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 پیشگفتار مترجم

 احلمد هللا وكفى والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى. أما بعد:

ن َدَ�ٓ إَِ�  َوَمنۡ ﴿ قال اهللا تعاىل: ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ ٱأ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� مَِن  �َّ

 .﴾٣٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱ
وتگران مشهور جهان اسالم وران و دع هایی که به قلم دانشمندان و اندیشه مقدمهبا توجه به 

بیـنم بـیش از    نمـی  نوشته شده است، بنده نیازي »ما ذا خرس العامل بانحطاط املسـلمني«بر کتاب 
ي تألیف، استقبال از کتاب، آثـار آن   این بر حجم کتاب بیفزایم؛ زیرا کتاب، نویسنده، انگیزه

ها بیان شده اسـت. آنچـه از    هایی از مطالب آن در این مقدمه المی و حتی گوشهدر جوامع اس
 ي ترجمه است. ي گفتن است، انگیزه نظر مترجم بایسته

هاي ادبیات عرب را نزد اسـتاد بزرگـوارم موالنـا     چندین سال پیش زمانی که داشتم کتاب
بـی را معرفـی و توصـیه    خوانـدم، ایشـان بـر فـراز متـون عر      محمد قاسم قاسمی حفظـه اهللا مـی  

کردند، اگر متنی به فارسی برگردانده شده است، شما آن را با اصل عربی تطبیق دهید تا از  می
 ي ترجمه آشنا شوید. این طریق با شیوه

ي  بـود، امـا ترجمـه   ...» ما ذا خسـر العـالم   «هاي از کتاب  هاي مورد نظر گوشه یکی از متن
ام با انتشارات پیام اسالم در قم تمـاس گـرفتم و بعـد از    شد، سرانج کتاب در زاهدان پیدا نمی

ي مصطفی زمـانی   ترجمهحدود خسارت جهان و انحطاط مسلمین چند روزي، کتاب 
 به دستم رسید.

هـاي ترجمـه و بعضـاً     هنگامی که به تطبیق ترجمـه بـا اصـل کتـاب پـرداختم، از نارسـایی      
آن روز همـواره آرزو داشـتم ایـن     هاي موجود در ترجمه متأسف شـدم، از  تغییرات و کاستی

کتاب باري دیگر با قلمی توانا، توسط کسی که با نویسنده همسو و در صدد اداي حق کتـاب  
چنانچـه حضـرت اسـتاد     –باشد و در هردو زبان عربی و فارسی توانـایی الزم را داشـته باشـد    
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ه فارسـی  بـ  –ي آقاي زمانی بـه ایـن شـرط اشـاره کـرده اسـت        خود در پاسخ نامه /ندوي 
هـایی کـه خـود در آخـرین      بـازنگري هـا و   برگدرانده شود. از طرفی وجود برخـی از مقدمـه  

ها انجام داده است، مستلزم آن بود تا آخـرین چـاپ کتـاب ترجمـه شـود، بـه ویـژه در         چاپ
شرایط فعلی جهان اسالم فارسی زبانان همانند سایر امت اسالم نیـاز دارنـد بـا دیـدگان اسـتاد      

کفـایتی و   ورد شایستگی و لیاقت اسالم در رهبـري بشـر آشـنا شـوند و از بـی     در م /ندوي 
بینی استاد  ناتوانی غرب در رهبري بشر آگاهی یابند و بر این حقیقت اذعان کنند که طبق پش

سعادت انسانیت منوط به از خودگذشتگی و فداکاري امت به ویژه جوانـان عـرب    /ندوي 
 باشد. می

نظرداشتن تازگی مطالب کتاب و آثار آن در شرایط کنونی بنده بـا اقـدامی   بنابراین، با در 
را آغاز کردم و از بیم که کسی پیشنهاد منفی دهد و مأیوسـم  اش  متهورانه و جسورانه ترجمه

گرداند، با افراد محدودي تبادل نظر کردم و این اقدام را به فال نیک گرفتم، زیرا اصل کتاب 
 ي تحریر درآمده است. رشته نیز با چنین اقدامی به
هاي زیادي در قلم خویش معترفم، اما سعی کردم حق کتاب  ها و کاستی هرچند به ضعف

ي امت اسالم هستند و شیفتگان و عاشقان زیادي در سراسـر جهـان    و حق نویسنده که سرمایه
دبیات عربی و اسالم دارند، ادا شود. در پایان از برادر عزیزم جناب آقاي داود ناروئی که در ا

فارسی تسلط کامـل دارنـد و در ویـرایش ترجمـه سـنگ تمـام نهادنـد، کمـال تشـکر دارم و          
 امیدوارم که خداي منان ایشان را مشمول الطاف و احسانات خویش گرداند.

 ي نیک براي مترجم دارم. از خوانندگان محترم نیز درخواست دعاي خیر و خاتمه
 إليه أنيبما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و

 عثمانی مقیم زاهدانعبدالحکیم 
 هـ . ق. 1424رجب  8
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ها و تألیفات استاد سید ابوالحسن ندوي است کـه   کتاب حاضر یکی از مشهورترین کتاب
هاي شـرقی و غربـی    ترین، از نظر ترجمه به زبان ي انتشار در جهان اسالم گسترده از نظر دامنه

هـاي جهـان اسـالم     بیشترین و از نظر چاپ و نظر باالترین کتابی است که تاکنون از چاپخانـه 
 نوبت به صورت رسمی وغیر رسمی چاپ شده است. 50درآمده و تاکنون بیش از 

د، حکایـت  گویـ  حکایت این کتاب، چنانچه استاد ندوي خود در صفحات آینده بـاز مـی  
ي نوزدهم مقطعـی حسـاس بـود؛ اروپـا بـر       وجدان و ضمیر است، در تاریخ بشري اواخر سده

هـاي طـوالنی در برابـر تهـاجم نیروهـاي       هاي اسالمی که مـدت  جهان تسلط یافته بود؛ قدرت
شان را براي نفوذ به قلمرو اسالم به یأس تبدیل کـرده   اروپایی سد محکمی ایجاد و آرزوهاي

به فروپاشی گذارده بودند، سقوط خالفت اسالمی عثمان که به سانِ شکاف در سد بودند، رو 
هایشان  مأرب بود، در این برهه اتفاق افتاد، در پی آن نیز مسلمانان متفرق شدند و آخرین قلعه

 سقوط کرد.
کـرد،   گیري از فروپاشیِ قدرتی کـه داشـت از بقایـاي قـدرت اسـالم دفـاع مـی        اروپا بهره
هاي اعـزام سـپاهیان پیروزمنـد     را به مصر، شام، عراق و مناطقی که قبالً اردوگاه توانست خود

هـاي دعـوتگر و مؤسسـان     ي عـرب کـه خـروج گـروه     اسالم بـود، برسـاند و در شـبه جزیـره    
 هاي اسالمی بود، جاي پایی جهت تأثیر و نفوذ سیاسی خویش پیدا کند. حکومت
هاي اسالمی چـون   داده و در اثر آن حکومتي مزبور که دژهاي مسلمانان را تکان  فاجعه

هاي تسبیح یکی پس از دیگري فرو افتادند و در پـی آن دشـمنان اسـالم گسـتاخ شـدند،       دانه
ها مضطرب و آشفته شد، ذوق شـاعران   اي بود که تمام معادالت در آن تغییر یافت، دل فاجعه

مرثیـه سـرایی پرداختنـد و     ي اسـالم و مسـلمانان بـه    به هیجان درآمد و بر مجد از دست رفتـه 
اروپاییـان و تخریـب بنـاي تمـدن      ي تهامجـات فکـري و نظـامیِ    همگان را از خطر غافلگیرانه

 ي ظهور رسانده بود، هشدار دادند. موزونِ جهانی و بشري که اسالم به منصه
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ي دشمنان، در ذهن  تصوري که از اینگونه تغییرات یعنی فروپاشی قدرت مسلمانان و غلبه
هـایی   شان در علم و تمدن بود، کتاب آمد، باور پذیرفتن به عظمت فاتحان و پیشرفت میپدید 

مانـدگی و   شـد و نویسندگانشـان مسـلمانان را بـه واپـس      که در آن برهه از تاریخ نگاشـته مـی  
کردنـد و راه حلـی کـه     کردند، همین ذهنیت را تقویـت مـی   دیگران را به پیشرفت وصف می

، پیروي مسـلمانان از دیگـران و اتخـاذ وسـایل و ابزارهـایی بـود کـه        کردند اغلب پیشنهاد می
آمد، اما  شان انتخاب کرده بودند، این راه حل اگرچه طبیعی به نظر می دیگران جهت پیشرفت

راه حلی نبود که با روح اسالم و مسلمانان سنخیت داشته باشد، مؤلـف ایـن کتـاب در چنـین     
ي اروپا و شکست قدرت مسلمانان. وي دقیقاً  ی اوضاع غلبهبرد؛ یعن اوضاع نابسامانی به سر می

اي  داشـت اطـالع داشـت، فشـرده     ي معاصر عرضـه مـی   کارهایی که اندیشه ها و راه از راه حل
انـد   اینگونه راهکارها این بود که مسلمانان به دلیل امتناع از ابزارهایی که دیگران به کار بسـته 

و جهان در اختیار اند  شان را در جهان از دست داده ایگاهج اند؛ از کاروان زندگی واپس مانده
دیگران قرار گرفته است و تا زمانی که مسلمانان ابزار جدیـد را مـورد اسـتفاده قـرار ندهنـد،      

 ممکن نیست که دوباره به مجد و عظمت خویش دست یابند.
روپـا قلـم بـه    وران در دوران غلبه و تسـلط تمـدن ا   از آنجایی که این نویسندگان و اندیشه

 کردند. دست گرفته بودند، همواره این تمدن را بزرگداشت، و دستاوردهایش را تمجید می
اي متفاوت،  ي خاص و تحقیقاتش از زاویه اما مؤلف کتاب با توجه به تربیت ویژه، روحیه

گیري مزبور در شرایط کنونی مورد قبـول   ي غربی، پی برد که نتیجه به دور از تأثیرات اندیشه
نیست، وي با تحقیقـات آزاد خـویش در مـورد تمـدن اروپـایی، اعـم از اهـداف، روکردهـا،         

هایش، به این نتیجه رسیده است که تمدن مزبور شایستگی آن را ندارد  گیري ابهامات و جهت
 آور براي بشر نیست. که مورد تقلید قرار گیرد؛ زیرا تمدنی سازنده و سعادت

م) که  1918 – 1914هاي ( نگ جهانی اول در بین سالجهان باري نخستین بار به شکل ج
آن هنـوز  ي  تلخ این تمدن را چشید، آتش برافروخته شـده ي  ي جهان را تغییر داد، ثمره نقشه

هـاي   کرد که چند دهه بعد در سال خاموش نشده بود و همچنان سرنوشت بشري را تهدید می
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هاي رشد فکري و  ي رخ داد، اگر سالي انسانی دیگر م) براي بار دوم فاجعه 1945 – 1941(
هـاي   عاطفی مؤلف را در تألیف این موضوع مالحظه کنیم پی خواهیم برد که مربوط به دهـه 

 .)1(بیست و چهل بوده است
ي  دید بسیاري از مؤلفان و نویسندگان در این موضوع، چنین بود که جهان اسالم در سایه

ن تمـدن اسـالمی و بشـري انسـانیت را بـه دام      این تمدن مادي و عنان گسیخته که بـا کنـارزد  
شود، اما آنـان از زرق و بـرق تمـدن غربـی شـدیداً       هایی را متحمل می انداخته است، چه رنج

هـاي اسـتبدادي و طـاغوتی مغلـوب بودنـد و احـدي        حیرت زده شده بودند، در برابر قـدرت 
ه رهبـري اسـالم را   جرأت نداشت این چنین اظهار نظر کند که جهان با تسلط ایـن عناصـر کـ   

ي اسالم به سـعادت دسـت    کنار زدند، دچار زیان گردید و انسانیت براي نخستین بار در سایه
 یافت و جز با بازگشت به اسالم هرگز به سعادت نخواهد رسید.

این احساس دوگانه که زیان پدید آمده تنها منوط به مسلمانان نیست و تمدن غربی تمدنی 
دوام، و راه حل اساسی نه تقلید  د و تقلید باشد، بلکه تمدنی است بیي تمجی نیست که شایسته

شـان نهفتـه    از این تمدن است، بلکه راه حل اساسی در بازگشت مسلمانان به خـود و حقیقـت  
است و حقیقتی است که موضوع و محور این کتاب است و مؤلف آن را کشف نموده اسـت  

گردید، عنوان کتاب همچنان براي تعدادي  و این اکتشاف سبب شگفتی خیلی از خوانندگان
زیادي، به خصوص کسانی که از غرب متأثر بودند و به اروپا و تمـدنش بـاور داشـتند و ایـن     

کردنـد، سـؤال    یافتن به رفاه و سعادت معرفی مـی  تمدن را مربی و مرشد انسانیت جهت دست
ت و عظمت اروپا انتشـار  ي شصت، زمان اوج قدر برانگیز بود، زمانی که کتاب در اوایل دهه

دار بـود و بسـیاري از مـردم بـا عنـوان و       یافت، آثار این اکتشاف مؤلف بسـیار عمیـق و ریشـه   
 موضوع کتاب غافلگیر شدند.

خوانـد، نـاگزیر بـه حقیقـت موجـود       با این عنوان غیر منتظره هرکس کتاب مزبـور را مـی  
ي یـک   ي علمـی و روحیـه   ي نگـارش خـویش روحیـه    کند، زیرا مؤلف در شـیوه  اعتراف می

 میالدي انجام پذیرفته است. 1944میالدي است و تألیف کتاب در سال  1914مؤلف، متولد سال  -)1(
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کند و در یک آن، هم ادیب است و هم مؤرخ، هم پزوهشگر  دعوتگر توانا را یکجا جمع می
است و هم معلم واقع بین و بدین طریق در دل طبقات مختلف و افکار گوناگون تأثیرش را بر 

بـر ایـن   اش  در مقدمـه  /سـید قطـب   گذارد، محقق تواناي جهان اسالم، شـهید   جاي می
کند  هاي متعدد در ساختار وجودي مؤلف، اشاره می نظیر بین توانایی ، به این وحدت بیکتاب
 گوید: و می
ها  آن کند، بلکه حقایق عینی را انتخاب و مؤلف صرفاً به تحریک وجدان دینی اکتفا نمی«

نماید و عادالنـه و روشـنگرانه بـه بررسـی      را بر نظر و حس، عقل و وجدان همزمان عرضه می
ي مـورد بحـث خـویش، حـق و      پـردازد و در قضـیه   رخدادهاي تاریخی و ابهامات حاضر مـی 
اید که بدون هر نـوع توجیـه و    دهد، چنین به نظر می واقعیت، منطق و ضمیر را حاکم قرار می

ي نظـرش جانبـداري    تأویل و زور یا تزویر در مقدمات یا نتایج، تمـام شـواهد از وي و قضـیه   
 ».زیت و ویژگی این کتابکند، و این است م می

ف مؤلف بوده و تـا آن زمـان جهـان از وي شـناخت     این کتاب ضمن این که نخستین تألی
نداشــته اســت، بعــد از نخســین چــاپش توســط انجمــن نشــر و ترجمــه در قــاهره، بزرگتــرین   
نویسندگان و ادیبان جهان غرب بـه تمجیـد کتـاب و معرفـی مؤلـف پرداختنـد، و ایـن خـود         

هاي قـانونی   ل بر تأثیر عمیق موضوعِ کتاب و شایستگی آن است، سپس چاپترین دلی بزرگ
هـاي   گـذرد و بـه تمـام زبـان     یابد که از مرز پنجاه نوبت هم می و غیر قانونی چنان افزایش می

ها در جهان عرب و غرب کتاب را مورد  شود، اساتید دانشگاه ي دنیا ترجمه می پیشرفته و زنده
 کنند. ي آن اظهار نظر می ر بارهدهند، و د توجه قرار می

