزداينـد  تا اين ويژگي ،خريده اند
كننـد كـه اسـالم را     و با تمام توان تالش مـي  ،ت علمي اروپا معرفي كنندكليسا در مقابل نهض

ها و ارتجاع و به عدم توانايي در ادارة حكومـت معرفـي    علم ستيز و افيون توده ،همانند كليسا
كنند، نگذاشته اند كه آن را با تبليغات خود بر روي مردم شب و روز را بر خود حـرام كـرده   

ها را نگشـوده   راي اتهامات خود دليلي ارائه دهند و دري از درهاي رسانهتا شايد بتوانند ب ،اند
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و در كمال شيطنت چنان مسـايل را بـر مسـلمانان مشـتبه سـاخته انـد كـه در حيـرت و          ،باشند
  دانند كه چگونه از اين دين پاك دفاع نمايند. و نمي ،سرگرداني مانده

د بــود و سـابقه تنــدخويي و  چنـد سـال پــيش يكـي از دوســتان كـه فــردي آرام و خونسـر     
عصبانيت نداشت پيش من آمد، اما برخالف سرشت و طبيعـت اخالقـي او هنـوز كـه ننشسـته      

اش تصويري از پريشاني و عصبانيت و ناآرامي بود؛ آهسته از او پرسيدم: چه شده؟  بود، چهره
، گفـت:  چرا اينقدر اندوهگين و پريشاني؟ با عصبانيتي كـه از اخـالق و سرشـت او بعيـد بـود     

  اسالم حتي بين پيروان خود بيگانه شده است! گفتم: چرا؟
هاست و در دوران پيشـرفت تمـدن    اسالم واپسگرا (ارتجاع) و افيون توده«: گويند مي )1(*

  !»ترقي توان ادارة حكومت را ندارد و
  ** آيا دليلي دارند؟

دليل بـر نـاتواني    ترقي،هاي اسالمي از كاروان تمدن و  ماندگي دولت عقب«گويند:  * مي
  !»اسالم است

كنـي؟ و عـالوه بـر ايـن      هـاي موجـود را مشـاهده نمـي     مگر ذلت، خواري، فقـر و بحـران  
مسلمانان با اين زندگي راضـي هسـتند!!! چـرا اسـالم از ادارة حكومـت كنـار رفتـه اسـت؟ و         

  هاي ديگر با كنارزدن اسالم از حكومت به اين همه پيشرفت نايل آمده اند؟ دولت
  رادر من! هيچكدام از اين داليل نشانة نقص اسالم نيستند.** ب

  * چگونه؟
لوحـان و ناآگاهـان آن را    اسـاس اسـت و جـز سـاده     ** برادرم! اين يك دليل واهي و بي

پرسم: دليل تـو بـر    . من ميدكني پذيرند. فرض كنيم شما كسي را به فساد اخالقي متهم مي نمي
بـودن لبـاس او    ت كه تو بگويي: فقـر مـالي و كهنـه   فساد اخالقي متهم چيست؟ آيا درست اس

دليل بر فساد اخالقي اوست؟ و آيـا هـيچ فـرد خردمنـدي ايـن اتهـام را بـا ايـن دليـل سسـت           
  پذيرد؟ مي

                                           
  مترجم –دهيم  بعد از اين براي آساني كار به جاي استاد ** و به جاي دوستش * قرار مي -)1(
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اي آرام و بر خود مسلط شده بود گفت: نه. كهنگي لباس و فقر مالي  در حالي كه تا اندازه
پوشان  كنند و چه بسيارند كهنه مورد ثابت نميربطي به فساد اخالقي ندارد و چيزي را در اين 

  هاي خوب مزين و به خصال زيبا و نيك آراسته اند! و كم بضاعتاني كه به اخالق
  ** آفرين و صد آفرين.

آري، برادر من! چنين است! الزم است حقيقت اسالم را از وضعيت كنوني مسلمانان جدا 
يـل بـر بـداخالقي نيسـت، وضـعيت كنـوني       سازيم. و همانطور كه لباس كهنـه و فقـر مـالي دل   

اسالمي نيست. آري، مسلمانان از كاروان جامانـده و   مسلمانان نيز دليل بر عدم شايستگي نظام
ي سياسي كناره گرفته اند.  اغلب به اين ذلت و خواري راضي شده اند و از حكومت و صحنه

  اما چرا؟؟؟
  ، چرا؟يد* خوب، شما بگو

زندگي خويش دور انداخته و براي رسيدن به سعادت درِ ديگر ** زيرا اسالم را ازصحنة 
غير از درِ اسالم را كوبيده اند. بنـابراين، جـادة مسـتقيم را گـم كـرده از راه راسـت منحـرف        

  شدند.
كننـد؛   مسلمانان امروز از اين كه خود را به اسالم نسبت دهند احساس شرم و حقارت مـي 

ارزترين خصوصـيات آن آزادكـردن مـردم از يـوغ     در حالي كه اسالم همان آيين است كه بـ 
  هاست. بخشيدن به انسان بندگي و ذلت و خواري، و عزت

جرأت و شهامت پايبندي به عقيدة اسالمي را ندارند در صورتي كه ذلت و پستي آنان در 
  دادن اسالم است. گرو از دست

و افيـون را بـه كـم     ها را متوجه اسالم نكننـد و ارتجـاع   شايسته آن است كه تير اين تهمت
بضاعتاني از دين نسبت دهند كه از طرف خود، خود را به عنوان نمايندة دين معرفي كـرده و  

اي ندارند، در حضور حكـام   در اجتهاد را بر خود بسته اند و براي مشكالت زمان حل و چاره
است  دست به تحريف و تمجيد و چاپلوسي زدند و به آنچه با هوا و آرزوي حاكمان سازگار

گيري و عزلت از دنيا فرا خواندند و گفتند: دنيا مردار متعفن است  فتوا دادند، مردم را به كناره
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به طـاق نسـيان سـپردند.     )1(»سهم خود را از دنيا فراموش مكن«فرمايد:  و كالم خدا را كه مي
انان را گرفت و گمـان كردنـد كـه بـا محروميـت      بدين صورت فقر و تندگستي گريبان مسلم

توان سعادت آخرت را به دست آورد! غافل از اين كه دنيا مزرعـة آخـرت اسـت و آنچـه      يم
هـا مـتهم    افيـون تـوده   جاي مالمت است دنياپرستي است نه دنيـاداري. بنـابراين، اسـالم را بـه    

  كردند!
نگرها بدين  اجزاي اسالم را از هم گسيختند و گفتند: اين دين است و آن سياست! و ساده

وردند و گمان كردند كـه ديـن و سياسـت از هـم جـدا هسـتند و شـعارهاي        صورت فريب خ
مسمومي را سر دادند كه خداوند بدان راضي نيست. خود را بـه دم اسـتعمارگران و صـاحبان    

هـاي   هاي درسي و گـرايش  هاي گروهي، برنامه افكار مسموم آويزان كردند و وسايل و رسانه
ي جمعـه و كنفـرانس و سـخنراني     از چاپخانه، خطبهمنحرف را بسيج كردند و با سوء استفاده 

  مردم را به انحراف كشاندند...
داري فـرا خواندنـد و در مقابـل     در راستاي مصلحت دشمنان، مردم را به صـبر و خويشـتن  

شناسـي را كـه بـه حـل مشـكالت مسـلمانان        هاي ديني ايستادند و دلسوزان مسـؤوليت  حركت
كردند  ه در راه استقالل مردم به اسارت كشيده، تالش ميخواهاني را ك پرداختند و آزادي مي

كردند  و هركه را كه خواهان عزت و سربلندي ملت خود بود به عنوان اتهام سياسي نااميد مي
  گفتند: دينش را ترك كرده و در صحنه سياسي وارد شده است! و نسبت به او مي

را درازتر از هميشه در جهـت  اين طرز تفكر مسموم رواج يافت و دشمنان دين زبان خود 
  تبليغ آن بيرون آوردند و به عنوان حقايق ثابت و ترديدناپذير آن را بنا نهادند.

جداكردن سياست از دين جزء الهامات شيطان و گناه نابخشودني اسـت و شـيطان بـا ايـن     
دود ها محـ  گاه خواهد مسلمانان را از واقعيت زندگي كنار زند و در صومعه و عبادت نقشه مي

  سازد.

                                           

Ÿω﴿، 77سورة قصص، آية  -)1( uρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁ tΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$#﴾.  
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شعار جدايي دين از سياست نيرنگ استعمار است و هدف از آن حذف مسلمانان و تفكـر  
ناپـذير   دانند كه اسالم نيروي غلبه باشد؛ زيرا آنان مي ديني از عرصة حكومت و زمامداري مي

  و سپرناگسسته است.
ه هـاي گذشـته چگونـه ادار    هـاي اسـالمي در قـرن    و اگر اين ادعاها صـحيح اسـت دولـت   

  شدند؟ مي



  

  اسالم و سياست

زده شده بود با لبخندي آميخته با عالمت تعجب  هاي گذشته شگفت دوستم كه از صحبت
اي داشـته اسـت؟ مـن چنـان      گفت: آيا اسالم هـيچ وقـت نظـام سياسـي اسـتوار و همـه جانبـه       

هـاي خـدا در آخـرت     ي آن بـه نعمـت   اسالم دين عبادت است و مردم به وسيلهام كه  فهميده
  يابند، مگر نه؟ ت ميدس

در حالي كه تأسف و حسرت و اندوه سراپاي وجودم را فرا گرفته بود، گفتم: اي دوست! 
  ي قيامت در چيست؟ اي. اسالم يعني چه؟ عبادت چيست؟ و فلسفه مسايل را به هم آميخته

ي زندگي است كه خداوند آن را براي بندگان خود برگزيده اسـت. عبـادت    اسالم برنامه
براساس رضايت خدا و خالفت يعني بـه كـاربردن اسـتعدادها در هسـتي بـراي      حركت  يعني:

ترين وظيفه و مسئووليت انسان در هستي كه مبين معنـاي   پسندد و بديهي آنچه كه خداوند مي
و شـكوفاكردن   )1(باشـد، آبادسـازي هسـتي    عبادت و خالفت است و قيامـت در گـرو آن مـي   

ي اين جهان است و پيـامبر   و كشف ذخاير و اسرار نهفتهاستعدادها و حركت به سوي تكامل 
تــرين مراحــل حركــت خــود، از  تــرين و بحرانــي اســالم را آورد و حتــي در ســخت �خــدا 

ترين وضعيت به فتوحات اسـالمي مـژده    بودن دعوتش خبر، و ياران خود را در بحراني جهاني
تشـكيل   اي را ومند و سـازنده داد و بر مبناي سياست اسالمي استوار و محكم، حكومت نير مي

آوردن امنيت، آسـايش و اسـتقرار،    دادند كه دنيا را فرا گرفت و هنوزهم جهان براي به دست
  اميدوار عودت آن است.

  * حكومت اسالمي و نظام سياسي آن چه شد؟
  ** دشمنان در غفلت مسلمانان آن را از تن دين بيرون كشيدند.

  * چگونه؟

                                           

)1(- ﴿uθ èδ Ν ä. r't±Ρ r& zÏiΒ ÇÚ ö‘ F{$# óΟ ä. t� yϑ÷è tGó™ $#uρ $pκ�Ïù﴾ :او شما را از زمين پديد آورد و شما را در «]، 61. [هود
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براي جدايي دين از سياست تـالش كردنـد و در ايـن راه پليـدان،     ** تا آنجا كه توانستند 
گران، رهبران خيانتكار و نويسندگان خودفروختـه را بسـيج كردنـد و بـراي ديـن اشـك        حليه

تمساح ريختند. دين بزرگتر از آن است كه در سياست دخالت كند! دين عبارت است از حق 
اش  د و معبود و حال آن كه سياست همـه و پاكي و صراحت و صداقت و تنظيم رابطه بين عاب

نيرنگ و دورويي و دروغگويي است! پس كي درست است كه نيرنگ پسنديده و دورويـي  
  يكرنگي و دروغ حق باشد؟!

خوردگان ديكته كردند. بـراي اهـداف    انديشان و فريب اين همه تهمت و دروغ را بر ساده
غ اهداف خويش و فريب مردم، شـب  شان متوسل به سخنان حق و چرب شدند و در تبلي باطل

ها مشتبه سـاختند   و روز تالش و از خودگذشتگي كردند، و بدين صورت امور مردم را بر آن
و پاك و پليد را باهم مخلوط كردند. سياست در فرهنگ آنان يعني نفاق، دورويي و ريشخند 

ند خود كشـند و  هاي مستضعف را فريب دهند و در ب خواستند بدين وسيله ملت به مردم و مي
كـردن   هـاي خـود و محـروم    كردن مصلحت هدف آنان از شعار جدايي دين از سياست، دنبال

هـا   ها با برخورد آنان با ملـت  ها و حقوق انساني است و برخورد آنان با دولت مردم از خواسته
  متفاوت است.

يرنـگ،  دشمنان دين و ملت حقيقت را زير و رو و آميخته كردنـد و بـا روكـش تزويـر و ن    
شعار خود را زيور و جال دادند تا بتوانند در ذهن مردم وانمود كنند كه دين و سياسـت بـاهم   

  ربطي ندارند.
ي امور و هدايت مردم به سوي كمال انساني. نيرنـگ   ي اداره سياست در اسالم يعني شيوه

ار و دورويي و دروغ در اسالم جرم است و هركس مرتكب آن شود حتي اگر خليفه و زمامد
  امور باشد، محاكمه خواهد شد.

ي اسالم است و هركس مستقيم يا غير مستقيم در جـداكردن آن از   سياست جزء ناگسسته
  شود. دين تالش كند، مجرم و خيانتكار محسوب مي

دهد و مردم را بـا   سياست در اسالم پاك و شفاف و روشن است. مستضعفان را فريب نمي
. سياسـت اسـالمي وعـدة مردانـه و پيمـان خلـل ناپـذير،        گردانـد  هاي دروغ مشغول نمي وعده
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شجاعت ادبي و نيروي بدني را به مـردم، و صـراحت در ابـراز حـق و جـرأت در عمـل را بـه        
م امـور پـرده از آن   گـرفتن زمـا   ي اول در اولـين روز تحويـل   آمـوزد و خليفـه   فرمانروايان مـي 
ر باطـل ديديـد دسـتم را بگيريـد.     ياريم دهيـد، و اگـر بـ    يداگر مرا برحق ديد«برداشته است: 

كنم از من پيروي كنيد  راستي امانت، و دروغ خيانت است. تا زماني كه از خداوند پيروي مي
  .)1(»مفهوم است شما از من بيو اگر نافرماني كردم پيروي 

هـركس در كارهـاي مـن    «از مـردم تعهـد گرفـت كـه،      �خليفه دوم، عمر بـن خطـاب   
قسـم بـه   «نشين برخاسـت و گفـت:    ك عرب باديهي »راست كند مشاهده كرد آن راانحرافي 

و خليفة مسلمانان بـرخالف   »م با شمشير آن را راست خواهم كردخدا! هر انحرافي در تو ببين
سـپاس  «العمل اين عـرب را سـتود و فرمـود:    فرمانروايان مغرور و متكبر، با سعة صدر عكس 
عـدالت   ه انحـراف عمـر را بـا شمشـير    شود كـ  خداي را كه در دولت اسالمي كسي يافت مي

  .)2(»راست كند
در سياست اسالمي شكستن پيماني كه خليفـه بـا دشـمن بسـته حـرام اسـت و اگـر خليفـه         

  شدن پيمان از طرف دشمن بيمناك باشد بايد نقض پيمان را به او ابالغ كند: مسلمانان از نقض

﴿$̈Β Î) uρ �∅sù$sƒrB ÏΒ BΘöθs% ZπtΡ$uŠÅz õ‹ Î7/Ρ $$sù óΟ Îγø‹ s9 Î) 4’ n?tã >!# uθy™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tÏΨ Í←!$sƒø: $# 

به طور  ]تا طرفين[آنان ابالغ كن بيم خيانت داري نقض پيمان را به  اگر از گروهي« )3(﴾∪∇∋∩

  .»كاران را دوست ندارد ، زيرا خداوند خيانت]بدانند كه پيمان گسسته است[يكسان 
ود را بر مبناي آن تأسيس كردند، اينگونه است سياست اسالمي كه مسلمانان، حكومت خ

و بعد از اين بر تو پوشيده نيست كه چرا دشمن اينقدر به جداساختن دين از سياسـت اهميـت   
  دهد؟ مي
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كرد و ظاهراً از فرط  اش از اندوه زياد و تأسف حكايت مي ي او نگاه كردم چهره به چهره
داني كه چگونه دشمنان اسالم تالش  مي دانست چه بگويد. گفتم: اكنون تعجب و حيرت نمي

  كردند كه دين را از سياست جدا كنند و سياست را از دين بيگانه نمايند؟
گلوي دوستم از حيرت و تعجب همراه با تأسـف خشـك شـده بـود و در حـالي كـه آب       

زد، گفت: بلي خوب متوجه شدم امـا خواهشـمندم    داد و به شدت نفس مي دهان را قورت مي
  كنند؟ يد كه چرا دشمنان نظرية اسالم منهاي سياست را مطرح ميتوضيح ده

  ** اهداف آنان به ترتيب زير است:
  

  حذف مسلمانان از حاكميت -1

كننـد   منظورم مسلماناني است كه تمام اسالم و حقيقت آن را فهميده اند، اسالم را تجزيه نمي
ي خيـر و بركـت    كننـده  اند كه تضمينپذيرند اسالم را به عنوان مكتبي پذيرفته  و باطل را نمي

دانند كه اسالم ديـن اسـت و دولـت،     و به عبارت ديگر مي ،هردو جهان و سعادت ابدي است
  قرآن است و شمشير، عبادت است و رهبري، جهاد است و عقيده.

مسلماناني كه چنين وسعت نظري دارند در ادارة امور مملكت به روش اسالمي و حكمت 
ي  كننـد، بـدين صـورت قلعـه     وند و با سياست شرعي و استوار حكومت مير نظير پيش مي بي

ماند كـه   گاهي براي آنان باقي نمي شود و تكيه گران فرو ريخته مي دشمنان ويران و كاخ حليه
هاي خود را با آن توجيه كنند و سرخورده و ناكام از مملكتي كه در اثر غفلت مسلمانان  حيله

  نشيني كنند. ببر آن تسلط يافته بودند عق
  

  گرايان سازي براي نفوذ غرب زمينه -2

گرايان، شاگردان غرب و نسل از دين گريـزان و فـراري از حـق و عـدالت و      منظورم از غرب
متمايل به سوي نيرنگ و نفاق است. نسلي كه در مقابل تمدن غـرب خـود را باختـه و گمـان     

وپـا او را مبهـوت كـرده اسـت،     كند كه سعادت زير لواي غرب است و پيشرفت علمـي ار  مي
نسلي كه از شير غرب پا گرفته و بر سر سفرة آن بـزرگ شـده و عقـل و فكـرش بـا اصـول و       
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مباني غربي درهم آميخته است و مزدور غرب و زبانش هميشه به سـتايش غـرب در حركـت    
  است.

داد  ها را فريب همچنين منظورم كساني است كه اميدها ايشان را مغرور كرد و آرزوها آن
زنگارهاي آنـان را فـرو شـوياند و گلويشـان را خـيس       كردند آبي وجود دارد كه و گمان مي

  كند غافل از اين كه آنچه ديده بودند سراب بود نه آب!
آنانكه وبايي غربي را به مملكت آوردند و ديـن را بـه الحـاد و عـزت را بـه ذلـت تبـديل        

هايي  روختند. منظورم از شاگردان غرب آنهي ماركس و پسران لنين ف كردند و خود را به نوه
شان به خداي خود مخلص استادان غربي بودند و بيشتر از ايمان به  هستند كه بيشتر از اخالص

دين حق به بيگانه ايمان آوردند و در دين، بناي بدعت نهادند و در دنيا بناي پيـروي و تقليـد!   
نيا مبتكر ددين پيرو خدا و پيامبر و در در صورتي كه در اسالم اصل بر آن است كه انسان در 

بـرداري قـرار    تـراود مـورد بهـره    گذار و خالق باشد و حكمت را از هر ظرفي كه مي و بدعت
هاي مختلف به نفـع مملكـت اسـتفاده كنـد نـه ايـن كـه در ديـن          دهد و از نكات مثبت تمدن

  گذار و در دنيا مقلد باشد. بدعت
سازي نفوذ خـود در ممالـك اسـالمي و بـه      د، زمينههدف دشمنان دين از پرورش اين افرا

هـاي مسـلمان اسـت و اسـتعمار فرهنگـي و فكـري را جـايگزين         گرفتن زمام امور ملـت  دست
نهادن  افتادگي و در جهالت استعمار نظامي كرده اند و از طرف ديگر فعاليت خود را در عقب

  بندند. مسلمانان و توطئه عليه اسالم به كار مي
  

  فكر دولت اسالمي در ذهن مسلمانانكردن ت خاموش -3

منظورم از دولت اسالم آن شير تنومند است كه در خواب فرو رفته و منتظر كسي است تـا او  
را از خواب گران بيدار كند. آفتابي كه در پس كسوف و به صـورت غيـر طبيعـي از نـور آن     

  محروم گشته ايم.
ي پهلـوان پنبـه، مصـطفي كمـال      بـه وسـيله  دولتي كه يك بار با نـاتواني و بيمـاركردن آن   

شان آن را متالشي ساختند. اما دولت اسالمي  آتاتورك بدان خاتمه دادند و با دستان مزدوران
ترسـند و   هنوز هم در دنيا به عنوان يك نيروي توانمنـد مطـرح اسـت كـه دشـمنان از آن مـي      
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دادن هميشگي به آن به شـيوة   كنند. دولتي كه دشمنان از خاتمه دوستان در پناه آن زندگي مي
نظامي دچار ناكامي شدند و شروع به تهاجم فرهنگي نمودند و راهي بهتر از جداساختن ديـن  
از سياست به ذهن آنان نرسيد؛ چرا كه سياست عبـارت اسـت از تنظـيم و كنتـرل و مـديريت      
امور دولـت اسـالمي و اسـالم يـك ديـن جهـان شـمول اسـت كـه سـعادت بنـدگان خـدا را             

خواهد و در پي گسترش اين دعوت خدايي و انساني است و بدون سياست دولتـي وجـود    مي
  نخواهد داشت.

مندم كه پيرامون حكومت اسالمي براي من صحبت كنـي؟   * به راستي اكنون خيلي عالقه
  جلسه آينده را به اين موضوع اختصاص دهيم.

  ** وعدة ما جلسة آينده.
���  



  

  ناسيوناليسم اسالم و

ي فراوانـي گفـت:    با شوق و عالقـه  زمان مقرر حاضر شد و هنوز كه ننشته بود، دوستم در
ي چشـم بـه او    . چند لحظه بـه گوشـه  »ي دولت اسالمي صحبت كنيم در بارهقرار بود امروز «

قرار اسـت و گويـا خيلـي     كردم، ديدم خيلي بي ي او فكر مي نگريستم، ساكت و آرام در باره
  من سراپا گوشم.ام. گفت: بفرما،  درنگ كرده

كنيم، چـرا   اي ديگر موكول مي ** اگر اجازه بدهي موضوع حكومت اسالمي را به جلسه
  ند چند موضوع به عنوان مقدمه است.مي حكومت اسالمي نياز كه صحبت در باره

  كشد؟ * اشكال ندارند. اما موضوع امروز چيست؟ و آيا چقدر طول مي
زيريم كه چند موضوع را به عنوان مقدمه ** جهت صحبت پيرامون حكومت اسالمي ناگ

مورد بحث و بررسي قـرار دهـيم و در ايـن جلسـه پيرامـون اسـالم و ناسيوناليسـم بـه گفتگـو          
  پردازيم. مي

* نظر اسالم پيرامون ناسيوناليسم چيست؟ آيا ناسيوناليست جز اين اسـت كـه مـردم را بـه     
كـنم همبسـتگي ملـي و     كر ميكند؟ من ف ها دعوت مي همبستگي ملي و قومي و توحيد صف

زند و آنـان را در مقابـل    نژادي ريسمان محكمي است كه فرزندان يك امت را به هم گره مي
نمايد. با خستگي و تاسف گفتم: دوست عزيز  ي قوي مي دشمنان مملكت تبديل به يك جبهه

  پنداري. من! صبر كن. مسأله از اين هم بزرگتر است كه تو مي
  * چطور؟

اسيوناليسم يك طرح سياسي است كه به كالبد ممالـك اسـالمي تزريـق شـده     ** امروز ن
باشد و هدف آن فروپاشي همبستگي اسالمي و حكومتي اسـت   است و جزء نقشة دشمنان مي

مندي! و به همين خاطر قبل از موضوع حكومت  ي آن عالقه كه شما اينقدر به صحبت در باره
  اسالمي به اين موضوع پرداختم.

كـنم نـژاد و    اي نيكو فرو برد و گفت: راستي من تعجـب مـي   م خود را به شيوهدوستم خش
  ي اين نقشه كجاست؟ شود؟! و ريشه مليت چگونه باعث فروپاشي همبستگي اسالمي مي
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** خالفت اسالمي دولت فراگيري بود كه از طرف شرق، چين و از طرف غرب، فرانسه 
هـاي طـوالني در آغـوش گـرم و      سـاني زمـان  هاي مختلـف ان  را در بر گرفت و نژادها و مليت

گسترده و زير پرچم عدالت اسالم زيستند. چيني در كنار هندي، فارس در كنار رومي، عرب 

 رسـولُ  محمد اللَّه إِال إِلَه ال«كردند و شـعار   در كنار كُرد و ترك در كنار حبشي زندگي مي
گرد آورده بود و دين اسالم جز در حد تعـارف   ها را دور هم تنها محوري بود كه انسان »اللَّه

عنصر نژادي را در خود ذوب كرده بود تا حدي كه نژادهاي مختلف اسالمي تنهـا بـه اسـالم    
شدند و قشرهاي  كردند و براي حسب و نسب جز در حد تعارف احترامي قايل نمي افتخار مي

و اسالم بردگان را آزاد كرد  مختلف انساني و اجتماعي به همبستگي انساني دست يافته بودند
هـا گفتـه    ها باز گرداند و به آنان ارج نهـاد و حـدي كـه يكـي از آن     و حقوق انساني را به آن

  است:
»ال أب ــالم ــواه أيب اإلســ   يل ســ

ــيم   ــيسٍ أو متـ ــروا بقـ   »إذا افتخـ
  

اسـالم پـدري    كنند، من فرزنـد اسـالمم و جـز    چنانچه ديگران به قيس و تميم افتخار مي«
  .»ندارم

هاي ملي  سنت، تعصب ي نژادها در چارچوب اسالم ذوب شدند و دور محور قرآن و همه
و نژادي را فراموش كردند، اسالم مانـد و مسـلمانان برادرانـه بـاهم زيسـتند و بـراي شـادماني        
همديگر شادمان و براي اندوه هم اندوهگين شدند و معناي ايـن حـديث شـريف نبـوي را بـه      

 اشتكَى إِذَا الْواحد، الْجسد مثَلُكَ وتعاطُفهِم وتراحمهِم توادهم فى الْمؤمنِني لُمثَ«تحقق رساندند: 
هنم وضى عاعدت لَه رائس دسرِ الْجهى بِالسمالْح1(»و(.  

  فرمايد: كه سعدي، شاعر مسلمان در ترجمة آن مي
ــد  ــك پيكرنــــ ــاي يــــ ــي آدم اعضــــ   بنــــ
ــد    ــك گوهرنـــ ــرينش ز يـــ ــه در آفـــ   كـــ
  چـــــو عضـــــوي بـــــه درد آورد روزگـــــار

                                           
  مسلم. -)1(
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ــرار  ــد قـــــ ــوها را نمانـــــ ــر عضـــــ   دگـــــ
ــي   ــران بــ ــت ديگــ ــز محنــ ــو كــ ــي تــ   غمــ

  نشـــــايد كـــــه نامـــــت نهنـــــد آدمـــــي    
  

  و قرآن آنان را ندا زده است:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $‾Ρ Î) / ä3≈ oΨø) n= yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4s\Ρé&uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í←!$t7 s% uρ (#þθèùu‘$yètG Ï9 4 ¨βÎ) 

ö/ ä3tΒ t�ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39s) ø? r&﴾)1(.  

اي مردم! ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبليه قبيله گردانيديم تا با «
يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نـزد خـدا پرهيزگـارترين    

  .»شماست
  :آنان خطبه ايراد كرد كه و رسول بزرگوار براي

أيها الناس كلكم آلدم وآدم من تراب، ال فضل لعريب على عجمي، وال ألبيض على أسود، إال «
  .»بالتقوى

سياه جز  آدم و آدم نيز از خاك است پس عرب بر عجم و سفيد بر اي مردم همة شما از«
  .»در تقوي امتيازي ندارند

گرداننـد تـا    چنـين بـه سـوي يـك اصـل برمـي      قرآنكريم و رسول بزرگـوار مـردم را ايـن    
اي و نژادي را از بين ببرند و به آنان بفهماند كه همگي از يـك نفـس واحـد     هاي قبيله تعصب

  سرچشمه گرفته اند.

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3−/u‘ “Ï% ©!$# / ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø#‾Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ﴾)2(.  

  .»از نفس واحدي آفريد پروا داشته باشيد اي مردم! از پروردگارتان كه شما را«
  گويد: و شاعر مسلماني مي

                                           
  .13سورة حجرات، آية  -)1(
  .1سورة نساء، آية  -)2(
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ــاء    ــل أكف ــة التمثي ــن جه ــاس م   الن
ــواء  ــم حــ ــوهم آدم وأمهــ   أبــ
ــرف   ــلهم ش ــم يف أص ــن هل ــإن يك   ف
ــاء  ــالطني واملـ ــه فـ ــاخرون بـ   يفـ

  

مردم از جهت تشابه مانند همند، پدرشان آدم و مادرشان حواست، اگر افتخاري در نـژاد  «
  .»ن افتخار كنند همانا گل و آب استبداداشته باشند كه 

همانا اسالم با نژادپرستي مبارزه كرد و در اولـين لحظـات تشـكيل دولـت اسـالمي بـه آن       
خاتمه داد، و همين كه پيامبر گرامي به مدينه منـوره پـا نهـاد و در آنجـا اسـتقرار يافـت ميـان        

  ايجاد كرد. مهاجرين و انصار و عرب و عجم از نژادهاي مختلف پيوند برادري
ميان بالل حبشي و أبي رويم خثعمي و ميان سلمان فارسي و ابودرداء و ميان عمار بن ياسر 

هـا   و مصعب بن عمير پيوند برادري برقرار كرد، و اين رابطه برادري بـه حـدي رسـيد كـه آن    
بردنـد و امـوال و امـالك خـود را بـين هـم تقسـيم         اي نسبي از همديگر ارث مـي  بدون رابطه

ميان سعد بن ربيـع از انصـار و عبـدالرحمن     �گويد: پيامبر  ردند. صاحب سيرة حلبيه ميك مي
شيده شد، سـعد بـه   بن عوف از مهاجرين رابطة برادري ايجاد كرد و زماني كه كار به اينجا ك

ثروت من از تمام اهل انصار بيشتر است، از اين پس مـال خـود را بـا تـو     «عبدالرحمن گفت: 
ي  از گذشـت عـده   دهم و پس ها را طالق مي من دو همسر دارم يكي از آنكنم، و  تقسيم مي

  .)1(»شرعي با او ازدواج كن
هاي متعدد امت واحـدي بسـازد كـه     اينچنين اسالم توانست ميان نژادهاي مختلف و مليت

  ها اسالم باشد و هركجا نام خدا آنجا ذكر شود وطن آنان باشد. ي آن شناسنامه
  :گويد شاعر مسلمان مي

ــد ــر اســـم اهللا يف بلـ   وكلمـــا ذكـ
ــددت  ــاءهع ــاين  إرج ــب أوط ــن ل   م

  

                                           
  بخاري. -)1(
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  .»شمارم ذكر شود آن را وطن خود مي در هر شهري كه نام خدا«
  فرمايد: كند و مي قرآنكريم بر اين معني تأكيد مي

﴿¨βÎ) uρ ÿÍνÉ‹≈ yδ óΟ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ﴾)1(.  

  .»و در حقيقت، اين امت شماست كه امت يگانه است«
همين خاطر زماني كه مردم به حسب و نسب خود افتخار كردند پيامبر خشمگين شـد و   به

و آنگاه كـه ابـوذر بـه نـژاد      »از آن دست برداريد كه تعفن است« »منتنةٌ فَإِنها دعوها«فرمود: 
خود افتخار كرد و به بالل گفت: اي پسر زن سياه، بـالل شـكايت خـود را نـزد پيـامبر بـرد، و       

هنـوز در وجـود تـا بـاقي      جاهليـت « )2(»جاهليةٌ فيك امرؤ إِنك«مبر خطاب به ابوذر فرمود: پيا
  .»مانده است

ي مسلمانان بيرون كشـيد تـا ايـن كـه      گرايي را از سينه بدين شيوه اسالم نژادپرستي و قبيله
  مسلمانان با محبت و برادرانه در زير سايه دولت اسالمي زندگي كنند.