ي اصـول دیـن در دانشـگاه األزهـر در      استاد دانشکده محمد یوسف موسیاستاد دکتر 
 گوید: بر کتاب میاش  مقدمه

زمانی که اولین چاپ کتاب به باز آمد، در کمتر از یـک روز آن را بـه پایـان رسـاندم و     «
ز این که از خواندنش فارغ شدم چنین ي پایانی آن بعد ا ي آن شدم که در صفحه چنان شیفته
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کنـد،   نوشتم: خواندن این کتا بر هر مسلمانی که در راستاي بازگشت عظمت اسالم تالش می
 ».فرض است

 گوید: رییس بخش خاورمیانه در دانشگاه لندن می بکنگهامدکتر 
 ».این کتاب براي نسل جدید مسلمانان بهترین نمونه و سند تاریخی است«

 نویسد: هاي انگلیسی می از دانشگاه کمبریج در ییک از مجله رجنتساپروفسور 
کردم جلوي چاپ این  بود، پیشنهاد می ها می اگر در بریتانیا جهت ممانعت از چاپ کتاب«

 ».برد کتاب گرفته شود، زیرا این کتاب تمدن غرب را زیر سؤال می
خوانـد احسـاس    مـی گذرد، هـرکس آن را   هاست از چاپ کتاب می با وجود این که سال

کنـد کـه چنـدین مرتبـه      شود، و در عین حال احسـاس نیـاز مـی    کند و دردمند می حسرت می
هـاي   کتاب را بخواند، علت این شیفتگیِ توأم با درد و حسرت این است که مؤلـف بـر نکتـه   

ي  اي که جهـان اسـالم بـا گذشـت تـاریخ در سـایه       حساس انگشت گذاشته و براي آن مرحله
هایی که سـالیانی طـول کشـیدند و سـپس فـرو پاشـیدند و        لف گذرانده، تمدنهاي مخت تمدن

هـاي دیگـري روي کـار آمدنـد و دوبـاره سـقوط نمودنـد، ضـمن برمالنمـودن           مجدداً تمدن
هـا بـراي انسـانیت بـه ارمغـان آورده بودنـد، و شـدیداً بـه اخـالق و           اي که این تمـدن  بدبختی
هـا   کند، زیرا در پرتو اینگونه تمـدن  عالج را بیان می هاي انسانی نیاز داشتند، درد و راه ارزش

اش  شود که انسان شدیدًا مورد ستم قرار گرفته، حقوقش پایمال گردیده و آزادي مشاهده می
اي  سلب شده است و بسا اوقات به اسم دین، یا خدایان و یا قدرت آتش و آهن، به سان بـرده 

اه انسانی محروم گردیده است، زیرا انسان ترین جایگ در خدمت آقایان درآمده و از کوچک
ي  در برخی از مراحل تاریخ چنان دچار غرور و سرکشی گردیده است که خودش را به مثابه

 پردازد. خدایی قرار داده که جهت مصلحت فردي یا افرادي به تشریع قوانین می
روقـت و  زد و او ه ي همنوعش دست و پا مـی  هاي متمادي گذشت و انسان زیر سلطه سال

ها به  ها و سیستم گرفت، اینجا بود که این نوع تمدن خواست از وي کار می به هر شکل که می
هایی که در ساختارشان بود و به سبب ظلمی که انسـان بـر    سبب وجود مشکالت و ناهنجاري
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ي آسـمانی فاصـله گرفتـه بـود، یکـی بعـد از        شـده  کرد و از قـوانین حریـف   برادر خویش می
 کردند.دیگري سقوط 

توسـط  اش  هـا و اصـول اخالقـی    سرانجام اسالم با فرامین انسانی و قوانین آسمانی و ارزش
 ي بشریت از لجنزاري که در آن سقوط کرده بود، آمد. دهنده ، نجاتصرسول خدا 
بــه نشــر پیــامش پرداخــت، او را جوانــانی مــؤمن، مجاهــد و غیــور همراهــی   صمحمــد 

ه حق دوسـت داشـتند و در راه نشـر رسـالتی کـه بـه آن       کردند، کسانی که مرگ را در را می
داد: انسـان هرکجـا    ایمان آورده بودند و در راه نشر تعالیم، سنن و مبادي که اینگونه پیـام مـی  

باشد انسان است، این و آن در حقوق و تکالیف هیچ تفاوتی ندارد، خون، رنگ و جنس هیچ 
شـان را   یم و آدم از خاك هست، جان و مـال امتیازي را در بر ندارد، همگی فرزندان آدم هست

 فدا کردند.
اینجا بود که انسان به ارزشش پی برد و جهت گسترش عدالت و از بین رفتن ظلـم و ایـن   

 واجب بود.اش  که انسان اقاي خودش باشد، رسالتی را آغاز کرد که انجام آن بر عهده
ق و غرب را در نوردید، اسالم دعوت اسالمی به رهبري جوانانی با ایمان انتشار یافت، شر

هـایی کـه مغلـوب جاهلیـت      با انتشار عدل در گوشه و کنار جهان به حرکـت درآمـد و ملـت   
محض گردیده بودند، به سوي اسالم دویدند و با پذیرفتن دیـن خـدا گـروه گـروه بـه صـف       
مسلمانان پیوستند. تمدن اسالمی به پیشرفت قابل تـوجهی دسـت یافـت و جهـان را بـا اصـول       

هـاي متـوالی تحـت پوشـش قـرار داد، آسـایش و امنیـت، عـدالت و          ي خویش قـرن  پسندیده
انصاف، برابري و برادري به خاطر رضاي خدا همه جا را فرا گرفت و همـه در راسـتاي یـک    

 کردند. هدف واضح و روشن که به اهتزاز در آوردن پرچم اسالم بود، انجام وظیفه می
پردازد که بر اثـر سسـتی و    یفیت شکست مسلمانان میسپس مؤلف در این کتاب به بیان ک

گرفتن از دین و منهج درست اسالمی و تقلید از دیگران و کنارگذاشتن  انگاري و فاصله سهل
شان به  شان را بر جهان از دست دادند و قلمرو حکومت اصول و مبادي اسالمی، چگونه تسلط

 مرور زمان رو به کاهش رفت.
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پردازد که با سکوت مسـلمانان دچـار    و گداز به بیان خسارتی می بعد از آن مؤلف با سوز
، با این توضیح که اصل سقوط و حرکـت در زنـدگی طبیعـی اسـت، هرگـاه امتـی از       آن شد

گیرد و اگر فرمانروایی سقوط کرد، کسی دیگـر   صحنه کنار رفت، امتی دیگر جاي آن را می
کند،  د تمدنی دیگر به جایش قد علم میکند و همینطور اگر تمدنی فرو پاشی جایش را پر می

اما فروپاشی تمدن اسالمی مصیبتی است که هرگز قابل جبران نیست و دقیقاً از آن روز اسـت  
برد، بعید نیسـت کـه بـه     که جهان غرب سرگردان شد و بشریت همچنان در بدبختی به سر می

که در اسالم وجود  سبب تعصب اروپایی و به سبب انحطاط اخالقی و فقدان الگوهاي بشري
داشت، بشریت همچنان در بدبختی و فالکت باقی مانـد، اکنـون مـا شـاهد تمـدن اروپـایی و       
مادي محض هستیم که چشم انسان را با درخشش خود خیره گردانیده است، امـا چـون فاقـد    

ي  افزایـد: مسـلمانان اگـر اراده    اخالقیات و روحیـات اسـت، تهـی از روح اسـت. مؤلـف مـی      
ه باشند، مشروط به بازگشت به منابع اصیل، بازگشـت بـه دیـن خـدا، اعتمـاد بـه       حرکت داشت

، بازگشـت بـه سـیرت    صنفس، بازگشت به سیرت پیشگامان نخستین تحت رهبـري محمـد   
مؤمنان مجاهد بعد از یاران رسول اهللا، کسـانی کـه بـه دیـن، میـراث فرهنگـی و بـه خویشـتن         

ي در آن  بازگشــتی توانــایی دارنــد از عهــدهکردنــد، مســلمانان بـا چنــین   خـویش افتخــار مــی 
هـاي   روید، منبعی که در آن عزت، جهاد و عمل وجـود دارد، منبعـی کـه همـواره انگیـزه      می

آوري، پیشرفت، اعتمـاد بـه خـود و میـراث فرهنگـی، سـیرت مـردان         جهادي، حب عمل، فن
 کند. بزرگ اسالمی، فرماندهان، حاکمان و مجاهدان برحق، از آن تراوش می

هاي زیبایی از آثار اسالم حقیقی در وجود اصحاب، مسلمانان و تمـام   مؤلف به بیان گوشه
پردازد، همینطور مؤلف از جاهلیت کـه در برابـر تربیـت دینـی و نبـوي بـه دفـاع از         جهان می

 نویسد. خویش پرداخت می

 گره بزرگ باز شد (گره شرك و کفر):، هایی از مطالب شگرف کتاب گوشه
انجام داد و بعـد از  ها  آن ها گشوده شد، پیامبر نخستین جهادش را با مام گروهدر پی آن ت«

آن براي هر امر و نهیی نیاز به جهاد جدیدي نبود، در اولین معرکه اسـالم بـر جاهلیـت پیـروز     
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همگی با تمام وجـود بـا   ها  آن ها پیروزي از آن اسالم بود، گردید و بعد از آن در تمام صحنه
شدن هدایت، هیچگاه به مخالفت پیـامبر   ل و جان به اسالم گرویدند، با روشنظاهر و باطن، د

کرد، آنان از خود اختیار نداشتند و از قضاوت  نپرداختند، هرگاه پیامبر امر و نهیی را صادر می
هایی را که احیاناً مرتکب شده بودنـد، بـه پیـامبر     گرفتند، خیانت رسول خدا در تنگنا قرار نمی

هایشـان را   شدند که موجب حدي گردیده بود، بدن دند، اگر مرتکب لغزشی میکر بازگو می
هاي  نمودند، آیات تحریم شراب نازل گردید، جام جهت اجراي حد خدمت پیامبر عرضه می

هـاي لبریـز از شـراب و لبهـاي مشـتاق و       شان بود، دستور خدا بین جام لبریز از شراب در کف
هـاي مدینـه شـراب     هاي شراب شکسته شد و در کوچه جگرهاي افروخته، حایل گردید، خم

 جاري گردید.
اي نماند و چنان از خـود   شان بهره هنگامی که از وجودشان براي شیطان و حتی براي نفس

کردند و در دنیا مردان آخرت و در این روز مـردان فـردا    داد کشیدند که با دیگران چنین می
داشت، نه فقـر   رد و نه نعمتی آنان را به غرور وامیک گردیدند، نه مصیبتی آنان را سراسیمه می

نمود، نـه تجـارت آنـان را غافـل      گردانید و نه توانگري آنان را سرکش می آنان را مشغول می
ي فسـاد و غـرور نداشـتند و     نمـود، و در زمـین اراده   گردانید و نه قدرت آنان را سبک می می

اکنندگان عدل و شـهادت دهنـدگان حـق    براي مردمان معیار درست سنجش قرار گرفتند، برپ
شد، آنگاه بود کـه   شان تمام می بودند، اگرچه علیه خودشان و علیه پدران و مادران یا بستگان

ي عصـمت بشـریت و حفاظـت     هاي آنان مسخر گردانیـد و آنـان مایـه    پهناي زمین را زیر گام
اش  هـت انجـام وظیفـه   جهان و دعوتگران به سوي دین خدا گردیدند و پیامبر خدا آنـان را ج 

جانشین خود گردانید و خـود بـا چشـمی روشـن از جانـب امـت و رسـالتش، بـه رفیـق اعلـی           
 ».پیوست

 ترین انقالبی که در تاریخ بشریت پدید آمد شگرف
در آن جامعــه پدیــد آورد، چنــین  صاســتاد نــدوي از وجــود انقالبــی کــه رســول خــدا 

 گوید: می
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گیز بود، در سرعتش، عمقش، فراگیري و وسعتش، ان این انقالب در تمام ابعادش شگفت«
 ».همینطور در وضوح و روشنی اش

دهـد و بـه ایـن     هـا توضـیح مـی    سپس استاد تأثیرات ایمان صحیح را در اخالق و گـرایش 
تـرین   هایی از نکوهش وجدان را که به شهادت علـم اخـالق و روانشناسـی قـوي     منظور نمونه

 نماید. اي انسانی است، بیان میها و خطاه عامل در بازآمدن از لغزش
آمد و همینطور مـاعز اسـلمی، هـردو بـه گنـاهی کـه        صزن غامدیه خدمت رسول خدا 

شدن از لوث گناه خواسـتار اجـراي    مرتکب شده بودند اعتراف داشتند و هریکی جهت پاك
حد الهی بود، سپس مؤلف به بیان استقامت در برابر شهوات و امیال نفسـانی، بـزرگ منشـی،    

دگی، و این کـه چگونـه ایـن    نظیر و حقیرداشتن زن توجهی به مظاهر پوچ دنیا، شجاعت بی بی
 پردازد. جامعه توانست از خودخواهی به بندگی متحول گردد، می

 ي اسالمی جامعه
آن را با تربیت  صگوید که رسول خدا  اي اسالمی سخن می استاد ندوي از چنان جامعه

پدید آورده و انحرافات زندگی را در این جامعه چنان از بین برده است که مـردم  اش  حیکانه
همه اعضاي یک خانواده گردیدند، پدرشان آدم و آدم از خاك است، نه عربی بر عجمـی و  

ي نوپـاي اسـالمی    با تقوا. از اصول مشهور در ایـن جامعـه  نه عجمی بر عربی برتري دارد، جز 

کسی که بـه خـاطر عصـبیت قـومی بمیـرد از مـا       «؛ »ْن َماَت ىلَعِ َعَصِبيَّةٍ لَيَْس ِمنَّا مَ «است که 
ي اسـالمی مسـؤول اسـت و در برابـر مسـؤولیتش پاسخگوسـت. در        هر فرد در جامعه ».نیست

جهت معصیت خالف از هیچ مخلوقی هرچند حاکم و سلطان باشد اطاعت جایز نیست، اموال 
ملوك و امرا بـود و در بـین سـرمایه داران در حـال      ي گواراي هایی که تاکنون لقمه و دارایی

شـوند، در ایـن    چرخش بود، مال خدا گردید که جز در جهت مشروع جاي یدگر هزینه نمـی 
هایی نادر از محبت و از  جامعه جایگاه پیامبر در جان و دل قرار گرفت. همینطور مؤلف نمونه

ن کـه پیـامبر چگونـه مـواد خـام      هایی از اطاعت و فرمـانبرداري و ایـ   خودگذشتگی و شگفتی
 کند. جاهلی را به عجایب انسانی تبدیل کرد، بیان می
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ها  آن گوید که هاي حکام مسلمانان سخن می مؤلف از دوران زعامت اسالمی و از ویژگی
بـه هـیچ وجـه خـدمتگزاران نـژاد، ملـت و       ها  آن داراي کتابی آسمانی و شریعتی الهی بودند،

صرفاً جهت مصلحت و آسـایش آن نـژاد و ملـت و منطقـه تـالش      اي خاص نبودند که  منطقه
هـا توانسـتند از دیـن، علـم، فرهنـگ و حکومـت        ي چنین حکامی بود که ملت کنند، در سایه

افزاید: انسان داراي جسم و روح، عـل و قلـب، عواطـف و جـوارح      مند شوند، مؤلف می بهره
گر این کـه تمـام ایـن نیروهـا بـه      رسد، م است، هرگز موزون و همآهنگ به رشد و تعالی نمی

رشد درخورِ خودشان دست یابند و زمانی تحققِ تمدنی صالح ممکن خواهد بود که محیطـی  
دینی، اخالقی، عقلی و جسمانی پدید آید که انسان با سهولت تمـام بتوانـد بـه کمـال انسـانی      

ی در زنگی و خویش برسد، سپس نویسنده به بیان دوران خالفت راشده و تأثیر زعامت اسالم
افزایـد:   پـردازد و مـی   همینطور به بیان تمدن اسالمی و تأثیر عمیق آن در تمایالت بشـري مـی  