  گري و نژادپرستي به كالبد امت اسالمي بازگشت و آن را از هم گسست؟ گونه قبيله* چ
ترديد وجود چنين دولت پهناور و متحد و اسـتواري همـواره بـراي دشـمنان خطـر       ** بي

كننـد كـه    شـود. و هرگـاه قصـد عصـيان و نافرمـاني كننـد احسـاس مـي         بزرگي محسوب مـي 
ت. ايـن تـوهم و خيـال نيسـت، بلكـه يـك حقيقـت        ها ايستاده اس شمشيري در برابر گردن آن

ي تاريخي است كه كسي توان انكار يا تظـاهر بـه نـاداني آن را نـدارد. پادشـاهان غربـي        زنده
اطاعـت  هاي خـود را همـراه بـا ابـراز      آمدند و هديه ي مسلمين مي متواضعانه به خدمت خليفه

خالفت عثمـاني بـه قـوت خـود      ي مسلمانان در كردند و اين حالت تا آخرين خليفه تقديم مي
ي  دهنـده  باقي ماند، موزة سالطين عثماني در شهر استانبول يك شـاهد زنـده اسـت كـه نشـان     

ها و هدايايي است كه از طرف ملوك و رؤسا و قيصرها به منظور جلب محبت خليفـه و   تحفه
ي  هتشويق او به انعقاد پيمان تقديم شـده اسـت و هـركس در ايـن مـورد شـكي دارد بـه مـوز        

  سالطين عثماني در آنجا سري بزند.
                                           

  .52مؤمنون، آية  سورة -)1(
  مسند امام احمد. -)2(
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شـماري كردنـد و فرصـت ضـعف      دادن به دولت اسالمي لحظه به همين خاطر براي خاتمه
پيمان شدند و نيروهاي خـود را درهـم آميختنـد و در     خلفا را غنيمت شمارد و با يكديگر هم

شكسـت و نااميـدي   مقابل مسلمانان به نبردهاي سختي وارد شدند. اما با اين وجود هميشـه بـا   
كشيد كه آن را از  آورد چندان طول نمي هايي را به دست مي گشتند و حتي اگر پيروزي برمي

ن فرسـتاد و  ي دورانديش و با تدبيري براي مسلمانا دادند؛ تا اين كه خداوند فرمانده دست مي
ي خود  دهمردم را صدا زد و مسلمانان پشت سر فرمان »حي علي الجهاد«با اسم اسالم و نداي 

و در راه خدا و پيروزي دين او پيكار كردند و دشمن بـا شكسـت و ناكـامي يـك بـار ديگـر       
نشيني را غنيمت شمرد. و جنـگ   عقبباري از ذلت و ندامت  ها را ترك كرد و با كوله صحنه

گ برگشـتند، و جنـ   پرستان در مقابل مسلمانان شكست خوردند و به عقـب  كه خاج »حطين«
تاتاريان با يأس و نااميدي فرار را برقرار ترجيح دادنـد، بـر كسـي پوشـيده     كه  »عين جالوت«

نيستند. اين عظمت و بزرگي انرژي پتانسيل و جزء ناگسستني قدرت مسلمانان است و زمـاني  
قـدرت و   ،مسـلمانان  انان بود بارزترين صفت و خصوصـيات ي مسلم نامه كه اسالم تنها شناس

  ايد به عمل درآيد و به جنبش بيفتد.پيروزي بود و اين نيرو از نو ب
اي از ابهـام قـرار داده    زده كرده و در هالـه  فتشگاين قدرت بزرگ و عجيب، دشمنان را 

يابي پرداختنـد تـا راز نهفتـه را كشـف كردنـد، ايـن راز را در        بود. پس به دنبال اسرار و علت
تلف را درهم جمـع كـرده   هاي پراكنده و مخ وحدت امت ديدند، به نيرويي كه نژادها و قبيله

ي آن دولت متحد و يكپارچه تشكيل داده اند، پي بردند. گـام بعـدي گسـتن     است و به وسيله
و  كردن نژادهـا  ريسمان وحدت و انهدام ساختمان حكومت اسالمي بود، كلنگي بهتر از زنده

ش در آن ي آت ها به ذهن آنان نرسيد، جاهليت خوابيده را بيدار ساختند و همچون شعله مليت
دميدند، مردم را با دنيار و درهم در اين راه فريب دادند و با وعده و وعيد خـود را بـه عنـوان    

ها را بـه جريـان انداختنـد و از اينجـا و      سخاوتمند معرفي كردند و خيانتكاران و پست سرشت
و از هاي پليد را برپا و نژادها را كه در آغوش اسالم آرميده بودنـد صـدا كردنـد     آنجا تشكل

  آن مدد جستند.
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قه به گوش را در راه ترويج افكار و اهداف خود بسيج و از آتش نژادپرسـتي  لحمزدوران 
گرايي دود برپا كردند. برخي شعار نژاد توراني، برخي شعار نژاد عربـي، برخـي ديگـر     و قبيله

ن آمـد،  شعار نژاد فارسي و برخي ديگر شعار نژاد كردي را در پيش گرفتند، شاخ شيطان بيرو
هـا پوسـت امـت را كندنـد،      ي آتش بين برادران و دوستان دميده شد، با دست قصاب بر شعله

بـار را بـين اجـزاي يـك دولـت اسـالمي ايجـاد         جمع آن را متفرقه ساختند و اين تفرقة نكبت
دنـد و  كردند، خالفت اسالمي را كه مركز آن در تركيه بود به مـرد مـريض اروپـا تبـديل كر    

ي حكومت اسالمي جدا  اي و ناشي از حقد و كينه از تنه ن با يك انقالب عقدهاي مسلم تركيه
هاي ايرانـي قبـل از آنـان جـدا شـده بودنـد و        شد و مركز خالفت اسالمي سقوط كرد. فارس

ها وحدت ايجاد كنـد و   ها هم نتوانست بين آن هاي عربي فرو پاشيده شدند، اما نژاد آن دولت
ا كه از نژاد عربي نژادهاي فرعي تولد يافتند و شعار مصـر بـراي   صف آنان را متحد سازد، چر

قيان و غيره شروع شد. دولت بزرگ عربي اها و عراق براي عر ها و سوريه براي سوري مصري
هاي كوچك و ضعيف تبديل گشت و آن نيروي سهمناك و تمدن را  گسسته شد و به دولت

  گري آنان نجات داد، از بين رفت. از وحشي
گاه مستضعفان بود پـر و   هاي زيادي حامل فضيلت و بزرگي و پناه ن دولتي كه زمانو هما

  هاي پست و ضعيف افتاد. بال شكسته همچون يتيم به دست سرپرستي انسان
گرايي خدماتي را به دشمنان انجام داد كـه نيـروي نظـامي     و بدينصورت نژادپرستي و ملي

ي پهنـاور از زمـين را كـه خليفـه      اشـغال آن رقعـه   ها از انجام آن عاجز مانده بود، چنانكـه  آن
خواهيـد بباريـد    اي ابرها هرجا مـي «گفت:  داد و مي يمسلمانان در آن ابرها را مخاطب قرار م

. آسان »گردد ما به خزانة بيت المال برميمطمئن باشيد خراج و ماليات ناشي از باريدن باران ش
  آن زمين را نداشتند. شد. در صورتي كه قبالً قدرت تصرف يك وجب از

  ي استعماري بوده است؟؟ دانيم كه اين يك دسيسه * ازكجا مي
ي كساني كه باني اين تفكر بوده و مردم را به آن دعوت كردند و در بارة  ** اگر در باره

گـردد و ريشـة    ها به يك اصل برمي ي آن همه ي بيني ريشه آن كتاب نوشتند تحقيق كني، مي
شود، بلكه بعضـي از طراحـان ايـن     رب و حقوق مسلمانان نزديك نميآن يك سانت هم به ع
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هـاي آمريكـايي و    نقشه يهودي خالص و برخي از آنـان دورگـه و برخـي ديگـر در دانشـگاه     
اروپايي و براي همين هدف تربيت شده اند آيا اين همه دليل كافي نيسـت كـه ريشـه فتنـه را     

  پيدا كنيد؟
رستي است و اين دعـوت بـه سـوي تفرقـه و اخـتالف      ي نژادپ خالصه و مختصر اين نتيجه

است كه نيرنگ پليد و خبيثي براي فروپاشـي وحـدت اسـالمي اسـت و يـك نيرنـگ پليـد و        
خبيثي براي فروپاشي وحدت اسالمي است و يك نيرنگ و توطئه استعماري براي برافروختن 

براي بريدن پر و آتش فتنه بين برادران محبوب است. خنجر مسموي از خنجرهاي صهيونيسم 
هـا و كردهـا در    ها و كردها در عـراق و تـرك   بال دولت اسالمي است و فتنة جنگ بين عرب

اي در گوشه و كنـار جهـان اسـالم از كسـي پوشـيده نيسـت و        هاي قبيله تركيه و جنگ و فتنه
هـاي   ها را همان استعمارگران بـا فروپاشـي خالفـت اسـالمي و ظلـم      اي اين جنگ و فتنه زمينه

هاي انساني  كردن مردم از حقوق هاي نژادي و محروم هاي قومي و تصفيه تماعي و ناعدالتياج
  و فطري خود به وجود آورده اند.
تواند اساسي براي برپـاي دولتـي قـوي كـه دشـمنان خـود را        آيا بعد از اين نژادپرستي مي

  باشد؟ ها تحميل كند، بترساند و سلطه و نيروي خود را بر آن
���  



  

  و صلحاسالم 

حدود پانزده روز كمتر يا بيشتر بود كه دوستم را نديده بودم حدس زدم كـه مـن او را در   
ام. كـار از كـار    ي مهم آزرده و تنها تار مـوي بـين معاويـه و مـردم را بريـده      مورد يك مسأله

گذشته است چرا كه دوست من يكي از طرفداران سرسخت ناسيوناليسم بود، و بيشتر از همـه  
ي ناسيوناليسـم را عقـب    كرد. آرزو كردم كـه كـاش صـحبت در بـاره     ن دعوت ميبه سوي آ

كردم و كاش... و كاش!! و در  انداختم و كاش پيرامون دولت اسالمي براي او صحبت مي مي
اي فـرو مانـدم، در    كننـده  دريايي از آرزوها و پشماني غرق شدم، و در يـك حيـرت پريشـان   

ــاره ــبهه  ب ــق و زدودن ش ــتن ح ــا ا ي گف ــن    ه ــدن اي ــرار برمان ــت اص ــر جه ــي و از ديگ ز جهت
  ها در مسلك خود و شنيدن توضيحات بيشتر به فكر رفتم. خورده فريب

اما زنگ خانه همراه با كوبيدن شديد و پي در پي در، افكار پريشانم را از هم گسست و به 
چند نفري سوي در بلند شدم. در را كه باز كردم به طور غير منتظره با دوست خود كه همراه 

پذيرايي و محل جلسات  اقبود، مواجه شدم، از آنان با خوشحالي استقبال كردم و به طرف ات
ي علـت   ها را راهنمايي نمودم، هركه در جايي نشست و خواسـتم از دوسـتم در بـاره    خود آن

تأخير سؤال كنم، او با عذرخواهي از من سبقت گرفت و دوستان جديد را به من معرفي كرد. 
  ؟كني ما پيرامون چه چيزي صحبت مي ي زد و گفت: امروز برايلبخند

  ي قبل شما را نرنجانيده باشم! هاي جلسه ** اميدوارم در صحبت
نبودي بـراي مـن    اي را براي من برطرف كرد كه اگر تو * نه نه، به راستي سخنان تو شبهه

عرض كـردم كـه    هاي شما را در خدمت اين برادران تر اين كه صحبت شد. جالب روشن نمي
از جهت تعصب قومي دست كمي از من نداشتند، اما بـه شـدت تحـت تـأثير قـرار گرفتنـد و       
آنچه را كه من پذيرفتم بدان قناعت كردند، و از گـرايش ناسيوناليسـتي خـداحافظي كـرده و     
اكنون به تفكر اسالمي روي آورده اند و امروز باهم خدمت شـما آمـده ايـم تـا بـه سـخنانت       

  مند شويم. هيم و هرچه بيشتر بهرهگوش فرا د
  اي؟ مگر نه؟ ** پس اكنون دعوتگر شده
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ه بايد حق را بگويد و مـردم را بدانچـه ايمـان دارد    د و گفت: مسلمان هميشلبخند بلندي ز
  دعوت كند.

گفـتن حـق و مقابلـه بـا      اين يكـي از بركـات   :از ته قلب خدا را شكر كردم و با خود گفتم
  باطل است.

  هاي من بودند؛ قار و ادب نشسته و منتظر صحبتدوستان با و
  ** پيرامون چه موضوعي دوست داريد صحبت كنيم؟

  قدم شد و مثل اين كه موضوع را قبالً تعيين كرده بود؛ يكي از آنان پيش
  * به نظر من بحث امروز پيرامون جنگ در اسالم است، آري؟

ي  وضوع چيست؟ آنـان نيـز عالقـه   به دوستانش نگاه كردم و گفتم: نظر شما در بارة اين م
خود را نسبت به آن ابراز داشتند. گفتم: مسألة جنـگ پيچيـده و بـا ريخـتن خـون و شكسـتن       

ها در ميان صداي شليك گلوله و انفجار بمب گم شوند  ترسم واژه استخوان همراه است و مي
حـث، بحـث   و معاني در ميان نبرد از راه خود به سوي جان و خرد منحرف گردند چـرا كـه ب  

  آهن و آتش و دود است و جز ويراني و كشت و كشتار از چيز ديگر خبري نيست.
اما جنگ تنها زباني است كه تجاوزگران با آن آشنا هستند و زبونانـه در مقابـل ابهـت آن    

اي است كه حقوق را به صاحبانش بـاز   آورند. جنگ يگانه حكم دادگرانه سر تظعيم فرود مي
كه نيرومندان با توسل به قانون جنگل حقوق مستضعفان را ناديده گرفتـه  گرداند. و زماني  مي

مان براي دفاع از خود بدان ولكنند جنگ تنها راهي است كه مظ ميو به نفع خود آن را هضم 
گويد چنانچه مركبي جز پيگان نيزه نباشد ناچاراً بايـد دل   جويند و چنانكه شاعر مي توسل مي

  به دريا زد و سوار شد.
ــاً إذ ــنة مركبـ ــن إال األسـ   ا مل يكـ

  فمـــا حيلـــه املضـــطر إال ركوبـــاً
  

هـاي ديگـر تـن بـه      * آيا اين بدان معناست كه اسالم فقط در هنگام نااميدشدن از راه حل
پردازد كـه روش ديگـري بـراي احقـاق حـق و نـابودي        دهد؟ و زماني به جنگ مي جنگ مي

  باطل در دست نداشته باشد؟
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  ** آفرين همنيطور است.
بنـدد   آميز و صلح جويانه كه اسـالم قبـل از جنـگ بـه كـار مـي       هاي مسالمت پس روش* 

  كدامند؟
اي و الزم است در بـه روي   اي و درب ورودي را كوبيده ** اكنون مسير راه را پيدا كرده

  تو گشوده شود.
در واقع صحبت پيرامون صلح و آشتي بر صحبت پيرامون جنگ مقدم است، زيرا صلح و 

ي عارضي و اضـطراري اسـت و منشـأ آن آز و طمـع،      ستند و جنگ يك پديدهآشتي اصل ه
هاي دروني است. پس بنـابر آن كـه صـلح اصـل اسـت و       جويي و بيماري انحصارطلبي، ستيزه

  كنيم؛ موافقيد؟ جنگ فرع، اكنون پيرامون صلح صحبت مي
  گفتند: بلي.

است و هيچ آيين و  ريآو هاي شگفت ي جنگ و صلح داراي قانون گفتم: اسالم در زمينه
  دولتي داراي اين قوانين نيست.

كند و هيچ پيمان مهمي را جز بعد  شمارد، و به قراردادها وفا مي ها را محترم مي اول: پيمان
كند و خداوند متعال  از خصومت طرف مقابل و بيم مسلمانان از خيانت او نقض نمي

%āωÎ) šÏ﴿فرمايد:  مي ©!$# óΟ ›?‰ yγ≈ tã y‰Ψ Ïã Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t�ptø: $# ( $yϑ sù (#θßϑ≈ s)tFó™$# öΝ ä3s9 (#θßϑŠÉ) tG ó™$$sù 

öΝ çλm;﴾)1(.  

مگر با كساني كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته اند پس تا با شما بر سر عهد پايدارنـد بـا   «
  .»آنان پايدار باشيد

﴿(#θèù÷ρr&uρ Ï‰ôγyèø9 $$Î/ ( ¨βÎ) y‰ ôγyèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂⊆∪﴾)2(.  

  .»به پيمان خود وفا كنيد، زيرا كه از عهد و پيمان پرسش خواهد شد و«
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بـه طـور    ]فينتـا طـر  [شان را به سويشـان بينـداز    و اگر از گروهي بيم خيانت داري پيمان«
  .»دارد ، زيرا خداوند خائنان را دوست نمي]بدانند كه پيمان گسسته است[يكسان 

دوم: تمام مردم را به روش حكيمانه و پند و اندرز نيكو، بدون مجبوركردن كسي به ترك 
كند. از كساني كه از گرويدن بـه   آوردن اجباري، به دين اسالم دعوت مي آيين خود و اسالم

طلبد و جزيه عبارت است از مالياتي كه با توجه به توانـايي   كنند جزيه مي اري مياسالم خودد
از ثروتمنـدان چهـار دينـار، از     �چنانكه زمان پيامبر  دشو هاي مختلف از آنان گرفته مي طبقه
شد و به عنوان يك شـهروند از   تر دو دينار و از كاسبان فقير يك دينار گرفته مي ي پايين طبقه

شد. در اينجا همگي يك صدا گفتند: بنـابراين جزيـه يـك نـوع      ها دفاع مي ني آنحقوق انسا
  فشار مستقيم و اجبار براي مجبورشدن آنان به گرويدن به اسالم است؟

  دهم: ** خير، اينطور نيست و اكنون توضيح مي
نازل كرده اسـت   �اديان گذشتة الهي است كه خداوند آن را بر محمد اسالم تنها وارث 

ر تمام اديان چيره گردد. بنابراين، اسالم مسوول حمايت از زمين و آزادسازي تمـام مـردم   تا ب
اسالم فقط عقيده نيست؛ بلكه ديـن و دولـت اسـت دولتـي كـه       ه و كنار جهان است،در گوش

ي عقيده بـر مـردم و    داراي موجوديت و نظم و قانون است، و مسئوليت دولت اسالمي عرضه
ي مـردم از بنـدگي ديگـران اسـت تـا بشـريت بـا اختيـار و آزادي و         حمايت از عقيده و آزاد

بينند انتخـاب كننـد و در ايـن     اي را كه به خير و صالح خود مي ي محض خويش عقيده اراده
رسيدن اين عقيده به مردم هستند. بنـابراين، اسـالم بايـد     جنگد كه مانع مسير فقط با كساني مي

ي اسـالمي بـا امنيـت از شـر      ه حمايـت كنـد و عقيـده   داراي ارتشي قوي باشد تـا از آن عقيـد  
ها بپيمايد و ايـن ارتـش بايـد بتوانـد امنيـت       دشمنان و چنگال متكبران راه خود را به سوي دل

  ترسند تأمين كند. خواهند به دين اسالم بگروند اما از حكام مي كساني را كه مي
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گيرد و در صف خـود   ميبديهي است كه ارتش اسالمي جز از مسلمان تربيت شده بهره ن

  .)1(»بِمشرِك أَستعني الَ«پذيرد و پيامبر خدا فرموده است:  جز مؤمنين را نمي
 -1شـود:   كساني كه به اسالم ايمان نياورده اند نسبت بـه اسـالم بـه دو قسـمت تقسـيم مـي      

  كند. مي ها برخورد ي نظامي با آن پردازند كه اسالم به شيوه دشمنان كه عليه دين به جنگ مي
آميـز بـا حفـظ عقيـدة خـود در نظـام اسـالمي         كساني كه حاضرند با برخورد مسـالمت  -2

زندگي كنند، اينان بايد با پرداختن جزيه همكاري خود را با حكومت آشكار كنند. چـرا كـه   
هـا را از تجـاوز دشـمن حفـظ      كنـد و مملكـت آن   ارتش اسالمي از كيان آنـان نيـز دفـاع مـي    

  نمايد. مي
مقدار پولي است كه غير مسلمان بـه جـاي خـدمت نظـامي بـه دولـت اسـالمي         پس جزيه

  ي بن جراح با اهل حمص انجام داد. پردازد و دليل ما همان برخوردي است كه ابوعبيده مي
  دوستم گفت: ابوعبيده با اهل حمص چگونه برخورد كرد؟

رتش روم بـر  ** او شهر حمص را فتح كرد و از اهل حمص جزيه گرفت؛ اما زماني كه ا
حمص پيروز شد و ابوعبيده در دفاع از مملكت و مردم حمص ناتوان مانـد، قبـل از ايـن كـه     

مـا  «ه علت را از او پرسيدند. فرمود: آنجا را ترك كند جزيه را به مردم پس داد و هنگامي ك
در به اين خاطر از شما جزيه گرفتيم كه در قبال آن از شما حمايت و دفاع كنيم، و اكنون كه 

  .»دهيم ناتوان مانديم آن را پس مي دفاع از شما
و از جنبة ديگر اسالم جزيه را بر مرداني واجب كرده است كه از توان رزمي برخوردارند 

پرداخـت آن را نداشـته   نه تمام مردم. و اين جزيه نيز چندان كالن نيسـت كـه كسـي توانـايي     
  باري است.اين يك فشار مستقيم براي ايمان اج :گوييمباشت تا ب

“÷4®Lym (#θäÜ÷èãƒ sπtƒ﴿ها گفت: برداشت شما از سخن خدا  يكي از آن Éfø9 $# tã 7‰tƒ öΝèδ uρ 

šχρã� Éó≈ |¹ ∩⊄∪﴾)2( »چيست؟ »تا آنكه به دست خويش خاكسارانه جزيه بپردازند  
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** از سياق آيه پيداسـت كـه ايـن برخـورد مخصـوص كسـي اسـت كـه اسـالم را قبـول           
ي او  نمايد كه جز شمشير چيز ديگـري شايسـته   جزيه هم خودداري ميكند و از پرداخت  نمي

نيست تا علي رغم ميل خود، با خواري آن را پرداخت كند و اين به خاطر عناد و تحدي آنان 
كردنـد. بنـابراين،    بايست به عنوان يك قانون آن را بـا كمـال ميـل پرداخـت مـي      است كه مي

كردند كه ابتدا مردم را  فرستادند، به آنان توصيه مي ي ميبينيم خلفا هرگاه نيرويي را به جاي مي
به دين اسالم دعوت كنند و اگر اين دعوت را نپذيرفتند در ازاي اين كه در مملكت اسـالمي  

كنند در مقابل امنيت ملي جزيه بپردازند و اگرهيچكدام از اين دو كار را نپذيرفتند  زندگي مي
  راه سوم شمشير است.

نا است كه پرداخت جزيه ابتدا از طرف شهروند غير مسلمان و بدون جنـگ  و اين بدان مع
گيرد و زماني كه آن را پرداخت كردنـد بـر    و جدال و به عنوان يك حق شهروندي انجام مي

ها حرام است و ابن قدامـة   حكومت اسالمي واجب است با احترام آن را بگيرد و جنگ با آن

  طور گفته است.همين »واملغين ةالعد«مقدسي نيز در 
كنند و نسـبت بـه    پذيرند و از پرداخت جزيه هم خودداري مي اما كساني كه اسالم را نمي

ورزند، بايد با آنان مقابله به مثـل شـود و جزيـه را     پذيرش حاكميت اسالمي غرور و تكبر مي
  برخالف ميل خود با خواري پرداخت كنند.

  دوستم گفت: پس از آن چه؟
كنند و در دين اجبار و اكراهي نيسـت،   مردم را به اسالم دعوت مي ** همينطور مسلمانان

خواهند تا پذيرش حاكميت اسالمي را اعـالم كننـد؛    ها جزيه مي اگر اسالم را نپذيرفتند از آن
هـاي سـالم،    باز اگر خودداري كردند مسلمانان بعد از به كـارگيري تمـام برخوردهـا و روش   

اي  ستضعفان و استقرار دعوت و انتشار آن در زمين چارهكردن سركشان و نجات م براي تسليم
هـا در واقـع يـك نـوع اعـالم       آن جز به كارگيري روش نظامي ندارند، چرا كه ايـن برخـورد  

  جنگ است.
هـاي خـود    آورند، و عقل كنند، و به باطل ايمان مي آنان كه از پذيرفتن حق خودداري مي

شوند، جز ذلت و خواري چيـز ديگـري    خود مي اندازند، و تسليم هوي و هوس را به كار نمي
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ها گريـه   اي از مادر دلسوزتر بر آن ها نيست. پس چه شده است كه ما همچون دايه شايستة آن
توانستند خواري و ذلت را از خود بزدايند و به عنوان مسلمانان  كنيم؟ در صورت تمايل مي مي

نانند كه اين طرز برخورد را بر خود يا شهروند حكومت اسالمي داراي عزت باشند، اما خود آ
  پندارند. گوارا و شيرين مي

ــه   ــوان علي ــهل اهل ــن يس ــن يه   م
ــالم   ــت إيـ ــرح مبيـ ــا جلـ   مـ

  

آن كه به خواري عادت كرده است خواري بر او سهل است و زخم جسد مـرده را آزار  «
أثير ها ت ، زيرا چنانكه زخم در جسد مرده دردي ندارد، خواري و زبوني نيز روي آن»دهد نمي

بينيم اسالم بيشتر از آن كه بر جنگ اصرار ورزد بر صلح و آشتي تأكيد دارد و  ندارد. پس مي
هاي صلح و  ها و روش اسالم هيچگاه با هيچكس سر جنگ نداشته است، مگر آن كه تمام راه

  آشتي را بر آن بسته باشند.
كسي است كه نداي  ورزد و هميشه منتظر اسالم حتي در ميدان نبرد هم بر صلح اصرار مي

گـرفتن را   صلح سر دهد تا به او لبيك بگويد و حتي در موقعي كه چيره شد، و توانايي انتقـام 
  فرمايد: شتابد، و خداوند مي دارد به سوي صلح مي

﴿βÎ) uρ (#θßsuΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 ôx uΖô_$$ sù $oλm; ö≅ ©. uθs? uρ ’ n?tã «! $#﴾)1(.  

  .»اي و بر خدا توكل نما كهبدان بگرو اگر به صلح گراييدند تو نيز «
تأكيد اسالم بر صلح قبل از هرچيز ناشي از تشريع و قانونگذاري آنسـت و در درجـة دوم   
ناشي از نامي است كه خداوند براي آن اختيار كرده است. پس تمام بندهاي قـوانين اسـالمي   

از سالم گرفته  بر مبناي برپايي امنيت و استقرار و صلح در زمين طراحي شده اند و اسم اسالم
  شده است. 

آري، دين ما اسالم، تعارف ما سالم و شعار ما آشتي و صلح است، اما نسبت به كساني 
پذيرند و چنانچه به ستيز  كه يا بدان ايمان آورند و يا به عنوان يك شهروند قانون را مي
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���  



  

  اسالم و جنگ

منتظرآمدن دوستم به جلسه بعدي بودم، زنگ خانه به صدا درآمد، آهسـته   در موعد مقرر
را نسبت بـه  ود تا مبود و آمده ببرخاستم و به سوي در رفتم، در را باز كردم اما او كسي ديگر 

  اي كه فراموش كرده بودم يادآوري نمايد. وعده
اي سرگردان ماندم چرا كـه مـن از طرفـي منتظـر      وعده را به خاطر آوردم، اما بين دو راهه

دوستم بودم كه به صحبت خـود ادامـه دهـيم و از طـرف ديگـر برادرانـي منتظـر مـن بودنـد،          
ي كه به دنبال من فرسـتاده بودنـد بـه آنجـا     بالفاصله مسير دوم را انتخاب كردم و همراه با كس

  رفتم.
جلسه در منـزل يكـي از بـرادران مسـلمان بـود و از مـن وعـده گرفتـه بـود كـه برخـي از            

كند و خواست كـه بنـده برايشـان صـحبت كـنم در مسـير راه        دوستانش را به خانه دعوت مي
ها  جاده به وسيله ماشين گشتم كه با آن جلسه مناسبت داشته باشد، اما مسير دنبال موضوعي مي

وع معيني متمركز كنم. زماني كه ضو عابرين شلوغ بود. بنابراين، قادر نبودم كه فكرم را بر مو
به آنجا رسيديم و در را زديم به صورت غير منتظره كسي كه در را باز كرد همان دوستم بود 

منزل خود مـان بودنـد.   و اتفاقاً كساني كه آنجا حضور داشتند همان دوستان جلسة گذشته در 
رسيد كه بهتر است موضوع قبلي را دنبال كنيم، چـرا كـه وعـده همـان وعـده،       پس به نظر مي

  بود. »مكان«و تنها چيزي كه تغيير كرده بود  دوستان همان دوستان و سخن همان سخن بود
ز پرسي پايان يافـت بـرادر دعـوتگر كـه ا     سالم كردم و ميان دوستانم نشستم سالم و احوال

كـرد كـه فقـط     دانست كه با اين افراد آشنايي قبلي دارم و خيـال مـي   من وعده گرفته بود نمي
بها راه يافته است و از اين كه آشنا با آنان برخورد كردم بـا تعجـب    خودش بر اين گنج گران

  شناسيد؟ گفت: مثل اين كه همديگر را خوب مي
كردم كساني ديگر مهمـان شـما    ال ميگفتم: آري، هفته قبل ميزبان آنان بودم، ولي من خي

ه هـ كردن موضوع مخصوصي بـودم. بـه مـا نگـاه كـرد و بـا قهق       هستند. بنابراين، در فكر آماده
  كنم. ها كار مي شناسم و با آن ها را مي كردم فقط خودم آن گفت: فكر مي
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 گفتم: خيلي خوب است، مسلمان بايد اينگونه باشد و هرروز تالش كند كسـاني را بـه راه  
  خدا دعوت نمايد.

كرديم كه خالف وعده نموده ايم چرا كه قرار بود بـه منـزل    دوستم گفت: ما هم فكر مي
شما بياييم اما خداوند چنان تقدير نمود كه در اينجا به هـم برسـيم. پـس بهتـر اسـت بـه ادامـة        

  موضوع جلسة قبل ادامه دهيم.
  ** خوب. زنده باشيد.

بت كردي و قرار بـود بعـد از آن موضـوع جنـگ را     * در بارة صلح و آشتي براي ما صح
  مطرح كني. درست است؟

كنيم  ** آري، اكنون ماه رمضان، ماه مبارزه و پيكار است و در ايام بدر و فتح زندگي مي
ورزد ياد ايام گذشـته را بـه خـاطر     زند و بر ما اصرار مي ي آن روزها ما را صدا مي رهآو و ياد

هاي مؤمن تكرار كرده و تالش كنيم تا عـزت و   مان را براي قلبهاي آن ز بياوريم و پيروزي
هاسـت در انتظـار برگشـتن ايـن عـزت اسـت،        كرامتي را كه از تن اسالم كنده شـده و مـدت  

  ي جهاد و مبارزه در اين ايام چه زيباست! برگردانيم و صحبت در باره
  * نظر اسالم در بارة جنگ چيست؟

دو نوع است:  جنگد و جنگ از نظر اسالم ي نمي** اسالم به خاطر تخريب و ويران
جويي، به  جنگي ستمگرانه و تجاوزگرانه كه با هدف استكباري، برتري جويي، سلطه

گيرد، و اين يك  برداري از ذخاير آنان انجام مي كشاندن مردم، تسخير ملت و بهره بندگي

#) Ÿωuρ﴿فرمايد:  سوز است و خداوند هم از آن متنفر است و مي جنگ منفور و خانمان ÿρß‰ tG ÷ès? 4 
āχ Î) ©! $# Ÿω �= Åsãƒ šÏ‰ tG ÷èßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪﴾)1( » خداوند تجاوزكاران را تجاوز نكنيد، زيرا

  .»دارد دوست نمي
ها و  و جنگ ديگر كه با هدف نشر دعوت اسالمي، برپايي حق و عدالت، آزادي ملت

ي  ستيابي مستضعفان به عقيدهسازي براي د و زمينه �ها از بندگي غير خدا  آزادكردن آن

                                           
  .190سورة بقره، آية  -)1(
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گيرد و اين جنگي است كه خداوند آن را  كامل كه به ميل خود انتخاب كنند، انجام مي

=öΝèδθè﴿كند:  دوست دارد و به سوي آن دعوت مي ÏG≈ s% uρ 4®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ ÷G Ïù tβθà6tƒuρ 

ßƒÏe$!$# …ã&—# à2 ¬!﴾)1( » ند و دين يكسره از آن خدا اي بر جاي نما بجنگيد تا فتنهو با آنان

  .»گردد
رفتنـد،   نظير به ميدان جنگ مـي  به همين خاطر مسلمانان با يك الگوي منحصر به فرد و بي

كشتند،  ها را نمي صومعه كردند، ميانساالن و كودكان و زنان و عبادتگران ها را مثله نمي كشته
كردنـد، و   شـتند و تلـف نمـي   ك بريدند، حيوانات دشمن را با گلولـه نمـي   ثمر را نميدرخت با

تاريخ سند مهمي را براي ما نگهداري كرده است، و گواه آنسـت كـه مسـلمانان، دعـوتگران     
  حق و آشتي و اصالح هستند.

  * اين سند چيست؟
به اسامه بن زيد در هنگام اعـزام او   �** اين سند عبارت است از وصيت ابوبكر صديق 

  به روم.
  بود؟ * اين سند حاوي چه مسايل مهمي

خيانـت نكنيـد، پيمـان را نشـكنيد، درخـت خرمـا را قطـع نكنيـد، و         «** پس گوش كن: 
نسوزانيد، درخت باثمر را قطع نكنيد، جز براي خوردن، گوسفند و گاو و شتر را ذبح نكنيـد،  

كنند، پس آنان را به حال خود  ها عبادت مي گاه به كساني برخورد خواهيد كرد كه در عبادت
رسيد كه وسط سر خود را تراشيده اند و مانند عمامه  روهي (گارد سلطنتي) ميبگذاريد، به گ

  .)2(»ها را بزنيد، سپس به نام خدا راه بيفتيد دور و بر آن را باقي گذاشته اند با شمشير آن
دنيا چنين ارزشي را كه در جنگ با دشمن حامل چنين توصـيه و تعهـدي باشـد و تـا ايـن      

قوق انساني اهميت دهـد و در مقابـل دشـمن قـوي باشـد بـه خـود        اندازه به زندگي مردم و ح
  نديده است.

                                           
  .39سورة انفال، آية  -)1(
  .90زعماء اإلسالم، ص  -)2(
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اي همچـون غـزوة    بار ديگـر بـه غـزوه   سپاه اسامه جهت رعب و وحشت روم اعزام شد، تا 
برنگردند. و زيد بن حارثه كه پدر اسامة فرمانده بود، يكي از شهداي آن غـزوه بـود؛    »مؤته«

دادن  بيـرون رفتـه بـود و فرمانـده عـزادار از دسـت      پس سپاه براي نمايش وحشت و ترسـاندن  
هـايي كـه اقتضـاي برخـورد خشـن و سـخت و سـهمناك         پدرش بود و با وجود تمـام انگيـزه  

كرد، در تاريخ سراغ نداريم كه اين سپاه به وصيت رهبر خود يـا بـه بنـدي از بنـدهاي آن      مي
  خللي وارد كرده باشد.

و گفت: عجيبتر از همه براي مـن ايـن اسـت    دوستم شگفتي و حيرت خود را ابراز داشت 
  كه جنگ در اسالم دفاعي است نه هجوم و تجاوز.

  كني. گفتم: برادرم! نخير اينطور هم نيست كه تو فكر مي
  با عجله و تعجب گفت: پس چطور است؟ مگر آية زير به چه معناست؟

﴿(#θè= ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# tÏ% ©!$# óΟ ä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρß‰ tG ÷ès? 4 āχ Î) ©! $# Ÿω �= Åsãƒ šÏ‰ tG ÷èßϑ ø9 $# 

∩⊇⊃∪﴾)1(. »از حد مگذريد.  كنند بجنگيد و [لى و در راه خدا با كسانى كه با شما جنگ مى [

  »دارد به راستى كه خداوند از حد گذران را دوست نمى
  كنيم. ميهاي تاريخ و بسياري از آثار نويسندگان جديد برخورد  ما با اين مسأله در كتاب

الغضب مجرة يلقيها «فرمايـد:   مـي  �** براردم! آرام باش، زود عصباني مشو، پيامبر اسالم 
خشم اخگري است كـه  « )2(»؟؟، وامحرار عينيهأَوداجِه انتفَاخِ االشيطان يف جوف أحدكم، أمل ترو

كـرده  اد هاي گردنش ب بيني چگونه رگ اندازد، مگر نمي شيطان آن را درون يكي از شما مي
  .»شوند؟؟ هايش قرمز  مي و چشم

  دوستم آرام شد و گفت: تو را به خدا اين شبهه را براي من روشن كن.

                                           
  .190سورة بقره، آية  -)1(
  ترمذي. -)2(
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** گفتم: اين تاريخ براي اسالم حجت نيست؛ چرا كه با دست دشمنان نوشته شده اسـت  
و كســاني كــه خــود را بــه اســالم نســبت داده انــد آن را نقــل كــرده انــد و خودشــان شــاگرد 

  توزان نسبت به اسالم هستند. اسان و نوة اين كينهخاورشن
هـاي شـيك و    نويسـند و در جلـدهاي زيبـا و چـاپ     امروز تاريخ را دشمنان ما برايمان مـي 

ها را بر ما بپوشانند. جوانـان   ها و تهمت هاي كشنده و دروغ كنند، تا سم قشنگ به ما تقديم مي
ها شود بدون  يد؛ اگرچه باعث نابودي آنآ ما هم امروز شيفته هرچيزي هستند كه از غرب مي

بندند؛ و اين بدان علت است كه  پذيرند و بيشتر از ايمان به خدا به آن دل مي مجادله آن را مي
ما به امتي تبديل شده ايم كه هويتي ندارد تا بدان پايبند باشد، بدون پايگـاه سـرگردانيم و بـه    

كنـيم و   اي خود را نداريم. بدون فكر تقليد ميامتي ناتوان تبديل شده ايم قدرت ايستادن بر پ
  ها ما را ضعيف ساخته اند. رويم كه آن آوريم و دنبال كساني مي اداي ديگران را درمي

ها عرب و  لفان آن فالن و فالن هستند و همگي آنچگونه؟ اين كتاب تاريخ است، و مؤ *
  مسلمانند؟!

هستند، اما مسماها همگي از جهـت   ها عربي و اسالمي ** اين هم نيرنگ است، فقط اسم
  خون و گوشت و فرهنگ و اخالق بيگانه هستند.

  * پس نظرت در بارة آثار نويسندگان جديد چيست؟
ها نيز قبل از هرچيز نمايانگر آن شكستي است كه قبـل از جسـم در نفـس و     ** كتاب آن

  قبل از عقل در عقيدة اين نويسندگان اختالف آفريده است.
  اين شكست چيست؟ * منظورت از

ها  پرستان و صهيونيست جراي از زمان زيسته اند كه يورش خا ** اين نويسندگان در برهه
هاي گروهي و اهل قلم را جهـت كاسـتن از    بر اسالم و مسلمانان شدت يافته بود و تمام رسانه

مقام جهادي كه اسالم براي نشر ديـن خـدا و اعـالي آن اعـالم كـرده اسـت بـه كـار بـرده و          
مسلمانان را به عنوان گروهي وحشي و خشونت طلب معرفي كردند كه گويا مسلمانان دهـان  

هاي اين نويسندگان از وحشت اين سيماي زشت، خود را باخته  در درياي خون نهاده اند، دل
ــل ايــن تصــوير شكســت خــورده اســت و در حــالي كــه از فنــون و    و اراده ي ايشــان در مقاب
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بـودن آن   دانند، زشـتي ايـن تصـوير را بـا دفـاعي      نگي چيزي نميهاي ج ها و پيشرفت تاكتيك
كنند، و قصد آنان يا دفاع جاهالنه از اسالم است و يـا بـه قصـد تـوهين و تضـعيف       توجيه مي

نشـين   پردازند تا مسلمانان را در ديـار خـود خانـه    ي مسلمانان به اين گونه توجيهات مي روحيه
  د در صورت امكان لطف كنند كه از خود دفاع نمايند!كنند و چنانچه مورد تجاوز قرار گرفتن

گـرفتن هـدايت و خيـر و رشـد      اما اگر سپاه اسالم جهت برافراشتن پرچم خدا و بـر دوش 
براي بندگان، و به هدف برگرداندن گمراهان سرگردان به سوي هدايت الهي به راه افتد ايـن  

  تمدني است. وحشيگري و بي –ها  به نظر آن –
خوردگان خودباخته چگونه به اين دروغ رسواگر پرداخته اند؟ جنگـي را   ستشگفتا!! شك

كه در آن از قطع درخت جز براي ضرورت، و كشتن حيوان جز براي خوردن منع شده است، 
  پندارند؟! خشونت و وحشيگري مي

دهـد و   ها انسان پايان مـي  سوزاند و به زندگي ميليون م مياما جنگي كه تر و خشك را باه
  كند ناشي از تمدن و فرهنگ است؟! خانمان مي شماري را بي ي بي عده

افتادگي در خرد است و حالـت مـزدوران    اين وارونه فكركردن، اختالل در هوش و عقب
  سازند. همينطور است، آراي خود را با توجه به آنچه كه آقايان دوست دارند همĤهنگ مي

اي قابـل   يك ملت كامـل مسـأله   قتل يك شخص در جنگلي، خطايي نابخشودني، اما قتل
  تأمل است!

=θè#)﴿دوستم گفت: پس ما اين آيه را چگونه بفهمـيم:   ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# tÏ% ©!$# óΟ ä3tΡθè= ÏG≈ s) ãƒ 

Ÿωuρ (# ÿρß‰ tG ÷ès?﴾.  

بـودن جنـگ در اسـالم ابـراز      ** آيا اين دليل سوم آخرين دليلي است كـه بـراي دفـاعي   
  داري؟ مي

  * آري.
ها در  شدن بطالن و عدم صالحيت آن ي سابق را بعد از روشن رسد دو شبهه مي ** به نظر

  اي. مگر نه؟ استدالل طرد كرده
  * بله.
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بـودن جنـگ برطـرف     ي دفـاعي  ي كريم را بهفميم تا شـبهه  ** فقط اين مانده كه اين آيه
  گردد. مگر نه؟

  * بله.
اي اسـت كـه در    ولـين آيـه  ي كـريم ا  گوينـد، ايـن آيـه    ** چنانكه بسياري از مفسرين مي

آن منسـوخ اسـت،    :ي منوره پيرامون جهاد نازل شده است و برخي از آنان گفته اند كه مدينه
  چرا كه جهاد در اسالم سه مرحله را پشت سر نهاده است:

�÷ö﴿خودداري از جنگ، و اين در مرحلة مكّي بود و خداوند فرمود:  -1 É9ô¹$# uρ 4’ n?tã $tΒ 

tβθä9θà) tƒ öΝèδ ö� àf÷δ $# uρ # \� ôfyδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪﴾)1( »شكيبا باش و از آنان با دوري گويند  و برآنچه مي

ôìsù÷Š$# ÉL©9﴿. »گزيدني زيبا فاصله بگير $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr&﴾)2( » بدي را با آنچه خود بهتر است

  .»دفع كن
ي  دينـه جنگند. و ايـن در م  ها مي دادن مسلمانان به جنگ فقط با كساني كه با آن اجازه -2

=θè#)﴿منــوره بــود و خداونــد فرمــود:  ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# tÏ% ©!$# óΟ ä3tΡθè= ÏG≈ s) ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰ tG ÷ès?﴾  همــان

  كني. اي كه بدان استدالل مي آيه
آورنـد و نـه بـه عنـوان يـك شـهروند        اعالم جنگ فراگير عليه كساني كه نه اسالم مي -3

  ي منوره و بعد از استقرار دولت اسالمي روي داد. هپردازند. و اين نيز در مدين جزيه مي
  * به خاطر داشته باش كه من هنوز در انتظار صحبت در بارة دولت اسالمي هستم.

  ** من هم به وعده خود وفا دارم اما در جاي خود.
  خواهم سخن را كامل كن. * عذر مي

  ** اعالم جنگ فراگير با نزول آيات زير شروع شد:

                                           
  .10سورة مزمل، آية  -)1(
  .34سورة فصلت، آية  -)2(
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﴿(#θè= çG ø% $$sù tÏ.Î� ô³ßϑ ø9 $# ß]ø‹ ym óΟèδθßϑ ›?‰ỳ uρ﴾)1( » مشركان را هركجا يافتيد بكشيد [هنگام

  جنگ].

﴿(#θè= ÏG≈ s% uρ šÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $# Zπ©ù!% x. $yϑ Ÿ2 öΝä3tΡθè= ÏG≈ s) ãƒ Zπ©ù!$Ÿ2﴾)2( » مشركان و همگي با

كرده و اين دو آيه حكم آية قبلي را منسوخ  »جنگند بجنگيد چنانكه آنان همگي با شما مي

=θè#)﴿است. ابن ابي حاتم از ابوالعاليه نقل كرده است كه آية  ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# tÏ% ©!$# 

óΟ ä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρß‰ tG ÷ès?﴾ نازل شده است. با اي است كه در مدينه پيرامون جنگ  اولين آيه

كساني كه كاري به او  كرد و از جنگيدند جنگ مي نزول اين آيه پيامبر با كساني كه با او مي
ي  هاي توبه و انفال نازل شد كه شامل آن دو آيه داشت؛ تا اين كه سوره نداشتند دست برمي

است و بدين معنا  »محكمات«و آيات كريم هستند و بعضي از مفسرين گفته اند: اين آيه جز
ودكان كاري ها به پيرمردان و پيرزنان و ك است كه با جنگجويان بجنگيد، اما به غير از آن

يابيم كه جنگ در اسالم چنانكه  نداشته باشيد. هركدام از اين دو ردي را در نظر بگيريم درمي
ي  مين عقيدهنشتار دين خدا و تأكنند دفاعي نيست، بلكه براي ا افراد ضعيف و ذليل فكر مي

ن اسالمي و راهنمايي مستضعفان به راه حق تهاجمي است و اسالم با هركس كه مانع رسيد
  جنگد. دعوت اسالمي به مردم است مي

ي عربـي خـارج شـد و شـرق و      سخن قاطع در اين مورد همان سپاهي است كه از جزيـره 
كـرد و خيـر و عـدل را بـراي آنـان بـر        گر دعوت مي غرب را پيمود و مردم را به دين هدايت

ن اسـالم  داشتند و كسي كـه از پـذيرفت   داد دست از او برمي گرفت. آن كه پاسخ مي دوش مي
خواستند تا پذيرش حاكميت اسالمي  كرد به عنوان يك شهروند از او جزيه مي خودداري مي

را اعالم كند و با سپاه اسالمي جهادگر برخورد نكند و مانع واردشدن مردم به دين خدا نشود. 
داشـتند و مسـلمانان امنيـت و حمايـت او را      كرد دسـت از او برمـي   در صورتي كه اطاعت مي

كردند، مگر ايـن كـه خـودش آن را نقـض نمايـد. در صـورت نافرمـاني او را بـه          مي تضمين
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ساختند، تا بساط فساد برچيده و دين خدا پابرجا  شدن در مقابل حاكميت حق مجبور مي تسليم
  و سربلند و سخن كافران تباه شود.

الم از بـود، سـپاه اسـ    پندارند فقط دفاعي مـي  اگر جنگ مسلمانان چنانچه خودباختگان مي
كرد و سپاه اسالم بـراي جنـگ بـا روم     شد و همانجا از حريم اسالم دفاع مي مدينه خارج نمي

افتاد. همچنين براي جنگ با ايرانيـان بـه    كه از اسالم به ستوه آمده بود به سوي شام به راه نمي
  رسيد. برد و از غرب به جنوب فرانسه و از شرق به چين نمي سوي عراق يورش نمي

ز با وجود اين همه استدالل هيچ عـاقلي حـق دارد بگويـد: جنـگ در اسـالم دفـاعي       آيا با
  است؟

* نــه، اكنــون حقيقــت روشــن شــد، هرچنــد تــاريخ چيزهــايي ثبــت كــرده و نويســندگان 
گران خواسته اند اين آيه كريم را از معناي آن تحريف كنند.  سطرهايي نگاشته اند و تحريف

شدن سپاه اسالم به صورت هجوم وجود دارد كه  هدف خارجهايي پيرامون  اما هنوز هم شبهه
نويسـند و بسـياري از مسـلمانان     هاي تاريخي آن را در بر گرفته و نويسندگان آن را مي كتاب

دهـي كـه ايـن سـؤال را مطـرح كـنم تـا شـبهه          دانند. آيا اجازه مي آن را درست و صحيح مي
  برطرف، و حق ظاهر گردد؟

كنـيم، انشـاء اهللا    دهد، اما اين را به جلسه آينده موكـول مـي  ** آري، خدا پاداش خيرت 
  تعالي.

���  



  

  ؟فتوحات اسالمي، ديني يا اقتصادي

اي سرشار از خوشحالي از دوستم اسقبال كردم، با عجلـه سـخنانم را قطـع كـرد و      با چهره
  ام. گفت: جهت تبريك عيد آمده
جـر نگـذارد و پـاداش خيـرت     ا اي، خداوند تـالش شـما را بـي    ** صلة رحم به جا آورده

بدهد. در حالي كه آرام بين دوستان نشسته بود پرسيدم نظرت چيست كه بـه مطالـب گذشـته    
  هايت را مطرح كني تا جواب دهم؟ ادامه بدهيم، من خيلي عالقمندم كه شبهه

دهم كه اين جلسه، جلسة تبريك و شادباش باشد، و دوست ندارم وقـت   * من ترجيح مي
 �را بگيريم، و شما را مشغول كنم، امـروز روز عيـد اسـت. و چنانكـه پيـامبر       مهمانان و شما

نوشـيدن و خوشـحالي بـا خـانواده     روز خـوردن و  « »وبِعالٍ ابٍرشو طعامٍ يوم«فرموده اسـت:  
زي است كه در منزل مادر مؤمنان، عايشه يهمچنين روز شادي و سرور و سخن دو كن .»است
ان آنان مشهور است، يكي از حاضرين گفت: خدا پاداش خيـرت  كردند كه داست زني مي دف

  دهد داستان دو كنيز را براي ما تعريف كن.
روايـت كـرده كـه     لدوستم گفت: امام مسلم در صحيح خود از مادر مؤمنـان عايشـه   

بر من وارد شـد در حـالي كـه دو كنيـز سـرودهاي روز بعـاث را        �فرموده است: پيامبر خدا 
پيامبر در جايگاه خود دراز كشيد و صورت خود را چرخانـد، هنگـامي كـه    كردند  زمزمه مي

وارد شد از من رنجيد و گفت: موسيقي شيطان و منزل پيامبر! پيامبر خدا به او نگـاه   �ابوبكر 
پوست با سپر و نيـزه   . روز عيد بود، و دو كنيز سياه»ها را به حال خود گذار آن«كردو فرمود: 

گفت: يا خودم پرسيدم يا خود پيامبر فرمود: دوست داري نگاه كنـي؟   كردند. عايشه بازي مي
ام نزديـك كـرد و فرمـود:     بـه گونـه   گفتم: آري. مرا پشت سر خود نگه داشت، گونه خود را

 »كافيسـت؟ «كـردن خسـته شـدم، فرمـود:      از نگـاه  . تا اين كـه »ه كنيداي بني ارفده، استفاد«
روايـت شـده اسـت:     لح بخـاري از عايشـه   . و در صحي»پس برويم«گفتم: آري. گفت: 

بر او وارد شد در حالي كه دو كنيز دف مي زدند. در روايت ديگر آمده  �گفت كه ابوبكر 
اي بـر   خواندند و پيـامبر خوابيـده و جامـه    ها سرودهاي انصار در روز بعاث را مي است كه آن
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رت خـود برداشـت و فرمـود:    را از صـو ها را رنجاند، پيامبر جامـه   خود كشيده بود. ابوبكر آن
اي «. و در روايـت ديگـر آمـده اسـت:     »ار اي ابوبكر چرا كـه روز عيـد اسـت   ها را بگذ آن«

تـا  «آمـده اسـت:    و در روايـت ديگـر   »مي عيدي دارد و ايـن هـم عيـد ماسـت    ابوبكر! هر قو
و بـا سـماحت و    يهوديان بدانند كه در دين ما هم آزادي هست و من بـراي يـك ديـن پـاك    

بـه! ايـن ديـن چـه      اضـران مجلـس گفـت: مـا شـاء اهللا! بـه      . يكي از ح»ام بعوث شدهگذشت م
  زيباست! به راستي بهترين دين براي بهترين امت است.

  ** اما اين امت نسبت به دين خود نادان و از تعاليم خود غافل مانده است.
  * به چه صورت؟

روند؟ صفاي اين روز را  مي ها بيني در چنين روزي به سوي قبرستان ها را نمي ** مگر آن
ي آن را تبديل به گريه و  كنند، شادي آن را تبديل به غم و خنده تيره و زيبايي آن را كدر مي

  نمايند. زاري مي
ترسـيدي در آن واقـع شـدي، سـعي      سپس به دوستم نگاه كردم و گفتم: از آنچـه كـه مـي   

اش اختصـاص دهـيم، امـا    شـادب  كردي امروز از بحث علمي گريز دهي و آن را به تبريـك و 
فطرتت بر تو چيره شد و بايد بداني كه اگر از مجـالس شـادي يـا تـرحيم و يـا عيـادت بـراي        
نصيحت و پژوهش علمي استفاده شود اشكالي ندارد؛ چرا كـه مـؤمن بايـد همينطـور باشـد و      

ا و رحمت خـد  اي را خالي نگذارد مگر اين كه كم يا زياد در آن علمي به خود بيفزايد لحظه
سـپس   »هيچ روزي خورشيد بر من نتابيده كـه علمـي نيندوختـه باشـم    «بر آن كه گفته است: 
  ي اول را مطرح كن. گفتم: بگذريم، شبهه

آوردن آذوقه و ارزاق  ها به دست گويند: هدف مسلمانان از غزوه رخان مي* بسياري از مؤ
ظـر شـما در ايـن بـاره     بوده است و بحران اقتصادي آنان را به لشكركشي وادار كـرده اسـت ن  

  چيست؟
رخان بر زبان تاريخ دروغ بسته اند و مسلمانان را به گناهي كه نكرده اند مـتهم  اين مؤ **

پـذيرد.   كنـد و عقـل آن را نمـي    كنند و اين اتهام بزرگي است كه واقعيت آن را انكار مـي  مي
  گفت: چطور؟
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بود كـه اسـالم آمـد؟ يـا نـه       ** مگر اوضاع اقتصادي عربستان قبل از اسالم بهتر از زماني
  وضع همانطور بود؟

  تر بود. ترديد قبل از اسالم بحراني * بي
ها را جهت بهبودبخشيدن بـه وضـعيت اقتصـادي     ن** پس چرا بحران اقتصادي اعراب، آ

به لشكركشي مـنظم بـه سـوي ممالـك مجـاور گسـيل نـداد؟؟؟ اگـر چنـين اسـت كـه آنـان             
اي هـم نقـل نشـده     كرد و وقتي كه حتي نمونـه  نيز نقل مي اي از آن را گويند، تاريخ نمونه مي

شود، بلكه دوست دارم عرض كنم كه اين تاريخ مظلوم عكس اين  است كذب ادعا ثابت مي
  را روايت كرده است.

  * آن را بگو، خدا پاداش خيرت دهد!
  پادشاه ايران اين گمان دروغ را كرده است. »يزدگرد«** قبل از مؤرخان 

  بود؟* نتيجه چه 
. ابـن اثيـر در   گذارم كه خود آن با شـما سـخن بگويـد    ** تاريخ تحريف شده را تنها مي

ي قادسيه قبل از شروع  ايت كرده است: سعد بن وقاص فرماندهور »الكامل«تاريخ خود به نام 
ن در بـارة  ها نعمان بن مقـرن بـود، نعمـا    نبرد نمايندگاني را نزد يزدگرد فرستاد كه يكي از آن

خداوند به ما رحم كرد كه پيامبري را پيش مـا فرسـتاد، مـا را بـه راه     «خود توضيح داد: ياران 
كند و در صورت استجابت او خير دنيا و آخرت را به ما وعده داده  خير امر و از بدي نهي مي

كنـيم و آن دينـي اسـت كـه      است... تا رسيد به اينجا كه پس ما تو را به دين خود دعوت مـي 
پذيري، بايد جزيه بپردازي و  پندارد، اگر دعوت ما را نمي بدي را زشت مي خوبي را خوب و

  .»اي راه جنگ و مبارزه است پذيرفتهمانع دعوت ما نشوي و گرنه راه سوم را كه 
تـر از شـما را    تـر و انـدك   يزدگرد به سخن آمد و گفت: من در روي زمين امتـي بـدبخت  

ي مملكـت   تالف داشته باشند نديده ايم، قبالً ما ادارهي شما اخ ام و ملتي را كه به اندازه نديده
دادنـد، و مـا دخالـت     ها مديريت شما را انجام مي سپرديم، و آن شما را به يكي از روستاها مي

كرديم،  به خاك ايران چشم طمع نيندوزيد، اگر مغرور شـده ايـد از غـرور خـود دسـت       نمي
، تـا هنگـام برداشـت محصـول و بهبـود      برداريد، و اگر گرسنگي بـر شـما فشـار آورده اسـت    

دهـيم و   شماريم، به شما پوشاك مي دهيم و بزرگان شما را محترم مي اقتصادي به شما غذا مي
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. مسلمانان سخنان او را پاسخ دادند و بار )1(گماريم كه با شما مهرباني كند پادشاهي بر شما مي
  م، جزيه، جنگ).ديگر از او خواستند يكي از سه روش را انتخاب كند. (اسال

در نهايـت بـه    يزدگرد جنگ را انتخاب كرد و نبـرد بـين مسـلمانان و فـارس درگرفـت و     
  پيروزي مسلمانان انجاميد.
اي را كه يزدگرد طراحـي كـرده    ي صلح فريبنده كند مسلمانان نقشه تاريخ براي ما نقل مي

شان را تأمين كنـد   پوشاك ها تعهد داد كه آذوقه و بود نپذيرفتند. پادشاه در اوج قدرت به آن
و (در عوض) دست از سر مملكت او بردارند، پس مسلمانان اگر بـدين خـاطر هجـوم كـرده     

  بودند، چرا اين پيشنهاد سخاوتمندانه را نپذيرفتند؟؟
تر از اين را كجا خواهند يافت؟ بـدون رنـج و جنـگ     آيا مسلمانان پيشنهادي سخاوتمندانه

رسيد، پس چرا اين فرصت طاليي را از دست دادند، و بـه   آذوقه و پوشاك به دست آنان مي
  ي آن را تضمين كند؟ توانست نتيجه نبردي پرداختند كه كسي نمي

نويسان نيست؟ آنان كه اين دروغ بزرگ را طراحي كرده  آيا اين دليل بر كذب اين تاريخ
  مي هدف ديگري ندارند.الداركردن فتوحات اس د جز لكهان

ي جهـاد   دم را نسبت به وظايف خود گمراه كننـد و آنـان را از انديشـه   خواهند مر آنان مي
كـه   المي را نزد مـردم چنـان جلـوه دهنـد    براي اعالي دين خدا منصرف نمايند و فتوحات اس

هـا را وادار بـه    جهت دعوت مردم به سوي حق و گسترش عدالت نبوده است، بلكه شـكم آن 
  گرسنگي آنان رمق بخشد.هجوم كرده و دنبال خواركي بوده اند كه به 

اين همان حقيقتي است كه دشمنان دين سعي كردند آن را بر مردم آميخته جلوه دهنـد و  
هاي دروغيني است كه طراحي كرده اند اينك حجاب زشت از اين چهره برداشته و  اين نقشه

  هاي زيبا نمايان شدند. دندان
  پندارند چيست؟ ي* نظرت در بارة كساني كه فتوحات اسالمي را استعمار م

  ** اين هم مشابه آن است پس وعدة ما جلسة آينده.
���  
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  فتوحات اسالمي هدايت يا استعمار؟

هاي گذشته آغاز شد و دوستم به سئوال خـود پرداخـت و گفـت:     جلسة ما همچون جلسه
  نامند چيست؟ نظر شما در بارة كساني كه فتوحات اسالمي را استعمارگري مي

اعم از غربـي   –توان خصوصيات استعماري را  ارند كه ميهايي وجود د ** عاليم و نشانه
ها شناخت از اين پس فتوحات اسالمي را از اول تـا   ي آن به وسيله –و شرقي و قديم و جديد 

ها بود  شويم؛ اگر شامل آن ها را جويا مي دهيم و آن عالمت و نشانه آخر مورد بررسي قرار مي
  شود. آيا با اين روش موافقي؟ ادعا باطل است و رفع اتهام ميپس استعمار است و گرنه اين 

  * آري.
ي رويدادها و بازي با الفـاظ   ** به نظر من تحقيق و بررسي در مورد اين موضوع به فلسفه

و گردش و پيچاندن مسايل نياز ندارد. زيرا حق مانند آفتاب آشكار است و جز كوردل كسي 
كنـد   ه خاطر مريضي دهان گوارا بودن آب را احساس نميكند. و كسي كه ب آن را انكار نمي

بودن آب نيست و خدا رحمـت كنـد آن كـه گفتـه      اشكال از خود اوست و حس او دليل تلخ
  است:

چه بسا چشم به علت ورم، نور خورشيد، و دهان به علت مريضي، مزة آب را انكار كننـد.  
ه انـد، حتـي كسـاني كـه بـا اسـم و       ادي به اشاعة ايـن دروغ پرداختـ  يمن قبول دارم كه عدة ز

گنـاهي   نگر و بي زنند و چه بسا افراد ساده پندارند طبل آنان را مي شناسنامه خود را مسلمان مي
  كنند. ها آن را تبليغ مي در دام آنان واقع شده اند و با استفاده از سادگي آن

بود كار آسان و  ن ميكند. و اگر چني اما در حقيقت ابعاد اين دروغ از حد اتهام تجاوز نمي
خواهنـد صـورت حقيقـي فتوحـات      شد، اما آنان در پشت اين اتهام مـي  تر مي مسئوليت سبك

ي  اسالمي را بپوشانند تا مسلمانان آن را الگوي خود قرار ندهند و از آن دوري جويند و جلوه
انـد جلـوه   تر از آنچه مسلمانان معاصر از استعمارگران معاصر ديـده   مسلمانان گذشته را زشت

دهند و آن تصوير وحشياني اسـت كـه مسـلمانان را بـه اسـتعمار خـود درآوردنـد و بيشـترين         
هـايي را   ها و تلخـي و ذلـت   ها رساندند. مسلمانان امروز تمام بحران را به آن رهاشكنجه و آزا
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دانند؛ پس چنانچه ثابت شـود كـه پـدران و     ي استعمارگران مي كه چشيده اند، ناشي از برنامه
ذشتگان آنان نيز مانند اين استعمارگران گام نهاده اند، به جاي افتخـار بـه گذشـتگان خـود     گ

شـان   ها از گذشـتگان  نبايد تصويري جز خونخواري، كشت و كشتار و فروپاشي وحدت ملت
هـا تنفـر داشـته     در ذهن آنان نقش ببندد و به دنبال آن بايد به جاي افتخار به گذشـتگان از آن 

كردن تـاريخ   ها قطع كنند. دشمنان بدين صورت با لوث ن و پيوند خود را با آنباشند و ريسما
هاي مسلمان را فريب دهند كه راه جهاد و فـتح   خواهند از عظمت آن بكاهند و نسل اسالم مي

  زه را در پيش نگيرند و هدفي بيش از اين ندارند.رو مبا
  ها و خصوصيات استعمارگران كدامند؟ * نشانه

  كنم. ها اكتفا مي اي استعمار زيادند و من به ذكر آشكارترين آنه ** نشانه
هـا در راه   ها و به كارگيري آن كشاندن ملت هاي استعمار به بندگي يكي از بارزترين نشانه

  هدف استعماري خود است.
هاي سلطنت بيزانسي روم تا عصر حاضر اين بارزترين صفت استعمارگران بـوده   از دوران

زنـم جـز ذلـت و ننـگ در ممالـك       صـفحات تـاريخ رومـاني را ورق مـي     است؛ هنگامي كه
  اي ديگر سراغ ندارم. ها صفحه مستعمره و تحت پوشش آن

اختيـار و اراده   آمدند و بي ها گرد مي هاي گوسفند به دور آن هاي مردم همچون گله گروه
بــه ي آن  شــدند. در خــالل صــفحات تــاريخي كــه ريشــه بــه مــزارع آقايــان گســيل داده مــي

نگرم، با زنجيـر دسـت و پايشـان بسـته شـده و از       گردد به آنان مي هاي بسيار دور برمي گذشته
حركتي كه هر حيواني حق آن را دارد ممنوع شده اند تا همچون كفتار فراري با زنجير بر سر 

گري كنند و با عرق خـويش مزرعـه را آب دهنـد و    زري آقايان بروند و با خون خود ب مزرعه
  ي جسم خود بردارند و به غاصبان استعمارگر تقديم كنند. ي آن را از عصاره يدهثمرات رس

گير  اين يكي از تصويرهاي استعمار در عصرهاي گذشته بود كه در گلوي صفحات تاريخ
  تر از آن را در تاريخ معاصر برايت ذكر كنم. كرده است. گوش كن تا صورتي زشت

ر خـود را اينگونـه تعريـف    ال كرد كـه اسـتعما  انگليس قسمت گسترده اي از زمين را اشغ
  .»كند خورشيد از آسمان آن غروب نمييك امپراطوري كه «كرد:  مي
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  دولت متمدن با مستعمرات خود چه كرد؟ * اين
كرد و زير يوغ بنـدگي   ها را در خدمت اهداف سياسي و اقتصادي خود تسخير مي ** آن

نوزهم در ميان آثار و پيامدهاي جنگ جهـاني  برم، ما ه كشيد. شما را خيلي دور نمي خود مي
  كنيم. دوم زندگي مي

هايش تمام مستعمرات را بسـيج و بـه    چنانكه حكومت انگليس براي دفاع از خود و تواناي
اي، اما حضـور   جنگ ويرانگر و خانمانسوزي وارد كرد كه نه شتر نري آنجا داشتند و نه ماده

ها انسان به آنجا كشيده شوند و خود را به آتش  ميليون كافي بود تا انگليس به تنهايي در آنجا
  اين جنگ بزنند و از ثمر آن هم محروم باشند.

  هايي همچون مصر، عراق و اردن مقاومت كردند و به اين جنگ وارد نشدند. ملت
  * انگليس با اين مستعمرات چه كرد؟

بـه كـار گرفـت.    پيمانـانش   ** ساكنان مستعمراتش را در خدمت بـه لشـكر و نيـروي هـم    
هاي مصر و كارگران آن، زمين و كشـاورزان آن و همـه و همـه در اختيـار نيروهـاي       كارخانه

  انگليسي بود.
كردند تا براي سربازان انگليسي پوشاك تهيه كننـد، و مـردم    هاي نساجي كار مي كارخانه

جـز   ها فراهم گردد و در عين حال اهـل مملكـت   كردند تا غذاي آن زراعت و كشاورزي مي
اي نـان   ي لقمـه  كردند و با زحمات فراوان قادر به تهيه با رنج و زحمت لباس خود را تهيه نمي

  بودند.
  ها به همين و با مبتال بودند. وضعيت مستعمرات ديگر بهتر از مصر نبود، بلكه تمام مستعمره

 اگرچه استعمار غربي اينگونه عمل كرد، اما شكل استعمار شـرقي زشـت تـر و برخـورد و    
ها اكتفا نكرد همچنين سعي در  اخالق آن ناپسندتر بود، چرا كه استعمار شرقي به تسخير ملت

رانـدن، تبعيـد،    ها مانند بيـرون  ها داشت، و با انواع روش ي آن نابودي و امحاي شخصيت ويژه
جمعي اهداف خود را عملي كرد و تنها كسـاني از دسـت آن    ساختن و كشتارهاي دسته آواره

تند كه براي حفظ دين خود فرار را برقرار ترجيح دادند يا آنان كه تسليم شدند و به رهايي ياف
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هاي آنان تن دادند و سرنوشت بخارا و سمرقند، آلباني و تاشكند و تركسـتان و قفقـاز    خواسته
  بر كسي پوشيده نيست.

ا ها كه تا چندي پيش استقالل نداشتند كجـ  هاي آن ملت )1(سرنوشت اين ممالك چه شد؟
  ها در چه حدي است؟ ها چه شد؟ اكنون تعداد آن رفتند؟ سرنوشت آن

پاسخ مانده اند، و از آنـان كـه نـداي يـاري      تمام اين سئواالت از بركت استعمار شرقي بي
پروراننـد تقاضـاي پاسـخ     دهند و ادعاي جانبداري از مظلومان را در سـر مـي   ها را سر مي ملت

كنند و امداد و پيروزي را در پيـروي   به دم آنان آويزان مينمايند، و كساني را كه خود را  مي
  نمايند. كنند نفرين مي ها دنبال مي از آن

كشـاندن   استعمار اين است، قديم و جديد، شرقي و غربي، همه و همه كارشان بـه بنـدگي  
  ها، فشار، ظلم و فساد است، مگر نه؟ ملت

تـر   استعمار انگليس و فرانسه زشتآور است كه استعمار روس از  * بلي، به راستي شگفت
كرديم روسيه يك دولـت   تر باشد! ما كه به استعمار غربي مبتال بوديم، گمان مي و وحشتناك

هـاي گروهـي    هاي غربي بهتـر اسـت، امـا مـرگ بـر رسـانه       استعمارگر نيست و از تمام دولت
  نابود كند!! دار اين تبليغات دروغ و مغرضانه شدند و!! و خدا كساني را كه عهدهگدروغ

** تاريخ استعمار روسي در ممالك اسـالمي تـاريخي اسـت كـه صـفحات آن بـه خـون        
ها بيرون نيامـده ايـم و از حقيقـت ايـن اسـتعمار       هاي آن آغشته است و هنوزهم از دام نيرنگ

  غافليم.
ديـده بـه    هاي مجهول از تـاريخ امـت مصـيبت    * تو را به خدا، من دوست دارم با اين جنبه

  عمار شرقي آشنا شوم.دست است
هـاي زيـادي    كشـد، در ايـن مـورد كتـاب     به درازا مي ** سخن در اين مورد زياد است و

اي از  دارند و من بـه گوشـه   هاي مجهول برمي نوشته شده اند كه به خصوص پرده از اين جنبه
  كنم. آن اشاره مي

                                           
ته شده است، اگرچه با وجود فروپاشي اين استعمار اين كتاب قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوري نوش -)1(

  »مترجم«وضعيت مسلمانان تغيير نكرده و قطعاً بدتر شده است. 
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  * متشكرم، بفرما.
ليـومتر مربـع بـود، سـپس بعـد از      ك 400/  000سـيه  واي كـه مسـاحت ر   ** تاكنون دانسته

  كيلومتر رسيد؟! 14000/  000هاي اسالمي مساحت آن به  استعمار جمهوري
داني جمهـوري اسـالمي    شود؟ آيا مي داني تمام نفت روسيه از آذربايجان تأمين مي آيا مي

 32معـدن آهـن،    46معـدن نقـره،    16معدن طـال،   25تركستان كه مستعمره روسيه شد داراي 
معـدن گـوگرد    13معـدن سـديم،    63معـدن زغـال سـنگ،     70معدن نفـت،   24رب، معدن س

  است؟
  هاي مس، قلع، جيوه، اورانيوم و پالتين است. عالوه بر اين آمار، شامل معدن

هاي فراواني تجزيه كرد تا آثار آن را محو و  داني روسيه اين جمهوري را به قسمت آيا مي
داني روسـيه بـا جمهـوري مسـلمان      خاموش كند؟ آيا مي هاي آن را نابود و تاريخ آن را نشانه

رَمــه بعــد از اشــغال آن چنــان بحــران گرســنگي شــروع كــرد كــه مــردم فرزنــدان خــود را  ْك
  خوردند؟ مي

* اوه! اوه! چه سيماي زشت و ناخوشايندي؟! حيوانات وحشي هرگز به چنين كاري اقدام 
  ل بشري توان پذيرفتن آن را ندارد.عقتواند اين را بپذيرد حتي كه  كنند، عقل من نمي نمي

** آيا به نظر تو چنين عملي از دولتي كه به خدا ايمان ندارد، و با هيچ ديني آشـنا نيسـت   
نم بگويم: خدا يك خرافات واهـي  توا اكنون مي«گويد:  لنين يكي از مؤسسين آن ميو حتي 

  . بعيد است؟»است
  * نه.

كنم كه با شما با زبان خود سـخن   خالي مي ** پس من ميدان را براي مطبوعات خودشان
  بگويند:

ي گرسـنگي اهـل    گزارشي در باره 1927شوروي كه در پانزدهم يولية  »ازفستيا«ي  مجله
ه يك اعتراض منتشر شده پرده از حقيقت برداشته و در خاتمة ب »گالينين«كرمه از زبان رفيق 

  آن آمده است.
  گشته اند:تعداد كساني كه به بحران گرسنگي دچار 
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ها از پاي درآمدند؛ در ماه مـارس   نفر از آن 14413نفر رسيد كه  302000در ماه نياير به «
در آبريـل بـه    ها از پاي درآمدنـد؛  نفر از آن 19902افزايش يافت كه  379000ها به  تعداد آن
ــد؛هــ نفــر از آن 12754رســيد و  377000 ــه و در مــا ا از پــاي درآمدن ــو ب نفــر  392072ه يوني

  .)1(»ن گوشت انسان يك پديدة عجيب نبودخورد«سپس گفت:  »سيدند...ر
بهـار از   سرم را بلند كردم و به چهرة دوستم نگريستم، ديدم قطرات اشـك همچـون بـاران   

چكد و با دست خود به من اشاره كرد و گفت: بس است من بيش از اين تـوان   چشمان او مي
چند لحظه سكوت اختيـار كـردم تـا دوسـتم بـه       آور را ندارم، آلود و رنج شنيدن سخنان خون

حالت طبيعي خود بازگشت، و در حالي كه چشمانش قرمز و مرطوب بودند با صـدايي پـر از   
  ت:حزن و اسف گف

  خوب عالمت دوم چيست؟
ي خـود و   هـاي ممالـك تحـت مسـتعمره     بـرداري از ثـروت   ي دوم استعمار بهـره  ** نشانه

  كردن مردم آن است. محروم
كي از صفات هميشگي استعمار اعم از استعمار قـديم و جديـد و شـرق و غـرب     اين هم ي

انـدكي در مقابـل اسـتعمار رومـي      است، ما اگر به صفحات تاريخ دولت روم مراجعه كنيم و
  بينيم؟ تأمل كنيم چه مي

بينـيم، ماليـات    آورد چيـز ديگـري نمـي    هايي كه بدن را به لرزه درمـي  در حقيقت جز ستم
  % رسيد.10% و در شام به 20ه زمين در مصر ب

زمـاني كـه   «گويـد:   مي »نظام مالي مقارن در اسالم«در كتاب  »بدوي، عبدالطيف«دكتر 
مصر تحت واليت روم قرار گرفت نظام حكومتي تغيير كرد كه بخش اقتصادي را ينـز در بـر   

% از زمين كشـاورزي رسـيد و   20گرفت. خراج سنگين شد، و به صورت سهمناكي به حدود 
بحران مالي در دوران بيزانس بر شهروندان به اوج خود رسيد، اختالف تعيين مقدار ماليات به 

ها به صورت اجمالي  ها بستگي داشت، در مصر به مناطق بزرگ و اقسام واليت اختالف اقليم
شد. حتي ميان زمين  گرفت و به صورت جزئي با توجه به مساحت روستاها توزيع مي تعلق مي

                                           
  اإلسالم في وجه الزحف األحمر. -)1(
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خشك تفاوت قايل نبودند و اين كار مردم را به ستوه آورد و بعضي از روستاها  خيز و حاصل
هـا تعيـين    ريگـزار آن  هـاي  داشت، چـرا كـه ماليـات سـنگيني بـراي زمـين       را به اعتراض وامي

فرسا بر ريگزارهاي غير قبال كشـت   تحميل ماليات طاقت«گويد:  جا كه ميتا آن »كردند... مي
ديار و هجرت به نقاط ديگر مجبور كرد تا از پرداخت آن نجـات   مردم را به اعتراض و ترك

هـاي تخليـه شـده مجبـور      زمـين يابند، حكومت، اهالي مانـدگار را بـه پرداخـت ماليـات ايـن      
  .»كرد مي

هاي كوچك  سيستم مالياتي آن ابتدا در شام ماليات را به مسحت«سپس دكتر گفته است: 
در صد محصول را قت به كار رفته بود چنانكه يك شفداد و در تعيين آن مهر و  صاص مياخت

  .»تعيين كرده بودند
گويد: اين موجب حيرت و شـگفت اسـت، و مـن شخصـاً در ايـن مـورد متـردد         دكتر مي

دهم، بلكه معتقدم حد اقل ده در صد بوده است، و از و حـرص دولـت و    هستم، و ترجيح مي
  .)1(»شد مقتضي آنست مي م زحمتكش تحميلسياست ستمگرانه مالي آن كه بر مرد

ي ديگـري از تـاريخ دولـت     اگر اين صفحه از تاريخ دولت رومي را فرو پيچيم و صـفحه 
 5بر  1كنيم، دولت روم ماليات را به نسبت  فارسي را بگشاييم تفاوت قابل ذكري مشاهده نمي

لطيف از بـدال در نوسان بود. دكتـر بـدوي ع   6 بر 1و  3بر  1كرد و دولت فارسي بين  تعيين مي
ها ابتدا بر اسـاس تقسـيمات اراضـي بـود و      كردن خراج نزد فارس جمع«گويد:  همان منبع مي

ك كرد، اما حد اقل و حد اكثر آن همواره از يـ  نسبت به تغيير نوع و كيفيت زراعت تغيير مي
  .)2(»سوم تا يك ششم بود

ت و سـتم  كشـي زشـ   اين صـفحاتي از تـاريخ اسـتعمار قـديم بـود كـه بـه وضـوح از بهـره         
دارد. اگـر صـفحات تـاريخ     كردند پرده برمي كمرشكن كه بر مردم مستعمره خود تحميل مي

هاي كمرشكن بـرچينيم   هاي كشنده و ستم هاي زشت و محروميت كشي قديم را همراه با بهره

                                           
  النظام المالي المقارن. -)1(
  همان منبع. -)2(
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بينيم استعمار نو با وجود تفـاوت زمـاني و    اي از تاريخ استعمار را بگشاييم مي ي تازه تا صفحه
  ها از گذشتگان خود بهتر نيست. ه زياد و تغيير نامفاصل

استعمار غربي در آسيا و آفريقا تمام خير و بركـت ممالـك مسـتعمره را اعـم از زراعـت،      
معادن، نفت و غيره قاپيده و شهروندان را از آن محروم كرد و آن را به كشور خود برد و فقر 

در ناز و نعمت و در كمال راحتي و ها را بر دوش مملكت مضاعف ساخت تا خود  و رنج آن
  آسايش زندگي كند.