شد، مبادي و حقایق  عقل و سرشت مردمان آگاهانه و غیر آگاهانه متحول و از اسالم متأثر می
گشت  یر مینمود و ارزش اشیا در نظر مردم متغ نفوذ می ها انسان ها و درون اسالم به اعماق دل

 داد. شان را به معیارهاي جدید می و معیارهاي قدیمی جاي
کنـد و بـه تشـریح تحفریفـاتی      سپس مؤلف از وقوع انحطاط در حیات اسالمی بحـث مـی  

هـاي   پردازد که در زندگی اسالمی پدید آمد؛ از آن جمله جدایی دین از سیاست، انگیـزه  می
کام از اسالم، عدم توجـه بـه علـو تجربـی     سیاسی در وجود حکمرانان، نمایندگی نادرست ح

ها، خرافات شایع در جامعه، و سپس به بیان نپـذیرفتن مسـلمانان ایـن     ها، بدعت مفید، گمراهی
وضعیت نابسامان را و بهبودیافتن اوضاع جهان اسالم در قرن ششم و بعد از آن عـدم رهبـري   

 پردازد. خ قدرت اسالمی، میصحیح در جهان اسالم بعد از صالح الدین ایوبی و فروپاشی کا
دهـد،   سپس استاد ندوي نقش حکومت عثمانی در زندگی اسالمی را مورد بحث قرار می

ها و آثار حکومت عثمـانی،   بردن شاخص کنیم استعمار جهت از بین اینجاست که مالحظه می
هـا حکـومتی    بنـدد و ایـن حکومـت را بـراي مسـلمانان بـه خصـوص عـرب         چگونه کمـر مـی  

نماید، استعمار به این منظور دسـت   شبیه استعمار انگلیس، فرانسه و ایتالیا معرفی میاستعماري 



 25 سخنی در معرفی کتاب به قلم سید عبدالماجد غوري

ها تبلیغات کرد، این در حالی بود کـه   ها علیه عرب به شایعه پراکنی زد و هرجا از ظلم عثمانی
ها پرچمدار خالفت اسالمی بودند و در مقاطع طوالنی از اسالم دفاع کردنـد، البتـه در    عثمانی
ها تحت  برخی از حکام عثمانی به ظلم روي آورد بودند، اما بدیهی بود که نه تنها عرب اواخر

شـد. اسـتاد نـدوي هنگـامی کـه از دوران حکومـت        ها هم ظلـم مـی   ظلم بودند، بلکه بر ترك
شان در زندگی اسالمی به خصوص از پیشرفت چشمگیر محمد فاتح در فنـون   عثمانی و نقش

نمایـد، نهایـت انصـاف را در     شود، بحث می ك که ذیالً بیان میهاي ملت تر نظامی و ویژگی
 کند. شان ادا می حق

ملتـی بودنـد پرجنـب و جـوش و حماسـی،      هـا   آن گوید: ها می استاد ندوي در مورد ترك
هاي اسـالمی   داراي روح جهادي، سالم از هر نوع بیماري اخالقی و اجتماعی که معموالً امت

از چنان قدرت نظامی برخوردار بودند که یقیناً توان ها  آن دند،در شرق و غرب به آن مبتال ش
ي مادي و روحی اسالم را بر جهان داشتند و بهترین مرکز رهبري اسـالمی را در   تمکین سلطه

حق انصـاف  ها  آن اختیار داشتند و بر آسیا و اروپا کامالً اشراف داشتند، استاد ندوي در مورد
را نسبت به جهان االم دقیقاً روشن نموده است، استاد ندوي ها  نآ را ادا کرده و جایگاه حقیق
ماندگی  ها در اخالق، علم، صنعت و اساساً واپس ي انحطاط ترك در پی آن به توضیح مرحله

 پردازد. مسلمانان در امور زندگی و فنون نظامی می
هاي تمـدن یونـانی و    سپس استاد ندوي به تشریح طبیعت تمدن غربی و تاریخش، شاخص

ها و خسارت مسیحیت در حکومتش، رهبانیت  رومی، انحطاط اخالقی در روم، پیروزي رومی
هـا، ناتوانـایی رهبانیـت از     ها، تأثیر رهبانیت در اخالق اروپـایی  لگام گسیخته و عجایب راهب

هـا و امپراتورهـا،    بند و بار، فساد در مراکز دینـی، رقابـت پـاپ    ت بیایجاد اصالحات در مادی
هاي دینی، ستم کلیسا بر علم و  بدبختی اروپا توسط علماي دینی، خیانت علماي دین بر کتاب

دانشمندان، تمایل غرب به مادیت محض و رسوایی مادیـت در دوران اخیـر، مظـاهر طبیعـت     
ي دارویـن و آثـار آن در    روحـی و علمـی، نظریـه    هـاي  مادي حرکتمادي در اروپا، اهداف 
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گوید: شکست کلیسا سـبب   پردازد و می فرهنگ و افکار و تعصبات نژادي و ملی در اروپا می
 تقویت تعصبات نژادي و ملی در اروپا شد.

آورد و بـه توضـیح راه    گرایی به کشورهاي اسالمی بحث به میان می سپس از سرایت ملی
ــنش  حــل اســالمی جهــت برطــرف  ــژادي مــی کــردن مشــکل جنــگ و ت ــردازد و از  هــاي ن پ

گویـد: اروپـا بـه سـوي      کنـد و مـی   هاي غرب در کشـورهاي اسـالمی بحـث مـی     چشمداشت
 خودکشی در حرکت است.

آري، اروپا اختراعات و اکتشافات را یاد گرفت، اما وسایل و اهداف را باهم درآمیخت و 
هـایی خداگونـه و    اروپاییـان داراي قـدرت   قطعاً قدرت و اخالق در اروپـا هماهنـگ نیسـتند،   

گیرند که برایشان خسـارت بـار اسـت نـه      هایی کودکانه هستند و دارند اموري را فرا می عقل
گویـد: آنچـه    دهـد و مـی   اي را توضـیح مـی   هـاي هسـته   سودمند، و سپس پیامدهاي سوء بمب

ِ «نیز همانگونه خواهد بود: اش  اصالتاً خبیث باشد ثمره
َّ

 .»ي َخبَُث ال َ�ُْرُج إِال نَِ�َداإِنَّ اذل
هایی که استعمار اروپایی به انسانیت و معنویت وارد کرده و در پی  استاد ندوي از مصیبت

بنـد و   آن احساسات و عواطف دینی مسلمانان از بین رفته و جایش را طغیان ماده و معده و بی
کنونی خودش را از ارتباطات ي  گوید: جامعه کن و می باري در اخالق گرفته است، بحث می

هاي خونی و اصول اخالقی با جایگزین کردن تنظیمات اجتمـاعی و ملـی    خانوادگی و قرابت
نیاز گردانیده است و تـا زمـانی کـه     که بر خطوط سیاسی، صنعتی و اقتصادي استوار است، بی

باشـند در   ي مدنی که توسط جامعه افراد را محصور کـرده اسـت، قـرار داشـته     افراد در دایره
 اي چگونگی برخورد فرزند با پدر یا زن با شوهر هیچ اهمیتی ندارد. چنین جامعه

 اسالم و رهبري جهان
در عصر فعلی، جهان بنابر عواملی قهري به سوي جاهلیت در حرکت اسـت؛ نخسـت ایـن    
که اروپاي مسیحی تبدیل به جاهلیت مادي محض شـده و از هـر نـوع تعلیمـات روحـبخش،      

قی و اصول انسانی درآمده است و جز به ذلت و منفعت مادي، در زندگی سیاسی فضایل اخال
به زور و غلبه، در زندگی اجتماعی به نژادپرستی بیش از حد و قومیت ظالمانه به چیزي دیگر 
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به فیلی خشمگین تبدیل گردیده است که ضعیفان اش  اندیشد و تنها به سبب قدرت مادي نمی
کنـار رفـتن مسـلمانان از     گردانـد، از طرفـی بـا    محصوالت را نـابود مـی   و ها انسان را پایمال و

هـا و همینطـور بـا     شـان از رهبـري جهـان و امامـت ملـت      ي زندگی و با فروگذارکردن صحنه
هـا را بـه دسـت گرفتـه و در رهبـري جهـان        شان در امر دین و دنیا، اروپا مهـار ملـت   کوتاهی

ن به صورت قطاري سـریع السـیر درآمـده اسـت     جانشین مسلمانان گردیده و بدین طریق جها
که لوکوموتیوِ جاهلیت مادي آن را به سوي مقصـدي نـامعلوم بـه حرکـت درآورده اسـت و      

و بـه ایـن    ،هاي دیگر سوار بر این قطارند و از خود هیچ اختیاري ندارند مسلمانان همانند ملت
 ي اروپایی بر کل جهان حاکم گردیده است. شکل فلسفه

 ما راه حل این بحران چیست؟به نظر ش
 دهد: پرسشی است که حضرت استاد ندوي پاسخش را اینگونه می

امـدن از ایـن بحـران وجـود دارد، تحـول رهبـري جهـانی و         تنها راه حلی که جهت بیرون
را بـد  اش  کردن زمام زندگی است، از دست ناتوان و گنهکار، دستی که شـدیداً وظیفـه   منتقل

گناه. شکی نیست که مسلمانان بـا تمـام کمبودهـایی کـه      دستی توانا و بیانجام داده است، به 
دارند بازهم پناهگاه بشریت و امت آینده هستند، امتی کـه دیـنش او را واداشـته اسـت تـا بـر       

هـا   آن شان محاسبه کنـد و  ها را بر اخالق، اعمال و تمایالت حرکت جهان نظارت کند و ملت
و جهنمـی کـه   هـا   آن دنیـا و آخـرت رهنمـون شـود و بـین     را به طرف فضیلت، تقوا، سعادت 

 ناگزیر به سوي او درحرکتند، حایل گردد.
بـه   صجهان اسالم هرگز به نخواهد خاست، مگر با رسالتی که مؤسس آن رسـول خـدا   

وي سپرده است و با ایمان بـه آن رسـالت و فـداکاري در راه آن. و آن رسـالتی اسـت توانـا،       
تـر از آن بـراي جهانیـان     تر، بهتر و امنیت بخش اکنون رسالتی عادلروشن و درخشان، جهان ت

ندیده است، آن رسالت، دعوت به سوي خدا و رسول و ایمان به روز آخرت است و در ایـن  
والزامی است، نباید فراموش کنیم که رمز قـدرت مـؤمن،    مسیر آمادگی کامل روحی، حتمی
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تناب از شـهوات، شـوق بـه شـهادت و عشـق بـه       گرفتن دنیا، اج گرفتن از ایمان، نادیده کمک
 بهشت است.

حماسـه  ي  توانند شعله دو نیروي بزرگ هستند که می صقرآنکریم و سیرت رسول خدا 
و ایمان را در جهان اسالم برافروزند و علیه عصر جاهلی انقالبی بس بزرگ پدید آورند و از 

رت و خشمگین بـر جاهلیـت و   ي مسلمان، امتی نوپا، سراسر حماسه و غی امت شکست خودره
 هاي ستمگر، به وجود آورند. نظام

هـاي الزم را جهـت بـه     بر جهان اسـالم اسـت کـه در آمـادگی رزمـی و صـنعتی، برتـري       
گرفتن رهبري جهان و تحقق بخشیدن رسالت خویش در این جهـان سـرگردان کسـب     دست

م و اسـتقالل آموزشـی، از   ي تازه و علمی، سازگار با رسالت اسـال  کند. بنابراین، وجود برنامه
هـا را جهـت اداي    باشد و قابل مالحظه است که مسلمانانِ غیر عرب همواره عـرب  مهمات می

خوانند. استاد در این مـورد   شان به راه راست فرا می راهنماییشان در زندگی مسلمانان و  نقش
 فرمایند: می

را در تـاریخ بشـر    هایی اسـت کـه بزرگتـرین نقـش     جهان عرب از آنجایی که موطن امت
روح  صي سیاسی جهان برخوردار است، از طرفی محمد  داشتند، از اهمیتی بزرگ در نقشه

جهان عرب، ایمان قدرت جهان عرب و فداکاريِ جوانان عرب، پلی است که بشـریت را بـه   
رسـاند. مبـارزه بـا اسـراف و تفـاوت عمیـق بـین غنـی و فقیـر، درآمـدن از انـواع             سعادت می

ایجاد بیداري و آگاهی در تمام افراد امت مسـلمان، از مـواردي اسـت کـه نـاگزیر       تبعیضات،
 باید تحقق یابند.

هـا، موقعیــت مهـم جغرافیـایی و اهمیــت     جهـان عـرب بــا توجـه بـه اســتعدادها و شـاخص     
 توان آن را دارد که رهبري جهان اسالم را به عهده گیرد.اش  سیاسی

 صاید: این است رهبري جهان که با بعثت محمد فرم در پایان این کتاب استاد ندوي می
ها باید شـدیداً از آن محافظـت کننـد و در هـیچ شـرایطی از آن فاصـله        فراهم گردید و عرب

ها و ارواح است نـه بـر اجسـام و ایـن خـود نیازمنـد        ي این رهبري بیشتر بر قلب نگیرند، سلطه
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آن و از خـود گذشـتگی در راه   گرفتن و مبنا قراردادن  اخالص در دعوت اسالمی، به آغوش
آن است و همینطور ترجیح منهج اسالمی بر تمام مناهج زندگی، توأم با یقین کامـل کـه ایـن    
منهج، منهج الهی است و با پیشرفت زمان و تحوالت علمی هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست و 

 به هیچ وجه ضعف و فروپاشی در آن راه ندارد.
ا، جهت معرفی این کتاب ارزشمند که بعد از کسب اجازه آنچه گذشت جمالتی بود نارس

مؤلف این کتاب حضرت استاد سید ابوالحسن علی الحسنی النـدوي بـراي    ام، از استاد و مربی
سـرزمینی کـه همـواره مـورد محبـت اسـتاد بـوده و بهتـرین و         چاپ در سرزمین شام نوشـتم؛  

نده است و همیشـه از آن ایـام ذکـر    ترین روزها از ایام عمرش را در آن سرزمین گذرا شیرین
هـاي اسـتاد بـزرگ و مربـی جلیـل       کرد، خداوند، بنده و تمام مسلمانان را از کوشـش  خیر می

کننده، ناشر و مصحح را در راه خـدمت بـه اسـالم و مسـلمانان      مند گرداند. و چاپ القدر بهره
از فضایل، کمـاالت   شدن اسالم و مسلمانان مند موفق گرداند و بر طول عمر مؤلف جهت بهره

وهللا احلمد واملنة وصىل اهللا عىل سيدنا حممـد خـاتم النبيـني وعـىل آلـه وأصـحابه و آثارش بیفزاید: 

 .أمجعني

 العلماء ةعبدالماجد غوري فارغ التحصیل دارالعلوم ندو

 .هـ 1419ذیقعده  5
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 سرگذشت کتاب به قلم نویسنده

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني وعىل آله وصحبه أمجعني ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

باري، شاید تعداد زیادي از خوانندگان اطالع نداشته باشند که این کتاب نختین تـأةیف و  
ي آغاز آثار قلمی من بوده است، زمانی دست به نگارش این کتـاب زدم کـه تـازه سـن      نقطه
 .)1(سالگی را پشت سر گذاشته بودم سی

تر از آن بود که فردي چون من در چنین سنی، در کشوري دور  یقیناً کتاب به مراتب مهم
من در هند به دنیـا آمـده   از مرکز ادبیات و فرهنگ زبان عربی، به تألیف آن اقدام نماید؛ زیرا 

تحصیالتم را سپري نموده بودم و تـا آن وقـت بـه    هند بزرگ شده بودم و در  هندبودم، در 
موفق نشده بودم. نخستین سفر مبارکی که خداوند به من تـوفیقش   هندهیچ سفري خارج از 

 1366ي حج بود که سه سال بعد از تألیف کتـاب در سـال    را عنایت فرمود، سفر اداي فریضه
م) انجام گرفت. در حقیقت تألیف این کتاب یک تهور علمی بود که من نه نـامزد   1947هـ. (