شـان از   هـا در حـالي كـه سـنگ بـه شـكم بسـته و بـدن         و صاحبان اصلي اين خير و بركت
تفكـر را از دسـت داده بـود،     هايشـان از شـدت محروميـت قـدرت     و عقـل لرزيد  برهنگي مي

ديدنـد و نگـاه آنـان بـه      يسرمايه خود را در منزل و جيب استعمارگران و بازار و دكان آنان م
كننده ي عزيزان به سوي قبرسـتان بـود كـه از برگشـت آن      هاي خود همانند نگاه تشيع سرمايه

  نااميد بودند.
كردنـد و بـر    بنـدي مـي   ها را با دسـت خـود چيـده و بسـته     هاي زنجيرشده اين سرمايه ملت

از قـدرت برگشـت آن   نمودند، امـا حـق اسـتفاده از آن را نداشـتند و      هاي خود حمل مي شانه
محروم بودند. بلژيك بر معادن مس و طال و غيرة كنگو، و هلند بر نفت و زراعت اندونزي، و 

هاي معدني و زراعي شمال آفريقا، و انگلـيس در خاورميانـه و خلـيج تسـلط      فرانسه بر سرمايه
  هاي طبيعي آن كشورها را به كام خود كشيدند. پيدا كردند و نفت و سرمايه

هـاي فـراوان شـهروندان چيـزي را بـراي       در آسياي ميانه و اروپاي شرقي از سرمايهروسيه 
  ها باز نگذاشته است. آن

كند و در چپـاول ممالـك و    ها فرق مي هاي آن اين انواع مختلف استعمار است كه تنها نام
  كشيدن وسايل داراي يك رنگ و شمايل هستند. كشي و به كام سرقت سرمايه ها و بهره

  آيا نشانه سومي هم وجود دارد؟ * بلي.
هـاي مسـتعمره    ها در زندگي ملت هاي واضحتري وجود دارند كه تأثير آن ** آري، نشانه

گسترده  ي هسلطتمام ابعاد  ها توانسته است بر به مراتب بيشتر بوده است و استعمار با اين روش
  پيدا كند، مگر كسي كه خداوند به او رحم كرده باشد.
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  ها كدامند؟ و چطور؟... * اين نشانه
ها عبارتند از انتشار فساد در گوشه و كنـار منطقـة مسـتعمره، امـا      ها و عالمت ** اين نشانه

ير خسـ بـود از ت  اين كه پرسيدي چطور؟ زيرا عمومي و فراگير بود... عالمت اول كـه عبـارت  
رده پـايين و  ها براي خدمت به استعمارگران، به طبقة كارگران و كشاورزان و كارمندان  ملت

  زحمتكشان اختصاص داشت.
هـاي   برداري از ذخاير گرانبها است كه مربوط به مصالح عمومي و طبقـه  عالمت دوم بهره

رويـي و   داران و آنان كه داراي پايگاه و موقيعتي بودنـد بـا خـوش    ضعيف مردم بود. و سرمايه
ماند تا هرچـه بيشـتر    مي آمدند و سرمايه آنان مصون تعارف و دوستي با استعمارگران كنار مي

  ي استعمار خوار و ذليل نمايند. مردم را در مقابل ظلم و ستم و سلطه
ي خاصي نبود كه مانند يك بيماري واگير، و باليـي   عالمت سوم مخصوص طبقه و طايفه

ها نفـوذ   ي هر مجلسي زانو زد و به تمام كارخانه ها را گشود و در حلقه ي خانه فراگير در همه
اي لشكر كشيد و در هر منزلـي بـر پـاي خـود اسـتوار       ه سوي هر كتابسرا و تجارتخانهكرد و ب
  ايستاد.

  * چگونه؟
** استعمار براي انتشار فساد در گوشه و كنار ممالك نكبت زده، نهايت تالش خود را به 

  كار بست.
چشـم  جويي در سايه ناميمون استعمار  بازي، استثمار و سلطه خواري، تبعيض و پارتي رشوه

  به جهان گشود.
حجـابي و اخـتالط    شـدن برنامـة علمـي و بـي     هاي اسالمي در دوران استعمار با تبـاه  دولت

  جنسي آشنا شدند.
استبداد حاكمان، گماشتن مشاوران و رازداران نـااليق و برابـري زن و مـرد در كـاركردن     

  ي ملعون هستند. جات اين شجره هاي تخلي از ميوه ميوه
داري و مكيـدن خـون كـارگران چيـزي جـز ارمغـان        نظـام سـرمايه   معامالت ربوي، رشـد 

  استعمار نبودند.
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هاي مستعمره ماننـد وبـا انتشـار     هاست كه در دولت استعمار باني و مولد تمام اين تبهكاري
يافت و زندگي مردم را تباه ساخت و به سبب آن در جـاهليتي كـور و نـابودگر فـرو رفتنـد و      

  برگشتند، اگرچه نام تمدن و شهرنشيني بر آن نهادند.مردم به يك زندگي ابتدائي 
رزوهاي فقرا را در رسيدن به اهداف خود از ميان بـرد، زيـرا از كجـا رشـوه تهيـه      رشوه آ

  كنند تا به اهداف خود برسند؟
بـازي و نظـام    بازي و امتيازدادن به اعيان و تبارهـاي مخصـوص و تبعـيض و پـارتي     اشراف

به شهروندان درجـه يـك و درجـه دوم و چـه بسـا درجـه سـوم        نپوتيسمي سبب شد كه مردم 
چارگان  جويي تمام دنيا را روانة جيب حكام ساخت و بي تبديل شوند. و انحصارطلبي و سلطه

  بهره نمود. را بي
هاي مسـخ شـده و    شهامت و نسل هاي علمي و پرورشي، جوانان پست و بي شدن برنامه تباه

ه نه مردند و نه زن، نه شرقيند و نه غربي، نـه مسـلمانند نـه    سرگرداني را به جامعه هديه كرد ك
كافر، در شرق تولد يافته اند، اما با شير غرب استخوان گرفته اند. نسبت به پـدر و مـادر خـود    

حجـابي و   دانند! بي لجباز و نافرمانند و داراي طبيعت فاسد هستند، دايه را از مادر دلسوزتر مي
شـود و آتـش آن خـاموش     را بيدار ساخت كه كنتـرل نمـي   برهنگي زنان اين شهوت سركش

ي  گردد و مردم با حرص شديد و غير قابـل اشـباع بـر آن هجـوم آوردنـد، خـود را بـرده        نمي
اي از وسايل زندگي تبديل شـد   ي جنسي و مأنوس آب گنديده ساختند تا زن به وسيله غريزه

خود را فدا كننـد، بلكـه تبـديل بـه     كه مردم جهت دستيابي به آن نيرو و مال و وقت و جواني 
ها متوجه آن گشت، در برابر آن تعظيم كرده و جان خـود را در ايـن    معبودي شد كه صورت

ورتـر سـاخت و بـر آن     كنند، اختالط جنسي اين فتنه را مشتعل و آتش آن را شعله راه فدا مي
روختـه از حـال   حرارت بخشيد تا مردم دور آن جمع شوند، مطربان در مقابـل ايـن آتـش براف   

زدنـد و بـازيگران از سـوز و گـداز آن بـه خـود        رفتند. شاعران از شدت زبانة آن فرياد مي مي
  بردند. پيچيدند و بقيه مردم به حرارت آن پناه مي مي

ها سركوب كـرد،   استبداد حكام مردم را خوار ساخت و مردانگي و شرف را در نفس آن
ل هيچ ظلمي مقاومت ننمودند، به خواري تن دادند و پس سر خود را پايين انداختند و در مقاب
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در مقابل اين شكست تسليم شدند و براي شكسـت كـف زدنـد، مشـاوران و رازداران خـائن      
هـا محبـوب سـاختند، و هـر      هاي حكام را تزيين كردند، هرچيـز منفـوري را نـزد آن    تبهكاري

نان دور كردند. تساوي مرد و اي به آنان نزديك شد و هر خيرخواه و مخلصي را از آ پيشه ستم
پذير و كارا شد. و زنان به كارهاي عمومي گماشته  زن در كار باعث بيكاري جوانان مسئوليت

ي آن را داشـتند و نـه بـا روحيـات آنـان       آمدند و نه سررشـته  ي آن برمي شدند كه نه از عهده
ن بيكاران، باندهاي قاچـاق  ها به ازدواج كاسته شد و در ميا سازگار بود. بنابراين، از تمايل آن

شكني آغاز شد كـه روزي خـود را از    و خرابكاري و دزدي و آدم ربايي و ناهنجاري و قانون
  كردند. راه راهزني و خشونت تأمين مي

ربا دارايي مردم را هضم و نابود كرد و به جيب استعمارگران فرستاد؛ چرا كـه مـديريت و   
ي مـاده   داري مـردم را بـرده   . حاكميت نظام سـرمايه ها بود مسئووليت تمام كارها در دست آن

ها به جوش آورد تا  ي حقد و كينه را در دل آن ساخت و تسلط بر كارگران و برزگران كوره
ي شوم يعني نظام كمونيستي پا به جهان نهاد. اين نتيجـه و ثمرهـاي شـوم اسـتعمار در      اين بچه

يي تلخ و آلوده است  بيني همچون ميوه ه ميمناطقي بود كه چشم اميد بدان بسته بودند، چنانك
  كند. كه در آن كشورها بال و مصيبت آفريد و پيك شوم و بديمن آن دنيا را تهديد مي

حجابي و اختالط جنسي و تساوي كار بين زن و مرد چگونـه دنيـا    * دوست دارم بدانم بي
دهند؟ چگونـه   ر ميي تمدن س ها زمزمه كند؟ در صورتي كه شرق و غرب از آن را تهديد مي

پنـداري كـه جهـان آن را     ي را فسـاد مـي  هاي علمـي و معـامالت ارضـ    قي در روشرشد و تر
  پندارد؟ اصالح و شكوفايي تمدن مي

اي بـه   هـا از جهـت شـكلي و موضـوعي حالـت سفسـطه       ي اين موضوع در باره ** مناظره
سي پوشـيده نيسـت،   خودگرفته است، اكنون كه جبنة شر آن توضيح داده شد و فساد آن بر ك

شايد آنچه كه من توضيح دادم براي كساني كه صـاحب قلـب بيـدار و متفكـر هسـتند كـافي       
مـة  هـاي عال  كـنم كتـاب   كنـد، او را توصـيه مـي    باشد. اما اگر كسي به اين اشارات اكتفا نمـي 

اب اسـتاد  و آنچه را جنـ  »ربا«و  »حجاب«هاي  األعلي مودودي به خصوص كتابم ابووحمر
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هـاي   اسالم و نابسـاماني «نوشته است و  »ةحر ميةسالاإل بيةنحو تر«ندوي در كتاب  ابوالحسن
  را مطالعه كند. /از شهيد اسالم مرحوم سيد قطب  »روز

رسد كه او را به سوي حق  هايي مي ها را مطالعه كند به دانستني معتقدم كسي كه اين كتاب
  نمايد. هايش را برطرف مي برگرداند و شبهه

هـا   گران چگونه نابودي و ويراني را به مستعمرات آوردنـد در صـورتي كـه آن   * استعمار
  كردن ممالك دست باالي دارند؟ كنند كه در متمدن ادعا مي

كنـد   بـار مـي   ** خودت تمدن و پيشرفتي را كه استعمار آورد و ما را در آوردن آن منـت 
افتـادگي باعـث    و عقـب  افتادگي نبود، و اين فسـاد  ديديد. در حقيقت چيزي جز فساد و عقب

ايجاد آشفتگي در اوضاع و به دنبال آن فساد جامعه و سقوط اخالقي شد چنانكـه مملكـت را   
ثباتي و ناآرامي قرار داد و فرصت را براي سـودجويان مهيـا كـرد تـا در غفلـت       در معرض بي

فرمانروايــاني كــه تــا بــيخ گــوش در فســاد غــرق شــده بودنــد و شــب و روز را در عياشــي و  
  كردند بر قدرت و حاكميت خود در منطقه بيفزايند. شگذراني سپري ميخو

راندن  هاي مختلف جهت بيرون ها و انقالب * اكنون فهميدم كه با توجه به چه دالليلي قيام
  ها آغاز شد. شدن از زير سلطة آن اين استعمارگران و خارج
  ** منظورت چيست؟

  ها ثمر آن را چيدند. * منظورم اين است كه استعمار اين بالها را به وجود آورد، و انقالبي
  ها چيست؟ ي اين قيام ** نظرت در باره

  ي طبيعي فسادهاي استعمار بود. بخش نتيجه هاي آزادي ها و حركت * قيام
  ده است.اي اما بسياري از مسايل هنوز بر تو پوشيده مان ** به چيزهاي كمي پي برده

  * پس نظر شما چيست؟
  هاي فاسد استعماري بود. ي سياست جيرهني جديدي از ز ** اين هم حلقه

  * چطور؟ مگر جز اين است كه براي طرد استعمار دست به قيام زدند؟
دادن بـه سياسـت    ** اين همان چيزي است كه بر تو پوشيده مانده است. استعمار بر ادامـه 

ورزد. بنابراين، هرگاه حاكميتش در جايي، مـتعفن و لـوث    ار ميخود و زدودن موانع راه اصر
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 ايآلـود نمـود، از بـيم رسواشـدن و عـدم تسـلط در اد       شد و بيني فرمانبرداران را بـدان زكـام  
نمود و انقـالب را   رسالت استعماري خود، كساني را تحت مديريت خود براي قيام تربيت مي

لـوح   نگـر و سـاده   سـاده  دايت كرده و بـا ايـن افـراد   زير لواي شعارهايي فريبنده به نفع خود ه
نمود و بدينصورت اهـداف اسـتعماري خـود را در شـكل و      انقالب را به نفع خود هدايت مي

  دادند. شمايل جديد ادامه مي
كنند و  بينيم انقالبيون استعمارگران را از منطقه بيرون مي * اين چطور ممكن است؟ ما مي

  كه صد در صد با استعمار مخالف است؟گيرند  اي در پيش مي جبهه
كنندگان هويت خود را  راندن استعمارگران يك طرح هماهنگ شده بود تا قيام ** بيرون

  ها سپرده شده بود مخفي كنند. زير پوشش ضخيم آن در وراي قيام چنانكه بدان
هـا   آني ديگر، راندن استعمارگران از اين مناطق هيچ زياني به اهداف اسـتعماري   از جنبه

رساند؛ چرا كـه اشـغال ايـن منـاطق در زمـان موشـك و امـت روش نـوين جنگـي بـراي            نمي
استعمارگران اهميتي ندارد. بنابراين، با اراده و تصميم خود از كشورهاي زيادي بيرون رفتنـد  

رفـتن   ي كشورها بدون انقالب و قيام مردمي بيرون رونـد. پـس بيـرون    و قرار گذاشتند از بقيه
اظهـار انقـالب در لبـاس     -1ها از دو جهت حائز اهميت بـود:   ان از مناطق براي آناستعمارگر

ي كالني كه استعمار در مناطق دور دست براي  جويي در مصرف بودجه صرفه -2گرايي.  ملي
كرد و روش جديد كه ظاهراً مخالف خط و مشي استعمار است خود نوع  سربازانش خرج مي

  ي استعماري است. ديگر از حيله
  * چگونه؟

** اسـتعمار بـه نتيجـه رســيد كـه مـردم از آن ناراضـي و بيزارنــد و عالقمندنـد كـه نظــام         
كمونيستي را بيازمايند. چرا كه مردم پيرامون نظام كمونيستي رؤياهاي زيبا و شـيريني در سـر   

  پروراندند. مي
در صورتي كه ي اهتمام زياد آن به نيازهاي مردم باشد  به همين انقالب در لباسي كه نشانه

چشانيدن اين ثمر تلخ و شوم (كمونيسـتي)   -2ي آن مجري اهداف استعماري بود.  اجراكننده
خورده تا بـا چشـيدن تلخـي، ديگـر بـه آن نيانديشـند، بلكـه خواسـتار          به مردم مغرور و فريب
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ي خـود بـه آغـوش اسـتعمار برگردنـد و       و با عالقه )برگشت به حالت اوليه (استعماري باشند
  ها سلطه و نفوذ داشته باشند. شيوه براي هميشه بر ملت بدين

هـايي   اين تار و پود استعمار است و آنچه گفته شد صفات آن است و به بحران و مصـيبت 
  كه در مناطق تحت نفوذ استعمار به وجود آمد اشاره كرديم.

 ي برخـورد  هـاي اسـتعمار آشـنا شـديم، وقـت آن اسـت كـه در بـاره         * اكنون كه با نشانه
  ي خود به بحث و تبادل نظر بپردازيم. شده هاي گشوده مسلمانان با سرزمين

هـا و   ي آن هـا بـود نـه همـه     هاي استعمار گفته شد، مهمترين آن ** آنچه كه در بارة نشانه
شايد منظور شما اين است كه فاتحان مسلمان چگونه برخورد كرده اند؟ آيا سياست آنان نيـز  

  امروز بوده است يا طوري ديگر؟مانند سياست استعمارگران 
  * بلي؟

هـا بـراي اهـداف اسـتعماري، در تـاريخ       ** عالمت اول كه عبـارت بـود از تسـخير ملـت    
فتوحات اسالمي نام و نشاني ندارد. چنانكه فتوحات اسالمي در شرق و غرب گسترش يافـت  

لك از ابتدا تـا  تا جايي كه لشكريان اسالم درهاي چين و فرانسه را كوبيدند، و سكان اين مما
انتها در مقابل فتوحات اسالمي خاضعانه تسليم شدند و در تاريخ هرگز اشاره نشده اسـت كـه   

مسـأله بـه طـور كلـي      مسلمانان كسي را به بندگي گرفته يا ملتي را خوار ساخته باشـند، بلكـه  
  عكس بوده است.

شهروندان آن منطقـه  رسيد. بنابراين،  از خودشان به مناطق مورد نظر ميها پيش  عدالت آن
  دادند. ها را در فتح مملكت خود ياري مي آن

نهادن به عدالت عمرو بن عاص و نجات خويش از زير  ارجها بودند كه براي  خود مصري
  هاي مصر ياري دادند. ها او را در فتح قلعه ستم رومي

ر قلعـة  شدن بـ  و ساكنان آن ممالك خود ايشان بودند كه محمد بن قاسم ثقفي را در غالب
   محكم آنجا ياري دادند.

گويد: همانا طرز برخـورد عمـرو    مي »زعماء اإلسالم«دكتر حسن ابراهيم حسن در كتاب 
بن عاص با قبطيان مصر دليل بر تسامح و آسانگيري اسالم است، و اين هم عجب نيست چـرا  
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ر نمـود و  ها را دوست داشـت و بـين ايشـان عـدالت برقـرا      كه آنان او را ياري دادند، پس آن
شروع به آبادسازي مملكت ايشان كرد. بنابراين، با حسن سياست در بين عموم مصـريان و بـه   
ويژه در ميان قبطيان انس و الفت ايجاد نمود تا با او ياور و با مسلمانان بـرادر شـدند و فضـاي    

تند، حتي ها سايه افكند، و از ظلم و استبداد روميان نجات ياف آرامش و اطمينان بر سرزمين آن
به راستي در شهر اسـكندريه  «گويد:  دارد و مي شحالي خود برميبطريرك بنيامين پرده از خو

ديـن و مرتـد مرتكـب شـده بودنـد، بـه آرامـش و         هايي كه ستمگران بي بعد از فشارها و ظلم
  .)1(»گشتيم رسيديم ياطميناني كه دنبالش م

عمر بن خطاب با والي خود، عمرو بن  تاريخ با عزت و افتخار داستان برخورد امير مؤمنان
كنـد. هنگـامي كـه پسـر عمـرو بـن عـاص بـا يـك           را براي همه جهانيان بازگو مـي  �عاص 

ي قبطي مسابقه داد و به علت باختن در مسابقه چوبي بر سر او زد و گفـت: چطـور از    پسربچه
دسـتور   گيري؟ مرد قبطي نزد خليفه شكايت كـرد و خليفـه   پسر محترمترين شخص سبقت مي

داد كه تحقيق شود و زماني كه ادعاي مرد قبطي ثابت شد، عمرو بن عاص را همراه فرزندش 
ي قبطي داد و گفت: بدان صورت كه تـو را زده اسـت    احضار كرد و چوبي به دست پسربچه

عمـرو بـن    ترين شخص هستي! سپس بـه  او را بزن و به پسر عمرو بن عاص گفت: پسر محترم
خـواني و حـال آن كـه     از كي و چطور مردم را به بندگي فـرا مـي  «مود: عاص نگاه كرد و فر

  ؟؟؟)2(»ها را آزاد به دنيا آورده اند آنشان  مادران
ها توسط مسلمانان فتح  هايي است كه مملكت آن اي از برخورد مسلمانان با ملت اين نمونه

  گرديده و اندكي از آنچه كه صفحات تاريخ را پر كرده است.
هاي مستعمره حتي در شرايط كنوني  ورد كجا و برخورد استعمارگران با ملتپس اين برخ

  زنند كجا؟ كه دم از حقوق بشر مي
كنـيم: سـربازان انگليسـي بـه حقـوق كشـاورزان        اشـاره مـي   »دنشـواي «ما اينجا به حادثـه  

هـا   كش كه با رنج و عرق مشغول كشاورزي بودند تجاوز كردند و محصول گندم آن زحمت

                                           
  .132زعماء اإلسالم، ص  -)1(
  .99مناقب عمر ص  – 198/  2الفاروق عمر:  -)2(
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هـا بـه كشـتن يـك سـرباز در قبـال        ارزشي به آتش كشيدند. زماني كه مصـري  ولة بيرا با گل
سوختن تمام محصـوالت كشـاورزي خـود اقـدام كردنـد، دولـت انگلـيس تعـداد زيـادي از          

  مصريان را اعدام كرد.
خوانـد تـا جلـو چشـم او فرزنـدش را كـه        ي مسلمانان والي خود را از مصر فـرا مـي   خليفه

دهـد. و حكومـت عـالي مقـام ملكـه       ده است، قصاص كند و به او تذكري قبطي را ز پسربچه
انيا در مقابل يك نفر تجاوزگر كه محصوالت كشاورزي مملكت مصر را به آتش كشيده تيبر

  كند! و اقدام به ويراني مملكت نموده است حكم اعدام تعداد زيادي از مصريان را صادر مي
  پس فتوحات اسالمي كجا و استعمار كجا؟

ترديد اين جزء افتخارات هر مسلماني است، و ما بايد در جهان به اين عدالتي كه در  بي* 
سايه دولت اسالمي پرورش يافته است، بباليم و به اين آزادي كه زيـر پـرچم اسـالم پيشـتر از     
چهارده قرن پيش به وجود آمده و اكنون در عصر اتم و موشك و پيشرفت علمي مردم از آن 

  ر كنيم.محرومند، افتخا
  ارتجاع كجاست؟ وحشيگري كجاست؟ در قرن هفتم ميالدي يا قرن بيست؟

شده بـود، فتوحـات اسـالمي     ي كشورهاي فتح كشي از سرمايه ** اما عالمت دوم كه بهره
شـده بـرد و فاتحـان مسـلمان نسـبت بـه مـال مـردم          برعكس خير و بركت را بـه ممالـك فـتح   

  پرهيزگارترين افراد بودند.
هاي معروف تاريخ آن روز را فـتح   تمندترين دولترودولت از بزرگترين و ث مسلمانان دو

هـاي مملكـت و    كردن شهروندان از سرمايه موردر تاريخ اين فتوحات اثري از مح كردند، اما
خورد، بلكه مسلمانان بر رفاه كشور فتح شده  كشي از آنان به مصلحت خود به چشم نمي بهره

ورزيدنـد، و ايـن    اصـرار مـي   –از نظر مالي و چه از نظـر جـاني   چه  –و عدم ظلم به مردم آن 
  ها به اسالم و دفاع از حاكميت آن شد. باعث جلب محبت شهروندان و گرويدن آن

  گويد: مي »زعماء اإلسالم«دكتر حسن ابراهيم حسن در كتاب 
ا هاي كالن مردم را به ستوه نياورد، بلكـه طبـق شـرايط صـلح بـ      عمرو بن عاص با ماليات«

ي اشخاص در سال از دو دينـار تجـاوز    آميز برخورد كرد، و جزيه ها و به صورت مسالمت آن
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نكرد همچنين در گردآوري خراج و ماليات وضـعيت محصـول را از جهـت كـم و كسـر در      
شـد در گـردآوري آن تـأخير     كرد و همين طرز برخورد باعث مـي  هنگام برداشت رعايت مي

هـا اجـازه داد كـه     مقدار ماليات، مختار ساخت. همچنين بـه آن  كند، و روستاييان را در تعيين
مقداري از دارايي را به تعمير كليساها اختصاص دهند و اين برخورد فقـط مخصـوص عمـرو    
بن عاص با اهل مصر نبود كـه ايـن ويژگـي و خصوصـيات هريـك از فاتحـان مسـلمان بـود.         

پيمـان بسـت كـه در مقابـل حمايـت و       ابوعبيده بن جراح زماني شام را فتح كرد، با مردم شام
ها جزيه بگيرد ابوعبيده جزيه را دريافـت كـرد، امـا زمـاني كـه از نـاتواني خـود و         دفاع از آن

  هجوم به مسلمانان مطلع شد جزيه را به مردم برگرداند. آمادگي لشكر روم جهت
  گويد: دكتر بدوي عبداللطيف مي

شام منعقد شـد، ابوعبيـده متعهـد شـد كـه در      در پيماني كه بين ابوعبيده بن جراح و اهل «
هـا برگردانـد و    به آنها حمايت كند، اما طولي نكشيد كه جزيه را  مقابل دريافت جزيه از آن

رداند، بر تعهـدات  دهيم، اما اگر خداوند ما را پيروز گ آنچه را گرفته ايم برگشت مي«گفت: 
  .)1(»خود پايبنديم

اي  توانست سرمايه مملكت را بربايد جزيـه  رگران ميابوعبيده در حالي كه همچون استعما
ها بازگرداند. و  كه از اهل شام گرفته بود از بيم آن كه نتواند بر مهاجمان آنان فايق آيد به آن

شدن معذور بودنـد؛   برگشت جزيه ناشي از زهد و تقواي مسلمانان بود و گرنه به علت مغلوب
ها از شأن و شخصـيت فاتحـان مسـلمان بـه      لتاما سودجويي، غارت و سرقت رزق و روزي م

دور است؛ بلكه فتوحات اسالمي براي مردم مظهر رحمت و براي دنيـا نـور، و بـراي جهانيـان     
هدايت است. بنابراين، زماني كه يكي از واليان عمر بن عبـدالعزيز از او درخواسـت كـرد بـه     

گيرد خليفـه از او خشـمگين   آوردگان اهل كتاب جزيه ب علت كسر بودجه بيت المال از ايمان
  شد و به او نوشت:

آوردگان اهـل كتـاب اسـت،     نفرت خدا بر اين پيشنهاد كه مبني بر گرفتن جزيه از اسالم«
. آري، فاتحان مسـلمان بـا   »گير ن هدايتگر فرستاده نه مالياتچرا كه خداوند محمد را به عنوا

                                           
  .31النظام المالي المقارن:  -)1(
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لـم و سـودجوي و چپـاول و    كردنـد، و از ظ  شده چيـنن برخـورد مـي    شهروندان شهرهاي فتح
  فرما بود. غارت خبري نبود، بلكه عدالت و مساوات و تساهل و انصاف حكم

  ي سوم صحبت كنيم. * خدا پاداش خيرت دهد، لطفاً پيرامون نشانه
هـا را فريـب    ** منظورت گسترش فساد در گوشه و كنار مستعمرات است تا به آساني آن

  يرند؟ها را به دست گ دهند و زمام امور آن
  * آري، آري،.

** مسلمانان در فتوحات خود صاحب يك رسالت آسماني بودند كه خداوند آن را براي 
هـايي كـه سـايه سـياه خـود را بـر        دادن به هرج و مرج ها و پايان مبارزه با شيوع فساد در جامعه

مـل  سرزمين افكنده بود نازل كرد. و براساس اين قاعده اسالم به تحقق اهداف خـود جامـة ع  
  خواري مبارزه كرد. پوشانيد و با لبيك به نداي الهي، با رشوه

﴿Ÿωuρ (#þθè= ä. ù' s? Νä3s9≡uθøΒ r& Νä3oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$Î/ (#θä9ô‰ è? uρ !$yγÎ/ ’ n< Î) ÏΘ$¤6çtø: $# (#θè= à2ù' tG Ï9 $Z)ƒÌ� sù ôÏiΒ 

ÉΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øOM} $$Î/ óΟ çFΡr&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∇∇∪﴾  :188[البقرة[
تان را ميان خودتان به  و اموال« 

ت مدهيد تا بخشي از اموال مردم را به ] قسمتي از آن را به قضابه عنوان رشوه[ناروا نخوريد و 

 اللَّه لَعن«. پيامبر اسالم فرموده است: »دانيد گناه بخوريد؛ در حالي كه خودتان هم خوب مي
ىاشالر ىشترالْمگير را لعنت كرده است ده و رشوهنده خداوند رشوه« )1(»و«.  

هايي را كـه بـه حاكمـان تقـديم      كشي و استثمار مبارزه كرد و هديه همچنين اسالم با بهره
ي آن را بـه عـذاب سـخت قيامـت تهديـد كـرده اسـت.         دهنـده  شد تحريم كـرد، و انجـام   مي

سـاعدي  روايت كرده اسـت: از ابـي حميـد     »هديه كارگران«خود در باب ابوداوود در سنن 
آوري صـدقات   روايت شده است كه پيامبر خدا مـردي از قبيلـة أزد را بـه نـام لتبيـه بـر جمـع       

گماشت. پس از مدتي آمد و گفت: اين براي شما و اين نيز به خودم هديه شده است، پيـامبر  
خدا بر باالي منبر رفت و خدا را سپاس و ستايش گفت، و فرمود: اين چه خبـر اسـت كـه مـا     

گويد: اين براي شما  گردد و مي آوري كند، سپس برمي فرستيم كه صدقه را جمع كسي را مي

                                           
  سنن ابوداود، سنن ترمذي و مسند احمد. -)1(
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نشيند تا ببيند كه آيـا بـه    ي پدر و مادرش نمي و اين نيز به خودم هديه شده است! چرا در خانه
آورنـد   دهند يا نه؟ هركس از شما كه اين كارها را انجام دهد روز قيامت او را مي او هديه مي

آورد و  دهد و اگر گاو برده باشد صداي گاو را درمي باشد صداي آن را سر مياگر شتر برده 
كند، سپس دستش را آنقدر باال برد تا موهاي زير بغلش  اگر گوسفند باشد مانند آن بع بع مي

  .»بلَّغت هلْ اللَّهم بلَّغت، هلْ اللَّهم«را ديديم، بعد از آن گفت: 
كننـدة   كنندة امت و نقض تبعيضات پايان داد و آن را فساد و هالك بازي و اسالم به پارتي

يـك زن  «روايـت كـرده اسـت:     لداوود از عايشـه  هاي داوري و حكومت خواند. ابو پايه
ي او بر قريش سنگين آمد. گفتند: كسـي را نـزد پيـامبر     مخزومي مرتكب دزدي شد و جريمه

نـزد او   دگـار زيـد و محبـوب پيـامبر بـود     بفرستيم كه براي او شـفاعت كنـد؛ اسـامه را كـه يا    
حـدود   اسامه گفت: اسامه! چگونه در اجرايفرستادند. اسامه با پيامبر صحبت كرد و پيامبر به 

كني؟ برخاست و در سخناني گفت: سبب هالكت پيشينيان شما آن بـود كـه    خدا شفاعت مي
كردند حدود  دزدي مي گذاشتند و اگر ضعيفان ها را آزاد مي كردند آن اگر اشراف دزدي مي

  .»برم تر محمد دزدي كند دستش را مينمودند، قسم به خدا اگر فاطمه دخ مي را برايشان اجرا
ي  ها و اصول سالمي بنـا نهـاد كـه بـا برنامـه      و پيرامون برنامة علمي نيز، اسالم آن را بر پايه

جب كرد، و هـر آن  اخالق اسالمي متناسب بود. فراگيري علمي را بر هر زن و مرد مسلمان وا
انگاري كند يا زير آن شانه خالي نمايد در اسالم گناهكـار اسـت. و فراگيـري     كه از آن سهل

ها استوار است به عنوان فرض كفايه قرار داد و اگر تمام  هايي را كه زندگي مردم بر آن دانش
ديگران در آن ها گناهكارند، و اين كه  انگاري كنند همة آن مسلمانان در هنري از هنرها سهل

دهـد و ايـن    به حد نبوغ برسند و خوب آن را فرا گيرند مسلمانان را از عذاب خدا نجات نمي
  بدان خاطر است كه تا مسلمانان سربار ديگران نشوند و زندگي خود را خود تأمين كنند.

 فيه يطْلُب طَرِيقًا سلَك ومن، مسلمٍ كُلِّ علَى فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب«فرمايد:  مي �پيامبر اسالم 
 وإِنَّ، يصنع بِما رِضى الْعلْمِ لطَالبِ أَجنِحتها لَتضع الْمالَئكَةَ وإِنَّ ،الْجنة إِلَى طَرِيقًا لَه اللَّه سهلَ علْما
طلب علم بر هر « )1(»الْكَواكبِ سائرِ علَى الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ كَفَضلِ الْعابِد علَى الْعالمِ فَضلَ

                                           
  المنذري در ترغيب و ترهيب. -)1(
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مسلماني واجب است، آن كه راهي را در پيش گيرد كه در آن تحصيل علم كند، خداوند 
كند، و همانا فرشتگان به خاطر رضايتي كه از كارش  برايش راهي به سوي بهشت آسان مي

ه در ز عالم بر عابد مانند امتياز ماگسترانند، و امتيا هاي خود را براي طالب علم مي دارند بال
  .»شب بدر بر ساير ستارگان است

هاي جنسي، مبني بر رعايت شـرافت و   ي برهنگي زنان و اختالط اما موضوع اسالم در باره
كند كه در ميان زنان دنيا به خود افتخـار   كرامت زنان است و زنان مسلمان را چنان سربلند مي

اب، فضـيلت و كرامـت پوشـيده و بـا نيـروي قـوي از شـرف و        ها را با حجـ  كنند؛ چنانكه آن
گويـد:   رحـوم مصـطفي صـادق رافعـي مـي     ها را مسلح و نيرومند سـاخته اسـت. م   كرامت، آن

ها را با يك پوشش مرواريدي  اسالم به خاطر آن حجاب را بر زنان واجب كرده است تا آن«
  .»زين سازدم

ر است، ايـن  نابغه و دلير و قهرمانان سلحشواز نظر اسالم زن معدن تشكيل و تربيت مردان 
ظف است تا اين مسؤوليت مهم را ادا كند و زماني كـه تنهـا مشـغول    ساز مؤ ي انسان سرچشمه

هـا و   هاي كالن و بزرگي را بـه بشـريت تقـديم كـرد و صـحنه      به اداي اين وظيفه بود، سرمايه
ش را بـا مـردان تربيـت    هاي مختلف جنگ و صلح، سياست و حكومت و ادبيات و دانـ  ميدان

  شده در آغوش خود پر كرد.
اي خلق كرده است كه قابل دگرگوني و تغيير  ساز را به گونه ي انسان خداوند اين كارخانه

و تحول نيست و آن كه بخواهد آن را از وظيفه و مأموريت خود منحرف كند هم بناي آن را 
ست. و ثمر تلخ اين كارهاي به اصطالح ويران كرده و هم توليدات و نتايج آن را تباه ساخته ا

پـرور، امـروز مترسـك و     كنـيم، مهـدهاي قهرمـان    اصالح طلبانه را با چشم خود مشـاهده مـي  
آورند! كارگاهي كه زمان خود دنيا را از عفت و فضيلت پـر سـاخته بـود     عروسك به دنيا مي

داننـد   مسلمانان، نيك مـي  حيا ساخته است و اينك دان افراد پست و بي ها را زباله امروز خيابان
ساز بايد براي مسؤوليت اصلي خود فارغ شود و به چيزهايي خارج از  ي انسان كه اين كارخانه

ي خود نپردازد، پس در مقابل اين تغيير و دگرگوني ايستادند و به ايستادگي خـود ادامـه    نقشه
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مسـؤوليت اصـلي خـود     ايدخواهند داد تا دنيا به رشد خود نايل آيد و اين كارخانه از نو به ا
  كنند. تفاوت ميان تخريب و تعمير، و نور و تاريكي را درك مي بپردازد. بنابراين، مسلمانان

  * آيا منظورت آنست كه زن در خانه بنشيند و به كسب علم و دانش نپردازد؟
** نه، هرگز چنين منظوري ندارم، بلكه بر زن واجب است امور ديني و دنيايي خود را و 

  ه به نفع دنيا و آخرت اوست فرا گيرد.آنچ
تـر اسـت، مسـخ سرشـت زن و      اما گماشتن زن به وظايفي كه مرد بر آن توانـاتر و شايسـته  

  كردن او از وظايف اصلي است. خارج
ها مردم را در معرض فتنه و ارتكاب جرم  ها و گذرگاه حجاب در خيابان گسترش زنان بي

يابـد، و   وجود آن امت هرگـز پايـداري خـود را نمـي     دهد، و اين شكستي است كه با قرار مي
اسالم با اين پديده مبارزه كرده است تا امور را به اصول خود باز گرداند و پي در پي به كـار  

  خود ادامه خواهد داد.
سوزاند و كرامـت انسـاني    اسالم ربا را حرام كرده است، زيرا وبايي است كه اموال را مي 

هـاي سـالم،    سازد. اسالم بـا راه و روش  داران مي ي سرمايه مندان را بردهدهد و نياز را برباد مي
داران را كنترل ساخت تـا كسـي از حقـوق خـود محـروم نگـردد و        ي سرمايه قدرت و سيطره

آتش كينه و عداوت ميان مردم برافروخته نشود. بنابراين، قانون ارث را به اجرا گذاشت تا بـا  
شدن آن در دست مشتي افراد جلوگيري نمايد. زكات را  معهاي كالن از ج خردكردن سرمايه

داران بـا   بنياد نهاد و آن را به عنوان حق مشخص براي فقرا و نيازمندان تعيين كـرد تـا سـرمايه   
  استفاده از ضعيفان به استبداد نپردازند.

شده چنين بود. آيـا بـويي از اسـتعمارگري از     هاي فتح ن در مملكتبرخورد فاتحان مسلما
  رسد؟ ن به مشام ميآ

  * نه.
  ي اين كه فتوحات اسالمي استعمار بوده يا نه چيست؟ ** پس نظر تو اكنون در باره

  * اكنون فهميدم كه اين ادعا تهمتي بيش نيست.
���  



  

  اسالم در مقابل ظلم و استبداد

منتظر دوستم بودم، انتظار به طول انجاميـد و مـن خسـته شـدم؛ چـرا كـه او        در موعد مقرر
دت نداشت خالف وعده كند يا جلسه را ترك نمايد، مگر عذر موجه و بزرگـي بـراي آن   عا

داشته باشد، بيرون رفتم تا او را جويا شوم. نه ناچار به سوي دوستانش به راه افتادم، شب بـود،  
مردم نماز عشا را خوانده بودند، كمي درنگ كردم، سؤاالت زيـادي بـه ذهـنم خطـور كـرد،      

هـا را پيـدا كـنم؟ و معمـوالً      ه طرف كداميك از دوستانش بـروم؟ كجـا آن  كجا رفته باشد؟ ب
گذراندند، زياد نگذشت متوجـه شـدم،    هاي ديگر مي جوانان اين وقت را در تئاتر و سرگرمي

هاي رمضان  ها با يكي از برادران است، چنانكه يكي از شب اوه! امشب همان شب مالقات آن
  ها حضور يافتم. در مجلس آن

منزل آن برادر به راه افتادم، به آنجا رسيدم، در را زدم، در باز شد. اجازه گرفتم و  به سوي
، نشسـتم، هنـوز در   براي امر مهمي آماده ساخته بودنـد  داخل شدم. همه نشسته و گويا خود را

جاي خود كامالً مستقر نشده بودم، پيرمرد خوش سيماي به مجلس ما وارد شد، هيبت و وقـار  
در بر گرفته بود، سالم كرد و در ميان جوانان نشست، و سكوت سنگيني مجلس  سراپاي او را

م، گويـا روح ايـن   كـرد  نشست و احساس خشـوع و فروتنـي مـي    را فرا گرفت. لرزه بر تنم مي
هايمان طنين انداختـه اسـت.    ما در پرواز است و بر وقار و هيبت او بر نفس ملسپيرمرد بر سر 

هـا و آرزوهـا    هاي امام شهيد افتادم و روحم در فضايي از خاطره به ياد و خاطرة مجالس دسته
  ي عمرم را در آن فضا بگذرانم. كردم بقيه به پرواز درآمد كه آرزو مي
گـردم!! سـرم را بـاال     ها عالقمندم چـه وقـت اسـت دنبـال آن مـي      چقدر به امثال اين جلسه

تند، آهنگي كـه كلمـات و   آوردم و به دوستان نگاه كردم، ديدم همه غرق شوق و محبت هس
  ها را درهم آميخته بود سكوت مجلس را شكست. اشك

در جاي خود ساكت ساكت به انديشه فرو رفتم، آهنـگ اسـتاد پيـر بـود كـه آيـة زيـر را        
  كرد: تالوت مي
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، آيا شما را بـر تجـارتي راه نمـايم كـه شـما را از عـذابي       «
تـان جهـاد كنيـد،     به خدا و فرستادة او بگرويد و در راه خدا با مال و جان رهاند؟ دردناك مي

تـان را بـر شـما ببخشـايد، و      اين گذشت و فداكاري اگر بدانيد براي شما بهتر است. تا گناهان
هـايي كـه از زيـر درختـان آن جويبارهـا روان اسـت و در سـراهاي خـوش در          شما را در بـاغ 

خود كاميابي بزرگ است. و رحمت ديگر كه آن دوسـت   هاي هميشگي درآورد، اين بهشت
  .»داريد، ياري و پيروزي نزديكي از جانب خداست، و مؤمنان را بدان بشارت ده

شيخ جز تالوت آيات چيزي بـه سـخنان خـود نيفـزود، امـا تـالوت او از هـر سـخنراني و         
خواسـت   يكـرد، گويـا مـ    مـي  هـا را خـيس   گوشـد و چشـم   هـا را مـي   اي رساتر بود، دل خطبه
  هاي ما را خشك كند، سوال كرد: اشك

  دوستت كجاست؟
ي مبارك مواجه شدم، يكي از حاضـرين گفـت: او    گشتم، با اين جلسه گفتم: دنبال او مي

  به مسافرت رفته است و خواست جهت عذرخواهي خدمت شما آيد اما موفق نشد.
  ** خداوند حفظ كند.

شدم، ساكت ساكت، در درياي از فكـر و   همه ساكت شدند، و من نيز همراه آنان ساكت
خيال غرق شدم و از خود پرسيدم: راستي چه چيزي اين جلسات را تـا بـه ايـن حـد نـزد ايـن       

  جوانان محبوب كرده است؟!
معنـي هسـتند و    هـاي بـي   رفيقان و همساالن آنان اكنون مشغول خوشـگذراني و سـرگرمي  

  ها را پر ساخته اند. سينماها و مغازه

                                           
  .13 – 10سورة صف، آية  -)1(
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دانـد، و   شيريني ايمان و ذلت عبادت را غير از آنان كه چشـيده انـد كسـي نمـي    ترديد،  بي
رسـيده بودنـد و   ي ذكـر و عبـادت از او پ   بالفاصله به ياد سخن مرد صالحي افتادم كه در بـاره 

بريم كه اگر پادشاهان بـدان پـي برنـد بـراي      ما همواره در لذتي به سر مي«پاسخ داده بود كه 
  .»تازند شير بر ما مين از ما با شمگرفتن آ

  تواني امشب با ما باشي؟ شيخ گفت: مي
  گفتم: با دل و جان، اگر اجازه بفرماييد.

  گفت: پس براي ما سخن بگو، اسالم چگونه فرمانروايان را تربيت كرد؟
  ها بيرون كشيد؟ هاي طغيانگري و استبداد را از درون آن و چگونه خصلت

هـايي غريـزي هسـتند،     ها و جاذبه د آن جزء كششترديد سركشي نفس و استبدا گفتم: بي
رتبـه هرگـاه خـود را     هاي عالي گردند و به خصوص صاحبان مقام معموالً مردم بدان دچار مي

آورد و از مـردم   شـوند، قـدرت فسـاد مـي     بينند بدان سو كشـيده مـي   هاي مرمري مي ميان برج
ها را اجرا كننـد؛ امـا    امور آن خواهد گوش بگيرند و اطاعت نمايند و بدون جدال و ترديد مي

دهد كه بر ملتي كم خرد و كودن گماشـته شـوند    اين پديده بيشتر در ميان حاكماني روي مي
كننـد، امـا اسـالم ملـت را      وار تقليد مي آورند و طوطي ها را درمي كه همچون ميمون اداي آن

  كند. چنين تربيت نمي
كند كه بتوانند رسالت و مسووليت خود اسالم تالش كرده است مسلمانان را چنان تربيت 

اي از زمان آفريده شـده انـد كـه نقـش خـود را ادا       را بر دوش بگذارند و مسلمانان براي برهه
ها آفريده شده انـد تـا رسـالت آسـماني را كـه       ها سپري شود، بلكه آن كنند و سپس زمان آن

ست كـه رسـالت مسـلمانان    يك رسالت جاودان است در زمين به راه برند، و اين بدان معني ا
هـا بــه معنــاي   دادن حاكميــت در زمـاني از زمــان  تـا برپــايي قيامـت پايــدار اسـت؛ و از دســت   

شـدن و مقطعـي از تـاريخ     ي بيماري و بسـتري  ها نيست، بلكه مرحله شدن مسئووليت آن سپري
كننـد و   شود، مسلمانان باز خود را براي آن آمـاده مـي   ها وارد مي است كه بر هر امتي از امت
ي امـور از هـركس نيرومنـدتر و در حمـل      گيرنـد و آنـان در اداره   زمام امور را به دسـت مـي  

هاي محكم اسـتوار   ترند و اسالم جهت بنيادنهادن يك نظام سالم كه بر ستون مسئوليت شايسته



   

  ﴾89﴿     اسالم آيين رشد و ترقي
  

 

 

ها خوار نگردنـد، تـك تـك ملـت را نگهبـان و       باشد، و حاكمان دچار استبداد نشوند و ملت
حـق   امعـه صـرفنظر از ايـن كـه مجـرم كيسـت،      لت ساخته و به تـك تـك افـراد ج   پاسدار دو

تصحيح جرم را داده است، و گفتن سخن حق رو در روي حاكم ستمكار را دري از درهـاي  
كــرده اســت. چنانكــه  بهشــت ناميــده و آن را يكــي از ممتــازترين درجــات جهــاد محســوب

  فرمايد: مي �پيامبراسالم 

تن سخن حق در ممتازترين درجة جهاد گف« )1(»جائرٍ سلْطَان عند حق لمةُكَ الْجِهاد أَفْضلُ«
  .»روي حاكم ستمگر است

شدن با حمزه يعني سيد و سـرور   رتبه شدن در راه گفتن سخن حق را شهادت و هم و كشته
  فرمايد: داند. چنانكه پيامبر مي شهدا مي

»دياِء سدهةُ الشزمبن ح دببِ عطَّلهاه فَقَتلـه  الْمنرٍ فَأَمره وائام جإِلَى إِم جل قَامرسـيد  « )2(»و
ي بن عبدالمطلب است و همچنين مردي كه در مقابل فرمـانرواي سـتمگر قيـام     الشهداء حمزه

  .»ا بكشدكند و او را امر و نهي نمايد و فرمانروا او ر
مسـلمانان خوانـده شـود كـه     اين يك تئوري خشك و يك گفتـار نظـري نيسـت كـه بـر      

هركس بخواهد بدان عمل كنـد و هركـه بخواهـد آن را تـرك نمايـد؛ بلكـه اسـالم عمـالً از         
ها يك شـجاعت فرهنگـي و    مسلمانان چنين تعهدي را گرفته است. بنابراين، در شخصيت آن

بـل  پروا و با قلبي دور از ضعف، و نفسي دور از سسـتي در مقا  ادبي كاشته است كه مرد را بي
  كرد: دهد. و پيامبر با گفتار و عمل خود مسلمانان را چنان تربيت مي باطل قرار مي

 »إذا هابت أميت أن تقول للظامل يا ظامل، فقد تودع منهم وبطن األرض خـري مـن ظاهرهـا   «
ها خـداحافظي كنيـد!    هرگاه امت من از گفتن سخن حق در برابر ستمكار ضعيف شد از آن«

. حتي هر مسـلماني احسـاس   »اك براي آنان بهتر از روي آن استخهمانا در آن صورت دل 
كند كه اسالم او درست نيست مگر اين كه اين مسووليت را بـر دوش نهـد. ايـن احسـاس      مي

هـا اعـم از فرمـانروا و     ي خاصي از مسلمانان نيست، بلكـه مخصـوص تمـام آن    مربوط به دسته

                                           
  ابن ماجه. -)1(
  حاكم. -)2(
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ي  پـيش رو داريـم كـه تـاريخ در بـاره      خيفرمانبر است. و اكنون يـك نمونـه و الگـوي تـاري    
  زندگي امت آن را در صفحات خود حفظ كرده است و اين اصل را نهادينه ساخته است.

  ها گفت: كه به مقام خالفت گماشته شد در مقابل مردم ايستاد و به آن �حضرت ابوبكر 
ل كـردم  ام، بهترين شما نيستم، اگر نيك عم ته شدهشا، من به سرپرستي شما گماي مردم«

مرا ياري دهيد و اكر كج رفتم مرا به راه راست هدايت كنيد. صـداقت امانـت اسـت و دروغ    
گيرم و ضعيفان شما نزد  ها مي خيانت، مردمان قوي شما پيش من ضعيفند تا حق مردم را از آن

ها بگيـرم، هـيچ ملتـي جهـاد در راه خـدا را       شان را براي آن من قوي هستند تا به اذن خدا حق
كند و در ميـان هـيچ    ها را با ذلت و خواري مبتال مي كنند، مگر اين كه خداوند آن نمي ترك

هـا   يابـد، مگـر ايـن كـه خداونـد بـالي فراگيـر را بـر آن         مردمي فحشا و فسـاد گسـترش نمـي   
فرستد. اگر من از فرمان خدا و پيامبر فرمانبرداري كردم پس مـرا اطاعـت كنيـد و اگـر از      مي

دارد، به سوي نماز برخيزيـد  ماني نمودم، اطاعت شما در مقابل من مفهومي نخدا و پيامبر نافر
  .»اهللا رحمكم

سوي خدا برگشت بر مبادي خود پايبند بود و به سخنان خـود  ي اول تا زماني كه به  خليفه
آمــد و احساســات او نســبت بــه ايــن مبــادي دســت كمــي از  �عمــل كــرد، بعــد از او عمــر 

كس در مـن  هر«بر رفت و مسلمانان را خطاب كرد: بر باالي مننداشت؛  �احساسات ابوبكر 
قسم به خدا هرنوع كجي در تو ببينيم «مردي بلند شد و گفت:  »كجي ديد آن را راست كند

ي زنـدان   ، عمر نه خشمگين شـد و نـه او را روانـه   »يزي شمشير آن را راست خواهيم كردبا ت
دستور قطع زبان او را صادر نكـرد،   انروايان امروزكرد و او را به تبعيدگاه نفرستاد و مانند فرم

سپاس خدايي را كه در امـت  «خوشحالي او را تشويق كرد و گفت: بلكه با صورت گشاده و 
  .)1(»كنند جي عمر را با شمشير راست ميكساني قرار داده است كه ك �محمد 

بود كـه   خوشحالي و شوق عمر ناشي از يك صفت اخالقي محض نبود، بلكه بدان خاطر
شوند كه به امـور خـود اهتمـام ورزنـد و از      اطمينان داشت در ميان مسلمانان كساني يافت مي

دادن  بينند سكوت نكنند، شوق و خوشـحالي او ناشـي از فهـم امـت، در يـاري      خطايي كه مي

                                           
  .332أخبار عمر: ص  -)1(
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گرداندن خطاي بدكار بود. و اين برخورد در زندگي عمر اولين بار نبود تـا   نيكوكار و راست
ي خود را كنترل كرده و در ميان انبوه مـردم بـه    ود: شايد از خشم خود كاسته و عقدهگفته ش

خوشحالي و شوق تظاهر نموده است، و مانند فرمانروايـان فريبكـار بعـد از مـدتي بازگشـته و      
چون و چرا را صادر كرده و نيز از طريـق دسـتگاه امنيتـي و سـازمان مخفـي       فرمان اطاعت بي

بايسـت   پروا را تهديد نموده باشد. خير، امير مؤمنان چنان نكرده و نمي يصاحبان اين سخنان ب
ورزيد كه بر يك ملت آگـاه، فهميـده و داراي بلـوغ سياسـي و      چنين كند؛ بلكه او اصرار مي

اجتماعي و... حكومت كند كه به مسئوليت خود آشنا باشند و به خـوبي آن را انجـام دهنـد و    
فنظر نكنند. بنابراين، عادت او چنين بود كـه در طـول خالفـت    حق خود را بدانند و از آن صر

داد و بدون اين كه  ي صدر به پند و اندرز رعيت خويش گوش مي رويي و سعه خود با گشاده
پذيرفت، يك بـار پيرامـون    رنجيده و آزرده شود انتقاد و نصيحت را از كوچك و بزرگ مي

زد، پيرزنـي در آخـر مسـجد رو در     د فريـاد مـي  ي زنان در ميان مردم با صداي بلن تعيين مهريه
دهد، و تو  مي )1(روي او ايستاد و گفت: پسر خطاب!! چه شده است خداوند متعال به ما قنطار

اي «ي خود را پـس گرفـت و بـه خـود گفـت:      رأ �خواهي مهريه را محدود كني؟ عمر  مي
ت و كسي نشنيد كه پيرزن اين هم گذش )2(»هترند حتي پيرزنان!عمر! همة مسلمانان از تو آگا

  را به اتهام توهين به خليفه بازداشت و مجازات كنند.
دانيم شايد اگر جـوان   مر چه كار به پيرزني دارد؟ چه ميعشيخ گفت: شايد كسي بگويد: 

  كرد؟... بود او را مجازات مي مي
ري گفتم: در حقيقت به جاست كه گفته شود؛ چرا كه حاكمان مستبد به سن پيرزن و بيما

شوند!  دهند. و چه بسيارند پيرهاي فرتوتي كه با آهن و آتش شكنجه مي و ضعف اهميت نمي
هـاي خشـونت كشـانده     هاي شـكنجه و زنـدان   گاه و بسا بيماران فلج را ديديم كه به بازداشت

ها نشد، امـا تعـاليم اسـالم و مراعـات آن بـا       شدند! و بيماري اينان و سن آنان مانع شكنجه آن

                                           
  هاي مختلف متفاوت بوده است. قنطار وزني است كه در زمان -)1(
  .149مناقب عمر، ص  -)2(
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حاكمان متفاوت است و اسالم به فرمانبرداران در فضايي أمن و آزاد حق ابراز رأي و استبداد 
  مناظره را داده است.

اندازان در بارة موضع عمر نسبت به آن پيرزن را بپذيريم و مانند آنان  اگر ترديد اين شك
 �موضع تشكيك در پيش گيريم، در بارة موضع زير چه عكس العملي دارند؟ چنانكه عمر 

مـردي   »اي مـردم گـوش دهيـد و اطاعـت نماييـد     «كـرد، گفـت:    ر روزي كه سخنراني ميد
  .»كنيم اي پسر خطاب! و نه اطاعت ميگيريم  امروز نه گوش مي« برخاست و گفت:

  عمر گفت: چرا؟
اي چنانكه به هريك از مـاه   آن مرد گفت: تو در تقسيم اموال براي خود تبعيض قايل شده

  اي! آيا اين درست است؟ اما خودت بيشتر بردهاي،  يك دست لباس داده
  عمر گفت: عبداهللا! بلند شو و جواب بده.

عبداهللا بن عمر گفت: لباس پدرم كوتاه بود و من سهم خود را به او دادم تا آن را تكميـل  
  كند.

  .)1(كنيم دهيم و اطاعت مي آن مرد گفت: بفرما از اين پس گوش مي
تواننـد عـدم    موضع اميـر مؤمنـان را تفسـير كننـد و آيـا مـي      توانند  اندازان مي آيا اين شك

  بازداشت يا خشونت با آن فرد را بپذيرند؟
هاي خود را روي هم گذارند، بـاز در مقابـل ايـن     ها و ذوق و سليقه معتقدم آنان اگر عقل

موضع بزرگ، توجيه و تفسيري ندارند، جز اين كـه اعتـراف كننـد كـه ايـن ارزش ناشـي از       
  ي عمل پوشانده است. ي مسلمانان به آن جامه اسالم است كه خليفه عزت تعاليم

امارت و رياست در فرهنگ اسالمي چيزي نبود كه مردم براي كسب آن تـالش كننـد يـا    
دانسـتند   هـا مـي   مال خود را براي رسـيدن بـه آن صـرف تبليغـات رقابـت كننـد، چـرا كـه آن        

او را توفيق دهد كسي ديگر توانـايي  مسؤوليت بار سنگين و گراني است و جز كسي كه خدا 
حمل آن را ندارد و پيامبر، مسلمانان را نسبت به مشكالت رياسـت و امـارت و پيامـدهاي آن    

                                           
، فخري 146، در مناقب عمر آمده است كه آن مرد سلمان فارسي بوده است ص 194/  2الفاروق عمر:  -)1(

  .19، ص نيةسلطاالدر اآلداب 
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داد. امام مسلم از حسن  ها هشدار مي كرد و از ظلم به رعيت و نپذيرفتن نصيحت آن واقف مي
ر را در بيماريي كه سبب در صحيح خود روايت كرده است كه عبيداهللا بن زياد، معقل بن يسا

كـنم   ام نصـيحت مـي   مرگ او شد عيادت كرد، معقل گفت: تو را به پندي كه از پيامبر شنيده
ام كـه   شـنيده  �گفـتم؛ از پيـامبر    دهم آن را به تـو نمـي   دانستم به زندگي ادامه مي كه اگر مي

 علَيـه  اللَّـه  حرم إِالَّ لرعيته غَاش وهو يموت ميو يموت رعيةً اللَّه يسترعيه عبد من ما«فرمـود:  
اي از بندگان خدا كه خداوند او را به امارت رعيتي بگمارد و بـر آنـان ظلـم     هر بنده« »الْجنةَ

  .»كند اوند بهشت را بر او تحريم ميكند خد
گماشـت و او را   نمـي  كرد به امـارت  كسي را كه درخواست امارت مي �همچنين پيامبر 

كنـد   كرد كه امارت و رياست تكليف است نه تشريف. مسلم از ابوذر روايت مي نصيحت مي
گماري؟ پيامبر بر شانة من زد  كه گفته است: به پيامبر گفتم: اي رسول خدا! مرا به كاري نمي

راي و فرمود: اي ابوذر! تو ضعيف هستي و امارت امانـت اسـت و پيامـد آن در قيامـت جـز بـ      
دهنـد، خـواري و    هاي خود را خوب انجـام مـي   كنند و مسؤوليت كساني كه حق آن را ادا مي

  ندامت است.
پذيري و حساسيت آن در نفـس مسـلمانان بـه     توصية پيامبر پيرامون مسؤوليت و مسؤوليت
پذيرفتنـد كـه قـدرت انجـام آن را داشـتند و از       حدي رسيد كه مسلمانان تنها كارهايي را مـي 

ي  كردنـد. مسـلم از عـدي بـن عميـره      ها نبود صرفنظر مي ي كه در توان و مديريت آنكارهاي
اگـر كسـي از شـما را بـه كـار      «گفت:  از پيامبر خدا شنيدم كه ميكندي روايت كرده است: 

بـه محاكمـه   بگماريم، و او نخي يا مهمتر از آن بر مـا بپوشـاند روز قيامـت او را زنجيـر شـده      
مردي از انصار به سوي پيامبر برخاست و گفت: اي رسول خـدا!  «گويد:  عدي مي »كشند مي

  اي از من بگير. كاري را كه به من سپرده
اي، پيـامبر فرمـود: اكنـون     ام چنين و چنان گفته پيامبر فرمود: چه خبر است؟  گفت: شنيده

دهـد  گماريم در حد توان آن را خوب انجام  گويم: هركس از شما را كه به كاري مي هم مي
  آنچه كه منع شده است پرهيز كند. ر و ازادشود بر آنچه به او داده مي و
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هاي استواري كـه پيـامبر طراحـي كـرده بـود، زنـدگي و        ن براساس پايهفرمانروايان مسلما
مسئووليت خود را تنظيم كردندو مطمئن بودند كسي كه به ملت خود ظلم كند از بهشتي كـه  

  گردد. كند محروم مي براي آن تالش مي
هـا اهتمـام نـورزد روز قيامـت      هركس به واليت امور مسلمانان گماشته شود و به امـور آن 

  رسوا و پشيمان است.
گردد، و  شدن از آن جريمه مي طلب باشد و بر امارت حرص ورزد با محروم و هركس جاه

آورنـد و خداونـد    كسي كه از سرمايه مسلمانان چيزي بدزدد روز قيامت او را زنجير شده مي
  كند. ر حضور گواهان او را رسوا ميد

دانشمندان مسلمان بعد از رسول خدا مسؤوليت نصيحت و پند و تـذكر فرمانروايـان را بـر    
ي مستقيم منحرف شود و دچار انحـراف و لغـزش    عهده گرفتند تا نگذارند حكومت از جاده

ويـه رفـتم،   ابومريم ازدي گفـت: بـه مجلـس معا    ،نشود. ابوداود در سنن خود آورده است كه
خـوانم، از   ام و آن را بـراي تـو مـي    گفت: چه پيغامي براي ما داري؟ گفتم: حـديثي را شـنيده  

آن كه خداوند او را به سرپرستي كـاري از كارهـاي مسـلمين    «گفت:  شنيدم كه مي �پيامبر 
 بگمارد و او در برابر نيازمندي و احتياج و فقرشان مانع ايجاد كند خداونـد در روز قيامـت در  

كنـد. از ايـن رو معاويـه مـردي را بـراي       برابر نيازمندي و احتيـاج و فقرشـان مـانع ايجـاد مـي     
  .)1(»هاي مردم گماشت ساختن نيازمندي هبرآورد

احساس  �كردند و در مقابل خداوند فرمانروايان مسلمان اين تعاليم را خوب احساس مي
شما هستم و بـس، جـز ايـن    من هم يكي از «گفت:  مي �كردند. عمر  سنگيني مسؤوليت مي

هـا ايـن    كه پيامد قيامـت مـن بيشـتر اسـت، و در ميـان آل عمـر كـافي اسـت كـه يكـي از آن          
مسووليت را حمل كرده باشند. اگر من از زير بار اين مسووليت به صورت سر بـه سـر بيـرون    

  .)2(»گويم را سپاس ميروم چنانكه نه ضرر كرده باشم و نه منفعت، خداوند 

                                           
  ).1332)، ترمذي (2948ابوداود ( -)1(
  .217، مناقب عمر، ابن جوزي، ص 252، نجار ص ءالخلفا -)2(
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دانست، وقتي  يت او به حدي رسيد كه خود را در مقابل هرچيز مسؤول مياحساس مسؤول
هاي پاك و حـالل را بـر نفـس خـود تحـريم       شد، خوردني كه مردم گرسنه بودند او سير نمي

سـالي كـه    - »عـام الرمـاده  «ه نمايند. روايـت كـرده انـد كـه در     كرد تا مردم از آن استفاد مي
رفـت از شـدت گرسـنگي     ر حالي كـه از منبـر بـاال مـي    د –قحطي مسلمانان را به ستوه آورد 

  كرد با دستان خود شكمش را زد و گفت: شكمش صداي قرقر مي
. در »يا نكني از روغن و عسل خبري نيستقسم به خدا تا مسلمانان سير نشوند صدا كني «
اگـر در  «گفـت:   نكرده بود، و مـي  ي فرمانروايي خود حتي حقوق حيوانات را فراموش حيطه

چرا راه را براي آن همـوار   دهد كه م پاي گوسفندي بلغزد خداوند مرا مورد سؤال قرار ميشا
  .»نكردي

يكي از حاضرين گفت: اين نوع بيداري در امت اسالمي و آن عدالت در فرمانروايـان آن  
ها قابل ذكـر نيسـت و    هاي و زندگي امت فقط زمان كمي ادامه داشت؛ چنانكه در عمر دولت

رضـوان اهللا   –هاي ايماني در مسؤوليت فقط مخصوص زمـان خلفـاي راشـدين     اين حساسيت
  بوده است. –عليهم أجمعين 

  اي؟ ** اين معلومات را كجا كسب كرده
  * از معلم تاريخ شنيده ايم.

ها  ** اين دروغ عليه اسالم و ناشي از مكر و كيد دشمنان است. بلكه خالفت اسالمي قرن
است، و به خاطر آن كه اين شبهه را از وجـود   يز پشت سر نهادهمتمادي را با اين سرشت متما

  تو بزدايم ناگريزم به چند مثال اشاره كنم تا دروغ دشمنان روشن گردد.
هاي مختلـف هچـون خلفـاي راشـدين بـوده       كه خالفت اسالمي در زمان من مدعي نيستم

رضـوان   –دين است و اين چيزي است كه از توان بشريت خارج است؛ چرا كه خلفـاي راشـ  
هاي امت اسالمي را معين نموده  الگويي بودند كه خصوصيات و ويژگي –اهللا عليهم أجمعين 

ي  هـا جامـه   و اصول و مبادي حقيقي و واقعي آن را در دنياي مردم تعيين كردند، و به حققـت 
ها در جمهوري افالطون و خـرد فالسـفه و متفكـرين بـيش از      عمل پوشاندند كه تا قبل از آن

دادند و  ها راه آنان را ادامه مي بايست خلفاي بعد از آن ك تئوري در دنياي خيال نبوده و ميي
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چيـره   هـا  ي از آنضـ ماندند؛ گاهي اوقات نفس و غرور بر بع بهره نمي ها بي از خصوصيات آن
گرفتنـد و بـه يـاد     ها نيز مورد تذكر قرار مـي  اختند و چه بسا آندرپ شد و به ظلم و ستم مي مي
داشـتند و دعـوتگران و علمـاي     افتادند و از ظلـم و سـتم دسـت برمـي     ا و عذاب قيامت ميخد

  شده مبارزه كرده اند. اسالم همواره با انحرافات واقع
  .مثالً؛ در عصر اموي

رسـد،   شـود، همـين كـه بـه مكـه مـي       هشام بن عبدالملك به قصد حج از خانه خـارج مـي  
  گويد: مي

  نشان دهيد.يكي از ياران پيامبر را به من 
  گفتند: همگي مرده اند.

  گفت: پس در ميان تابعين كسي را به من نشان دهيد.
  طاووس يماني را نزد آو آوردند.

هـا را از پـا درآورد، نشسـت و بعـد از سـالم       طاووس بر هشام وارد شد، در كنار او كفش
  گفت: هشام! چطوري؟

ايت را در كنار فرش من ه از برخورد طاووس به خشم آمد و گفت: چه خبر است؟ كفش
  بيرون آوردي، به عنوان اميرالمؤمنين مرا سالم نكردي، و با كنيه از من ياد نكردي.

هايم را بيرون آوردم، هر روز پنج بار در خدمت خداوند  طاووس پاسخ داد: اين كه كفش
ي  ون همهآورم. و به اين دليل به عنوان اميرالمؤمنين تو را سالم نكردم چ ها را بيرون مي آن

بينم خداوند، از  ام مي مسلمانان از فرمانروايي تو راضي نيستند، و اين كه شما را كنيه نخوانده
دشمنان خود با كنيه نام برده، اما پيامبران را با اسم خودشان خوانده است. خداوند متعال 

ôM﴿ فرمايد: مي ¬7s? !# y‰ tƒ ’Î1 r& 5=yγs9 ¡= s? uρ ∩⊇∪،﴾ ا موسي، يا عيسي.و گفته است: يا نوح، ي  

هشام بالفاصله نسبت به اين هشدارها تحـت تـأثير قـرار گرفـت، خشـم او از بـين رفـت و        
  گفت: اي طاووس مرا نصيحت كن!
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ام كـه   شـنيده  –كـرم اهللا وجهـه    –طاووس گفت: من از اميرالمؤمنين علي ابن ابـي طالـب   
دازة استري بزرگنـد، و  هايي وجود دارند كه هريك به ان در جهنم مارها و عقرب«گفت:  مي

  .»كنند عيت خود عدالت را رعايت نميزنند كه در ميان ر اميراني را نيش مي
  هشام گريست و طاووس رفت.

  اي ديگر از دولت اموي در همان زمان. نمونه
ي فزاري  گويد: در زمان يزيد بن عبدالملك، عمر بن هبيره در روايت خود مي ابن خلكان

هــ حسـن    103د و نيز واليت خراسان هم به او سپرده شد. در سـال  به امارت عراق گماشته ش
ي خداسـت،   هـا گفـت: يزيـد خليفـه     بصري، محمد بن سيرين و شعبي را فـرا خوانـد و بـه آن   

 ها پيمان گرفته است كه او را اطاعـت كننـد! مـا    خداوند او را بر بندگان خود گماشته و از آن
دانيـد مـرا بـه امـارت عـراق       اطاعت كنيم، و اكنون مـي هم تعهد داده ايم از او فرمانبرداري و 

هـاي او   نويسد و من هم فرمـان  گماشته است و از اين پس دستورات و اوامر خود را به من مي
  كنم، نظر شما چيست؟ چون و چرا اجرا مي را بي

  ابن سيرين و شعبي سكوت كردند.
  گويي؟ ابن هبيره گفت: حسن تو چه مي

ه جاي يزيد از خدا بترس و به جاي خدا از يزيـد متـرس، خداونـد    اي ابن هبيره! ب«گفت: 
تواند تو را از خدا مصون گرداند. بترس از  تواند تو را از يزيد مصون گرداند، اما يزيد نمي مي

اين كه پيك اجل تو را از باالي كرسي قدرت پرت كنـد و از گشـايش كـاخ بـه تنگـي قبـر       
  .بفرستد و جز عمل چيزي به فريادت نرسد

كني، بدان كه خداوند حاكميت و قدرت را براي  اي ابن هبيره! اگر تو از خدا نافرماني مي
دفاع از دين و بندگانش به شما داده است. با حاكميت و قدرت خدا بر دين خدا و بندگان او 

خالق خود از كسي فرمانبرداري چيره مشو، و بدان براي هيچ مخلوقي جايز نيست در معصيت 
  .»كند

ها جايزه داد و بر جايزة حسن بصري افزود و شعبي  ابن هبيره به آن«گويد:  ميخلكان  ابن
به ابن سيرين گفت: ما ضعيف برخورد كرديم. بنابراين، جايزة ما را ضعيف كـرد! اگـر عصـر    
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گـذراني و نـاز و    بينـيم خـوش   اموي را پشت سر بگذاريم و دوران عباسيان را دنبال كنيم، مي
  ه است.نعمت گسترش يافت

كننـد، امـا در    حتي فرمانروايان براي ترتيب يك سفره رنگين يكصدهزار درهم خرج مـي 
هـاي خـود را هميشـه مـورد      اين زمان كه خوشگذراني به اوج خود رسيده است خلفاي قلـب 

خواستند. هـارون الرشـيد    گران و صالحان مي دادند، و دواي آن را از نصيحت بررسي قرار مي
خواست او را پند و نصيحت دهند. داسـتان او   ها مي رفت و از آن المان ميشخصاً به مالقات ع

هـاي ادب و تـاريخ مشـهور اسـت كـه بـه علـت         با فضيل بن عياض و سفيان ثوري در كتـاب 
يك بار از يكي از مردان نيكوكار خواست كه  :گويند بودن، از ذكر آن معذوريم. مي طوالني

آوردن آب  اگر در صحرائي تشنه باشي و به دست«كننده گفت:  را نصيحت كند، نصيحتاو 
خري؟ رشـيد گفـت: حاضـرم نصـف ملـك       برايت مقدور نباشد، يك ليوان آب را چقدر مي

خود را براي يك ليوان آب بپردازم! گفت: خوب، اگر آب را نوشيدي و دفع نشد، چقدر به 
گـر   لكـم را، نصـيحت  دهي تا تو را معالجه كنند و آب را دفع كني؟ گفت: تمام م پزشكان مي

ارزد، از خـدا بتـرس.    گفت: اي امير مؤمنان! در قبال ملكي كه داري و يـك ادرار بـيش نمـي   
  گر او را در حالي تنها گذاشت كه مشغول گريستن بود. رشيد شروع به گريه كرد و نصيحت

نيمه دوم قرن سـوم انـدكي در خـدمت    تاريخ را دنبال كنيم، گامي جلوتر بگذاريم، تا در 
يابيم كه عصامي مكـي، صـاحب    دي ميي راش بياساييم، خود را در مقام خليفه »هتدي باهللام«
اي گنـدمگون و   مهتـدي بـاهللا داراي چهـره   «گويـد:   ي او مـي  در باره »سمط النجوم العوالي«

ي سرشار از مهر و محبت و زيبايي بود، مردي پرهيزگار، اهـل عبـادت و دادگـر، و در     عاطفه
نهـا، و از همكـاران خـوب    شجاع و قهرمان بـود؛ امـا در راه حـق و خيـر ت     اجراي امور قوي و

از «از ابوموسـي، عبـاس نقـل كـرده اسـت:      گويد: ابوبكر بن خطيب  عصامي مي »محروم بود
  .»شد تا روزي كه كشته شد روزه بود زماني كه به خالفت گماشته

مت مهتـدي بـاهللا   هاي رمضان در خـد  در يكي از شب«گويد:  عباس بن هاشم بن قاسم مي
بودم، برخاستم كه به خانه بيايم، گفت: بنشين، مـن هـم نشسـتم، جلـو افتـاد و نمـاز مغـرب را        

بياورند تا افطار كنيم، يك سيني آوردند كه روي آن نـان   خوانديم، سپس دستور داد كه غذا
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نجـا  و نمكدان و ترشي و روغن بود و مرا بر سر سفره فـرا خوانـد و گفـت: بفرمـا بخـور در اي     
هاي خود را بـر   زده شدم و گفتم: خداوند نعمت آيد، من شگفت غذايي جز اين به دست نمي

گويي، اما من در اين باره فكر كردم كه در ميان  تو ارزاني داشته است! گفت: بلي درست مي
زيسـتي را در   جويي و سـاده  داني راه زهده و صرفه چنانكه مي /بني اميه عمر بن عبدالعزيز 

بيـنم. ابـن عرفـه نحـوي گفتـه اسـت كـه         ت و در زندگي خود را اينچنين صالح ميپيش گرف
داراي عبـايي پشـمينه بـود؛ شـب آن را     بعضي از عباسيان براي من نقل كرده اند كـه مهتـدي   

كن  خواند، لهو و لعب را از زندگي خود دور و ظلم و ستم را ريشه پوشيد و با آن نماز مي مي
يافت و نويسندگان  ها و محاسبات، حضور مي حسابرسي ديوان نموده بود، خود شخصاً جهت

  پرداختند. نشستند و به نوشتن مي در حضور او مي
اگر با اين دو مثال عصر عباسيان را پشت سر گذاريم و به دو قرن جلوتر گام نهـيم، تـا در   

حـاكم   بينـيم ابوحامـد غزالـي بـه شـاه سـلجوقي و       قرن پنجم با سالطين و امرا آشنا شويم، مي

� «نويسد كه عالمه سيد ابوالحسن ندوي در كتـاب   اي مي خراسان، سنجر بن ملك نامه����

فرمايد: غزالي در تأليفـات خـود در ابـراز نظـر در      پيرامون آن مي »)'��& %��$#� ����"!  
مقابل سالطين ستمگر هيچ كوتاهي نكرده است، بلكه هميشه رأي خويش را ابراز داشته و در 

پادشاهان، نداي حق و نصيحت را آشكارا سر داده است. و به سلطان سـنجر بـن مالـك    مقابل 
متأسـفم!  «تحـت فرمـانروايي داشـت گفتـه اسـت:       شاه سلجوقي كه از اول تا آخر خراسان را

هاي كـالن تـوان ايسـتادگي و اسـتواري را      ها و ماليات گردن مسلمانان زير بار باليا و مصيبت
. غزالي سالطين »هاي طاليي بدان خم شده است ن طوقشد با آويزانندارد اما گردن اسب تو 

داد، اما نشنيده ايم كه در آن زمان او را بازداشت و يا زنداني كـرده   را چنين مخاطب قرار مي
  باشند.