را داشتم، پرداختن من به چنین موضوعی نـوعی جسـارت   اش  آن بودم و نه هم آمادگی قبلی
تـر و   اي وسـیع  بود و شایسته بود این موضوع با قلمی رساتر از قلـم مـن و بـا اندیشـه و تجربـه     

ي من بررسی شود، اما آنچه را خداونـد متعـال بخواهـد، نـاگزیر      از اندیشه و تجربه تر طوالنی
 شود. همان می

توانستم بـرآن چیـره شـوم، گـویی      کردم و نمی در درونم رغبتی مبهم و سمج احساس می
کردم و بـر   کرد. اگر از خردم نظرخواهی می فردي داشت براي تألیف این موضوع وادارم می

کـردم، حتمـاً از اقـدام بـه      هایی که نویسندگان دارند اعتمـاد مـی   ها و کفایت تجارب، توانایی
شـدم، شـاید اگـر     اي منصـرف مـی   کردم و به کلی از چنین اندیشـه  چنین عملی خودداري می

 م) به نگارش درآمده است. 1944 – 1945هـ. ( 1363 – 1364هاي  کتاب حدود سال -)1(
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گذاشـتم، قطعـاً    موضوع را با یکی از علمـاي اندیشـمند و نویسـندگان بزرگـوار در میـان مـی      
چنین کارزاري علمی و فکري خودداري کنم، اما خیر این  فرورفتن در کرد که از پیشنهاد می

 گوید: می /بود که با کسی تبادل نظر نکردم. عالمه اقبال 
خیر در این نیست که همواره با عقلت مشورت کنی، در بعضـی از مـوارد عقـل را کنـار     «

گردانـد و در تجـارب    هاي خطرناك، ترس و خوف را مجسم می بگذار؛ زیرا عقل در صحنه
 ».دهد تلخ، مشورت اجتناب می

گرفتند، بسیار نادر و اندك بودند،  منابع عربی که در این موضوع باید مورد توجه قرار می
زیرا آن برهه از تاریخ، تقریباً با جنگ جهانی دوم نزدیـک بـود و روابـط هنـد بـا کشـورهاي       

فرهنگـی موجـود    عربی تا حدودي از هم گسسته بود، واردات هند از منابع علمی، تـاریخی و 
هـاي انگلیسـی و    در کشورهاي عربی به ویژه مصر، بسیار اندك بود، البته مانع علمی بـه زبـان  

هـایی غنـی    اردو فراوان وجود داشت و در اختیارم بود. لکهنو، شهر علم و فرهنگ، کتابخانـه 
علمی ي ها المعارف ةهاي چاپی انگلیسی و دایر ها جدیدترین فراورده داشت، در این کتابخانه

گـرفتم، از   کتاب عاریه میها  آن ها در ارتباط بودم و از من همواره با این کتابخانه فراهم بود،
کـردم. از عنایـات و توفیقـات خداونـد      هاي شخصی نیز اسـتفاده مـی   تعداد زیادي از کتابخانه

، متعال در تألیف این کتاب، این بود که به تـازگی تـاریخ سیاسـی، اجتمـاعی، دینـی، اخـالق      
فرهنگی و تمدنی اروپا را با دقت فـراوان و بـه طـور گسـترده و عمیـق مطالعـه کـرده بـودم و         
موضوع تنش علم و دین، کلیسا و دربار و همچنین تاریخ اخـالق و تحـوالت آن در اروپـا و    
عواملی که اروپا را به شکلی خاص درآورد و به این سرنوشت مادي دچارش کرد، سرنوشتی 

رویکرد کشورهاي شـرقی و غربـی آثـاري گسـترده و عمیـق بـر جـاي        گیري و  که در جهت
 گذاشته است، به طور تخصصی مورد تحقیق و بررسی قرار داده بودم.

این اطالعات عالوه بر معلومات وسیعی بود که پیرامون کشورهاي اسالمی در شـرق و در  
سـالم و مسـلمانان،   هاي حاکم بر ایـن منـاطق و همینطـور تـاریخ ا     ها، فلسفه باب ادیان، جنبش

هـاي مخصـوص ایـن موضـوع و از خـالل اشـعار و        تاریخ عرب در جاهلیت، از خالل کتـاب 
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بودن منابع آن  ادبیات، داشتم و به ویژه در اثر تحصیالت دینی، ادبی و تاریخی خودم و فراهم
ي  تههاي شخصی و با توجه به ارتباط پیوس العلماء و دیگر کتابخانه ةي بزرگ ندو در کتابخانه

ي هند داشتم و مطالعاتی که حاصل ارتباط بـا مجـالت    که با جنبش ترجمه و نشر در شبه قاره
 و نشریات پژوهشی و علمی روز بود، نسبتاً این کار برایم آسان شده بود.

همینطور ساختار فکري و روحی متماییز، ایمان به جاودانه بودن رسالت اسالم و قیـادت و  
هاي بشري در طول تاریخ و اعتقاد به نارسایی جدایی ناپذیر  نسل در تمام صپیشوایی محمد 

در ساخت تمدن غرب و طبیعت جوامع غربی به ویژه تجسم این نارسـایی در رهبـري غـرب،    
ي تربیـت و زحمـات بـرادر بزرگـوارم،      افزون بر معلومات فوق بود، تمام این امتیازات نتیجـه 

زمان علوم اسالمی  ماء بود، کسی که ر تحصیل هم، مدیر ندوه العل»سید عبدالعلی حسن«دکتر 
و علوم غربی روز، فهم عمیق اسالم و تـوازن و اعتـدال فکـري و دوري از هـر نـوع افـراط و       

 نظیري بود. تفریط، الگوي بی
تمام این عوامل باعث شد تا بتوانم از معلومات متنـوع و گـاه متنـاقض خـویش کـه بـراي       

برند موجـب تشـویش ذهنـی     ي فکري به سر می ران مراهقهخوانان که در دو بسیاري از کتاب
 مند شوم و به نتایج مثبت و مشخصی دست یابم: شود، بهره می

ٰرِ�َِ� ﴿ ًَنا َخالِٗصا َسآ�ِٗغا ّلِل�َّ  ].66النحل: [ ﴾٦٦ِمۢن َ�ۡ�ِ فَۡرٖث َوَدٖ� �َّ
تـراود و   بیـرون مـی  نوشانیم کـه از میـان تفالـه و خـون      شیر خالص و گوارایی به شما می«

 .»آید نوشندگان را خوش می
از سوي دیگر این عوامول سبب شد تا اعتمادم به صالحیت اسـالم در پیشـوایی و رهبـري    

خاتم النبیین، پیشواي همگـان و   صها افزایش یابد و ایمانم به این که محمد  ي زمان در همه
 روشنگر راه است، استوار گردد.

ت و خطیربودن موضوع، بضاعت علمـی انـدك، جـوانی و    جاي تردید نیست که من اهمی
اندیشـان و ظرافـت و تـازگی موضـوع کتـاب را       ي کافی، نادربودن دوستان و هـم  عدم تجربه
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کردم؛ اما در حقیقت مـن نـه تنهـا آزاد نبـودم، بلکـه مجبـور بـودم، گـویی          عمیقاً احساس می
 ع کتابی تدوین شود.گفت: باید در این موضو کرد و می نجواگري همواره زمزمه می

انگیزبـودن آن   یکی از علل جلب توجه تعداد زیادي از خوانندگان به این کتاب و شگفت
جهـان بـا انحطـاط مسـلمانان     براي بسیاري از آنان، موضـوع تـازه و ابتکـاري آن بـود:     

 هایی شد؟ متحمل چه زیان
ی هستند که بتوان مگر مسلمانان داراي چنان ارتباطی عمیق با سرنوشت بشر و اوضاع جهان

یـا ایـن کـه بـا      ها و ضایعاتی شد؟ جهان با انحطاط مسلمانان دچار چه زیانگفت: 
 گرفتن رهبري بشر چه سودي عاید جهانیان خواهد شد؟ پیشرفت مسلمانان و به دست

مردم قبل از زمان تألیف این کتـاب عـادت داشـتند، مسـلمانان را از حـالل تـاریخ جهـان        
هـاي دیگـر    سلمانان را به عنـوان یـک ملـت معمـولی و امتـی چـون امـت       بنگرند، یا این که م

ي پیشین  شده ي کتاب به خود جرأت داد تا از خط و خطوط ترسیم ارزیابی کنند؛ اما نویسنده
سنتی تحمیل شده بر اغلب نویسندگان و مؤلفان عرب و عجم درآید و  ي فراتر رود و از دایره

خ مسلمانان بررسی کند، باید توجه داشت که تفـاوت ایـن   برآن شود تا جهان را از خالل تاری
نهایت عمیق و ژرف است، یک نگرش، مسلمانان را از خالل تـاریخ   دو نگرش با یکدیگر بی

جهان، از خالل حوادثی که در جهان روي داده و از خالل تحوالتی که در تاریخ پدید آمده 
آیند کـه   هاي دیگر به شمار می ن ملتکند، در این نگرش مسلمانان ملتی بسا است بررسی می

در چارچوبی گسترده، تـابع جریانـات جهـانی هسـتند. معمـوالً فراینـد عـام فکـري و روشـن          
همیشگی تحقیق در گذشته به این شکل بوده که مثالً مسلمانان به سبب فالن حادثه یا انقراض 

زش نـوین عـرب   فالن حکومت متحمل چه ضررهایی شدند؟ یا این که مسلمانان به سبب خیـ 
چه قدر متضرر گردیدند؟ با انقالب صنعتی بزرگ در غرب، مسلمانان چقدر زیان دیدند؟ بـا  

شدن غرب بر اکثر دژها، اسالم  فروشی خالفت عثمانی مسلمانان چقدر متضرر شدند؟ با چیره
و مسلمانان چقدر متضرر گشتند، و اساساً مسلمانان با فقر اقتصادي، سیاسی و نظـامی خـویش   

 قدر زیان دیدند؟چ
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ي مرسوم و تقلیدي که اغلب به آن عادت داشتند، اینگونه بـود؛ امـا خداونـد متعـال      شیوه
هایی که جهان به سبب انحطاط مسلمانان  الهام گَرَم شد و شرح صدرم داد تا پیرامون خسارت

ي محـدود جغرافیـایی و نـه در یـک      دیده است بنویسم، انگـار مسـلمانان نـه در یـک منطقـه     
ي سیاسی خاص، بلکه در سطح جهان، تنها عامل مؤثر و بین المللی در رویدادهاي تمام  طقهمن

 جهان هستند.
ها و تلفاتی  توان گفت که با انحطاط مسلمانان، در جهان زیان اما این نکته که آیا واقعاً می

ان از شـ  گـرد و بازمانـدن   پدید آمد و آیا مسلمانان واقعاً در چنین سطحی هستند کـه بـا عقـب   
ترسـم کـه بسـیاري از     ي رهبري جهان، خسارتی متوجه جهان شود؟ من بیم دارم و مـی  صحنه

هاي گوناگون، چنین نیندیشیده باشند. جاي  نویسندگان مسلمان و داراي مواضع مهم و پیشینه
اي تنگ و به ویژه خـود بـاختگی    تردید نیست که تحریف تاریخ اسالم و بررسی آن از زاویه

ي مسلمانان را با مسـایل   ل جدید، مانع از آن شده تا بسیاري از پژوهشگران، قضیهحاکم بر نس
جهان و کل بشر پیوند دهند و در نتیجه چنین گفتند که چگونه امکان دارد مسلمانان توانـایی  

و در انـد   در برابـر غـرب محکـوم    انـد،  ضعیف اند، رهبري جهان را داشته باشد؟ مسلمانان فقیر
آیا با چنین وضعیتی درست است که سرنوشت جهان  اند، جدید به زانو درآمده برابر انقالبات

 و انجام بشر، با سرنوشت و وضعیت مسلمانان گره خورده باشد؟ نه، چنین نیست.
در آن زمان اکثر مردم باور نداشتند که مسلمانان داراي اهمیت و مقامی متناسب بـا چنـین   

بـه خـود اجـازه دهـد تـا در چنـین موضـوعی کتـابی         اي  بحث و پژوهشی هستند و یا نویسنده
بنویسد و طی آن میزان خسارت جهان بشري و جهان معاصـر را بـه سـبب انحطـاط مسـلمانان      
ارزیابی کند. یقیناً موضوع از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بود و کـاوش در بـاب آن   

 یغ نفرمود.نوعی ماجراجویی و تهور علمی بود، اما خداوند متعال نصرتش را در
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خصـوص در  ي تـألیف بـه    یا بیم و دلهره دست به تألیف این کتاب زدم؛ چرا که در زمینه
آمـوزي دور افتـاده بـود کـه بـا       و ارتباطم با این زبان ارتباط دانش )1(کار بودم زبان عربی تازه

و  ي زیاد از مرکز تمدن عربی و علوم اصیل اسالمی به دنیا آمـده بـود. گـاهی ایـن بـیم      فاصله
داد که آیا این کتاب در محافل دور دست جهان مسلمان عـرب مـورد    تردید به من دست می

 قبول واقع خواهد شد یا نه؟
زئیس انجمن ترجمـه و تـألیف در   دکتر احمد امین فهرست مندرجات کتاب را براي 

هـاي وي بـه    ي کشورهاي عربـی فرسـتادم، کتـاب    ي فرهنگی اتحادیه و نیز رئیس ادارهمصر 
توجه اغلب خوانندگان و پژوهشگران را بـه  فجر اإلسالم و ضحی اإلسالم ي  ه سلسلهویژ

هـایش   خود جلب نموده بود و در محافل علمی انعکاس به سزایی یافته بود. من نیـز از کتـاب  
هـاي   اي از دیـدگاه  را مطالعه کرده بودم، در کنار اختالف نظر و نقد پـاره ها  آن متأثر و عمیقاً
اظهار توافق نموده بودم و بـه ویـژه سـبک متمرکـز روان و همسـاز آن بـا       ها  آن وي، با اغلب

طبیعـت، سـخت مـرا تحـت تـأثیر قـرار داده بـود. بـدین جهـت تـرجیح دادم کتـابم از چنــین            
اي علمی که آثار منتشره از آن در خاورمیانه ارزش فراوان علمی داشت، انتشار یابد و  مؤسسه

کسـانی کـه بـه مباحـث علمـی و تحقیقـات موضـوعی         بدین جهت جوانان تحصـیل کـرده و  
عالقمند هستند، کتاب را مورد توجه قرار دهند، این در حالی بود که من از سرانجام این چند 

اي ناشناخته بود که نه پیش از ایـن   صفحه که بیانگر صورت اجمالی کتاب آن هم از نوینسده
 خبر بودم. ده بود، بیاز وي اثري منتشر شده بود و نه کسی سفارش وي را کر

اي از کتاب را  در این نامه نمونه دکتر احمد امیناي به دستم رسید.  روزي ناگهان نامه
خواسته بود، من نیز بالفاصله بخشی از آن را فرستادم. موضوعات کتاب و عناوین جـانبی آن  

ود، امـا از  که بیانگر محتویات مباحث و مواد کتاب بود، توجه دکتر را به خود جلب نموده بـ 

مختارات «و » 3، 2، 1 ةالراشد ةالقراء«، »1 – 2قصص النبیین لألطفال «ي  البته پیش از این نویسنده سلسله -)1(
هایی درسی بودند که براي فرزندان مسلمان  ها کتاب را نگاشته بود، اما تمام این» 2و  1من األدب العربی 

 در مدارس دینی هند جهت فراگرفتن زبان عربی، به نگارش درآمده بودند.
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آنجایی که کتاب از قلم عالمی دینی تراوش کرده بود که به دور از جهان غرب رشد و ترقی 
نموده بود، دکتر احتمال داده بود که شاید بر نویسنده رنگ دینی و لغوي غالـب شـده باشـد؛    

و دیگر مراکز دینی سنتی. به این منظـور وي پرسـید کـه     االزهردرست مثل وضعیت علماي 
ؤلف از منابع خارجی هم استفاده کرده است یا خیر؟ چون پاسخ مثبت بود و مؤلـف نیـز   آیا م

ي خویش نسبت  حاصل کرد و ضمن اظهار عالقهفهرست منابع را فرستاد، دکتر اطمینان قلبی 
ي معنوي، اعالم نمود کـه انجمـن چـاپ کتـاب را      ي ادبی و چه از جنبه به کتاب، چه از جنبه
 تصویب کرده است.