و پادشـاهان را بـا نقـد و مالمـت      ءبينيم خلفا، امـرا  در همين عصر عبدالقادر گيالني را مي
پنـدارد، و بـا كسـي تعـارف نـدارد و       دهد. ستم آنـان را ناپسـند مـي    خود مورد هدف قرار مي

  دارد. سلطنت و مقام حكمرانان، او را از نصيحت آنان باز نمي
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در منبع مذكور آمده اسـت كـه ابـن كثيـر گفتـه اسـت: عبـدالقادر گيالنـي خلفـا، وزرا و          
معروف امـر، و از  ها را به  داد و آن سالطين، قضات و خواص و عوام را مورد خطاب قرار مي

كرد، در ميان عامه مردم بر باالي منبر و مجالس عمومي از ظلم و ستم ستمگران  منكر نهي مي
كرد و سرزنش و مالمت مالمتگـران او   داشت و مردم را از ياري ستمگران نهي مي پرده برمي

  داشت. را از اين كار باز نمي
يحيي بن سعيد بن يحيـي   »ألمر اهللا مقتضي«گويد: زماني كه  مي »قالئد الجوهر«نويسندة 

بـر   /بن مظفر مشهور به ابن مزحم ظالم را به عنوان قاضي تعيين كـرد، عبـدالقادر گيالنـي    
اي! فـرداي   اي خليفه! ظالمترين ظالم را بر مسند قضـاوت گماشـته  «باالي منبر رفت و گفت: 

لـرزه بـر انـدام     »؟رحم الراحمين است چه جـوابي داري قيامت در پيش پروردگار جهان كه ا
  خليفه افكنده شد و گريست و اين قاضي را عزل كرد.

هـاي   مواضع اين دو مرد شجاع، غزالـي و گيالنـي، در انتهـاي قـرن پـنجم هجـري موضـع       
گسيختگي بر  قهرمانانه و به جا بود كه جامعه به شدت نيازمند آن بود، چنانكه انحالل و از هم

هـا لـرزه بـر تـن خلفـا       فساد گسترش يافته بود، هشدار آن ي ظلم و جامعه سايه افكنده و دايره
هـاي   تـرين دوران  گشـتند. حتـي در سـياه    انداخت و با تذكر و نصيحت به سوي حق برمـي  مي

گشـت، و هرگـاه    افتـاد و نـرم مـي    هاي حاكمان به ياد خدا به جنبش مـي  حكومت اسالمي دل
دانسـتند   اعمـال خـود گـواه مـي    دادنـد و او را بـر    كارهاي خود را در محضـر خـدا قـرار مـي    

  گشت. شان پر از اشك مي چشمان
اي ايجاد نمايد و به وسـيله   خالصه اسالم توانست در مقابل طغيان و سركشي سد بازدارنده

  دو عامل مهم بين استبداد و فرمانروايان مانع ايجاد كند:
آن در هـر   امر به معروف و نهي از منكر را بر هر مسلماني واجـب كـرده اسـت. نـداي     -1

كند يا منكـر را بـه    زمان و هر مكان پرتو افكن است و بر سر هركس كه معروف را ترك مي
  زند. آورد داد مي جامعه مي

بيدارساختن دل مردمان و كاشتن مراقبت خدا در آن تا در دل خود غير از خدا كسـي   -2
  ر از او انجام ندهند.ديگر را نبينند و از كسي ديگر نترسند و هيچ كاري را به خاطر كسي غي
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هرگاه اين دو عامل باهم جمع شوند آن دوره مانند عصر طاليي خلفاي راشـدين اسـت و   
ها خاموش شدند و مراقبت خدا در آن به سردي گراييد، امر بـه معـروف و نهـي از     هرگاه دل

گردنـد و ايـن    سازد، آنگاه به سوي رشد و كمال و رضايت خـدا برمـي   منكر قلب را بيدار مي
گـردد. امـا اگـر     عصر بحران در حيات است؛ چنانكه در دوران امويان  عباسـيان مشـاهده مـي   

ها نماند، و مردم از امر به معروف  ها مرده شوند و محلي براي ياد و مراقبت خدا در دل آن دل
و نهي از منكر سكوت كنند، اين دوران دورة نابودي است كه امروز مسـلمانان بـا آن مواجـه    

  هستند.
ن همان زماني است كه مسلمانان شخصيت خود را از دست داده و اصول و مباني خـود  اي

هاي فساد سر در گم شده انـد. بنـابراين، بـدون رسـالت و      چاله را فراموش كرده اند و در سياه
كنند و سربار ديگران هستند، دست گدايي به سوي ديگـران دراز   هدف زندگي را سپري مي

خواهد بـر روي پـاي خـود     گذارند. بنابراين، هرگاه مي ا در لبش ميهاي فساد ر كرده و تحفه
  خورد. بايستد و به راه بيفتد بر زمين مي

شيخ گفت: اين همان راز تقليد كوركورانه است كه جوانان ما امروز بدان گراييـده انـد...   
  موضع اسالم پيرامون اين تقليدها و آداب و رسوم چيست؟

  كنيم. ي آينده پيرامون آن صحبت مي جلسه گفتم: آري، اگر خواستيد در
���  



  

  رو در روي هم ها اسالم و سنت

دوستم گفت: منظورت از تقليد و آداب و رسـوم چـه بـود؟ و موضـع اسـالم در قبـال آن       
  چيست؟ نظر اسالم نسبت به تقليدكنندگان چيست؟

بدون تأمـل   يعني »قلده يف كذا«گفتم: تقاليد جمع تقليد است. و در منجد آمده است كه 
و تفكر دنبال آن افتاده و اين نزد علما معروف است، حتي كسـاني را كـه بـدون دليـل دنبـال      

  افتند مقلد ناميده اند. آراي پيشوايان مي
رسد كه به  هايي است كه از طرف دشمنان به ما مي ها و سنت مراد از تقليد در اينجا عادت

و اهداف ما تضاد و تعارضي ندارند ماننـد   هايي خوب و نيكوست كه با عقايد هرحال يا سنت
ها جزء متن ديـن و بـارزترين    نظافت، محكم كاري، حساسيت به وعده و پيمان و... اين سنت

هـاي   ها را به طاق نسيان سپرديم و امروز از اروپايي كه قـرن  اصول اساسي ما هستند، اما ما آن
دنـد. خاورشناسـان بـا انصـاف بـه ايـن       گر قبل آن را از اسالم فرا گرفته است به سوي ما برمي

هـا در   ي تمدن اسالمي هسـتند و يكـي از آن   ها زاييده كنند كه اين اخالق حقيقت اعتراف مي
در حالي كه مردان اروپا بر گـردن خـود مهـره    «ندلس اسالمي با اروپا گفته است: ي ا مقايسه

د و در حالي كه نظافت و مند بودن كردند كودكان اندلس از خواندن و نوشتن بهره آويزان مي
هـاي خـود رنـج     هاي اندلس حاكم بود، مردم اروپا از كثافت و آلودگي خيابان نظم بر خيابان

هـاي   هاي اندلس با نقش و نگار عربي مزين بود در حالي كه سقف خانه بردند. سقف خانه مي
  .»وكشي از دود و كثافت پوشانده بوداروپا را ر

سنت نيكو، صرفنظر از اين كه ازچه منبعي سرچشـمه گرفتـه   ما از هرنوع آداب و رسوم و 
كنـيم و معيـار قبـول مـا كيفيـت و ارزش اسـت و پيـامبر مـا فرمـوده اسـت:            است استقبال مـي 

حكمت، گمشده ي مؤمن است هرجا آن را يافت شايسته است از آن استفاده كنـد. و در اثـر   
  ه ظرفي تراوش كرده است.آمده است: حكمت را برگير و بر اين اهميت مده كه از چ



   

  ﴾103﴿     اسالم آيين رشد و ترقي
  

 

 

هاي پست كه مخالف عقيده و مبادي ماست و بـه حـال    ايل اخالقي و روشاما اسالم با رذ
ايسـتد و   كند و بـا تصـميم قـاطع در مقابـل آن مـي      اي ندارد، به طور جدي مبارزه مي ما فايده

  بيارامد.ي آنان  دهد كه در دل مسلمانان سكونت گزيند و در آشيانه هرگز بدان اجازه نمي
  * چرا؟

خواهد امتي بسازد كه داراي سنت و آداب و رسـوم   ** اسالم با توجه به رسالت خود مي
متمايز، شخصيت مستقل و سرشت ويژه باشد. و داراي خصوصيات و ايدئولوژي منحصـر بـه   

نظيري باشد كه ديگران آن را سرمشق و الگو قرار دهند و دنبال آن بيافتنـد و   فرد و الگوي بي
هـاي ديگـر بـه مقـام      بال ديگران نيافتند؛ چرا كه خداونـد متعـال امـت اسـالمي را بـر امـت      دن

سرپرستي و استادي گماشته است. اسالم است كـه بـا طـرز تفكـر مشـخص حيـات را توجيـه        
هـا   نمايد. بنابراين، آيا امتي با اين امتيـازات و منزلـت   كند و خط مشي حركت را تعيين مي مي

مبادي خود دست بردارد و همچون كـودكي سرپرسـتي خـود را بـه     درست است از اصول و 
  چاره چه بايد باشد؟؟ اي بدهد؟ آيا سرنوشت اين كودك بي جوان ناپخته

كنـد   فطرتان زنـدگي مـي   ي پست * به راستي سرنوشت آن از سرنوشت يتيمي كه بر سفره
كـردن و   عملـي  دونـد و در  بدتر خواهد بود. اما راستي چرا مـردم بـه سـوي ايـن شـعارها مـي      

  كنند؟ تقليدنمودن از آن عجله مي
امت اسالمي امـروز مراحـل و روزگـاري را     ،** شايد به خاطر داشته باشي كه قبالً گفتم

گذراند كه خطرناكترين مرحله از زندگي آن است. امـت اسـالمي امـروز اصـول اساسـي       مي
پرده اسـت. بنـابراين،   هايش را به طاق نسيان سـ  خويش را از دست داده و اهداف و خط مشي

كند و مانند هيزم جمـع كـن، شـب     شخصيت خود را از دست داده و راه ناهمواري را طي مي
شـود، اهـداف    نيك و بد و تر و خشك را به هم آميخته و به سوي هر پرتگـاهي سـرازير مـي   

دانـد. افسـارش را گسـيخته و حيـران و گـم       خود را از ياد برده و ارزش رسالت خود را نمـي 
هـاي   ه منتظر كسي است كه افسارش را به دست بگيرد و در اين لحظـات بحرانـي دسـت   گشت

هـا لبـاس    كنند و بر زشـتي  كنند و كاالي تقلبي خود را تزيين مي پليدي از تاريكي استفاده مي
شـود و بـدان شـادمان     پوشانند. امت سرگردان هم به سـوي بـازار آنـان رهسـپار مـي      نيكي مي
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پندارد و همچون هجوم پروانـه بـه سـوي     شده خود مي ت و تمدن گمگردد و آن را پيشرف مي
زنند غافل از اين كه با دست خويش خود را هالك كرده و قبر خود  آتش به دنبال آن پر مي

  را آماده ساخته اند.
هـاي پيشـرفته و متمـدن بـه      ها از مملكـت  * اين چطور است؟ مگر نه اينست كه اين سنت

  آيند؟ سوي ما مي
معتقد باشيم كه تمدن و ترقي فقط در سـايه پيشـرفت صـنعتي و مـادي بـه وجـود       ** اگر 

آيند، اين خود اضطراب در انديشه و سرگرداني در رأي است، چرا كه بنابر باور ما تمـدن   مي
حقيقي و ترقي صحيح بر عناصـر بسـياري تكيـه دارنـد؛ از جملـه پيشـرفت علمـي و پيشـرفت         

وي و اخالقـي. مـا منكـر نيسـتيم كـه اروپـا و آمريكـا در        صنعتي و مهمتر از همه پيشرفت معنـ 
ها  پيشرفت صنعتي و علمي پيش گرفته و حسادت ديگران را برانگيخته اند، اما در حقيقت آن

شكست شده اند كه پيشـرفت معنـوي و اخالقـي    ور در پيشرفت معنوي و اخالقي به تمام معنا
  نيست، بلكه: دليل سنگ بناي تمدن و ترقي هستند. و اين ادعاي بي

  نخست واقعيت زندگي تمدن شرق و غرب گوياي آنست.
هـا زنـدگي    و در مقام دوم گواهي خردمندان و انديشمنداني كه در درون خود اين تمـدن 

  كنند گواه آنست. مي
تمدن معاصر خود «گويد:  مي »انسان موجود ناشناخته«در كتاب  »الكسيس كارل«دكتر 

ه است، چرا كه با انسانيت ما سازگار نيست و بدون هيچگونه را در موقعيت دشواري قرار داد
قي ما پا به عرصـه نهـاده، بلكـه از خيـاالت اكتشـافات علمـي و       يشناختي نسبت به سرشت حق

هاي آنان نشأت گرفته است و علي رغم اين كه با جهـد   شهوات مردم و رؤياها و آرا و جاذبه
زندگي و شكل طبيعي و سرشت واقعـي   و تالش خود ما بوجود آمده است، جوابگوي حجم

  ما نيست.
ما نسلي بدبخت هستيم، چرا كه از جهت اخالقي و عقلي دچار «گويد:  در جاي ديگر مي

ها به نهايـت ترقـي و رشـد و     هايي كه پيشرفت صنعتي آن انحطاط گشته ايم. جماعت و گروه
ترند و بـيش   ضعيفهاي گيرنده از جهت فرهنگي  نمو رسيده است نسبت به جماعت و گروه
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بيننـد، چـرا كـه در     گردند. اما ضعف خود را نمـي  گري و بربري برمي از همه به سوي وحشي
پيشرفت علمي فقط بعد مادي را در نظر گرفته و تمايلي به جوانب سرشـتي بشـر نشـان نـداده     

هاي ديگر در گذشته وضعيتي بـه حيـات بخشـيده كـه      اند. در حقيقت تمدن ما همچون تمدن
است كـه هنـوز پوشـيده و    هايي  د تا خود حيات را غير ممكن سازد و اين به سبب علترو مي

  .»پيچيده اند
اين تمدن هنوز نتوانسته است محيط مناسـبي بـراي تكامـل و فعاليـت عقـل      «گويد:  باز مي

سـاكولوژي آن وجـود دارنـد موفـق      هاي موجود كه در فضـاي  هموار سازد، و به علت نقص
ي و روحي كه پيش بسياري از مردم فراموش شده است زنده و حفـظ  نشده است، ارزش عقل

بـايي و اخـالق را درهـم    گرداند، چرا كه برتري مـاده و مبـادي آيـين صـنعتي، فرهنـگ و زي     
  .)1(»كوبيده است

اكنـون  «گويـد:   مـي  »تمدن بدون اخالق«اي با عنوان  يد عامودي در مقالهدكتر محمد سع
كنيم. بر ماست كه بپرسيم راستي  تمدن است، زندگي ميدر عصر تمدن غربي كه جديدترين 

سهم اخالق در اين تمدن چيست؟ نظر شما چيست؟ عنصر اخالقي در تمدن امـروز فرامـوش   
شده است، جايگاه عنصر اخالقي در تمدن امـروز كجاسـت؟ وجـه بـارز تمـدن امـروز ظلـم        

اي  هاي سياسي حرفه بازي گرايي، هاي حزب داري، نقشه طبقاتي بين همشهريان، طغيان سرمايه
اخالقي را به  بيبند و باري تمدن  و غيره است. فراموش نكنيد كه تمدن امروز در گسترش بي

. اين همان تمدني است كه چشم جوانان فريب خـورده و سـرگردان مـا را    »ارمغان برده است
  ربوده است.
  شماري كدامند؟ هايي را كه بر جوانان زشت مي * سنت

بينـي؟ مگـر شـلوارهاي تنـگ و كوتـاه را       هاي لخت و برهنه را نمـي  گردن** مگر سر و 
  بيني؟؟؟ نمي

  بينم * چرا مي

                                           
  انسان موجود ناشناخته. -)1(
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ها و آداب به جوانان ما سرايت كرده است تا حدي كه پسر و دختـر بـه هـم     ** اين سنت
كـه در   »شهاب«ي  شكل است. جالب اين كه در مجلهها م آميخته اند و تشخيص جنسيت آن

جواني شخصي را با شلوار تنـگ و پيـراهن منقـوش و زربافـت     «ود خواندم: ش لبنان منتشر مي
هايش را با ماتيك و سرخاب آراسته است، به گمـان ايـن كـه دختـر      ها و گونه بيند كه لب مي

گويـد،   شود و سخن مي افتد، اما هنگامي كه مرد نزديك مي است براي عشقبازي دنبال او مي
. آنچه »گردد اندازد و برمي را پايين مي رمندگي سر خودبرد كه پسر است با احساس ش پي مي

كنـد   سازد و امور را بر مردم آشـفته مـي   ها را دگرگون مي آميزد و سرشت حقايق را به هم مي
ط يترين شرايط از شرا ترين و تلخ چه نوع تمدني است؟ به به چه تمدني كه مردم را در سخت

  بني اسرائيل قرار داده است!!
  موج تقليد بين جوانان چه برداشتي داري؟* از جريان 

** گسترش اين آداب و رسوم بـين جوانـان دليـل بـر ضـعف شخصـيت، عـدم اسـتقالل         
مقلدين و عدم احساس بيماري است، اما چنانچه داراي فرهنگ حقيقي خود بودنـد، ديگـران   

و مـردم را   نمودنـد  ي خـود را بـر دنيـا تحميـل مـي      دادند اخالق و اراده را تحت تأثير قرار مي
  كردند اما... مجذوب عادات و آداب خود مي

آن كه تحقير شود، حقارت بر او آسان گردد چنانكـه بريـدن گوشـت مـرده بـه او آزاري      
  نرساند!

  ي اين آداب و رسوم چيست؟ * نظر تو در باره
انسـاني، برگشـتن از طبيعـت بشـري و برگردانـدن آدميـان بـه         گرد، شكسـت  ** اين عقب

  گري است. و وحشي زندگي جنگلي
ري و اي، تمدن و شهرسـتاني را وحشـيگ   ختهگويي؟؟ حقيقت را منقلب سا * استاد چه مي

هايي كه دنيا آن را جز در سايه عصر ترقي و نـور   تقليد را ضعف شخصيت، و عادات و سنت
  پنداري! ما چطور آن را هضم كنيم؟؟ به خود نديده است شكست و عقبگرد انساني مي
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كنـد   ي چيزهايي كه تو را عصـباني مـي   سلط باش و عصباني مشو. بيا در باره** بر خود م
مسايل را بعد از كاوش و تحقيـق بـه    تواني حقيقت گفتگو كنيم، تو مردي فرهنگي هستي مي

  دست بياوري، آيا موافقي كه باهم صحبت كنيم؟
  * اشكال ندارد.

  ** چه كسي اين تمدن را وحشيگري و بربري پنداشته است؟
  دكتر الكسيس كارل.* 

اي است، گفتم: كجا شاهد مثل قاضي؟! كـارل كسـي    ** مليت او چيست؟ گفت: فرانسه
  است كه در ميان اين تمدن تولد يافته و رشد كرده، اما از دست آن شاكي است.

  * اين يكي بعداً چه؟
كنـد و   هاي نيكوي پدران و اجداد خود را ترك مـي  ** شخصي كه دين حقيقت و سنت

  نامي؟ كند چه مي ها پيروي مي افتد و بدون چون و چرا از آن ال فرهنگ دشمنان ميدنب
شود به او گفت، اين است كه بـر شخصـيت خـود پشـت كـرده و       * حداقل چيزي كه مي

  رو ديگران شده است. دنباله
  ** پس اين پوچي شخصيت و ضعف اراده است.

  * بعداً چه؟
  او بر زمين اطالع داري؟ گفت: آري.** آيا از خلقت اول انساني و استقرار 

  هاي نخستين را تعريف كن. ** انسان
هـاي دراز زنـدگي    گويند: انسان بلند و تنومند، با موهاي فـراوان و نـاخن   * دانشمندان مي

كرده است. فقط توانسته است عورت خود را بپوشاند و بقية بدنش برهنه بـوده اسـت. گفـتم:    
  ت كرد چه شد؟كافي است، بعد از اين كه پيشرف

* انسان با پيشرفت، ياد گرفت پارچه را ببافد، بپوشد و زراعت كند و رزق و روزي خـود  
را از زمين بگيرد. ياد گرفت كه چگونه نفس خود را پاك و پاكيزه نگه دارد، به انـدام خـود   

هـايش را گرفـت، گفـتم: كافيسـت. چـه       اهتمام ورزيد، موهاي خـود را كوتـاه كـرد و نـاخن    
  ي؟ لطفاً آنچه را كه گفتي تكرار كن.گوي مي
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هـايش را   * همين. با پيشرفت جسـم خـود را پوشـاند و موهـايش را كوتـاه كـرد و نـاخن       
  گرفت.

هـايش را   ** مگر نه اين است كه انسان اگر موهاي را كثيف و ژوليده رها كنـد، و نـاخن  
هـاي   ورانبـه د همچون چنگ حيوانـات درنـده آزاد گـذارد و جسـمش را عريـان نگـه دارد       

  نخستين برگشته است؟
  * درست است.

** پس چـرا زمـاني كـه عـرض كـردم گرويـدن بـه ايـن آداب و رسـوم واپسـگرايي بـه            
هاي نخستين است، شما رنجيده و عصباني شدي؟ مگر نـه ايـن اسـت كـه برهنگـي زن،       دوره
ا بـا  يافت كه جسم خود ر هاي نخستين است كه انسان چيزي را نمي گرد به سوي دوران عقب

آن بپوشاند؟ آيا اختالط زنان و مردان برهنه در كنار درياها برگشـت سرشـت بشـر بـه سـوي      
گري نيست؟ آيا ظاهر جوان هيپي كه موهـا را كثيـف و ژوليـده     هاي جنگلي و وحشي دوران

انـدازد كـه هنـوز بـه      هـاي نخسـتين نمـي    ها را نگرفته، شما را بـه يـاد انسـان    نگه داشته و ناخن
  كردند؟ ن انساني نرسيده بودن و مانند حيوانات جنگل زندگي ميي تمد مرحله

ل خود برساند، رگردان را بگيرد و به رشد و تكامهاي س اسالم آمده است كه دست انسان
نشيني كنند يا  پذيرد كه پيروانش عقب و انسان را به اوج كمال بشري ارتقا دهد. بنابراين، نمي

تكامـل بـه دوران كـودكي انسـاني برگردنـد. بنـابراين،        بعد از پيمودن مراحل طوالني رشد و
مردي كه با موهاي زياد و كثيف و ژوليـده وارد شـد، عكـس العمـل سـخت       پيامبر در مقابل

نشان داد و او را شيطان ناميد. چنانكه مالك در موطـاء خـود آورده اسـت: مـردي بـه محضـر       
كثيـف و ژوليـده بـود، پيـامبر      پيامبر وارد شد، در حالي كه موهـاي سـر و صـورت او زيـاد و    

گفت: برخيز و سر و صورتت را اصالح كن. مرد برخاست و سر و صورتش را اصالح كرد و 
به خدمت پيامبر برگشت، سالم كرد و پيامبر او را به حضور پذيرفت و فرمـود: آيـا ايـن بهتـر     

  است يا با سر و صورت ژوليده همچون شيطان پيش من بيايي؟
خواهد به جلو گام  ل انسانيت يك موضع شرافتمندانه است، هميشه ميموضع اسالم در قبا

هـا را   گرد به دوران نخستين خاتمه دهد. امـا آنچـه كـه قلـب     بردارد و به سير قهقرايي و عقب
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هـا   ي آن اي كـه در بـاره   سازد، اين است جوانـان خودباختـه   خونين و رخسارها را شرمنده مي
ها بگويي كه سـنت رسـول اهللا چنـين     انند و اگر به آنكنند كه مسلم صحبت كرديم گمان مي

اين ارتجاع است و اگر بگويي كه آن سنت كاسـترو، قـانون لنـين، طريقـت      :گويند است، مي
آورند و آن را تمدن يا جامعه مدني  هاست با گشادگي قلب بدان روي مي مائو و مذهب هيپي

  دانند! مي
ز تمسك به دين خود و حركت در ركاب پيامبر آنان كه اين تقليد كشنده را پذيرفتند و ا

ي خـود   كنند افراد پستي هستند كه حق را لگدمال كرده اند، در عقيـده  خويش خودداري مي
ضعيف اند، چرا كه در قبال آن خود را باخته و نتوانسته اند بدان تمسـك جوينـد، در اخـالق    

مردانگي خوارند، چرا كه هميشه دم خود خوارند چرا كه نتوانسته اند خود را بدان بيارايند در 
  رانند نه سر و سرپرست و متأثرند نه مؤثر.گرو دي و دنباله

ها گذشته و اينجا و آنجا را  ها و اين آداب و رسوم از درياها و اقيانوس * چگونه اين سنت
  تسخير نموده است؟

و اختـراع وسـايل   ** كساني كه تصميم گرفته اند كه اينگونه با ما مبارزه كنند، در ابتكار 
هـاي گروهـي كـه هـر آبـادي و       ي خود به ما ناتوان نمانده اند و بـا رسـانه   براي رساندن برنامه

تـر و از تـأثير سـحر شـديدتر اسـت       كند و از حركت پلك چشم سريع اي را تسخير مي ويرانه
  رسانند. ي خود را به گوشه و كنار جهان مي برنامه

ي به راديو گوش ندهيم و كنار تلويزيـون ننشـينيم و   خواه خواهي؟ آيا مي * اكنون چه مي
هـاي گذشـته و    خواهي انسان را به قـرن  ها و مجالت را نخوانيم؟ آيا مي سينما نرويم؟ روزنامه

  دور از امكانات برگرداني؟؟
** كافيست، كافيست. قرار نبود مانند آتشفشان فوران كني و همچون آبشار و موج دريـا  

ز اين كه عصباني شوي و بر سر مـن داد بزنـي بهتـر نيسـت بپرسـي كـه       آيا قبل ا غرش نمايي،
هاي گروهي چيست؟ در حالي كه از شرمندگي سرش را پايين  ي رسانه ديدگاه اسالم در باره

اش سرخ شده بود، گفت: معذرت، پـا از گلـيم خـود فراتـر نهـاده و از آداب       انداخته و چهره
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هاي گروهي را دريـابم.   رسانه ا ردي اسالم پيرامونگفتن تجاوز كردم، بهتر آن بود ابتد سخن
  چرا اين شبهه را قبل از هرچيز نزداييم؟

هـاي   ** خداوند ببخشايدت و من و تو را مورد آمرزش خـود قـرار دهـد!! اسـالم رسـانه     
كند  شدهي ديگر قبول دارد. و سعي و تالش مي گروهي را همچون وسايل و امكانات اختراع

تـوان   خير واقع شوند، اما رسانه نيز مانند يك خنجر دو سر است كه مـي  كه براي بشريت منبع
جهت رشد فرهنگي، تهذيب اخالقي، اطالع رساني و معلومات مفيد، به تصويركشاندن تاريخ 

ها و تشويق به اخالق و سلوك و غيره از آن استفاده كرد  به صورت زنده و مؤثر، پخش نيكي
هـا نـه تنهـا بالمـانع، بلكـه       هـاي گروهـي در ايـن راه    انهو هيچكس شك ندارد استفاده از رسـ 

انداختن  ها، به هيجان توان از آن جهت تشويق به فساد، برانگيختن شهوت مي مطلوب است. اما
هاي خفته، انتشار اطالعات و تبليغات ويرانگـر كـه سـبب     هاي خوابيده، بيداركردن غريزه فتنه

خواننـد و بـه سـوي     گسيختگي فـرا مـي   شي و از همگردند و مردم را به سرك فساد و الحاد مي
زنند كه تمسـك بـه اديـان ارتجـاع      كنند و مردم را ندا مي بند و باري دعوت مي اختالط و بي

هـا و مراكـز رقـص بشـتابند و در كمـال       كنند كه به سوي كابـاره  است و جوانان را تشويق مي
ل و مردم را به منزل زنان دعـوت  ها را به فسادخانه تبدي شرمي حتي داخل كشتي حماقت و بي

  كنند، كسي شك ندارد كه در اسالم اينگونه استفاده حرام و ممنوع است. مي
توانيم بگوييم: راديو و تلويزيون و سينما و مجالت اگر در مسير اصالح و خيـر   پس ما مي

فق هسـتند و  ي ما سازگار و با مبادي ما موا ها استفاده شود با عقيده قرار گيرند و درست از آن
برداري قـرار   ها و پخش فهم صحيح مورد بهره چنانكه در مسير فرهنگ و اخالق، انتشار نيكي

ي سر سوزني فاصله  ي مستقيمي كه در دين پاك ما ترسيم شده است به اندازه گيرند. با جاده
  ندارد.

نـيم. فسـاد   ك ي ما تأثير ويرانگر اين وسايل را در فاسد و نابودكردن جامعه مشاهده مي همه
هـا در   كند، تـأثير رسـانه   هاي گروهي هر دري را كوبيده و به هر قلبي نفوذ مي از طريق رسانه

هاي  ها و برنامه گسيختگي اخالقي و شيوع فساد و انتشار هرزگي بند و باري جوانان و از هم بي
  سكسي از كسي پوشيده نيست، مگر نه؟؟
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  * بله.
كنـد. بنـابراين،    ها صد در صد تغيير مـي  ند تأثير آنها درست توجيه شو ** اگر اين رسانه

خواهد كه اين وسايل را از ميان برداريم؛ بلكـه بـه مـا امـر      گيريم كه اسالم از ما نمي نتيجه مي
ها را هموار سـازيم و بعـد از آن    ي صحيح آن ها را اصالح نماييم و راه استفاده كند كه آن مي

هـا اسـتفاده كنـيم. آيـا      زگي و عفـت و نيكـي از آن  در راه اصالح و در فضـاي پـاكي و پـاكي   
داري روسري و مقنعه را از سـر دخترانمـان بـرداريم و آنـان را سكسـي       موافقي؟ يا نه دوست

  هاي زندگي مخلوط كنيم؟ كرده و الحاد را به دل جوانان وارد و فساد را با جنبه
هـا،   رامـون ايـن كـه رسـانه    كند.. اما نظر اسـالم پي  * بهترين طرح آنست كه اسالم ارائه مي

  اي را ارائه نمايد چيست؟ صرفنظر از خوب و بد، هر برنامه
دانيم كه خداوند در وجود بشر استعداد خير و شر قرار داده و از جهـت فطـري،    ** ما مي

و صاحب ديني  غرايز و نفس بشر بيشتر به لهو و لعب متمايل است. وظيفه ما به عنوان مسلمان
ي خيـر را تقويـت كنـيم و     كند، اين است كـه جنبـه   ل و تزكيه دعوت ميامكه مردم را به تك

هاي شر و نفس  اي فراهم كنيم كه غرايز بشري در لجن فساد غرق نشود، بلكه بين انگيزه زمينه
مايد؛ چرا كه طبـق  سد بازدارنده بسازيم تا كجي نفس را راست و گمراهي درون را اصالح ن

مـا بـا چشـمان خـود مشـاهده و       »تر است مقدم ر جلب منافعزدودن مفاسد ب«ي اصولي  قاعده
تواند تالش طوالني علمـا را در موعظـه و تربيـت     كننده مي كنيم يك آواز گمراه احساس مي

گران را از ميان بردارد و اين بدان معناست كه  برباد دهد و تأثير حكمت و اندرزهاي نصيحت
كند وانگهي بايد فريـاد زنـد: شـيطان و دنيـا و      ميسازي  انسان با دستان خود راه فساد را زمينه

  نفس و هوي همگي دشمن من شده اند، واويال كه چگونه نجات يابم!
هاي مطلوب تنها زمـاني ميسـر    هاي مضر و استفاده از برنامه بودن از برنامه موفقيت در أيمن

اديث نبوي، هنگام قرائت قرآن، پخش اح ها مطلع باشد، در است كه انسان از وقت پخش آن
كـردن   ها استفاده كند و از نگاه سخنان ديني، علمي، اجتماعي و هنري و پخش اخبار از رسانه

هاي مضر و انحرافگر خودداري كند؛ اما اين يك طرح مناسب نيست و  دادن به برنامه و گوش
 بايد فضاي مناسب و آزاد ديگري را براي استعدادهاي انسان فراهم كرد تا بـدون دغدغـه در  
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فضاي آرام رش و نمو نمايد و به سوي تكامل و ترقي موافق فطرت و اهـداف سرشـتي خـود    
  حركت كند و از سقوط در پرتگاه شهوات و هوي و هوس در امان باشد.

هـا و   هاي فسادگستر و كفر پيشـه، مجلـه   ها و روزنامه تواند به جاي مجله همچنين انسان مي
  ا مطالعه كند.هاي ارزشمند و مفيد و مطلوب ر روزنامه

اگر انسان مطمئن باشد كه در ميان اين جنگل پر از گرگ و ميش و درنده و شيردهنده در 
تواند از شير ميش استفاده كند و از دندان گرگ در امان باشد، اشـكال   امان خواهد ماند و مي

  موار سازد.كند موانع راه را بزدايد و مسير خير و تكامل را ه ندارد، اما اسالم همواره سعي مي
هــاي  ي دانشــگاه كننــد و تحصــيلكرده هــا را اداره مــي * تكليــف كســاني كــه ايــن رســانه

 »رجال دين«ر آنان حاصل رشد علمي نيست؟ چرا هاي متمدن هستند چيست؟ مگر كا جامعه
  گيرند تا اصالح گردند؟؟ مديريت آن را بر عهده نمي

هـاي اسـتعمار سـوق     يگـر از نقشـه  اي د ي نقشـه  ** اين سؤال تو ما را به صـحبت در بـاره  
نيز ارمغان استعمار و  »رجال دين«م قبل از هرچيز عرض كنم كه كلمة دهد، و دوست دار مي

وجـود نـدارد و    »رجـال دولـت  «و  »رجال ديـن «در اسالم چيزي به نام بيگانه است، چرا كه 
ل هسـتند. و  تمام مسلمانان رجال دينند و همگي در پيشگاه خدا نسبت به دين و دولـت مسـوو  

ر قبال همگي شما مسئوليد و د« )1(»رعيته عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم«پيامبر فرموده است: 
  .»مسئوليت خود پاسخگو هستيد

  خواهي پيرامون آن صحبت كني چه بود؟ اي كه بدان اشاره كردي و مي * توطئه
  ** دوگانگي تعليم.
  نده پيرامون آن صحبت خواهيم كرد.ي آي به اميد خدا در جلسه

���  

                                           
  .ابوداود و ترمذي -)1(



  

  و دوگانگي آموزشياسالم 

هيچ دين و آييني غير از اسالم، طلب علم را بر پيروان خود واجـب نكـرده اسـت، و هـيچ     
ديني همچون اسالم از دانشمندان استقبال نكرده و مقام علم را بزرگ نداشته است حتي پيامبر 

  فرمايد: اسالم مي

  .)1(»يصنع بِما ىرِض الْعلْمِ لطَالبِ أَجنِحتها لَتضع ئكَةَالْمالَ وإِنَّ«
اي خـود را بـراي آنـان    هـ  ي رضايتي كه از كار اهـل علـم دارنـد بالـه     فرشتگان به واسطه«

  .»گسترانند مي
  ترسند. هيچ ديني جز اسالم چنين نگفته است كه دانشمندان بيش از همه از خداوند مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ ‾≈yϑ n= ãèø9 $#﴾)2(  

  .»ترسند از ميان بندگان خدا تنها دانايان از او مي«
  شناسيم كه جهل را تحريم و جاهالن را حقير شمرده باشد. همچنين جز اسالم ديني را نمي

﴿Ÿξsù ¨sðθä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9 $# ∩⊂∈∪﴾)3(.  

  .»زنهار از نادانان مباش«
ها بود، و مسلمانان را به  اي كه بر پيامبر اسالم نازل شد، حامل تمام اين پيام آيه شايد اولين

  خواند. پايبندبودن به اين معاني و مفاهيم فرا مي

﴿ù&t� ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï%©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&t� ø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠt�ø. F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# 

zΟ ‾= tæ ÉΟ n= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ‾= tæ z≈ |¡Σ M} $# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪﴾)4(. »نام پروردگارت كه  بخوان به [يمن [

                                           
  منذري در ترغيب و ترهيب. -)1(
  .28سورة فاطر، آية  -)2(
  .35سورة انعامف آية  -)3(
  .5 – 1سورة علق، آية  -)4(
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بخوان و پروردگارت بس . هاى بسته آفريد انسان را از خونپاره. [سراسر هستى را] آفريد
  »دانست، آموخت به انسان آنچه را كه نمى. ] با قلم آموخت كسى كه [نوشتن.گرامى است

كند كـه بخوانـد بـا نـام      سواد از او درخواست مي ين آيات نازل شده بر پيامبر أمي و بياول
بينـيم در   ي قلم او را تعليم داده اسـت و چنانكـه مـي    خداوندي كه انسان را آفريده و به وسيله

قلـم كـه بـه اهميـت علـم و       –علم  –اولين بامداد وحي، پيام خدا شامل سه كلمه بود: بخوان 
كننـد؛ در ايـن بـاره انـدكي دقـت كنـيم چـه         ل و كمـك آموزشـي اشـاره مـي    وسايل تحصـي 

ي علمـي   و پيشـرفت درجـه  فهميم؟ جز اصرار اسالم بر محو بيسوادي در ميان امـت خـود    مي
فهميم. و بـا   براي نجات مردم از تاريكي و ناداني به سوي نور علم و معرفت چيز ديگري نمي

بودن علم در اسالم بر تمام مسلمانان پـي   م به راز واجبتواني اين طرز تفكر و با اين تحليل مي
ي اسـراي بـدر را در مقابـل ايـن كـه       ببريم و كشف كنيم كه چرا اسالم اصـرار داشـت فديـه   

  .)1(ها ده نفر از فرزندان مسلمانان را تعليم دهند پذيرفت؟ هريك از آن
پيشرفت علمي را بنابراين، اسالم در بامداد طلوع خود سعي كرد كه فضاي آموزشي و 
شود؛ همان محيط  بگستراند، زيرا محيط طبيعي كه اسالم در آن به رشد و شكوفايي نايل مي

بيدار، هوشمند و آگاه است كه فضاي علمي بر آن سايه افكنده باشد. حتي امام نسفي در 

óΟ﴿ي:  تفسير آيه n= ÷æ$$sù …çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) ª!$# ö� Ï# øótG ó™$# uρ š�Î7 /Ρ s% Î!﴾ » پس بدان كه معبود

ي در بارة گفته است: از سفيان ثور »آمرزش بخواه ] جز خدا نيست و براى گناهت [راستينى
اي كه ابتدا  سفيان گفت: مگر گفتار خداوند را در اين آيه نشنيدهفضل علم سؤال كردند، و 

  ي عمل است ذكر نموده است؟ امر به علم فرموده، سپس استغفار را كه نمونه
  اين اوامر به علوم ديني تعلق دارند. * تمام

شوي؟ در صورتي كه اگـر تمـام آيـات قـرآن را      ** به چه دليل اين تخصيص را قائل مي
كـاوش قـرار دهـيم، يـك آيـه يـا        مورد دقت و بررسي و تمام احاديث صحيح پيامبر را مورد

  يابيم كه اين تخصيص را روا بدارند. حديثي نمي

                                           
  .245/  5روض األنف ال -)1(
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ه ابوداود و غيره روايت كرده اند، چيسـت؟ ابـوداود گفتـه    * پس برداشت ما از حديثي ك
است: ابوبكر بن شيبه، سريح بن نعمان و فليح از ابي طواله، عبداهللا بـن عبـدالرحمن بـن معمـر     

  انصاري از يسار از ابوهريره روايت كرده اند كه پيامبر خدا فرموده است:

»نم لَّمعا تلْما عمى مغتبي بِه هجو ل، اللَّهجو زالَ ع لَّمعتإِالَّ ي يبصيل ا بِهضرع نا مينالد، لَم 
جِدي فرع ةنالْج موي ةامينِى( الْقعا :يه1(»)رِحي(.  