تـرین   ي دکتر را دریافت کرد، یکی از شادترین و مسرت بخـش  ي که مؤلف این نامهروز
 روزهاي عمرش بود که تا امروز آن را فراموش نکرده است.

چند ماهی از این موضوع گذشت و من از انجـام کتـاب اطالعـی نداشـتم، در اثـانی ایـن       
رت نمودم، آنجا نزد اسـتاد  م) براي بار دوم به حجاز مساف 1950هـ .ق . ( 1369مدت در سال 

اي چـاپی از کتـاب    با نسخه فرهنگستان علمی دمشق،سفیر سوریه و عضو جواد مرابط 
به همراه خود آورده بود، وي با استناد به کتاب که طی قاهره مواجه شدم، سفیر کتاب را از 

ي علماي هند  اندیشهرا به عمق و اصالت اش  به دستش افتاده بود، عالقهمصر مسافرتی تازه از 
گویـد، عمـق    داشت، بدون این که متوجه باشد که دارد بـا مؤلـف کتـاب سـخن مـی      ابراز می

ي جوان و غیر معـروف را کـه ناگهـان بـا نخسـتین اثـر علمـی و         مسرت و خوشحالی نویسنده
ي چاپ و نشر انتشـار یافتـه، بـه خـوبی      شود که از بزرگترین مؤسسه تألیفی خویش مواجه می

 ان درك کرد.تو می
نویسنده، کتاب را براي مطالعه به طور عاریتی از سفیر گرفت تا دوباره بـه وي برگردانـد،   

بر کتاب بار دیگري وي را غافلگیر کرد، چـرا  احمد امین ي کوتاه دکتر  اما به ناگاه مقدمه
انتظـار  احمـد امـین   اي اسالمی در سطح  که در آن روح و قدرتی را که مؤلف از نویسنده

بـه شـدت احتیـاط و    اش  دید؛ زیرا وي در اظهار نظرش نسبت به کتاب و نویسنده شت، نمیدا
 داري نموده بود. خویشتن
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ي بسیار مهمی نبود؛ آخر چنان نیسـت کـه هـرکس     اگرچه بر مؤلف سنگین بود، اما مسئله
احسـاس خواهـد بـود، مگـر      آوا و هـم  کتابی را معرفی کند، لزوماً با موضوع منـدرجاتش هـم  

اي  ي مؤلف همسو و همنظر باشد و از طرفی هـر محقـق علمـی و نویسـنده     ی که با اندیشهکس
هم باشد، لزوماً بر این باور نیست که بـا انحطـاط    احمد امینبزرگ، اگرچه در سطح دکتر 

ي قیادت و ارشاد جهانی جهان بشریت با مصـیبتی بـزرگ    شان از صحنه مسلمانان و کنار رفتن
این یک برداشت خاص و تحلیـل ویـژه از تـاریخ اسـت و الزم نیسـت       دچار شده باشد، بلکه

تمام نویسندگان و پژوهشگران در این نظریه اتفاق نظر داشته باشند، اما خدمت بـزرگ دکتـر   
اي بزرگ، نباید ندیـده گرفتـه شـود. بایـد توجـه       در نشر کتاب از چنین مؤسسه احمد امین

ان مقصر نیست و این مؤلف کتـاب اسـت کـه    اي کتاب، دکتر چند داشت که در مورد مقدمه
داشت و نباید چیزي را که وي از نظر فکري و علمی آمادیـگ   نباید از وي چنین انتظاري می

آن را نداشت و شرایط تربیتی و تحصیلی خاصش وي را بر اتخاذ ایـن تفکـر کمـک ننمـوده     
نسـل جدیـد و از    کرد. شـاید هـم دکتـر کـه از اسـتادان و پیشکسـوتان       بود، بر وي تحمیل می

اي  شود، به خود اجازه نداده بود که براي نویسنده بزرگترین ادیبان و نویسندگان محسوب می
هنوز کامالً مشخص نیست، جایگـاهی برتـر از آنچـه    اش  شناسد و سطح علمی که وي را نمی

رار سان فـردا مـورد انتقـاد قـ     میهنان و دانشمندان کشور خویش دارد، قایل شود و بدین نزد هم
 اي بلندتر و ارزشمندتر از قد و قامتش، بر وي پوشانده است. گیرد و بگویند که دکتر جامه

خداوند از وي بگذرد و از جانب مؤلـف و خواننـدگان بـه وي بهتـرین پـاداش را عنایـت       
فرماید، چون او سبب شد که کتاب به آن دسته از محافل علمی، فرهنگی و روشنفکري برسد 

 کنند. هاي منتشرشده از مؤسسات دینی چندان توجه نمی بکه اصوالً به کتا
م. دو ماه یا بیشتر از چاپ کتاب نگذشته بود که براي مؤلف سفري بـه   1951ي  در ژانویه

مصر اتفاق افتاد، مؤلف در آنجا پی برد که کتاب مسیرش را در محافل علمی و دینی گشوده 
کـرد کـه    انتظارش را نداشت و فکر هم نمیو چنان مورد قبول قرار گرفته که نویسنده هرگز 

در سطح وسیعی اینگونه بین تحصیل کردگان و کسانی که قضایاي اسالم و نهضـت اسـالمی   
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اخـوان  دهند، خوانـده شـود و بررسـی گـردد. در آن زمـان حرکـت        را مورد توجه قرار می
انتشار کتاب گرفت و تا حدودي از فشارها کاسته شده بود،  داشت دوباره جان می المسلمین

در چنین شرایطی، حسن اتفاق جالبی بود، گویا کتاب درست به موقـع بـه بـازار آمـده بـود و      
 اخوانهمنوا با عواطف، احساسات و دعوت اخوان، راهش را گشوده بود. انحالل حرکـت  

زخمی عمیق و خونین بود و این کتاب نه تنها باعث تسکین  /امام حسن البنا و شهادت 
ي سالحی علمی بود که با آن از  ي شان گردید، بلکه براي آنان به مثابه روحیه خاطر و تقویت

نمودند و براي منبع انرژي شان نیرویی جدید و باري تـازه بـود، بـدین     افکار خویش دفاع می
هاي تربیتی  خواندند و گذشته از این در برنامه ها می جهت بود که آنان کتاب را در بازداشتگاه

هاي تربیتـی   خواندند و گذشته از این در برنامه ها می یش گنجاندند، در دادگاهو مطالعاتی خو
کردند، طبیعی بود که از  ها نیز به عباراتش استناد می و مطالعاتی خویش گنجاندند، در دادگاه

ي  ي شدید و محبت زیاد استقبال نمودنـد، کتـابر بـراي نویسـنده     ي کتاب نیز با عالقه نویسنده
 ي اعتماد و تبادل نظر با وي را کامالً فراهم ساخته بود. ن معرف بود و زمینهمهمان، بهتری
در پیشـاپیش کسـانی بـود کـه از      /سید قطـب  ي بزرگ جهان اسالم، استاد  نویسنده

بـه دوسـتان و شـاگردانش     سید قطبکتاب استقبال نمودند و آن را مورد توجه قرار دادند. 
 سـید قطـب  اي از اسـتاد   نامه نویسنده دعوت )1(کرد که کتاب را بخوانند، روزي  توصیه می

اي کـه هـر جمعـه در منـزلش در      دریافت نمـود کـه طـی آن وي را بـراي شـرکت در جلسـه      
شد فرا خوانده بود، در این جلسه اغلب مباحث اسالمی مـورد بحـث و    برگزار می »حلوان«

کننـدگان، گـوش    قلم یکی از شرکت گرفت و یا این که به تلخیص کتابی به قرار می بررسی
بـود کـه یکـی از فـارغ     » مـا ذا خسـر  «دادند، آن روز موضوع مورد بحـث، کتـاب    فرا می

 کرده بود.اش  خالصه فؤاد اولالتحصیالن دانشگاه 

 م بود. 1951ژوئن  3آن روز  -)1(
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ش نـاچیز  داشـت تـال   داشـتنی را کـه نمـادي از گرامـی     نویسنده این دعوت عزیز و دوست
هایی که از وي به عمل آمـد   بود، پذیرفت و در این جلسه شرکت کرد و به پرسشاش  علمی

 ي کتاب مورد بحث پاسخ گفت. به عنوان نویسنده
بخواهد بـا قلـم   سید قطب اینجا بود که این اندیشه در قلب نویسنه جرقه زد که از استاد 

اي بر کتاب بنویسد. اسـتاد نیـز بـا     مندش، مقدمه قوي و ایمانی خویش و سبک علمی و هدف
ي قوي را که به ارزش و قدرت کتاب  کمال میل و اشتیاق این دعوت را پذیرفت و ان مقدمه

 ي تحریر درآورد. افزود، به رشته
اســتاد  محمــد یوســف موســیدر همـان زمــان اســتاد بزرگـوار و عــالم مــؤمن، دکتـر    

منـدان و شـیفتگان    و تـألیف و از عالقـه  ي اصول دین در األزهر و رئیس انجمن نشر  دانشکده
انتشـار یابـد،    األزهـر ي کتاب از انجمن  کتاب درخواست کرد که چاپ دوم و اصالح شده

مؤلف با کمال سپاس و مسرت با درخواسـتش موافقـت کـرد، وي در ضـمن موافقـت دکتـر       
اي بـر کتـاب نوشـت کـه حـاکی از       را نیز جلب نمود و در همـان حـال مقدمـه    احمد امین

 خالص، محبت و همفکري با مؤلف بود.ا
األزهر یکی از علما و اسـتادان   احمد شرباصیروزي نویسنده ناگهان با دوستش دکتر 

معلوماتی در مورد خاندان، محیط، تربیت، تحصیل و زنـدگی نویسـنده   شرباصی مواجه شد. 
کـرد، امـا   دانست که وي با آن اطالعات چه خواهـد   از وي گرفت. در این میان نویسنده نمی

بــرادرم «ي نویســنده ترتیــب داد کــه تحــت عنــوان:  اي در بــاره وي از آن معلومــات مقالــه
با کتـاب همـراه سـاخت. مؤلـف زمـانی از موضـوع        –تصویري توصیفی  -» ابوالحسن

هـاي   م انتشار یافت. بعد از ایـن چـاپ، چـاپ    1951اطالع یافت که چاپ دوم کتاب در سال 
سـیزدهمین   ،هاي شرقی و غربی انجام گرفت و اکنون ایـن چـاپ   نهایی به زبا متعدد و ترجمه

 گیرد. چاپ قانونی کتاب است که فراروي خوانندگان قرار می
ي کتاب است که با شفافیت و اختصار کامل بیان شـد.   این سرگذشت صادقانه و خالصانه

 فضل و احسان در ابتدا و انتها از آنِ خداست.
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 الحسن علی الحسنی الندويابو
 ندوه العلماء، لکهنؤ
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 پیشگفتار چاپ چهارم

 احلمد هللا والسالم عىل عباده الذين اصطفى.

م)  1950هــ. (  1369در سـال   »ما ذا خرس العامل بانحطاط املسلمني«باري، چاپ اول کتاب 
انجام گرفت و چنان مورد استقبال گرم خوانندگان واقع شد که هرگـز نویسـنده انتظـارض را    

ي کتـاب و مطالـب منـدرج در آن بـود کـه توجـه خواننـدگان را         نداشت، صرفاً موضوع تازه
 جلب کرده بود، نه شهرت و شخصیت نویسنده، زیـرا آن زمـان از وي هـیچ اثـري در جهـان     

 شناختند. عرب انتشار نیافته بود و مردم این سرزمین وي را نمی
ي مـردم را بـدان جلـب کـرده      صرفاً کتاب و موضوع آن بود که توجه خالصانه و صادقانه

نویسنده در آن هیچ سهمی نداشت، جز لطف و فضـل  ي  بود و در این میان شخصیت و آوازه
نظیر مواجه شد و درسـت در زمـان الزم در    بیالهی چیزي دیگر نبود که کتاب با این استقبال 

زد،  ها موج مـی  دسترس عموم قرار گرفت. کتاب با اشتیاقی گنگ و گرایشی مبهم که در دل
کردگـان جهـان عـرب     همساز بود و گذشته از این با احساس بسـیاري از متفکـران و تحصـیل   

 کرد. یشان تالقی حاصل م ها و مطالعات ها، نظرگاه همسو بود و با اندیشه
ي انتشار کتاب در مراکز عربـی و محافـل علمـی بسـیار گسـترده بـود و        به هر ترتیب دامنه

هاي مختلف امت و برخـی از رهبـران فکـري بـه مطالعـه و بررسـی آن روي آوردنـد و         طیف
ي کتاب توصیه کردند و سـپاس خـداي عزوجـل را     ران، جوانان را به مطالعهمربیان و آموزگا

 گیرد. او کارهاي نیک انجام میکه به عزت و جالل 
انجمن تألیف و ترجمه در قاهره چاپ اول کتـاب را انجـام داد و یقینـاً در چـاپ، زیبـایی      

 کتاب و نفوذ آن در محافل علمی و ادبی نقش به سزایی ایفا کرد.
انجمن نشر و تألیف األزهر نیز کـه دوسـتان نویسـنده در آن وجـود داشـتند، عالقمنـد بـه        

 دکتر احمد امیناب بود که من نیز موافقت کردم. استاد بزرگوار، محترم تجدید چاپ کت
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م) با پیشـگفتارهایی از دکتـر    1951هـ ( 1370اعالم کرد و چاپ دوم در سال  هم موافقتش را
انتشار یافت که بـر ارزش   شیخ احمد شرباصیو دوست نویسنده  محمد یوسف موسی

 کتاب افزود.
که من هنوز در سفر خاورمیانه بودم و نتوانستم اضافاتی را  چاپ دوم در حالی انتشار یافت

کردم، با ایـن چـاپ همـراه     ها احساس نیاز می را به خود مشغول کرده بود و بدانام  اندیشه که
 کنم.