آن كه علمي بياموزد كه بايد در آموختن آن رضايت خدا تـأمين شـود و او فقـط بـراي     «
  .»بوي بهشت را در روز قيامت نيابد خود آن را بياموزد، رسيدن به مقام دنيوي

  ** اين حديث شريف شامل دو پيام مهم است:
شـود و ايـن عبـارت     علم دو گونه است: علمي كه به خاطر خداوند متعـال كسـب مـي    -1

است از هرنوع علمي كه فايده و منفعت را به مردم برساند. علمي ديگر كه به خاطر خدا و در 
  نيست مانند سحر و امثال آن كه فايده و منفعتي ندارند.راه خدا 

اسالم زماني كه انسان را به طلب علم تشويق و امتياز و فضل آن را تعريف نمـود، و از   -2
ها را روشن و بيان نمود، از بيم ايـن كـه مبـادا     دانشمندان استقبال و قدرداني كرد و منزلت آن

اندوزي و اجحاف مال ديگران قرار دهند.  جويي، مال يي آساني براي برتر مردم علم را وسيله
  بنابراين، اهل علم را از اين انحراف برحذر داشت.

و مردم را ابتدا به خاطر خدا و بعد به خاطر منفعت عمومي انسان به طلـب علـم راهنمـايي    
عايـد   كرد. اگر طلب علم با اين دو انگيزه آغاز گردد، اما در راه طلب و انتشار آن نفع مادي

آوردن كاالهـاي دنيـوي    شود اشكال ندارد. ولي از نظر اسالم علمي كه تنها به خاطر به دست
جويد. بنابراين، علم شريف و اهداف بلندمرتبه نبايد  باشد علم نيست و اسالم از آن بيزاري مي

 ارزش تسخير شود. پس اسالم مقام علم را واال دانسته اسـت، و آن را  براي اهداف پست و بي
دهد و پيروان خود را هشدار داده است تـا علـم را جـز     ارزش قرار نمي تحت تأثير اهداف كم

  براي اهداف واال و شريف به كار نگيرند.

                                           
ابن حبان و حاكم آن را صـحيح دانسـته انـد و ذهبـي هـم موافقـت كـرده         –اخراج ابن ماجه  –ابوداود  -)1(

  است.
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اسالم همـانطور كـه فقيـه را از جهـت مـادي و       -1يابيم كه:  به دنبال اين توضيحات درمي
ا كمتر از حقوق محـدث  كند و حقوق مهندس ر كند پزشك را نيز تأمين مي معنوي تأمين مي

كند، همانطور كـه از   گيرد و از فيزيك دانان و شيمي دانان استقبال و قدرداني مي در نظر نمي
هـا كسـب رضـايت     ي آن نمايد. به شرطي كه هدف همه مفسرين قرآن استقبال و قدرداني مي

غيـر دينـي   شكافتن علم و تقسيم آن به ديني و  -2خدا و خدمت به بشريت و نيازمندان باشد. 
ي دشمنان دين و دوگانگي علمي و آموزشي ايجاد شـده   يك كار اسالمي نيست كه با توطئه

  است.
  در پشت دوگانگي تعليم خطر بزرگي عليه دين نهفته است.

  * چه خطري در تقسيم آموزش به آموزش ديني و مدني نهفته است؟
رد، چـرا كـه ايجـاد دو    ** اين تقسيم با وحدتي كه اسالم بدان امر كـرده اسـت تضـاد دا   

انجامد كه هريك از آن دو از  جنس مخالف در تعليم به ايجاد دو دسته از علماي مختلف مي
رسـند. سـردمدار و بـاني ايـن      گيرند و مانند دو خط موازي به يكديگر نمي ديگري عزلت مي

تـه انـد و   برانگيخ تفرقه استعمارگران و شاگردان آنان هستند، چنانكه بين دو دسته آتش تفرقه
ي  كنند از دايره به اهل دين چنان فهمانده اند كه دانشمنداني كه در غير علوم ديني فعاليت مي

دين بيرون رفته اند و به دانشمندان غير علوم ديني چنان فهمانده اند كـه اهـل ديـن مرتجـع و     
حصار دانشمندان ي فتنه برانگيخته شد و از جهتي زمام امور در ان مانده اند. بنابراين، شعله عقب

غير ديني قرار گرفت و از جهت ديگر دوگانگي آموزشي گام اولي بود براي اعـالم جـدايي   
  ي حكومت. دين از سياست و بركناركردن مسلمانان از اداره

  * اين كار چگونه به وقوع پيوست؟
ي جدايي دو نوع آموزش به وقوع پيوست كه وظيفـه هريـك از آن    ** اين كار در نتيجه

اي جدا از ديگري مشخص شد. وظيفه اهل دين در گوشه مساجد و معابد به تعليم  ر دايرهدو د
وضو و كيفيت نماز و مشكالت ازدواج و طالق محدود، و راه بـر آنـان تنـگ شـد و قـدرت      

ي پوچ را كه به ناحق به دور آنان جوش شده بود نداشـتند و ناچـار بودنـد     تجاوز از اين حلقه
دينـان وزارت و رياسـت، ارتـش و رهبـري و      ها رفت و آمد كنند. تـا بـي   تا مردم در آن حلقه
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ي خـود بـه سـير و     قانونگذاري و بنيانگذاري دولت را بر عهده گرفتند و دنيا را با ميل و اراده
گردش انداختند و با ميل خود حكمراني كردند. سرنوشت حتمي در پي اين تفرقـه ايـن بـود    

داد و ديـن در احـوال    مهـري و هجـوم قـرار مـي     مورد بيكه هركدام از دو طرف، ديگري را 
ها با حكمراني سوء استفاده كردند و از وجود خـود خـدايي    شخصي منحصر گشت و الئيك

هـا را تبـاه سـازد و سـعادت را از سـر       ساختند كه براي مردم قوانيني وضع كند كه زندگي آن
  آنان بردارد و امنيت را از ايشان سلب كند.

تعليم اين اسـت كـه در تقسـيمات خـود تعليمـات غيـر دينـي را براسـاس          بالي دوگانگي
دشمني با دين بنياد نهاده و تعاليم ديني را بر سه پا استوار كـرده اسـت، بـه خـاطر ايـن كـه تـا        
روزي كه حيات دارد بلنگد و از درد پا رنج برد و فرصت ديگري نداشته باشد. بالي بزرگتـر  

ي  ن مردم گروهـي را بـا عنـوان و تـابلو و شـعار و شناسـنامه      اين دوگانگي آن است كه از ميا
هـا را اهـرم    اسالمي تشكيل داده اند كه نسبت بـه ديـن از دشـمن بدترنـد و اسـتعمارگران آن     

ي دست خود ساخته اند. همچنين گروه ديگري از علماي خوار و متملـق را   ويرانگر و اسلحه
رده و در پـي گـردآوري امـوال دنيـوي     اجير كرده است كه همه چيز را فداي مقـام خـود كـ   

نمايند و فراموش كرده اند كه  كنند و عليه مظلومان فتوا صادر مي هستند ستمگران را تأييد مي
بايست جانب حق را بگيرند گرچـه در دسـت كسـاني غيـر از حاكمـان باشـد و بـه يـاري          مي

  مظلومان بشتابند و جلو ظلم ستمكاران را بگيرند.
ها بـه خـاطر ايـن كـه هميشـه       نگي در هيچ چيزي موفق نشد. الئيكبدينصورت اين دوگا

كردنـد   ها به خاطر اين كه با دشمنان همكاري مـي  مزدور و نوكر دشمنان وطن بودند و متدين
هاي كه به اين دوگانگي خانمانسوز تن داده بودند  هيچكدام موفق نشدند و اين شكست، امت

  كاسة يأس و نااميدي را نوشانيد.
  اين بدان مفهوم است كه اسالم با تخصص مخالف است؟* آيا 

بودن تخصص در ميان ياران پيـامبر   ** هرگز... اسالم با تخصص مخالف نيست و اسالمي
ه، ابي بـن كعـب   پيامبر علي بن ابي طالب مرجع فق خورد. در ميان ياران به وضوح به چشم مي

مرجـع فـرايض بودنـد، امـا ايـن       ، عبداهللا بن عباس مرجع تفسـير و زيـد بـن ثابـت    مرجع قرآن
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ها به مسايل كلـي   ها را در دايره مخصوص به خود محصور نكرد، بلكه همة آن ها آن تخصص
مسـايل كلـي و    ها زماني آشكار شـد كـه در   ورزيدند و تخصص آن و عمومي دين اهتمام مي

 عمومي دين داراي شناخت بودند و نسبت به امـور دنيـا و آخـرت خـويش ادراك فراگيـر و     
  فرمايد: گسترده داشتند. خداوند هم مي

﴿ÆNtG ö/ $#uρ !$yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$#﴾)1(.  

و به آنچه خدايت بخشيده است سراي آخرت را بجوي و سهم خود را از دنيـا فرامـوش   «
  .»مكن

ي مانعي ايجاد نكرده اسـت، بلكـه راه را همـوار    بنابراين، اسالم نه تنها در راه پيشرفت علم
ساخته و اولين كالم وحي با تشويق به پيمودن راه علم آغاز گشته و پيـامبر ارزش عـالم را بـر    
عابد ترجيح داده است و همواره علم را بر مسلمانان واجب دانسته اسـت، و اسـالم پزشـكاني    

يطـار و مهندسـاني همچـون عبـاس ابـن      همچون رازي و ابن سينا و دارو سازاني همچون ابن ب
شناســاني همچــون ابوريحــان بيرونــي و دريــانورداني همچــون ابــن ماجــد و   فرنــاس و ســتاره

فيلسوفاني همچون ابن رشد و غيره را در دامن خود پرورش داده است كه علوم را بنياد نهادند 
نها مانع دستيابي ايشان به ها نه ت بودن آن و پرچم آن را با نام اسالم بر دوش گذاشتند و مسلمان

هـا را بـه نبـوغ علمـي و مقـام نخبگـي        ها انگيزه ايجاد كـرد و آن  ها نشد، بلكه در آن تخصص
پـرور اسـت و گرنـه     هل مرهون تالش اين قهرمانـان علـم  جها از تاريكي  رساند و رهايي ملت

ايـن  زد. آيـا   هنـوز هـم بشـريت در ميـان مشـكالت ناشـي از جهـل و نـاداني دسـت و پـا مـي           
ها مانعي ايجاد  دانشمندان، دشمن دين بودند؟ آيا اسالم حتي يك روز در مقابل نبوغ اين نخبه

هـاي علمـي و گسـترش و     كرده است؟؟ هرگز... بلكه تنها محرك و انگيزه احـراز ايـن مقـام   
ــه   هــا،  پيشــرفت در آن و كاشــتن بــذر علــم براســاس روش تجربــي دقيــق از طــرف ايــن نخب

سالمي و احساس مسئوليت ديني بوده است. بنابراين، در راه پيشرفت علـم  بودن، فهم ا مسلمان
و ابتكار و اختراع و اكتشافات گام نهادند و اصول علمي را كشف كردند و بدان پايبند بودند 

  كند. ي آن برداشت مي و هنوزهم بشريت از ثمر و ميوه

                                           
  .77سورة قصص، آية  -)1(
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  د كرد؟ها انگيزه ايجا ها در آن * چگونه اسالم در احراز اين پيشرفت
هـا را از دام   ها را از غبـار خرافـات و اوهـام آزاد سـاخت و بنـد عقـل       ** اسالم اول: عقل

هـا را بـه    ها با اسم دين محجور شده بودند آن ها گسست و در حالي كه عقل خياالت و پوچي
  تفكر و جستجو و كاوش تشويق نمود:

﴿È≅ è% (#ρã� ÝàΡ$# # sŒ$tΒ ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ﴾)1(.  

  .»ها و زمين چيست؟ بگو: بنگريد كه در آسمان«
دوم: كتاب هستي را در مقابل خرد گشود و كوچكترين دريچـه كـاوش در هسـتي را بـر     
روي خردها نبست، بلكه خردهـا را بـه تأمـل و كـاوش در اسـرار هسـتي و تحقيـق و بررسـي         

  تشويق كرد:

﴿Ÿξsùr& tβρã� ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M} $# y# ø‹Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î) uρ Ï!$uΚ ¡¡9 $# y#ø‹ Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n< Î) uρ 

ÉΑ$t6Ågø: $# y#ø‹ x. ôM t6ÅÁçΡ ∩⊇∪ ’ n< Î) uρ ÇÚö‘ F{$# y# ø‹ x. ôM ysÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪﴾)2(.  

نگرند كه چگونه آفريده شده است. و به آسمان كه چگونه برافراشته شده  آيا به شتر نمي«
  .»به زمين كه چگونه گسترده شده استها كه چگونه برپا داشته شده است. و  است. و به كوه

﴿’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ# u tÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’Îûuρ ö/ä3Å¡à#Ρ r& 4 Ÿξsùr& tβρç� ÅÇ ö7 è? ∩⊄⊇∪﴾)3(.  

هاي متقاعدكننده وجود دارد، و نيز در خود شما؛ پس  و روي زمين براي اهل يقين نشانه«
  .»بينيد؟ مگر نمي

را از كـاوش و   عي وارد نشده اسـت كـه هـيچ انسـاني    سوم: در اسالم هرگز يك دليل شر
ها باز دارد، مگر اين كه باعث ضرر و فريـب و انحـراف    گيري در يكي از علم تحقيق و نتيجه

  مردم از حق بوده باشد مانند سحر و امثال آن.

                                           
  .101سورة يونس، آية  -)1(
  .20 – 17سورة غاشيه، آية  -)2(
  .21 – 20سورة ذاريات، آية  -)3(
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چهارم: اسالم مسلمانان را به طلب علم و يـادگيري و يـادادن آن تشـويق كـرده، و اجـر و      
فرمـوده اسـت:    �اختصاص داده اسـت و پيـامبر اسـالم    گان راه علمري را به پويندپاداش واف

  .»كي علم بهتر از بسياري عبادت استاند« )1(»العبادة كثري من خري العلم قليل«

  .)2(»الْكَواكبِ سائرِ علَى الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ كَفَضلِ الْعابِد علَى الْعالمِ ضلَإِنَّ فَ«
  .»تري ماه بدر بر ساير ستارگان استبرتري عالم بر عابد مانند بر«

اسـت: پيـامبر خـدا بـه مـن       نقـل كـرده   �منذري همچنين در ترغيب و ترهيـب از ابـوذر   
اي از كتاب خدا را فراگيري بهتـر از خوانـدن صـد ركعـت نمـاز       اي ابوذر! اگر آيه«فرموده: 

تر از خواندن هـزار  قبالً عملي شده باشد يا نه به است و اگر بابي از ابواب علم را فراگيري كه
  .»ركعت نماز است

تعلموا العلم، فإن تعلمه هللا خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، «فرمود:  و پيامبر مي
  .)3(»والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن مل يعلمه صدقة، وبذله ألهله قربة

طلب آن عبادت، يادآوري ، باعث خشوعراگيري آن به خاطر خدا ، همانا فعلم فراگيريد«
صـدقه و  دانـد   آن به كسـي كـه نمـي    اوش و جستجو در آن جهاد، و تعليم دادن، كآن تسبيح

  .»خود عبادت و تقرب است به فاميل بخشيدن آن
هـاي   بنابراين، مسلمانان از گوشه و كنار جهـان بـراي اجابـت اوامـر ديـن و تحقـق انگيـزه       

هاي گرانبهـاي علمـي    ها و ميراث ه راه افتادند تا اين سرمايههاي علمي ب اسالمي جهت كاوش
هاي دنيا را پر كرده است، به جهان تقـديم كننـد.    زد شرق و غرب است و كتابخانه را كه زبان

  گويد: دكتر محمد خليل عبدالخالق در بارة ابن سينا مي
ي  اين علوم عالقه شناسي و علوم طبيعي پرداخت و نسبت به ن سينا به رياضيات و ستارهاب«
اي داشت. همچنين در فلسفه و موسيقي و طب و منطق تبحر يافت و در هر كدام از ايـن   ويژه
ي دنيا ترجمه  هاي زنده ها داراي مهارت خاصي و تأليفات ارزشمند بود و آثار او به زبان رشته

                                           
  منذري در ترغيب و ترهيب. -)1(
  منذري در ترغيب و ترهيب. -)2(
  (مصحح) است. خوانده در سلسه ضعيفه اين حديث را موضوع و ساختگيلباني آشيخ  همان منبع. -)3(
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اسـت كـه انگـل     . او اولين كسي»نگي اروپا تأثير به سزايي داشتندشده اند كه در انقالب فره
أنكلستوما و بيماري ناشي از آن به نام رهقان يا بيماري أنكلستوما را كشف كرد كه در كتاب 

اميـد. اسـتاد قـدري طوقـان در     ن »اي كرم دايره«اي آن را  هاي روده د در بخش كرمقانون خو
  گويد: ن هيثم ميي اب در باره »علوم عرب«كتاب 
ي نـور   ارزشمندترين و جـامعترين كتـاب در بـاره   ابن هيثم  »مناظر«شكي نيست، كتاب «

هاي جديد جهـاني نـدارد، بلكـه در     است و از نظر ثبوت و تنوع عناوين دست كمي از كتاب
ي چشـم هيچكـدام از    موضوع شكست نور و تشريح چشم و كيفيت ايجاد تصـوير در شـبكيه  

  گويد: باز مي »هاي جديد فراگيري آن را ندارند بكتا
ع قديمي را دگرگون و علم جديدي را اختـراع كـرد، علـم منـاظر را كـه      ابن هيثم اوضا«

مـا  نيان وضع كرده بودنـد باطـل سـاخت و دانـش نـور جديـد را بـا معنـا و حـدودي كـه           نايو
  .»خواهيم به بشريت تقديم كرد مي

گويد:  ثم را تدريس كرده است، ميشناس مشهور استاد محمد رضا كه رسائل ابن هي ستاره
م ابن هيثم را با دانشمندان معاصر مقايسه كنـيم و حسـن بـن هيـثم را در رديـف      اگر بخواهي«
  .»شتين قرار دهيم مبالغه نكرده ايمان

  گويد: ي محمد بن موسي خوارزمي در همان منبع مي سپس استاد طوقان در باره
گذشته از همـه چيـر خـوارزمي يكـي از بزرگتـرين دانشـمندان عـرب اسـت و يكـي از          «

ي گرانبهـايي را بـه جـاي     شناسـي سـرمايه   ي است كه در علوم رياضـي و سـتاره  دانشمند جهان
گذاشته است. او بنيانگذار علم جبر در يك شكل مستقل منطقي اسـت، و بسـياري از دروس   

شـوند جـزء ابتكـارات او هسـتند.      رسمي بين المللي تدريس مـي جبر را كه اكنون در مدارس 
ذاري اصول حساب با شكل علمي منسـوب بـه اوسـت و    امتياز شناساندن اعداد هندي و بنيانگ

كسي قبل از او چنين كارهايي را نكرده است. امروز درست است كه بگوييم خوارزمي علـم  
ي مردم تعلـيم داده   جبر را بنيانگذاري كرده و آن را به مردم ياد داده و علم حساب را به همه

ــ    ــرواز پرداخ ــه پ ــه راســتي او در آســمان رياضــيات ب ــتاره اســت. ب ــن عرصــه س ي  ت و در اي



  اسالم آيين رشد و ترقي     ﴾122﴿
  

 

اي بود كه دانشمندان عـرب و اروپـايي بـا اسـتفاده از دانـش او راهنمـايي شـدند و         درخشنده
  .»ع شناخت گرانقدرش مديون او هستندهمگي و حتي تمدن جديد با تمام پيشرفت و مناب

رازي «گويــد:  ي ابـوبكر رازي مـي   در بـاره اسـتاد طوقـان    »الخالـدون العـرب  «در كتـاب  
هاي بسيار ارزشمندي را در علم پزشكي نوشـت كـه تـأثير بزرگـي در پيشـرفت علـوم        ابكت

ها  پزشكي و بهبودي بيماران به جاي گذاشت. او با گردآوري علوم يونان و هنديان و ربط آن
كنند افتخار  هاي خود و مالحظاتي كه بر نبوغ، پختگي و نخبگي او داللت مي به آرا و كاوش
داري علمي ممتـاز اسـت، چنانكـه هـر سـخني را بـه        ان برد. همچنين در امانتامتياز را به ارمغ

  .»گوينده و منبع آن ارجاع داده است
هاي حصبه و ابله است كه  ي بيماري رازي داراي كتاب ارزشمندي در باره«گويد:  باز مي

يماري و باشد كه براي اولين بار تفصيل اين دو ب هاي پزشكي اسالمي مي شامل زيباترين نمونه
تأثير و تفـاوت آن دو را تشـريح كـرد و مالحظـات و آرائـي بـه آن افـزود كـه تـا قبـل از او           

. در »هاي زندة دنيا ترجمـه كـرده انـد    اناي نداشتند، اروپاييان آن را به زبان التيني و زب سابقه
و گويد: بعضـي از دانشـمندان باانصـاف فرنـگ بـه امتيـازات        همان منبع پيرامون ابن ماجد مي

برتري عرب اعتراف كرده اند، به ويژه تأثير ابن ماجـد در هنـر دريـانوردي پرتقـالي در قـرن      
اي گفتـه اسـت: امتيـاز دريـانوردي      پانزده و شانزده ميالدي را ستوده اند. اسـتاد قـاران فرانسـه   

در  »فاسكو دوگاما«انشمندان اروپا ثابت شده است كه گردد و براي د پرتقالي به اعراب برمي
يادنهادن ناوگاني كه از مالندي بر ساحل آفريقاي شـرقي تـا فـاليفوت هنـد زمـين را دور زد      بن

  مديون ابن ماجد است.
اين گلچيني از ابتكارات دانشمندان مسلمان و علومي بود كه در پزشكي و فلسفه و شيمي 

ع هـا مـان   شناسي و علـوم تجربـي و غيـر در آن مهـارت داشـتند. مگـر نبـوغ علمـي آن         و ستاره
شان شد؟ و مگر اين نبوغ آنان را در مقابل دين قرار داد؟؟ پس چرا بين تعليمات  بودن مسلمان

پاشيم؟ و  ديني و مدني تفاوت قايل هستيم؟ و چرا در ميان فرزندان امت اسالمي بذر تفرقه مي
  ورزيم؟ چرا بر اين تفرقه اصرار مي



   

  ﴾123﴿     اسالم آيين رشد و ترقي
  

 

 

نمايند و از  نگي علمي عرضه مياين سئواالت و سئواالت ديگر خود را بر طرفداران دوگا
كننـد. امـا جـوابي غيـر از ايـن سـراغ نـداريم كـه ايـن           كننده درخواسـت مـي   ها پاسخ قانع آن

اي اسـت كـه هـدف آن     هاي دشـمنان اسـالم عليـه آن اسـت و فتنـه      دوگانگي يكي از دسيسه
م از هاسـت و اسـال   زدن صف آنان و برانگيختن كينه و عقـده  و برهم فروپاشي جمع مسلمانان

  فرمايد: ها به دور است، زيرا اسالم دين وحدت است. خداوند مي ي اين همه

﴿¨βÎ) uρ ÿÍνÉ‹≈ yδ óΟ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6š/ u‘ Èβθà) ¨? $$sù ∩∈⊄∪﴾)1(.  

 مـن در حقيقت اين امت شماست كه امتي يگانه است و من پروردگارم شـمايم؛ پـس از   «
  .»پروا كنيد

���  

                                           
  .52سورة مؤمنون، آية  -)1(



  

  و حدوداسالم 

از سر كار به سوي خانه به راه افتادم، خسته و كوفته بودم، پاهايم تـوان تحمـل جسـمم را    
بايست در اين روز سه جلسه سخنراني را ترتيب دهم، علي رغـم درد حنجـره بـه     نداشتند، مي

اداي وظايف پرداختم، به راه افتادم و در حال حركت متوجه شدم با خـود در بـارة كارهـايي    
  گويم. بايد انجام دهم سخن مي كه فردا

ي تفكـرم پيرامـون مسـايل مهمـي بـود كـه        اي از خـود بيخـود شـدم، لحظـه، لحظـه      لحظه
هاست مرا با خود مشغول نموده است و در اين لحظه با تمام وجود در انديشه غرق شدم  مدت

مـرا   زدن خـود  هاي پشت سرم با بـوق  نزديك بود ماشينم از مسير اصلي منحرف گردد، راننده
بيدار كردند و از انحراف نجاتم دادند به خود آمدم، مسير خـود را بازيـافتم و بـه سـرعت بـه      

  سوي خانه حركت نمودم.
به در خانه رسيدم قبل از هرچيز كليد را درآوردم و با عجله در را باز كردم، در سالن اول 

  مبلي را گذاشته بودم كه در اينگونه مواقع از آن استفاده نمايم.
الً انتظار نداشتم كسي در اين موقعيت به منزل مـا بيايـد، لگـام اسـتراحت را بـه دسـت       اص

گرفتم و روي مبل دراز كشيدم و در امواج متالطم مشكالت نامحدود و بسيار مسلمانان غرق 
نالنـد و بـه جنگـي     كشند و زير چنگ دشمنان مـي  گشتم، مسلمانان در همه جاي دنيا زجر مي

از روزي «فرمايـد:   نده شـده انـد، پيـامبر مـي    آن هشدار داده است فرا خوا ي كه پيامبر در باره
درنده شكار خـود را زيـر    ترسم امت هاي ديگر بر سر شما فرود آيند، همانطور كه حيوان مي

  .»اندازد پا مي
  بودن ماست؟ آيا به خاطر اندك �گفتند: اي رسول خدا 

  .»هستيد كف دريا ضعيف و زبون نه چه بسا شما آنروز زياديد، اما مانند«فرمود: 
پيرامون اين حديث شريف به تفكر و تأمل پرداختم و به خود اجازه دادم، اگرچه جسـمم  
توان حركت ندارد در گوشه و كنار جهان به گردش بپردازد، در دنياي تفكر و تأمـل بحـران   

ت جيبـوتي،  هـا، محنـ   اي هاي فيليپين، گرسنگي مـردم چـاد، بحـران اريتـره     افغانستان، مصيبت
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هاي متراكم از خـاطر گذرانـدم. در حـالي     ها را به صورت مشكالت و غصه مصيبت فلسطيني
كوبد، مثل  كه با انديشه در درياي غم و اندوه غرق شده بودم، متوجه شدم كسي تند در را مي

اي دنبال امنيت بگردد يـا فـرد خسـته و غريبـي جويـاي مكـاني باشـد كـه          زده اين كه مصيبت
دادنـد، زيـرا هنـوز از رنـج و      كند. به سوي در به پا خاستم، اما پاهايم مرا ياري نمي استراحت

  زحمت كار و مشغوليات ذهني خسته بودند و استراحت نكرده بودم.
علي رغم خستگي جسمي و پريشاني خاطر، خود را به در حصـار رسـاندم و آهسـته در را    

هـايم را   باعث شد تمام خستگي و پريشـاني  اي مواجه شدم كه ي غير منتظره گشودم و با واقعه
توانيد حدس بزنيد كه چه مهماني نزد من آمـده بـود؟ دوسـت قـديمي كـه       فراموش كنم. مي

ها بود در انتظار او بودم، چنانكه به مسافرت طوالني رفته و تنها درد فراق را براي من به  مدت
اي به من ننوشـته   دت طوالني نامهجاي گذاشته بود و غيبت او به طول انجاميد، حتي در اين م

بود كه قلبم با آن آرام گيرد، و هم اكنون با تمام وجـود در مقابـل مـن حاضـر شـده اسـت و       
  نشدني باز پيش من آمده است. همراه با لبخندهاي هميشگي و سئواالت تمام

 دست او را فشردم و طاقت نگرفتم كه داخل شود، بلكه همانجا يكديگر را در بغل گرفتيم
ها بـود در   و باهم معانقه و روبوسي نموديم، در وجود خود به شور و شوقي پي بردم كه مدت

فراق اين دوست عزيز اين شور و شوق را نداشتم و به انتظار سؤاالت بسيار او به طرف اتاق به 
  كند. دانستم در چه مواردي سؤال خواهد كرد و چه موضوعي را انتخاب مي راه افتاديم. نمي

داخل شديم و در را بستيم و به طرف مجلس هميشگي رفتيم و بعد از خير مقـدم بـه   باهم 
اي، خيلي مشتاق ديدارت بودم من  رفيقم گفتم: خداوند را سپاسگذارم كه به سالمتي برگشته

اي  اي از رنج دوري ما بكاهي اما ظاهراً خواسته ي نامه شد به وسيله عالقمند بودم حتي اگر مي
  ايش كني يا آنجا دوستان بهتري كه ما را از ياد تو برده اند.محبت ما را آزم

ي حقـوق بـودم و هيچگونـه     * در حقيقت اين مدت در اروپـا مشـغول تحصـيل در رشـته    
ي خود بسيار حساس است و  ها و مشكالت ويژه فرصتي نداشتم، زندگي اروپايي با مشغوليت

نمايد. من هم  هدف خود را فراموش مي كند و انسان اگر بر آن غلبه نشود انسان را مغلوب مي
ترسيدم كه اگر به چيزي غير از تحصـيل مشـغول شـدم هـدف اساسـي را از دسـت دهـم.         مي
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كردن نمودم. و اكنون بـا   بنابراين، درد فراق را تحمل و زندگي خود را وقف خواندن و حفظ
  ام آيا اين بهتر از نامه نيست؟ جان و دل نزد شما آمده

  در غياب تو به نامه احتياج داشتيم. ** چرا، اما ما
  نشستيم چطورند؟ * خودت چطوري؟ دوستاني كه گرد هم مي

ي ما خوبيم، و مشتاق ديـدار و جلسـات بابركـت و سـئواالت مفيـد تـو        ** الحمد هللا همه
  اي؟ ي وافري از علوم و دانش از اروپا برگشته بوديم. حتماً با بهره

كـه تعلـيم آن را از مـا     »لـوژي تكنو«اشته باشـيم؟ جـز   ي دارند كه ما ندها چيز * مگر آن
دهند چيزي جز يك قشر ظاهري از آن را فرا گيريم، چرا كـه از   كنند و اجازه نمي مخفي مي

  ها ما اهليت تحصيل آن را نداريم. ديدگاه آن
  ها رفتي؟ ** پس چرا پيش آن

  يد و چيز ديگر.ي اروپا هستيم و شما نيست كرده * تا ديگران نگويند كه ما تحصيل
  ** چه چيزي؟

پذيرنـد و تحصـيل در اروپـا چنـان      * مردم بيشتر از آنچه كه اينجا هست علوم اروپا را مي
  آورد. دهد كه از راه ديگر به دست نمي موقعيت اجتماعي را به تحصيل كرده مي

  ** آيا در اين سفر به اهداف خود رسيدي؟
داد،  كه سرش را به طـرف زمـين تكـان مـي    * آري، اندكي ساكت ماند، به او نگاه كردم 

كند بعد سـرش را   ي چيزي فكر مي گردد يا در باره متوجه شدم در ذهن خود دنبال چيزي مي
  باال گرفت و با غرور و مباهات به من نگاه كرد و پرسيد:

ي مجازات و تأثير آن در جامعه بسيار براي ما صحبت كردند، اما نظر  اساتيد قانون در باره
  هاي اسالمي براي ما صحبت كني؟ ي مجازات كردند، ممكن است در باره م را بيان نمياسال

ي موضـوع مهمـي سـئوال     ** دوست عزيز! اكنون بايد جدي صحبت كنيم، شما در بـاره 
  اي كه تو را بر پرسيدن اين سئوال برانگيخته است. شنيده يا خواندهكني، شايد چيزهايي را  مي

  ند آگاهي بيشتر در اين باره هستم.* آري، من به شدت نيازم
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ها در اسالم سه نوع هستند: حد، قصاص و تعزيز. حـد بـه شـش مسـأله تعلـق       ** مجازات
  راهزني. -6خواري.  مي -5دزدي.  -4تهمت.  -3زنا.  -2رده.  -1دارد: 

دارد  ها برحذر مي مجازات در اين مسايل را حد ناميده اند، چرا كه انسان را از ارتكاب آن
نمايد و اگر از آن  كند و از آن تجاوز نمي و همانطور كه انسان در مقابل حد و مرز توقف مي

تجاوز كرد مرتكب اشتباهي شده است كه بايـد آن را جبـران نمايـد، همينطـور حـد عقوبـت       
دهد تا در مقابل حقوق ديگران يا حقوق عمومي توقـف   است با مبناي شرع انسان را زجر مي

  ايد.كند و تجاوز ننم
ها يا حفظ دين است ماننـد   كنيم كه هدف از قرادادن آن در تشريح اين حدود مشاهده مي

حد رده، يا حفظ شرف و ناموس است مانند حـد زنـا، يـا حمايـت از عقـل اسـت ماننـد حـد         
مصرف مواد مسكر، يا حفظ مال است مانند حد دزدي، و يا به خاطر دفاع از نفس است مانند 

هـا اتفـاق    م پنج اصل وجود دارند كه خردمندان بر حفظ و حمايت آنحد محارب و در اسال
  نظر دارند.

  * آفرين! قصاص چه؟
** قصاص اين است كه جنايتكار بدون كم و زياد مقابله به مثل شود، اگر كسي را كشته 
است كشته شود و اگر عضوي را شكسته اسـت عضـوي از او شكسـته شـود و اگـر كسـي را       

  د.زخمي كرده زخمي شو
  دانم. شنوم و معناي آن را نمي * تعزيرات چيست؟ من اين كلمه را بسيار مي

** تعزير عبارت است از يك مجازات شرعي كه اگر كسـي مرتكـب جرمـي شـود و در     
اسالم حدي براي جرم او تعيين نشـده باشـد، يـا ايـن كـه حـد و جريمـه مشـخص باشـد، امـا           

وسيله آن محكوم را جريمه كنـد؛ مثـل ايـن    به  هاي اجراي حد كامل نشده باشد، حاكم شرط
كه انساني انسان ديگر را دشنام دهد يا به او اهانـت كنـد و شخصـيت او را نـزد مـردم تحقيـر       

گيــرد كــه از حــدهاي  اي را در نظــر مــي نمايــد. و در ايــن مــوارد قاضــي عقوبــت زجردهنــده
  شده كمتر است. تعيين

  ؟* مجازات هركدام از جرايمي كه ذكر كردي چيست
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** حد رده قتل، حد زنا يكصد ضربه شالق و يك سال تبعيـد بـه مكـان دورتـر از وقـوع      
جريمه براي كسي كه ازدواج نكرده باشد و براي كسي كه صاحب همسر باشد عبارت اسـت  

باران، و اين دو حد براي مذكر و مؤنـث مسـاوي هسـتند. حـد تهمـت هشـتاد ضـربه         از سنگ
توان  اب چهل ضربه شالق است كه بنابر مصلحت ميشالق و حد دزدي قطع دست و حد شر

  آن را تا به هشتاد ضربه رساند.
حد راهزن كه عبارت است از گرفتن راه از مردم با سؤ استفاده از قدرت و سالح يا بـراي  

شان كه براي  يافتن به اموال ها و دست دادن خشونت به مردم يا گرفتن مال و يا كشتن آن نشان
  شود. ها عقوبت مناسب در نظر گرفته مي تهريك از اين جناي

روايت كـرده اسـت: موضـوع راهزنـي داراي عقوبـت       بامام فخر رازي از ابن عباس 
شود و آن كه بكشد و مال را بـه تـاراج ببـرد     مخصوص خود است: كسي كه بكشد كشته مي

ي گردند و كسـ  گردد و كسي كه فقط مال را ببرد دست و پايش قطع مي كشته و مصلوب مي
  .)1(شود كه با مردم خشونت كند تبعيد مي

گفـت: خـدايا! چـه     –اش نمايـان بـود    در حالي كه خشم و عصـبانيت در چهـره   –دوستم 
هاي سخت و سنگيني! سپس احساسات و عكس العمل او اوج گرفت و به صورت غير  جريمه

س بـار  شـدم سـپ   گفت كه من حـالي نمـي   طبيعي صدايش را بلند كرد، زير لب كلماتي را مي
  گفت: استادان اروپايي راست گفتند. ديگر صدايش را بلند كرد و شنيدم كه مي

من لبخند زدم تا از فشار خشم او بكاهم و بـراي ايـن كـه او را از غفلـتش بيـدار كـنم در       
گوشي به او گفتم: عزيز دلم، آهسته برو، الزم نيست قبل از اين كه تمام جوانب را بفهمي تـا  

هـا را   ي، و اگر حقيقت را دريابي و واقعي برخورد كني اينگونه مجازاتاين حد عصباني شو
  داني. شوند كم مي براي كساني كه مرتكب اين جرايم مي

  دهم، بگو، بگو. شوم، عقلم را از دست مي * چطور؟ ترا به خدا، دارم ديوانه مي
  ها از چه چيزي خيلي ناخرسند و عصباني هستي؟ ** در ميان اين مجازات

                                           
  و ابن كثير در تفسير آية آن. 215/  11تفسير فخر رازي:  -)1(
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ها انسـان   ها چيست؟؟ اين مجازات تن، به دارآويختن، بريدن دست و پا و تبعيد! اين* كش
اي را  دهـد. تـو خـود جامعـه     هويتي سوق مـي  كنند و امت را به سوي نابودي و بي را متنفر مي

ها سرهايي از تن جـدا   هاي آن به دار آويخته اند، و در ميدان تصور كن كه مردم را در خيابان
ويرهاي زشت و ناخوشايندي از قطع دست و پا در كوچه و خيابان ديده شـود،  شده اند و تص

كنـد در   ها زندگي كند خيـال مـي   آيا اين يك منظر زيباست؟ آيا كسي كه در اينگونه جامعه
آسايش است يا كشتارگاه كه بعد از سر بريدن گوسفند براي قصاب مهم نيست كـه از كجـا   

  اعضا را قطع كند؟!
دم، دوستم اندكي از خر شيطان پايين آمد! و از اين كه عصباني شده بـود  لبخند طوالني ز

خواهي كرد و متأسف شد كه حرمت مجلس را رعايت نكرده است، از صداي خـود   معذرت
  كاست و از من پرسيد: خودت بگو، نظرت چيست؟

و اي  ** دوست عزيزم! تو معذور هسـتي، هنـوز چنـد روزي اسـت كـه از اروپـا برگشـته       
اي و  اساتيد حقوق اروپايي هنوز در ذهن تو باقيست، چزي بـه سـخنان آنـان نيـافزوده     سخنان

ي او نگـاه كـردم ديـدم عـرق شـرم و حيـا از        كنـي. بـه چهـره    فقط سخنان آنان را تكـرار مـي  
پرسـيد كـه    بارد و در ندامت و خجالتي سفيد و قرمز مي شود و گويا از خود مي اش مي چهره

؟ كم كم آرام شد و به خود آمد و براي ايـن كـه تأسـف و شـرم و     چرا اينطور برخورد كردم
  حياي او را بزدايم مورد خطاب قرارش دادم.