سرانجام خداوند متعال اسباب چاپ سوم را فراهم ساخت و منابع جدیدي به دستم رسـید  
را بـه کتـاب افـزودم، ایـن چـاپ بنـابر       هـا   آن یافتم کـه  اي دست ها و مطالب تازه و به نظرگاه

م) به تعویق افتاد که بـازهم در مـدت کوتـاهی بعـد از چـاپ       1959هـ ( 1379عواملی تا سال 
 گیرد. تمام شد و اکنون چاپ چهارم با اضافات و ویرایش جدید انجام می

ي  گرداند و وسـیله  هاي گذشته مفید از خداوند مسألت دارم، این چاپ را نیز همانند چاپ
اي که جهان اسالم شـدیداً بـدان نیازمنـد اسـت، قـرار دهـد! همانـا         بیداري جدید و ایمان تازه

 خداوند بر هرچیز تواناست.
 ابوالحسن علی حسنی ندوي

 هند –لکهنؤ 



 
 
 

 پیشگفتار چاپ هشتم

سيد املرسلني وخاتم النبيني حممد وعىل آله احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل 

 وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

ي خویش اسـت، شـاد و    من نیز مثل هر نویسنده و دعوتگري که در صدد گسترش اندیشه
نویسـم، بعـد از چـاپ نخسـت      ي چاپ هشتم این کتاب را می خرسندم از این که دارم مقدمه

کردم تا ایـن حـد مـورد اسـتقبال      پ مکرر بعدي را نداشتم و فکر نمیکتاب امید این همه چا
جهان اسالم و جهان عرب واقع شود و بدین سرعت دست به دست گردد، انتظار نداشتم کـه  

هاي متعـدد   هاي متعددي در چاپ و نشر کتاب با یکدیگر به رقابت بپردازند و به زبان مؤسسه
نتشار یابد و این خود دلیلی است بر نصرت و تأییـد  هاي پی در پی از آن ا ترجمه شود و چاپ

 الهی و مقبولیت کتاب و همخوانی روحی با اندیشه و هدفی که کتاب حامل آن است.
هاي نویسنده و با وجود این کـه نخسـتین اثـر     ي کتاب جالب توجه است که برخالف بقیه

ی که در چاپ سـوم  هاي پی در پی جز اضافات اندک وي به زبان عربی است، علی رغم چاپ
انجام گرفت، آنطور که باید و شاید بازبینی نشـد و در آن اصـالحات و اضـافات الزم انجـام     
نپذیرفت، کتاب به صورت متوالی بدون هر نوع تعدیل و اضافاتی تجدید چاپ و بـا سـرعت   

هـا و معلومـات    آمد کـه نظرگـاه   شد، نه براي نویسنده فرصت تجدید نظر به دست می تمام می
هاي چاپ به علـت کثـرت متقاضـیان و سـرعت اتمـام       را در آن بگنجاند و نه مؤسسهاش  زهتا

هـاي کتـاب    ماندند. بدین جهـت تمـام چـاپ    هاي کتاب، منتظر تجدید نظر نویسنده می نسخه
 اي برابر با چاپ سوم بود. تصویري واحد و نسخه

م) زمـانی کـه    1969آوریـل   –هــ (مـارس    1380سرانجام خداوند متعـال در محـرم سـال    
قصد تجدید کتاب را داشـت، فرصـتی را فـراهم آورد و نویسـنده جهـت       دارالقلم کویت

بازخوانی و بررسـی نصـوص و منـابع، مـدتی روي کتـاب کـار کـرد، برخـی از اشـتباهات را          
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به تخریج آیات و احادیث موجود در کتاب پرداخت و اضافاتی نه چندان زیاد  تصحیح کرد،
اضافات هرچند زیاد نبود، اما به ارزش و قدرت کتاب افزود و خألیـی را  در آن گنجاند، این 

نمود پر کرد. بهاین ترتیب چـاپ کنـونی بـا دقتـی بیشـتر و ویرایشـی        که نویسنده احساس می
 شود. تر عرضه می زیباتر و از نظر مواد غنی

 وهللا األمر من قبل ومن بعد وله احلمد يف األوىل واآلخرة.

 م. 1969/  4/  16هـ.  1389الحرام  محرم 28چهارشنبه 
 ابوالحسن علی حسنی ندوي

 لکهنؤ –ندوه العلماء 



 
 
 

 / پیشگفتار به قلم پژوهشگر اسالمی، استاد سید قطب

به راستی که امروز مسلمانان چقـدر نیازمنـد کسـی هسـتند کـه باورشـان را بـه خویشـتن،         
ه و امیدشان را به آینه باز گرداند... و چقدر نیازمنـد کسـی هسـتند کـه     اعتمادشان را به گذشت

داننـد و بـه جـاي     شان را به دینی که تنهـا نـامی از آن دارنـد و از حقیقـتش چیـزي نمـی       ایمان
 به آنان باز گرداند. اند، شناخت و تحقیق از طریق ارثی بدان گرویده

سید اثر عالمه  »العامل بانحطاط املسلمنيما ذا خرس «کتابی که اکنون پیش رویم قرار دارد 

هایی است که در گذشته و حال در این  از بهترین کتابابوالحسن علی الحسنی الندوي 
 ام. موضوع خوانده

هاي خاص آن این است کـه در   ي تفوق و برتري است، یکی از ویژگی یقیناً اسالم عقیده
غـرور و اطمینـانِ بـدون غفلـت را      روح مؤمن، احساس عزت عـاري از تکبـر، اعتمـاد بـدون    

اي کـه در قبـال بشـریت دارنـد، احسـاس       دارد تا نسبت به وظیفـه  دمد و مسلمانان را وا می می
ي مشرق زمـین و مغـرب   ها انسان مسؤولیت کنند، این وظیفه عبارت است از کفالت و قیومت

ین اسـتوار و راه  شدن آدمیان به سوي د گم کرده در زمین رهنمون هاي ره زمین، رهبري توده
 ها به سوي نور هدایت و فرقان: راست و بیرون آوردن آنان از تاریکی

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

 ِ ِ ٱب  ].110آل عمران: [ ﴾�َّ
هستید که براي مردم پدید آورده شده است کـه بـه   شما (اي پیروان محمد) بهترین امتی «

 .»دارید و به خدا ایمان دارید دهید و از کار ناشایست باز می کار شایسته فرمان می

ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َعلَۡيُ�ۡم  لرَُّسوُل ٱَوَ�ُ�وَن  �َّاِس ٱَجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 ].143: ةالبقر[ ﴾َشِهيٗدا
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و بدین گونه شما را امتی میانه گرداندیم تا گواهانی بر مردم باشید، و پیغمبر [نیز] بر شما «
 .»گواه باشد

ایجـاد  اش  کتابی که اینک پیش رویم قرار دارد، تمـام ایـن مفـاهیم را در ضـمیر خواننـده     
اسات درونی دمد. البته صرفاً به برانگیختن احس کند و در دلش تمام این خصوصیات را می می

گیـرد و بـر حـس،     کند، بلکه حقایق عینی را بـه عنـوان ابـزار برمـی     و عصبیت دینی اکتفا نمی
کند و همینطور با کمـال روشـنگري و عـدالت بـه بررسـی       مشاهده، عقل و وجدان عرضه می

پـردازد و موضـوع مـورد بحـث را در معـرض حقیقـت،        وقایع تاریخی و شـرایط کنـونی مـی   
انصافی، در مقدمات و  گذارد و سرانجام بدون هر نوع توحیه و بی دان میواقعیت، منطق و وج

ي مورد بحث وي قـرار   آید که تمام دالیل در کنار وي و در کنار قضیه نتایج چنین به نظر می
 دارند و این نخستین ویژگی کتاب است.

ان مؤلف، کتاب را با رسم تصویري هرچند کوچک و شتابان، امـا روشـن و تابـان از جهـ    
کند. او تصویر این جهان را از شرق تا غرب، شمال تا جنوب  قبل از درخشش اسالم آغاز می

تصویر جامعه و ودان را در این دنیـاي پهنـاور در قالـب     روم،و فارس تا  چینو هند و از 
 و یـا ادیـان شـرکی ماننـد    یهودیـت و مسـیحیت   هایی کـه ادیـان آسـمانی ماننـد      جماعت

 کند. ها حاکم بودند، ترسیم می آن و غیره بربودیسم، زرتشتی، هندوییسم 
تصویر نویسنده از جهان قدیم تصویري است جامع و کامالً گویا که مؤلف در عین پرهیز 

نگـاران   فشـارد، بلکـه پژوهشـگران و تـاریخ     نیز پاي نمـی  خویشانصافی بر نظر شخصی  از بی
اي بـاقی   سـازد، پـس جـاي شـبهه     نیز با خود همگـام مـی   گذشته و حال و حتی غیر مسلمان را

 .نظر هستند هم با وي در تصویر جهان قدیم همسو و همها  آن ماند که نمی
کنـد کـه روح جاهلیـت بـر آن مسـلط اسـت، ضـمیرش مـتعفن و          او جهانی را وصف مـی 

و ها و معیارهاي آن به هم ریخته و ظلم و بردگی برآن حاکم اسـت   روحش بدبوست، ارزش
کنـد، بـا وجـود ادیـان      کـن مـی   امواج تند خوشگذرانی و محرومیت مرگبـار دارد او را ریشـه  
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ها که اینک تبدیل به موجـودي خشـک و    آسمانی تحریف شده و زبون و فاقد تسلط بر جان
 هاي کفر، گمراهی و تاریکی آن را پوشانده است. روح شده بودند، به ویژه مسیحیت، پرده بی

شود، به بیان نقش  می از به تصویرکشیدن جهان با چنین جاهلیتی فارغ هنگامی که نویسنده
اسالم در زندگی آدمیان نقش اسالم در نجات روح بشر از اوهام، خرافات، بردگی، بنـدگی،  

 پردازد. فساد، تعفن، پستی و فرومایگی می
، ي بشـري از ظلـم و طغیـان، تجزیـه و فروپاشـی      همینطور نقش اسالم را در نجات جامعـه 

هـاي عفـت و نظافـت، سـازندگی و      تبعیضات طبقاتی و استبداد حکام و ساختن جهان بر پایـه 
اندیشی، آزادي و تجدد، شناخت و یقـین، ایمـان و اعتمـاد، عـدالت و کرامـت و عمـل        مثبت

 کند. پیوسته جهت رشد و ترقی زندگی و رسیدن حق به حق دار، تبیین می
بري از آن اسالم فعالیت داشـت. بـدیهی اسـت کـه     اي بود که ره تمام این موارد در دوره

آید که زمام رهبري در دست او باشد؛ زیرا اسالم طبعاً  اسالم زمانی در زندگی عملی پدید می
 اي است برتر، روشی است براي رهبري و آیینی است نوآور نه دنباله رو. عقیده

شـان از رهبـري و    یـري گ رسد که به سب انحطاط مسلمانان و کناره اي فرا می سپس مرحله
قیمومت بشیت که از لحاظ دینی بدان مکلف شده بودند و نادیده گرفتن وظایف متعددي که 

 دهد. شود، اسالم زمام امور را از دست می در زندگی به آنان مربوط می
پـردازد، نویسـنده    اینجاست که نویسنده به بررسی عوامل این انحطاط روحی و مـادي مـی  

مسلمانان مبانی دین خود را نادیده گرفتنـد و از وظـایف خـود دسـت      دهد که چون شرح می
دادن این رهبري رشید و برگشتن آن به جاهلیت  شستند برآنان چه گذشت و جهان با از دست

هـاي   اولیه، با چه مسایلی روبرو شد، وي خط خوفناك تنزل انسانیت را که همزمان با آن افـق 
کشد. نویسنده این خط را نه با جمالتی آتشـین   صویر میانگیز علم نمایان گردید، به ت شگفت

 کند. اي ژرف و عمیق ترسیم می آلود، بلکه با اندیشه و تعبیراتی غرض
در خــالل ایــن بررســی، خواننــده بــه میــزان نیــاز شــدید آدمیــان بــه تغییــر رهبــري بشــر و  

ه نور و از جاهلیت بـه  ها ب بازگرداندن آن به منبع هدایتی که بر جهیده تا مردمان را از تاریکی
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برد و اینجاست که ارزش کلی وجود این رهبري را در زمـین و میـزان    معرفت برساند، پی می
ي  درگذشـته و حـال و در آینـده    هـا  انسـان  زیان و آسیبی را که نه تنهـا مسـلمانان بلکـه تمـام    

 کند. درك می اند، نزدیک و دور با آن دچار شده
ي افتحار  ي ندامت برآنچه از دست داده و روحیه روحیه با مرور این بخش، در دل مسلمان

شـدن بـه رهبـري از دسـت رفتـه، ایجـاد        به آنچه به وي موهبت شده اسـت و آزمندانـه خیـره   
 شود. می

شاید یکی از موارد جالب توجه این باشد که نویسنده از مصیبتی که در زمـان درمانـدگی   
تعبیـر  » جاهلیـت «ي  شته است، همـواره بـا واژه  گذ ها انسان مسلمانان از رهبري جهانی بر تمام

اي روح اسالم و روح مـادي حـاکم بـر     کند. این تعبیر برداشت نویسنده را از تفاوت ریشه می
جهان پیش از اسالم و نیز روح کنونی حاکم بر جهان پس از کنار رفتن اسـالم از رهبـري، بـا    

 کند. دقت و ظرافت بیان می
ظهور نموده است، جاهلیـت مقطـع زمـانی مشخصـی     اش  آري، جاهلیت در سرشت اصلی

هـاي   نیست، بلکه رنگ و قالب روحی و فکري خاصی است که به محـض فـروریختنِ ارزش  
هـاي   ارزشهـا   آن کنـد و بـه جـاي    اساسی زندگی بشري و مورد خواست خداونـد بـروز مـی   

ت نهـایی  نشـیند، آنچـه امـروز آدمیـزاد در وضـعی      هاي عارضی مـی  ساختگیِ متکی بر شهوت
برد، همین است و آنچه دیـروز در وضـعیت اولیـه جـاهلی از آن رنـج       پیشرفت از آن رنج می

 برد، نیز همین بود. می
رسالت جهان اسالم دعوت به سوي خدا و رسول و ایمان به روز بازپسین است، پاداشـش  

ا، از تنگنـاي  ها به سوي نور، از عبادت مردمان به عبادت خداي یکت آمدن از تاریکی نیز بیرون
 باشد. دنیا به فراخناي آن، از جور ادیان به عدالت اسالم می

گوید: برتري این رسالت اکنون نمایان شده  ي بزرگوار در پایان کتاب می چنانچه نویسنده
تر شده است، جاهلیـت افتضـاح و    است و درك آن در این زمان بیش از هر زمان دیگر آسان

هایش بر همگان عیان شده است و اکنون مـردم بـه    ا و کاستیه رسوایی بار آورده است، عیب
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ي گذار از رهبري جاهلیت به رهبري  سختی از آن گله و شکوه دارند، اینک جهان در آستانه
اسالم قرار گرفته است، البته مشروط بر این که جهان اسالم به پا خیزد و به یگانه رسـالتی کـه   

 ی نجات دهد سر تسلیم فرود آورد.تواند جهان را از نابودي و فروپاش می
ي  در پایان ویژگی بارز در کتاب این است: درك عمیـق کلیـات روح اسـالمی در دایـره    

شود، بلکه  ي مباحث دینی و اجتماعی نمونه محسوب می کامل آن، این شیوه نه تنها در حیطه
 ي اسالمی نیز الگوست. در بازنگاري تاریخ از زاویه

مادي خویش و با تعصب غربی و دینـی خـود   ي  از فرهنگ و فلسفه اروپاییان با متأثرشدن
پـردازد، بـدین جهـت بـه      ي دید غربی به نوشتن تاریخ جهان می آگاهانه یا ناآگاهانه از زاویه

هاي زندگی که تاریخ و تفسیر رخدادهاي زندگی بـدون   گرفتن بسیاري از رزش علت نادیده
ز علت تعصب خاصی که بر اروپا محوري دارند و نادرست خواهد بود ونیها  آن درنظر داشتن

کردن دیگر عواملی که در تـاریخ   بینند و نیز به سبب فراموش ي جهان را بر مدار اروپا می همه
گـرفتن آن عوامـل مرتکـب اشـتباهات و      بشر مؤثر بوده است و یا حد اقل به خاطر دست کـم 

 انحرافاتی شدند.
درنـگ از دسـت    چیز دیگر را با تمام اشتباهاتش بـی متأسفانه ما مسلمانان همانگونه که هر

قـاپیم، بـه فراگـرفتن تـاریخ از آنـان روي آوردیـم، بایـد دقـت داشـت کـه ایـن             اروپاییان می
ها و عوامل متعدد، اشـتباهاتی اسـت سـاختاري و روش     توجهی به ارزش اشتباهات به علت بی

اهات پدید آمده اشتباهاتی است شناختی، به علت نگریستن از یک زاویه به زندگی بشر، اشتب
گذاردن، و نهایتاً به خاطر وجـود اشـتباهات روش شـناختی و ترسـیمی،      در ترسیم و به نمایش

 گیري. اشتباهاتی است پدید آمده در نتیجه
هـاي متفـاوت را    اي است تاریخی که تمـام امـور عوامـل و ارزش    کتاب مورد بحث نمونه
 مورد توجه قرار داده است.

ي بازگشـت   اننده از یک مسلمان قاطع، مطمـئن بـه قـدرت روح اسـالم و شـیفته     شاید خو
 ، ضـمن هـاي رهبـري   رهبري جهان به اسالم انتظار نداشـته باشـد کـه هنگـام بحـث از قابلیـت      
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نمودن آمادگی روحی، بـر آمـادگی صـنعتی و نظـامی اسـتقالل تجـاري و مـالی و         خاطرنشان
 سازماندهی نوین علمی تأکید ورزد.