اي و بـراي   ** دوست عزيزم! فرض كنيم شما به قصد سفر به جايي خود را آماده سـاخته 
مقداري توشه و سرمايه بـا   اين كه سفر خود را با آرامش سپري كني و به كسي محتاج نباشي

شـوي؛ در   كني و سوار ماشين خود شده و به سوي هدف مورد نظر رهسپار مي حمل مي خود
شـدن انگيـزه و آرزوهايـت     حالي كه در ميان راه ذهن شما مشغول اسـت و بـه اميـد بـرآورده    

هم اكنون به مقصد خواهم رسيد و چنين و چنان خواهم كـرد و اينطـور برخـواهم     :گويي مي
گيـرد و تـو را بـه قتـل تهديـد       زني جلـو ماشـين شـما را مـي    گشت؛ به صورت غير منتظره راه

بـرد، حتـي    دهد، تمام اموال و دارايي تو را به يغما مي كند آمال و آرزوهاي تو را برباد مي مي
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گذارد؛ ترا به خدا، به من بگـو اگـر ايـن فـرد را محاكمـه كنـي        پول بنزين و غذا براي تو نمي
  كني؟ چطور او را محاكمه مي

  ست كه او انسان مجرمي است و بايد مردم از شر او نجات يابند.* معلوم ا
  ** چطور؟

  اي كه او را از اين اعمال منع كند بايد تنبيه شود. * با شيوه
اي؟ آيا زندان خـوب اسـت؟ كـه آنجـا بيشـتر فربـه شـود و فنـون راهزنـي و           ** چه شيوه

سازد؟  كه او را پرخاشگرتر ميكني  زدن را پيشنهاد مي خشونت را بيشتر ياد بگيرد؟ و يا كتك
كني كه مال مردم را غارت كنند و به صـورت جريمـه    يا او را از نظر مالي و مادي جريمه مي

رود و  آيد و به كجا مـي  داني براي آنان مهم نيست كه مال از كجا مي بپردازند؟ و تو خود مي
  كشند. در كسب مال رنجي نمي

  نظر ندارم...ي مناسبي در  * واهللا چه بگويم؟ چاره
كمي سر خود را به طرف زمين تكان داد و ناگهان سرش را باال گرفت و گفـت: پـس بـه    

  ها را تنبيه و جريمه كرد؟ اي بايد آن چه وسليه
** اين احكام مربوط به يـك جامعـه اسـالمي متكامـل هسـتند كـه آمـوزش و پـرورش،         

باشــد و حكومــت اســالمي اقتصــاد، سياســت، نظــام اجتمــاعي و اخالقــي و... در آن اســالمي 
برد شرايط كاري و كسب روزي حالل و اقتصـاد سـالم و نظـام     همانطور كه دست دزد را مي

كند و در هنگام اضطرار و ضـرورت تخفيـف قايـل     تربيتي سالم را براي شهروندان فراهم مي
سـالي قطـع دسـت دزد را ممنـوع كـرد و اسـالم در        در قحـط  �است، چنانكه حضرت عمر 

سازد و به صورت  رت، محذورات را مباح ساخته و دايره امور ممنوع را آسان ميهنگام ضرو
اي يك نوع بيماري اسـت   كند، اما جرم و جنايت نزد عده طبيعي و واقعي با مردم برخورد مي

كنـد، و خداونـد بنـدگان خـود را خـوب       هـا را بـه راه راسـت هـدايت نمـي      و هيچ روشي آن
  كند. از همه درك مي شناسد و مصلحت آنان را بهتر مي

* پس اسالم با راهزني كـه مـال و دارايـي مـرا بـه غـارت بـرده اسـت او چطـور برخـورد           
  كند؟ مي
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پسـندد اسـالم هـيچ     ** همانطور كه عرض كردم كسي كه هيچ راهي را جز راهزني نمـي 
پسندد و تنها با اين برخورد است كه قوت آنان ضعيف و  راهي جز قطع دست و پاي او را نمي

ها را  توانند جان مردم را تهديد كنند و مال و دارايي آن شود و ديگر نمي رورشان شكسته ميغ
اندوزي و  شوند و گرنه مال به چپاول و غارت ببرند عالوه بر اين باعث پند و اندرز ديگران مي

ها افزون شود،  شود و هرچند مال و دارايي آن دنياپرستي يك نوع بيماري است كه اشباع نمي
  دهند. از به كار خود ادامه ميب

كنند؟ و  دوست عزيزم! شما فكر كن كه اين مجرمان چقدر جان و مال مردم را تهديد مي
گذارنـد   ها مي ها رنج و زحمت را آسان در كف آن ي سال چه بسيارند بيچارگاني كه سرمايه

انـدازه زنـدگي    داند كه اين مجرمان تا چـه  گردند؟ و خدا مي و در مسير راه لخت و برهنه مي
  مردم را در معرض خطر قرار داده اند؟!
آفرينند مسافرت و رفت و آمد مردم را دشوار سـاخته   رعب و وحشتي كه اين راهزنان مي

كننـد   دهند و امنيت را از جامعه سلب مـي  ها را در معرض خطر قرار مي و اموال و تجارت آن
  و محبت برخورد شود؟ها با مهر  پس با اين وجود ا نتظار داري كه با آن

اي ساكت شد و جوابي نداشت، ترسيدم كه از سخنان من آزرده باشـد و اميـدي بـه     لحظه
  گيري نداشته باشد. گفتم: بگذريم. نتيجه

دوست عزيز! فرض كنيم شما پسر خوب و نـازنيني داري كـه همـديگر را كـامالً دوسـت      
اي و  و دارايي خود به تجارت فرسـتاده داريد و باهم مأنوس و عالقمند هستيد و او را با اموال 

اي؛ در حالي كـه او   به انتظار برگشتن او با سود و سرمايه و دارايي فراوان در خانه آرام نشسته
خبـر راه را بـر او    اي راهـزن و از خـدا بـي    دهـد: عـده   آرام و مطئمن به حركت خود ادامه مي

ي خشكش را  برند، او را كشته و جنازه ي او را به غارت مي گيرند و بعد از اين كه سرمايه مي
بروي و صحنه را مشاهده نمايي، آيا وجداناً اگر در كنار جاده و برهوت پرت كنند و تو آنجا 

  اين راهزنان به دست تو بيافتند چه عكس العملي نشان خواهي داد؟
سـم  * آنان جرم زشتي مرتكب شده اند، پسرم را كشته و اموالش را به غارت برده انـد؟! ق 

گيرد كه خون آنان را بمكم و اعضايشان را قطعه قطعه  به خدا تنها زماني روح و قلبم آرام مي
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كنم و جان آنان را به تدريج و مرور زمان از ايشان بگيرم و در حالي كه زنده هستند آنـان را  
  ها گرفته باشم. آتش زنم تا جام تلخ شرارت را بنوشند و حق پسر را از آن

تر است، تو خشمگين و  خداوند متعال نسبت به اين مجرمان از تو مهربان ** دوست عزيز!
كني چرا كه آنان پسرت را كشته و اموالش را  شوي و از حد اعتدال تجاوز مي احساساتي مي

ها را زنده  بندي كه آن خواهي بدتر از آنان برخورد كني و پيمان مي به غارت برده اند و مي
پذيرد، چرا كه تمام  ها را نمي متعال هيچكدام از اين عكس العمل زنده بسوزاني، اما خداوند

مردم اعم از خوب و بد، بنده و مخلوق او هستند و فرمان داده است كه مجازات هميشه در 

(βÎ÷﴿فرمايد:  صورت اجرا مقابله به مثل باشد، و مي uρ óΟ çG ö6s%% tæ (#θç7Ï%$yèsù È≅ ÷VÏϑ Î/ $tΒ ΟçFö6Ï%θãã ÏµÎ/﴾ 

س قرار داده پ »ايد، كيفر دهيد ] آن كيفر يافته گر كيفر داديد، مانند آنچه به [وسيلهو ا« )1(
  بكشند و به دار بياويزند تا به حق كسي اجحاف نشود.است كه آنان را 

شـوند و شـر    شان نرسند بر دوش مردم سوار مـي  ها به جزاي اعمال * درست است اگر آن
دهند، اما تـرا بـه    ا در معرض خشونت و فشار قرار ميگردد و تمام مردم ر آنان دامن گستر مي

  ها حق است، اما به دار آويختن چرا؟ خداكشتن آن
ها در مقابل غارت اموال است و چنانچه مسافر را بكشند و مال او را  ** به دارآويختن آن

  اي دارد. شوند، اما در اسالم هر جرمي جريمه نبرد فقط كشته مي
كنـد بـا بـه دار آويخـتن چـه آزاري       ود و روح او پـرواز مـي  شـ  * آيا كسي كه كشـته مـي  

  بيند؟ مي
كيشان اوست و اگر با قصـاص او و   شدن براي عبرت هم ** به دارآويختن او بعد از كشته

ي آن را ندارنـد و   برگرداندن مال خاتمه داده شود بسياري از مـردم وقـت و فرصـت مشـاهده    
پيوندد، اما اگـر بـه دار آويختـه شـود اكثـر       نميحكمت زجر و پند و اندرزگرفتن او به وقوع 

توانند او را مشاهده نمايند و كساني كه فريـب شـيطان را خـورده انـد ممكـن اسـت        مردم مي
  پشيمان شوند و عبرت بگيرند.

                                           
  .126سوره نحل، آيه  -1
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دوست عزيز! به نظر شما قطع دست دشـوار اسـت يـا ايجـاد رعـب و وحشـت و كشـتن و        
  تاراج اموال مردم؟

  .* بديهي است، قطع دست
اي زنـدگي كنـي كـه امنيـت در آن      ** اگر از شما بپرسند كه آيا دوست داري در جامعه

گم شده است و شرف و روح و اموال مردم در معرض رعبت و وحشت و نابودي قرار دارد، 
كند و در عوض آن امنيت برقـرار   اي كه دست و پا و چه بسا گردن مجرم را قطع مي يا جامعه

  د؟است، چه جواب خواهي دا
اي كه امنيت بر آن حكمفرماست اگرچه در آن گردن هـم قطـع شـود،     ترديد جامعه * بي

هـر انسـاني در   بهتر است چرا كه امنيت يك نيازگرانبها و هـدفي ارزشـمند و اميـد و آرزوي    
  زندگي است.

از اصل مطلب منحرف شد و گفت: در جوامـع تحـت حكمرانـي حكومـت اسـالمي كـه       
ي قطع دست و پا و اجراي حدود ديگر چنان زيـاد   ظاهراً مسألهحدود شرعي اجرا شده است 

نبوده است كه مشهور گردد و كساني كه در جامعه اسالمي نسبت به دزدي و زنا و قتـل و بـه   
هـاي قابـل    دارآويختن مورد مجازات قرار گرفته اند آنقدر اندك بوده اند كه در تاريخ اشاره

  نشده است؟ها  ي آن ذكري به اجراي حدود در باره
اجـراي   :گوينـد  ** آفرين! چيز جالبي گفتي، و اين عمالً رد ادعاي كساني است كـه مـي  

اجراي احكام باعث  :گويند حكم شرعي براي جامعه آبروريزي و هتك حرمت است و يا مي
كـاره   توانند در سازندگي جامعه سهيم شوند تعطيل و بي شود استعدادها و امكاناتي كه مي مي
يابيم كه اسالم مكتب تربيت، سياست و اقتصاد است نه مجازات، چنانكـه بـا    و درمي مانند. مي

دارد و كار به كشتن و بريدن دسـت و پـا    هاي صحيح جرم و جنايت را از جامعه برمي سياست
  رسد. نمي

  * آيا عالوه بر زجر و تنبيه مجرمان حكمت ديگري در اجراي احكام وجود دارد؟
هاي زيـادي را ذكـر كـرده انـد كـه در دو نكتـه زيـر خالصـه          تدانان حكم ** آري، فقه

  شود: مي



  اسالم آيين رشد و ترقي     ﴾134﴿
  

 

  م و جنايت.ئراشدن ج كن ريشه -1
  اصالح مجرم. -2

  كند؟ كن مي * اجراي حدود چگونه جرم و جنايت را ريشه
** اين حكمتي است كه هرگاه با حكمت تنبيه همگـام شـود تـأثير آن بـه وضـوح ديـده       

گيرد و چونكه مجـازات   شود مورد مجازات قرار مي مي شود؛ زيرا كسي كه مرتكب جرم مي
شـود و ديگـران كـه عقوبـت او را مشـاهده       دهد بار ديگر مرتكـب آن نمـي   مجرم را زجر مي

شـوند و وحشـت مجـازات     گيرند و مرتكب جرم و جنايت نمـي  كنند از او پند و اندرز مي مي
ت جز در شرايط ناهموار و زير كند، آنگاه احتمال جرم و جناي كن مي جرم و جنايت را ريشه

رخـورد  دهد و اسالم هم به صورت واقعـي بـا ايـن مسـايل ب     فشار اجتماعي و رواني روي نمي
  گذارد زمينه جرم و جنايت فراهم شود. مكان نميكند. حتي اإل مي

هـا زجـر و    فقهاي مسلمان اين حكمت را فهميده و بدان اشاره كـرده انـد و از ديـدگاه آن   

ـ حكام السـلطا األ«ي  دم، مهمترين عامل اجراي مجازات است و نويسندهگرفتن مر عبرت  »ةني

ها را بنياد نهاده است تا انسان را  آنحدود شرعي بازدارنده هستند و خداوند متعال «گويد،  مي
ي  خداوند با قـدرت بازدارنـده  «گويد:  ، و مي»كاب منكر و ترك معروف برحذر دارداز ارت

رتكاب به جرم و چشيدن شكنجه و عـذاب و تحمـل رسـوايي برحـذر     مجازات، نادانان را از ا
  .)1(»اجب و ضروري را عملي نماينددارد تا از موارد ممنوع پرهيز كنند و اوامر و مي

مصـممان بـر گنـاه را    حدود و مجازات گناهكاران را تنبيه و «گويد:  مي »فروق«نويسنده 
  .)2(»دارد برحذر مي

ها عموم مردم را  ن است كه اجراي علني حدود و عقوبتبر اي »فتح القدير«رأي صاحب 
  .)3(دارد از ارتكاب آن جرم برحذر مي

                                           
  ، قاهره.221ماوردي:  -)1(
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اين آراي مذاهب مشهور اسالمي است، چنانكه مـاوردي شـافعي مـذهب، قرافـي مـالكي      
  مذهب و كمال حنفي مذهب هستند.

  * رأي امام چهارم چيست؟
  ** احمد بن حنبل؟

  * آري.
الـروض  «كنم، احمد بن عبداهللا بعلي صاحب  ا نيز ذكر مي** رأي فقهاي حنبلي مذهب ر

ارتكـاب چنـان گنـاهي    گويد: حد، مجازات مشخص و معين است كه مـردم را از   مي »الندي
  .)1(»دارد برحذر مي

گويد: حد مجازاتي است كه براساس شريعت تعيين شده است تا مـردم را   رحيباني نيز مي
  .)2(از ارتكاب چنان گناهي برحذر دارد

شـدن جامعـه و    كردنـد بـه معنـاي تبـاه     * پس حدود آنچنانكه استادان ما در اروپا تبليغ مي
ايجاد نسلي دست و پا بريده نيست، بلكه هـدف اساسـي از اجـراي حـدود مبـارزه بـا جـرم و        

  گرداندن جامعه از پليدي آن است. دادن و پاك جنايت، پايان
برد كـه   ت ديگر در اجراي حدود بهره مي** آفرين بر تو، دوست عزيز! اما جامعه از جه

  تر نيست. اهميت از ديدگاه من بسيار مهم است و از آنچه كه ذكر شده كم
  * خدا پاداش خيرت دهد آن چيست؟

  ** اصالح مجرم.
  * چطور؟

گـذاري شـده اسـت و     ** نهاد انسان براساس فطرت و سرشت خدايي بر مبناي خيـر پايـه  
ج از سرشت اوست، اما شـيطان و فشـار و اميـال و آرزوهـا     ي شر هميشه عارض و خار انگيزه

كنند و انگيزه شر نسبت به نفس لذت بخش اسـت، چـرا    ي شر را تقويت مي گاهگاهي انگيزه

                                           
  .464الروض الندي:  -)1(
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هاي شر شهوات نفـس و هـوي و هوسـي هسـتند كـه نفـس را بـه سـوي خـود فـرا            كه انگيزه
  خوانند. مي

yγyϑ$﴿و شـر اسـت   چنانكه قبالً گفتيم انسان داراي دو استعداد خيـر   oλù; r' sù $yδ u‘θègéP $yγ1uθø) s? uρ 

و خداوند بنابر حكمت خود  »اش را الهام كرد و به هر نفسى نافرمانى و پرهيزگارى« )1(﴾∪∇∩

اگرچه انسان را براساس فطرت پـاك سرشـته اسـت، اسـتعداد و اختيـار راه       در اسرار خلقت،
عداد خير، به وسيله پيـامبران و دعـوتگران   مخالف را نيز به او داده است، اما جهت تقويت است

  داشتن فطرت و تزكيه نفس دعوت كرده است. راه خدا انسان را به راه راست، پاك نگه

﴿ô‰ s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪ ô‰ s% uρ z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ ∩⊇⊃∪﴾)2(.  

 اش سـاخت  هركس نفس خود را پاكيزه گردانيد، قطعاً رستگار شد، و هركس كه آلوده«
  .»قطعاً زيانمند شد

و همواره سعي نموده است موقعيت مناسـب را بـراي رشـد و تزكيـه نفـس فـراهم كنـد و        
  بهترين سخن را سخن دعوتگر راه خود دانسته است.

اسالم براساس ايمان به خدايي كه آفريننده هستي است و بـر تمـام ذرات وجـود تسـلط و     
ها را تربيـت   ي و برپايي دادگاه الهي انسانقدرت دارد و براساس ايمان به غيب و جهان اخرو

كند تا از شرارت پرهيز كنند و راه خير را در پيش گيرند و چنان حساسيت ايماني به آنـان   مي
توبـه را بـر    ها ثبـت شـود و همـواره درِ    ي آن اي شر در پرونده دهد كه نگذارند مثقال ذره مي

  ردند و به سوي در رحمت الهي برگردند.روي آدميان باز گذاشته تا در وقت گناه نااميد نگ
هـا، بـا تشـكيل حكومـت      بعد از تربيت اسالمي و ايجاد تقـوي و حساسـيت ايمـاني در دل   

هاي  كند زمينه جرايم را از ميان بردارد و در صورت ارتكاب جريمه با انسان اسالمي سعي مي
ي را كه به مصلحت كند و بعد از مراحل فراواني حد شرع مجرم با رحم و شفقت برخورد مي

                                           
  .8سورة شمس، آية  -)1(
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كند كه تا هم مجرم درس بگيرد و هم ديگـران   فرد و جامعه و زندگي عمومي است، اجرا مي
  او را مورد عبرت قرار دهند.

دوستم ميان سخنانم پريد و گفت: شنيدم گفتي: بعد از مراحل فراوانـي حـد شـرعي اجـرا     
  شود، آيا ممكن است بگويي آن مراحل چه هستند؟ مي

كنـد و يـا    دو حال خارج نيست، يا مجرم خود به گنـاه خـويش اعتـراف مـي    ** آري، از 
ديگران عليه او مدعي هستند. در حالت اول بايد قاضـي از صـحت اعتـراف مطمـئن شـود، و      

كننده از نظر عقلي سالم باشد و چنانچه از اعتراف خود پشيمان گردد و جرم را انكار  اعتراف
، و چنانكه ثابت شود كه از جهـت عقلـي خللـي در او    گردد نمايد، حد شرعي از او ساقط مي

  گردد. وجود دارد باز شامل اجراي حكم نمي
 �كند: ماعز بن مالـك نـزد پيـامبر     و دليل ما در اين باره، روايت بخاري است كه نقل مي

آمد و شخصاً اعتراف به زنا كرد. اما پيامبر فوراً فرمان اجراي حكـم شـرعي را صـادر نكـرد،     
ان او را بيهوده پنداشت و اهميت چنداني به اعتراف او نداد تا اين كه چهار بار پيش بلكه سخن

پيامبر آمد و بر اعتراف خود تأكيد كرد و بديهي است تكرار اعتـراف تـا چهـار بـار دليـل بـر       
صحت ادعا است؛ زيرا او يك يا دو بار به جرم خود اعتـراف كـرده اسـت و ممكـن بـود در      

پي ببرد و اعترافش را پس بگيرد، اما زماني كه بـراي سـومين و چهـارمين     اينجا به اشتباه خود
اي بـر صـحت    ورزد خـود نشـانه   آيد و بـر صـحت اعتـراف خـود تأكيـد مـي       بار نزد پيامبر مي

  مدعاست.
  و ناگفته نماند اين ثمر تربيت سالم و فضاي تقوي و اصالح و حساسيت ايماني است.

  شود؟ بر او اجرا مي * آيا بعد از اين مراحل حد شرعي
  ** مرحلة ديگري وجود دارد كه بهتر است قاضي آن را طي نمايد.

  * كدام مرحله؟
قاضي بايد به مجرم كلماتي القا و تلقين كند كه غيرت و شهامت او را برانگيزاند تا بتوانـد  

  با جرأت از خود دفاع كند و در صورت امكان تبرئه شود.
  * چطور؟
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ه او يادآوري كند كه به جريمه او ربط دارند، مثالً به كسي كه بـه  ** قاضي چيزهايي را ب
اي و يا او را  بازي كرده اي يا آن زن را بوسيده و عشق زنا اعتراف كرده است بگويد: زنا كرده

اي يـا   و چنانچه به دزدي اعتراف كند به او بگويد: آيا اين شـيء را دزديـده   )1(اي؟ نگاه كرده
ت است؟ و يا خواستي از آن محافظت كني يا از فـرط گرسـنگي و   خيال كردي كه مال خود

  اي؟ نداري آن را برداشته
ي اين مراحل را انكار كرد و بر ارتكاب جريمه اصـرار ورزيـد، وظيفـه قاضـي      * اگر همه

  چيست؟
  كننده از جهت عقلي كامالً سالم است. ** قاضي بايد مطمئن شود كه اعتراف

  ان كامالً سالم است يا نه؟داند كه ايش * حاكم چطور مي
گويـد: آيـا تـو     پرسد، بـا صـراحت بـه او مـي     ** به صورت مشاوره و كارشناسي از او مي

اگر ديوانگي خود را انكار كرد از خـانواده و آشـنايان و دوسـتان او تحقيـق      )2(ديوانه هستي؟
ت كـه  كننده از جهت عقلي سالم است يا نه؟ در صـحيح مسـلم آمـده اسـ     كند كه اعتراف مي

امـا بـاز مرحلـه و     )3(كننده را مخاطب قرار داد و به او گفت: آيا ديوانـه هسـتي؟   پيامبر اعتراف
  راهي ديگري براي تبرئه متهم وجود دارد.

  شدن وجود دارد؟ * بعد از اين همه باز فرصت تبرئه
  ** شايد مست باشد و اعتراف او در اثر هذيان باشد.

  يست؟ي قاضي چ * اگر اينطور بود وظيفه
نكـرده اسـت و    كننـده مشـروبات الكلـي مصـرف     ** بايد قاضي مطمئن باشد كه اعتراف
كننده ديوانه نيسـت، فرمـود: ممكـن اسـت مسـت       پيامبر بعد از اين كه مطمئن شد كه اعتراف
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مسـت نيسـت، زيـرا بـوي      :باشد، مردي برخاست و دهان او را بو كرد و بـه پيـامبر گفـت كـه    
  .)1(آيد شراب از دهان او نمي

هايي را كه ممكن است مجـرم را تبرئـه كننـد     بدينصورت پيامبر يا قاضي مسلمان تمام راه
نمايند تا حكم را بدون شبهه و از روي يقين و اطمينان اجرا كننـد و اجحـافي در حـق     طي مي

  كسي روي ندهد.
را * آيا اگر بعد از اين همه مراحل گناه مجرم ثابت شد بالفاصله حد شـرعي را بـر او اجـ   

  كنند؟ مي
** بله، زيرا اجراي حكم شرعي در موقعيت خود الزم و ضروري است و تعطيل آن جايز 

شـود، چـرا    اي مي نيست، بلكه تعطيل آن عالوه بر اين كه گناه است، باعث فسادهاي گسترده
شود مفسدان در ارتكاب جرم جرأت پيدا كنند و جرم و جنايـت منتشـر شـود و     كه باعث مي
  بيني؟ ها و بندگان خدا را فرا گيرد. مگر خودت واقعيت تلخ امروز را نمي كتبالي آن ممل

* چرا، واقعاً امروز با خطر بزرگي مواجـه هسـتيم كـه ناشـي از عـدم قاطعيـت در اجـراي        
احكام است؛ اما ترا به خدا چگونه اين افراد شخصاً بدون اين كه شاهدي داشته باشند به خطا 

  دهند؟ د و خود را در معرض شكنجه و مرگ قرار ميكنن و گناه خود اعتراف مي
ها را نوراني  ها را بيدار، درونشان را زنده و بصيرت آن هاي آن ** دوست عزيز! اسالم دل

فرسا است، اما در مقابل عـذاب   دانند كه عذاب دنيا هرچند سخت و طاقت ساخته است، و مي
امبر فرمـوده اسـت: كمتـرين عـذاب     داننـد چنانكـه پيـ    آخرت چيز قابل ذكري نيست و نيز مي

  پزد. ها را مي دهند كه مغز آن ي آتشي قرار مي قيامت اين است كه مجرمان را در مقابل كوره
تـرين عـذاب    ترين عذاب است، سـخت  * پناه بر خدا از خشم و انتقامش، پس اين خفيف

  ؟!!چگونه بايد باشد؟ و چه كسي چنين لياقتي دارد كه از عذابش تخفيف داده شود
زده كـرده، ايـن اسـت كـه      به راستي اعتراف به گناه شگفت نيست، اما آنچه مـرا شـگفت  

هاي فـراوان بـر ارتكـاب جـرم و صـحت اعتـراف خـود اصـرار ورزد.          مجرم با وجود فرصت
اي بشـود و مـردم در روشـنايي روز جـرم او را ببيننـد و در       امروزه اگر كسي مرتكب جريمـه 
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كند و خود و خويشاوندانش  رم او اصرار ورزند او اعتراف نميدادگاه رو در رو بر ارتكاب ج
كنند كه قاضي را به عدم اجراي حكم راضي كنند و تاوان جرم  وكيالن پايه يكم استخدام مي

آلي اسـت كـه    ي ايده ي ديگري حمل نمايند. ترا به خدا بگو اين چه جامعه را بر دوش بيچاره
  كنيم؟! ميي اسالم انتقاد  ما داريم و از جامعه

  كني. ** دوست عزيزم آهسته! اگر حقيقت را بداني تعجب نمي
  * علت چيست؟

** دانستيم كه اسالم قلب آن گروه منحصر به فرد در تاريخ بشري را بيدار ساخت و اگر 
كردنـد و دسـت از جـرم و     بود آنان مانند مردمان ديگر نسبت به حـرام پرهيـز نمـي    اسالم نمي

پس فضل و بركت اسالم است كه نور ايمان را در دل مردم برافروخت داشتند؛  جنايت برنمي
ي بيداري  تا اين كه خداوند را در حركات و سكنات خود شاهد و مراقب پنداشتند؛ زير سايه

اسالمي پرورش يافتند و به مراقبت و حضـور خـدا مـأنوس گشـتند و دل، وجـدان، اعضـاء و       
ا رنگ خدايي رنگين كردند. اكنون كه مردم بـه  احساس خود را براي خدا درهم آميختند و ب

عصر جاهليت برگشته اند و مراقبت معبود خود را فراموش كـرده و دل آنـان فـارغ از پلـيس     
  گردد، طبيعي است كه وضعيت همينگونه باشد. دروني است و جامعه بازخواست نمي

ي مـا بـر    و تكيه انگاري ما در اجراي حدود ما از اسالم و سهل * اكنون فهميدم كه دوري
  قوانين غير خدايي اين اوضاع ناهنجار و تلخ را براي ما آفريده است.

  گوييد، خدا به همراهت. ** راست مي



  

  خاتمه

شـماري حيـران و سـرگردان مانـده و در دام      هـاي بـي   ترديد مسـلمانان در ميـان بحـران    بي
ها بر آنان مشـتبه و زمـين علـي     شان با آن آشنايي نداشتند؛ راه مشكالتي افتاده اند كه پيشينيان

رغم وسعت، بر آنان تنگ شده است. آنان كه تا ديروز از مسلمانان طلب همكاري و محبـت  
  كنند و گويا اسالم خدمتي به آنان نكرده است! نمودند هم اكنون مسلمانان را انكار مي مي

و راز  قـوت  ي ت شمرده و در دين اسـالم كـه سرچشـمه   بحران و ضعف مسلمانان را غنيم
كـردن   پردازنـد و نيـك پـي بـرده انـد كـه منصـرف        عظمت مسلمانان است، بـه تشـكيك مـي   

  مسلمانان از تمسك به دين خود، تنها راه دوام ضعف آنان است.
هـاي مختلـف را پيمـوده و     ي ديني خـود راه  كردن مسلمانان از عقيده آنان جهت منصرف

پروراننـد همـواره    ؤيا آن را در سـر مـي  وسايل متعدد را آزموده اند و جز راهي كه همچون ر
شكست همراه و همدمشان بوده است. و آن راه رؤيايي كه امروز به حقيقت تبديل شده است 

ي فرهنگـي كـه آنـان را از هـدف جلـوتر بـرده اسـت. بنـابراين، تمـام           عبارت است از مبارزه
كنند، متفكران را گرد  مي هاي خود را در آن به كار بسته اند، كنفرانس برپا استعداد و توانايي

هاي مركز و متراكم را طراحي كرده انـد   نمايند و برنامه آورند و با كارشناسان مشورت مي مي
رسـيدن بـه هـدفي كـه      هـاي خـود و جهـت    اي براي پيشبرد نقشـه و برنامـه   هاي ويژه و دستگاه

ته انـد، بلكـه   هاي خرد و كالن خود را در راه آن صرف نمايند به كار گماشـ  حاضرند سرمايه
هاي خرد و كالن است فـداي هـدف خـويش     تر از سرمايه قلب و روح خود را كه گرانقيمت

  كنند. مي
ي  ي شك و ترديد در ميان مسلمانان عقيده كشنده خاورشناسان با يورش خود و پخش سم

، »عقيـده و شـريعت  «در كتـاب   »جولـد تسـيهر يهـودي   «اسالمي را مورد هدف قرار دادند. 
در  »واشـنطن ايـرفتج  «ي درخشـان نبـوي،    سـي پيرامـون سـيره   خاورشناس انگلي »مرجليوس«

در كتـاب تمـدن    »گوسـتاو لوبـون  «ي قضـا و قـدر، و    پيرامون عقيـده  »حيات محمد«كتاب 
  عرب، به سمپاشي پرداخته اند.
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ي تـاريخ و انتشـار شـك و تشـويش اذهـان پيرامـون        كـردن چهـره   خاورشناسان در آلوده
ي  ي مسلمانان در راه رسيدن به هدف است و به عنـوان روحيـه   منزله توشه رويدادهايي كه به

برد، نقش ويرانگري داشته اند.  فعالي آنان را در راه برگرداندن عزت و شكوه خود به جلو مي
خـورد كـه فتوحـات     بـه چشـم مـي    »ليون كيتـاني «آنان خاورشناس ايتاليايي به نام و در ميان 

ده است و منكر آنست كه هـدف از فتوحـات اسـالمي نشـر     يناماسالمي را فتوحات اقتصادي 
  دادن دين به مردم باشد. دعوت و تعليم

كنندگان گاهي  ي مجادله ها بنابر توانايي و انگيزه جدال و گفتگو پيرامون اين شك و شبهه
گرفت كه هدف آنان كشـف حقيقـت    شد. مناظره زماني شدت مي خفيف و گاهي شديد مي

كشي و پركردن فراغت بود با نرمي و انعطاف باهم برخورد  هدف آنان وقت باشد و زماني كه
  كردند. مي

ي متفكران مسلمان اين است كه در قبال جديت ايـن امـر، موضـع مثبـت و مناسـب       وظيفه
انتخاب كنند و در اين موارد تالش نمايند بر حقيقتي اتفاق كننـد كـه مسـلمانان بـه آن پايبنـد      

  الزم است هر انساني آن را بفهمد. حقيقتي قانع كنند كههستند و ديگران را به 
ها و تعيين متفكران جهـت توضـيح حقيقـت و شـرح آن      پيامد اين برخوردها نوشتن كتاب

براي خوانندگان مسلمان و غير مسلمان به صورت مساوي بوده و در اين راه جهت احقاق حق 
چرا كه بسياري از مردم ايـن مسـايل را   دار تنها راه بود،  و زدودن باطل مناقشات آرام و هدف

  فهمند. جز در قالب مناقشه و مناظره نمي
هاي مرگبار مقاومـت و ايسـتادگي كننـد؛     همچنين مسلمانان ناگريزند در مقابل اين جريان

شـود و   دوانيـدن ايـن افتراهـا مـي     كـردن در اينگونـه مـوارد سـبب ريشـه      خالي زيرا فرار و شانه
سازد، و مقاومت و ايسـتادگي گرچـه در ذات خـود پيـروزي      ار ميكردن آن را دشو كن ريشه

كنـد، ايسـتادگي و مقاومـت نبايـد      نيست، اما بر عدم تأييد و باور به اين قيل و قالها داللت مي
منفي باشد كه عكس العمل منفي از آن كساني است كه جز سكوت، قدرت ديگـري ندارنـد   

شكست دهـد و حـق را اظهـار و باطـل را نـابود       اي باشد كه دشمن را و مقاومت بايد به شيوه
  گرداند.
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نويسندگان و متفكران نبايد به ايستادگي و مقاومت و مقابله اكتفا كنند؛ بلكه بايد مقاومت 
كردن برسد تا ناتواني افتراكنندگان و رسوايي دروغگويـان   ها به حد ابراز وجود و قد علم آن

  هاي دشمن را تضمين كند. و كشف دسيسه
بسا ثمر اين مقاومت مثبت و اين مبارزه طلبي كوبنده به طول بينجامد تا وقـت رسـيدن   چه 

آن فرا رسد. بنابراين، طول زمان نبايد ما را از اداي وظايف منصرف كند و دير رسـيدن ميـوه   
  نبايد ما را به عدم اداي حق دعوت مشغول گرداند.

كنم و اگرچـه سـخنم بـه     وت مياين همان چيزي است كه خود و برادرانم را براي آن دع
طول انجاميد اميدوارم در راه تحقق به دعوت خود موفق گردم و كتاب من براي خواننـدگان  
مفيد باشد، همچنين اميدوارم براي ما حجت و دليل باشد نه عليه مـا، و خداونـد هـدايتگر راه    

  راست است.
  

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
  كيلدكتر محمد سيد و
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توانستند با فرار  مؤمنان مي«فرمايد:  اسالم مرحوم سيد قطب ميشهيد راه 
از مســئوليت و شكســت در ايمــان و عقيــده نفــس خــود را نجــات، و بــه 

دانيـد خودشـان تـا چـه حـد ضـرر        زندگي ادامـه دهنـد. امـا راسـتي مـي     
شـد؟   كردند؟ و بعد از خودشان بشريت تـا چـه حـد دچـار زيـان مـي       مي

ر، جانفدايي، از خودگذشتگي و به درودنهادن زنـدگي بـدون   معناي ايثا
كردنـد، زنـدگي را بـا انحطـاط      عقيده و آزادي را همراه خود نـابود مـي  

ها بر روح آنان  ساختند و در آن وقت ستمگران عالوه بر جسم مواجه مي
  .شدند نيز چيره و در مقابل دنيا و آخرت و تاريخ زيانمند مي


	eslamaeenrosh
	eslam-ayeene-roshd-va-taraqhy-PDF
	داخل کتاب
	eslam-ayeene-roshd-va-taraqhy-PDF