نویسنده همواره با این احسـاس   هاي بشري و د احساسی است منسجم با تمام مؤلفهاین خو
هنگ در ارزیابی تاریخی خویش و توجیه امت اسالم، حرکت نموده است. بـدین جهـت   هما

شـود، و سـخت ضـروري اسـت کـه       است که این کتاب در بررسی تاریخ الگو محسوب مـی 
ل و عدم تأثر خـویش را از روشـهاي اروپـاییِ    مسلمانان این کتاب را به دست گیرند و استقال

 فاقد هماهنگی عدلت و پژوهشِ موجود در روش کتاب ابراز دارند.
گویم و این واقعیت  شاد و خرسندم از این که دارم با همان احساس از این کتاب سخن می

کنم، خرسندم از فرصتی که فراهم گردید تا کتاب را به زبان عربی بیابم، زبانی که  را ثبت می
 رساند. به چاپ می مصرنویسنده براي تألیف کتابش برگزیده و براي بار دوم آن را در 
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ارتباط آسمان با زمین جهت اداي رسالتی از جانب خداي یکتـا در عظمـت و مقـامش بـه     
بندگان نیازمند به هدایت و ارشاد، رویدادي است از رویـدادهاي بـزرگ و نقضـی اسـت در     

شود، مگر هنگام نیاز شدید و در  منحرف نمیاش  شده قوانین طبیعت که هیچگاه از مدار تعیین
 وقار مقدر کرده باشد. راستاي هدفی که خداوند

دهد، مگر این که تحقـق و وجـودش را سـببی اقتضـا      اي رخ نمی در این جهان هیچ حادثه
کرده باشد و یا هدفی در پی آن دنبال شده باشد. ظهـور اسـالم یکـی از بزرگتـرین حـوادثی      
است که جهان شاهد آن بوده است و ناگزیر مستلزم اسباب و مقدماتی است از قبـل آمـاده و   

 رود. داراي هدفی است که از آن انتظار می
هـا و مقـدماتی سـخن     از خاسـتگاه  –هرچنـد بـه اختصـار     –اکنون در صدد آن نیستیم که 

ي نیک و آیین درست  ي آن روزگار از جامعه شدن جهانِ شناخته شده بگوییم که پس از تهی
که اسـالم بـه خـاطر آن    زمینه را براي پیدایی اسالم فراهم کرد، همینطور در صدد بیان هدفی 

آمد و پیامبر و مردان نخست این امت با جهاد و مبـارزه جهـت رسـیدن بـه آن هـدف قـدعلم       
هــا ســعادتمند کردنــد، نیســتیم؛ زیــرا ایــن مطالــب روشــن اســت و  نمودنــد و جهــان را مــدت

ي کتـاب، دوسـت    گفتن در این باب تکراري و در این مقدمه بنا به درخواست نویسنده سخن
یکی از دعـوتگران جهـان    علی حسنی ندوي  سید ابوالحسنان استاد بزرگوار م گرامی

اسالم و از علماي طراز اول عصر کنونی، افتخار تحریر آن را دارم، جایی براي مباحـث فـوق   
 وجود ندارد.

ي هیچکس ندارد، زیرا خوانندگان چنـان از   حقیقت این است که این کتاب نیاز به مقدمه
شناسـی بـه    این کتاب استقبال و تجلیل به عمل آوردند که در این ایـام کتـابی در بـاب اسـالم    
ي بـا ایمـان    چنین مقبولیتی دست نیافته است، یقیناً این حالی از فروتنی و بزرگواري نویسـنده 

دهم هنگامی که چاپ اول کتاب به  کند، من شهادت می درخواست را از من می است که این
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ي آن شدم، تا آنجا که  کمتر از یک روز کتاب را خواندم و شدیدًا شیفتهبازار آمد، در مدت 
خواندن این کتاب بـر  «اي که در پیش رویم بود نوشتم:  ي کتاب در پایان نسخه پس از مطالعه

 ».کند، فرض است گشت عظمت اسالم فعالیت میهر مسلمانی که جهت باز
تا آن زمان هنوز با نویسنده آشنا نشده بودم، هنگامی که از نزدیک موفق به دیدارش شدم 

ام.  و چندین بار با وي به گفتگو پرداختم، فهمیدم که چرا و چگونه به کتـابش عالقمنـد شـده   
ق علت چیزي دیگـر اسـت و   دریافتم که عالوه بر فراگیرندگی مباحث کتاب و جستجوي ح

آن شناخت واقعی نویسنده از اسالم، تطبیق اسالم در زنـدگی خـویش و اخـالص در دعـوت     
 صحیح به اسالم است.

کنــیم، دوســت  آنچــه را مــا همــه بــا حســرت عمیــق و درد و انــدوه فــراوان احســاس مــی 
انـد   پذیرفتـه  هاي اسـالمی  دانشمندمان استاد ندوي نیز بدان پی برده است، و آن این که دولت

شـان در   گیـري  رو غـرب باشـند، جهـت    که باید همیشه در آخر کاروان حرکت کنند و دنبالـه 
کننـد،   ها و معیارهاي خاصی را که غربیان تأییـد مـی   گیري غرب باشد و ارزش راستاي جهت

 بپذیرند.
 ي این حرکت بود که عرب و مسلمانان عموماً اعتمادش را به خویشتن، نـژاد، دیـن،   نتیجه

دادنـد و داراي جایگـاه    هاي واالیی که اجداد و پدرانش مورد توجه قرار می معیارها و ارزش
بود، از دست بدهد و در واقع این است دردي که باید درمـانش کنـیم و   ها  آن خاصی در نظر
مـان دنبـال راه    مان که باید از ژرفناي دین تاریخ ومیراث روحی و عقلی ابـدي  تمام مشکالت
 »ما ذا خرس العامل بانحطاط املسلمني«ي کتاب  ن باشیم، اینجا نهفته است. نویسندهحل مناسب آ

 این نکته را مورد توجه قرار داده و از هیچ کوششی دریغ نورزیده است.
     دعوتگران اسالمی در جوامع غیـر مسـلمان و یـا نبـود یقیناً امروز مشکل جهان اسالم نبود

اسی انصراف مسلمانان از اسالم و به جاي شرق پرداختن تازه مسلمانان نیست، بلکه مشکل اس
را هـا   آن ها در سنجش امور خویش به غرب و پذیرفتنِ فرهنگ، اصول و معیارهایی که غربی

باشد. بدین جهـت اسـت کـه مـا صـرفاً از لحـاظ نـام، والدت و         دهند، می مورد توجه قرار می
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اي که در قوانین و  به گونه ایم، روي برتافتهموقعیت جغرافیایی مسلمان هستیم و عمالً از اسالم 
دانـیم، از اسـالم خبـري نیسـت. در ایـن مـورد        ها پایبند می مان که خود را بدان آداب و رسوم

مـان بـه خصـوص در بـین دولتمـردان و       هایی که همیشه در زندگی نیازي نیست به ذکر نمونه
هـاي دینـی خـود     توجه به مقامنمایندگان کشورهاي اسالمی در شرق و غرب و کسانی که با 

 و دیگر کشورها باید الگو باشند، بپردازیم.مصر در 
هاي خود را به جهانیان به پایان رساند. بنابراین، نباید منتظر بـود   خداوند متعال با اسالم پیام

هاي فراگیر زمین اعـم از شـرك و گمراهـی     تا با ارتباط جدیدي از آسمان به زمین، آلودگی
ند و باري زدوده شود و یا این که بعد از رسول اسالم پیامبري دیگر با پیامی جدید ب فساد و بی

ها به سوي نور مبعـوث شـود و یـا قرآنـی جدیـد بـه خـاطر         جهت درآوردن جهان از تاریکی
هدایت انسانیت سرگردان، به سوي سعادت و هدایت نازل شود؛ اما خداوند متعالِ بخشـنده و  

ابی در بین ما گذاشت که هرکس از آن پیروي کند هرگـز گمـراه   مهربان به برکت اسالم کت
بخـت   شود و شریعتی در اختیار ما گذاشت که هرکس بـدان عمـل کنـد، هیچگـاه نگـون      نمی
 شود. نمی

آنچه ما باید انجامش دهیم تـاهم خودمـان و هـم تمـام جهـان را از جـاهلیتی کـه از همـه         
مـان   آوریـم، بازگشـت اعتمـاد و بـاور بـه دیـن      جوانب ما را به کام خود فرو برده است بیرون 

مان دین اساس باشد، تا زمانی که مـا خـود نخسـت     ي زندگی اي که در شالوده است، به گونه
جایز نیست که دیگران را به پذیرفتن آن فرا خوانیم و  ایم، به این دین کامالً اعتقاد پیدا نکرده

 مردم تحقق نخواهد یافت.ي الگوي پاك و مصالح به  این اعتقاد جز با ارائه
این است که جهان شکسـت مسـلمانان    ایم، اي که از طریق ارتباط با اروپا لمس کرده نکته

هاي سیاسی و اقتصادي بزرگترین دلیل بر عدم شایسـتگی اسـالم جهـت رهبـري      را در عرصه
زمانی که  مسیحیتزیرا همین جهان  اند، داند، اما آنان کور خوانده مسلمانان و کل جهان می

هاي چشـمگیر   مسلمانان از نظر عقیده و عمل به معناي واقعی مسلمان بودند و با دیدن پیروزي
به لرزه درآمد، آن وقت صادقانه اظهـار داشـتند کـه اگـر     مسیحیت نظیر مسلمانان بنیان  و بی
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کنـد، پیـروزي مسـلمانان دلیلـی اسـت قطعـی بـر         را یـاري نمـی  اش  خدا جز بندگان برگزیـده 
 .)1(شان ت و حقانیتصداق

سیرت در تبلیغ و ترویج اسالم چه تـأثیر ژرفـی    گوییم: نیروهاي پاك و نیک این که ما می
ي  دارند، سخنی نیست که مستند به دالیـل و شـواهد درسـت تـاریخی نباشـد، بلکـه نویسـنده       

 گوید: می الدعوة إلی اإلسالمکتاب 
و زندگی سراسر حماسـه و قهرمـانی وي،    صالح الدینآید که اخالق  چنین به نظر می«

شـماري از  در اذهان مسیحیانِ زمانش آثار سحرآمیزي بر جاي گذاشـته اسـت، تـا آنجـا کـه      
دسـت   مسـیحیت ي وي شـدند کـه از آیـین     دالوران و جنگجویان مسیحی به قدري شـیفته 

که یکی از ترك کردند و به مسلمانان پیوستند، همین وضعیت بود زمانی  شان را کشیدند، قوم
در سـال   Robert of st Albans »روبرت اف سانت البـانس «نظامیان انگلیسی به نام 

  صالح الـدین هاي  را رها کرد و به اسالم پیوست و سپس با یکی از نوه مسیحیتم  1185
حملـه کـرد و سـپاه مسـیحیت را بـه       فلسـطین بـه   صالح الدینازدواج کرد، دوس ال بعد 

در  gvy »جـوي «شکست داد، پادشاه بیـت المقـدس    حطیني  ترین شکل در واقعه فجیع
ي خـویش   بین اسیران بود، در شب نبرد شش تن از گارد پادشاه، وي را رها کردند و بـا اراده 

 .)2(»گریختند صالح الدینبه سوي سپاه 
هـاي قـدیم و جدیـد از آن آکنـده      شمار و فراوانی است که کتـاب  این یکی از شواهد بی

هـاي غیـر    هـا و حتـی در دل   ویدادهاسـت کـه بـه تـأثیر الگوهـاي پـاك در دل      است، از این ر
بریم و یکی از عوامل مهـم و   دانیم، پی می مسلمانانی که ما آنان را دشمن و خصم خویش می

هاي چشمگیر در مبارزات مسلمانان بود، درك  مؤثر در فتوحات اسالمی را که سبب موفقیت
 کنیم. می

 .7، ترجمه (به عربی) حسن ابراهیم و دیگران، ص إلی اإلسالم الدعوةدر این باب رك: ارنولد، توماس،  -)1(
 .83 – 82صص منبع پیشین،  -)2(
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گیرد کـه دیـروز سـبب اصـالح وي شـد: نخسـت        چیزي سامان میامروز اسالم تنها با آن 
هاي قلب مؤمن جاي گیرد، سپس لـذت فـداکاري در راه اسـالم بـا      ایمان ایمانی که در ریشه

ها اعم از جان و مال افتخار به اصول و مبانی و آداب مناسب جهت بیـداري   ترین دارایی عزیز
اي نستوه، نپذیرفتن دستوري جز دسـتور  و سعادت جهان دعوت مستمر با عمل صالح و الگوه
 اسالم و نهایتاً تحکیم اسالم در تمام جوانب زندگی.

خواهیم دوباره جایگاه خویش را در رهبري بشریت به دست آوریم، بر ماست که  اگر می
دار کنیم که تـأثیرش در گفتـار و کـردار مـا روشـن گـردد،        اعتقادمان را چنان تعمیق و ریشه

اعتقـاد دارد کـه مسـلمان آفریـده نشـده اسـت تـا         دکتر محمد اقبـال م چنانچه شاعر اسال
هماهنگ با جریان اب شنا کند، و با کاروان بشري همگام باشـد، بـه هـر سـویی کـه کـاروان       
روي آورد او نیز در همان جهت حرکت کند، بلکه مسلمان آفریده شـده تـا جهـان جامعـه و     

ه وي دیکتـه کنـد، زیـرا    را باش  تمدن را جهت دهد، نظر خویش را بر بشریت تحمیل و اراده
گیـري آن   مسلمان داراي رسالت، علم و یقـین اسـت و نسـبت بـه جهـان و حرکـت و جهـت       

مسؤولیت دارد. بنابراین، مسلمان در مقام تقلید و پیروي نیست، بلکـه مقـام امامـت و رهبـري     
روي ارشاد و راهنمایی و امر ونهی از آن اوست. هرگاه زمان با وي بستیزد و یا جامعـه از وي  

برتابد و به انحراف گراید، براي مسلمان شایسته نیست که تسـلیم شـود و دسـت روي دسـت     
و  )1(عه بشورد و به مبارزه به پا خیـزد بگذارد و با زمان از در مسالمت درآید، بلکه باید بر جام

شدن، سستی به  چنان به پیکار و ستیزش ادامه دهد، تا خداوند یکتا خودش داوري کند. تسلیم
و سرنوشت را بهانه قرار دادن، دادن در برابر اوضاع و شرایط سخت و دشوار و تقدیر  د راهخو
خور انسانی ضـعیف و فرومایـه اسـت، نـه مـؤمن نیرومنـد کـه خـود قضـا و قـدر غالـب و            در

 .)2(ناپذیر خداي یکتاست برگشت

)1(-  
 نظران اسـت تـو بـا زمانـه بسـاز      حدیث کم

 

ــتیز       ــه س ــا زمان ــو ب ــازد ت ــو نس ــا ت ــه ب  زمان
 

 

 .68 – 66، صص شاعر اسالم دکتر محمد اقبالبرگرفته از: ندوي،  -)2(
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امام پـس از   نیاز هستند؛ ي ان از هرگونه معرفی بی در آغاز گفتیم که این کتاب و نویسنده
خـواهم   ي کتـاب مقـداري بـه درازا کشـید، چـه مـی       کـنم مقدمـه   این همه سخن که حس می

داند که من کتابی متعلق به گذشته و حال سراغ نـدارم کـه مثـل ایـن کتـاب       بگویم؟! خدا می
کاري که این کتـاب   –مان آشنا گرداند  حاوي خیر باشد و اینگونه ما را به امراض و دردهاي

اي که اینگونه به روح اسالم دست یافتـه باشـد و    و نه هم نویسنده –برآمده است ش ا از عهده
در دعوت به اسالم این چنین خالص و مخلص باشد و تمام تالشش را در ایـن مسـیر بـه کـار     

 ام. ي این کتاب ندیده گیرد، مانند نویسنده
یدن به نهضت مورد بنابراین، بر ماست که از این کتاب و ابزارهایی که نویسنده جهت رس

 ي کامل بگیریم. کند، بهره نظر و کرامت و عزت در دنیا و آخرت پیشنهاد می
مـان را تغییـر    هـا و اهـداف تربیتـی    یابد، مگر این که شـرایط، روش  این مهم نیز تحقق نمی

دهیم و تربیت نسل جدید را بر اصول صحیح اسالمی دنبـال کنـیم و نهضـت جهـان اسـالم را      
یافتن به تجهیزات الزم در این مسیر از  ي آن در جهان و دست جایگاه شایستهجهت رسیدن به 

 اهداف تعلیم و تربیت قرار دهیم.
اگر خواست الهی باشد و امت اسالم از خواب غفلت بیدار شود، و به خود آید و این مهم 

ان عملی شود، شاگردان امروز برمردان آینده خواهند شد؛ افـرادي کـه اگـر امـر امـت بـه آنـ       
واگذار شود، به بهترین شیوه انجام وظیفه خواهند کرد و افرادي شـجاع و امانتـدار نسـبت بـه     

اي دیگـر   شان خواهند بود کـه جـز بازگشـت عظمـت اسـالم و مسـلمانان اندیشـه        دین و امت
ندارند. ساز و کارها و ابزارهاي مفید جهت رسیدن به اهـداف واالي تعلـیم و تربیـت زیـاد و     

به پایان رسانیم که  ندوياي از سخنان خود استاد  است این مطلب را با گوشه مشهورند. بهتر
تواننـد در   دو نیـروي بـزرگ هسـتند کـه مـی      صگوید: قرآن و سیرت محمد رسـول اهللا   می

جهان اسالم آتش حماسه و ایمان را برافروزند و در هر زمـان انقالبـی بـزرگ علیـه جاهلیـت      
امتـی جـوان، برافروختـه از حماسـه و غیـرت،      وابیـده،  پدید آورنـد و از امـت سازشـکار و خ   

 هاي پوشالی به وجود آورد. خشمگین از جاهلیت و غضبناك از نظام
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ي اوضـاع فاسـد و    بستن به زندگی دنیا، آرمیدن در سـایه  امروز در اساسی جهان اسالم دل
او را بـه  کند و نـه انحرافـی    اسراف بیش از حد در زندگی است، نه فسادي وي را پریشان می

ي خوراك و پوشاك چیزي  کند. جز مسئله میاش  آورد و نه منکري برانگیخته حرکت درمی
 دیگر برایش اهمیت ندارد.

بدیهی است که تأثیر قرآن و سیرت نبوي اگر به دل راه یابند، نبـردي بـین ایمـان و نفـاق،     
قهرمانانـه و   یقین و شک، منافع زودگذر دنیا و آخرت، و بین آسایش جسم و تـن و زنـدگی  

شود. این نبـرد را هـر پیـامبري در زمـان خـویش بـه وجـود آورده         مرگ با شهادت، آغاز می
اي  نخواهد شد، اگر چنین شود، در هر گوشـه اي دیگر اصالح  است، و یقیناً جهان نیز به شیوه

 ت:اي مسلمان افرادي این چنین به پا خواهند خاس هاي جهان اسالم و در هر خانواده از کرانه

ْ بَِرّ�ِِهۡم َوزِۡدَ�ُٰهۡم ُهٗدى ﴿ ْ َر�َُّنا رَبُّ  َوَر�َۡطَنا ١٣فِۡتَيٌة َءاَمُنوا ْ َ�َقالُوا ٰ قُلُو�ِِهۡم إِۡذ قَاُموا َ�َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
 ].14 -13الكهف: [ ﴾١٤إَِ�ٰٗهاۖ لََّقۡد قُۡلَنآ إِٗذا َشَطًطا  ۦٓ لَن نَّۡدُعَواْ ِمن ُدونِهِ  ۡ�

شان افزودیم، مـا   بودند که به پوردگارشان ایمان داشتند و ما بر [یقین و] هدایت جوانانی«
هایشان را استوار سـاختیم، آنگـاه کـه بـه پـا خاسـتند و گفتنـد: پروردگـار مـا، پروردگـار            دل

ها و زمین است، ما هرگز غیر از او معبودي را نخواهیم پرستید. [اگـر چنـین بگـوییم و     آسمان
 .»ایم بود بدانیم] در این صورت سخنی [گزاف و] دور از حق گفتهکسی را جز او مع

هـاي قـرن اول،    آن وقت است که بوي عطرآگین بهشت بـه مشـام خواهـد رسـید و نسـیم     
وزیدن خواهد گرفت و در دامن اسالم جهانی تازیه که با جهان قدیم هیچ شباهتی ندارد زاده 

 خواهد شد.
بریم چه روح بزرگـی ایـن    پی می ایم، ان برگرفتهم با جمالت فوق که از کتاب مورد بحث

 مند گرداند. کتاب را بر مؤلف دیکته نموده است. خداوند متعال با آثار وي همه را بهره
 جزاه اهللا عن اإلسالم وأمته خري اجلزاء.

 محمد یوسف موسی





 
 
 

 برادرم ابوالحسن تصویري توصیفی

میالدي در انجمن الشبان المسـلمین در   1951را نخستین بار در زمستان  ابوالحسنبرادرم 
شـنبه، مالقـات نمـودم. وي مؤدبانـه و      هـاي سـه   هاي شـب  قاهره بعد از پایان یکی از سخنرانی

ارائـه  » جهان بـر سـر دوراهـی   «کی از جلسات، بحثی پیرامون فروتنانه درخواست نمود تا در ی
هاي ساده و  دهد. ایشان را فردي الغراندام و ضعیف دیدم، داراي محاسنی گندمگون، با لباس

هایی عمیق و ژرف و سخنانی دقیق و گیرا بود، اما همراه با گرفتگـی صـدا.    قیمت، نگاه ارزان
ستگی زیاد، این ناراحتی همیشه با وي همراه است. بعداً متوجه شدم به علت تالش مستمر و خ

ي اخوت و دوستی در بـین مـا اسـتحکام یافـت. بنـابراین،       پس از نخستین مالقات گذارا رشته
 نویسم. مطالب ذیل را بر مبناي آگاهی و اطالعات می

ي  دانشمند مؤمن، دعوتگر و انسان مخلـص، سیدابوالحسـن علـی حسـنی نـدوي از سـالله      
باشد. پدر بزرگوارش عالمه عبدالحی بن فخرالدین بن عبـدالعلی اسـت    می حسن بن علی 

که نسبش به عبداهللا اشتر بن محمد ذي النفس الزکیه بن عبداهللا بن المحض بن حسـن المثنـی   
هاي متعددي است که برخی  رسد. وي داراي کتاب ی طالب میبن حسن السبط بن علی بن اب

در هشـت   )1(الخـواطر  هۀمشهورترین کتابش نـز  اند. و برخی به زیور طبع اراسته شدهاند  خطی
 هـ چشم از جهان فروبستند. 1341جلد است، ایشان در سال 

 1332حرم کیلومتري لکهنؤ در م 70ي تکیه واقع در  قریهراي بریلی استاد ابوالحسن در 
هجري قمري چشم به جهان گشود، خداوند عمرش را طوالنی کند و اسالم و مسـلمانان را از  

 مند گرداند! وجودش بهره

ي چاپ است،  المعارف حیدرآباد هند انتشار یافته و جلد هشتم در آستانه ةدایرهفت جلد این کتاب از  -)1(
باشد. کتاب دیگري از نویسنده تحت عنوان  این کتاب حاوي ضرح حال پنج هزار تن از بزرگان هند می

 چاپ المجمع العلمی العربی در دمشق، نیز انتشار یافته است. الثقافة اإلسالمية يف اهلند
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ي نسبی خـویش را حفـظ نمـوده     ي استاد ندوي اصالتاً عربی است وتا امروز رشته خانواده
دي سـخن  کنـد و بـه زبـان هنـ     هاست که در هنـد زنـدگی مـی    است. این خانواده اگرچه قرن

گوید، اما پیوندش را با اصل و تبار خود حفظ نموده است، مواظبـت بـر توحیـد و سـنت،      می
ها، دعوت به سوي خـدا و جهـاد در راه خداونـد از امتیـازات ایـن خـانواده        اجتناب از بدعت

 است.
دارد. وي عـالوه   )1(سید عبدالعلیبرادري بزرگتر از خود به نام دکتر  ابوالحسناستاد 

العلماء و دارالعلوم دیوبند با رتبه و امتیاز بـاال فـارغ    ةکه پزشک است از دار العلوم ندو بر این
التحصیل شده است. وي برخوردار از دو فرهنگ دینی و عصري است و در تربیت و آموزش 

العلماء را به جانشینی پدر فقیـدش اداره   ةنقش مهمی داشته و ضمن این که ندو ندوياستاد 
کند، برادر یتیمش را که در نه سالگی پدرش را از دست داده است، چون پدري مهربان و  می

 دهد. دلسوز مورد توجه قرار می
استاد ندوي فراگیري قرآنکریم را در منزل به کمک مادر بزرگوارش آغاز کرد. (مادرش 

 نویسـد  ت که قرآن را حفظ نموده و عالوه بر این که میسیرت اس یکی از زنان فاضل و نیک
سـالگی همزمـان بـه فراگیـري زبـان       اسـتاد در دوازده  ))2(گویـد  کند، شعر هم می و تألیف می

آغاز  )3(خلیل بن محمد یمانیزبان عربی را نزد شیخ  شانگلیسی و عربی پرداخت، آموز
هـاي ادبـی را    د و بسیاري از کتابکرد، دو سال کامل فقط در تحصیل ادبیات عربی گذراندن

خواندند و برخالف معمول آن روزگـار کـه در هنـد نسـبت بـه ادبیـات عـرب رغبتـی نشـان          

 میالدي وفات نمود. 1961هجري برابر با  1380ذیقعده  21وي در  -)1(
از او چند کتاب و دو مجموعه شعر که همه مناجات، دعا و مدح پیامبر است، انتشار یافته و مورد  -)2(

 1968آگست  31هجري برابر با  1388استقبال خوانندگان واقع شده است، وي در ششم جمادي الثانی 
 میالدي درگذشت.

باشد. این  ي محدث جلیل القدر، شیخ حسین بن محسن انصاري یمانی مقیم بهوفال هند می نوه ایشان -)3(
ي راسخی در تعلیم زبان و ادبیات عربی بود و از ذوق عربی  خاندان اصالتاً از یمن هستنأ، وي داراي مکه
 هـ . ق در کراچی وفات نمود. 1386اصیل برخوردار بود. در نهم جمادي الثانی 
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هاي  هاي زیادي از ادیبان داراي سبک دادند، ایشان شدیداً عالقمند ادبیات شدند و کتاب نمی
ب آشـنا شـدند و   مختلف و نوابغ قدیم و جدید را مطالعه نمودند و با منابع کهـن ادبیـات عـر   

نهـج   -2 اثـر ابـن مقفـع،    کلیه و دمنـه،  -1چهار کتاب را شدیداً مورد توجه قرار دادنـد:  
تمام. سپس  اثر ابی حماسه، -4ایر جرجانی،  دالئل االعجاز، -3 از شریف رضی، البالغه

شـد و در   به دانشگاه لکهنؤ پیوست، در این دانشگاه علوم جدید به زبان انگلیسی تدریس مـی 
بخشی مخصوص ادبیات عربـی بـود، اسـتاد نـدوي در آن روز از نظـر سـنی کـوچکترین         آن

برایش سنگین بود و این چیز سبب شد تا از بقیـه مقـداري    دانشجو بود، نخست دروس قواعد
عقب افتد، اما سپس با تفوق و امتیاز تحصیلش را ادامـه داد، نهایتـاً تحصـیالت خـویش را در     

رئـیس بخـش ادبیـات عربـی در      )1(قی الدین هاللی مراکشـی تاي ادبیات نزد شیخ  رشته
 العلماء به پایان رساند. ةندو

ش زبان زهاي آمو دار نهضت ادبیات عرب در هند است که خواستار تعدیالتی در روش ي طالیهو -)1(
عربی بود، در مغرب (مراکش) متولد شد، دروس ابتدایی را در آنجا فرا گرفت. به مصر، عراق و سعودي 

ه کمسافرت نمود و زمان ملک عبدالعزیز مدتی در سعودي به تدریس مشغول شد. سپس بنابر مشکالتی 
بین ایشان و مقامات سعودي پیش آمد، به هند عزیمت نمود و در مبارکپور اقامت گزید و حدیث را از 

االخوذي شرح سنن ترمذي فرا گرفت و شدیداً مورد  تحفۀعالمه عبدالرحمن مبارکپوري صاحب کتاب 
م در یکی از سفرهایش به شهر بنارس شیخ خلیل بن محمد یمانی  1930محبت وي قرار گرفت. در سال 

با وي آشنا شد و به مقام و مهارت وي در علوم و ادبیات پی برد. بدین جهت شیخ خلیل از ایشان 

تاد ادبیات مشغول خدمت باشند، شیخ تقی الدین این دعوت را العلماء به عنوان اس ةخواست تا در ندو

العلماء ماند و چنان خدماتی بر جاي گذاشت که افراد متعدد در سالیان  ةپذیرفت و چهار سال در ندو
دراز از آن عاجزند. با حضور ایشان گروهی از ادبیان فارغ التحصیل شدند که در رأس شان استاد مسعود 

 باشند. ناظم ندوي و استاد ابوالحسن ندوي میندوي، استاد محمد 
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العلماء پیوست و دو سال در آنجـا مانـد و علـوم حـدیث را فـرا       ةاستاد ندوي سپس به ندو

کـامالً اسـتفاده نمـود و     )1(حیدر حسن خـان گرفت، در این مدت از شیخ الحدیث، شیخ 
چند ماهی نیز در دارالعلوم دیوبند اقامت گزید و در دروس حدیث عالم بزرگـوار و مجاهـد   

 شرکت نمود. )2(حسین احمد مدنینستوه، شیخ 
سید احمد بن اي بود در شرح حال امام  نخستین اقدام ادبی استاد به شکل نگارش مقاله

و جهاد در راه خدا. استاد این مقاله را به سـفارش  امام دعوت به توحید، سنت  عرفان شهید
آن را بـراي   تقی الدین هاللـی برادر بزرگش دکتر سید عبدالعلی نوشت و استادش دکتر 

ي  فرستاد و رشید رضـا نیـز آن را در مجلـه    المناري مشهور  صاحب مجله رشید رضاعالمه 
 مزبور منتشر کرد.

السید اإلمام احمد بن  جمۀاي تحت عنوان تر لهسپس استاد ندوي این مقاله را به شکل رسا
هـ . ق به چاپ رساند، این نخستین کوشش ادبی اسـتاد در زبـان    1350عرفان الشهید در سال 

 کرد. عربی بود، در آن زمان عمرش از هفده و هیجده سال تجاوز نمی
 مسافرت نمود و تفسیر را نزد مصـلح کبیـر و داعـی بـزرگ     )3(استاد ندوي سپس به الهور

، مفسر مشهور خواند، تحصیالت استاد ندوي اغلب به سبک دانشـگاهی  )4(احمد علیشیخ 
 و همراه با مدارك تحصیلی نبوده است، بلکه تحصیالتی آزاد بوده است.

القرن  اهلند من االعالم يف االعالم مبن يفجهت اطالع کامل از شرح حال ایشان مراجعه شود به کتاب  -)1(
 ، چاپ دار ابن کثیر، دمشق.نيالعشر 

 رك: منبع پیشین. -)2(
الهور قبل از تقسیم هند شهر علم و فرهنگ و مرکز چاپ و نشر بود، استاد ندوي از این فرصت  -)3(

ارزشمند بهره برد و با اکثر مردمان و استادان و مشهورترین ادیبان و شاعران به خصوص شاعر اسالم 
اد و محمد اقبال مالقات کرد و در برخی مجالسش شرکت نمود، شاعر بزرگ با وجود جوان بودن است

 روائععدم شهرتش از وي خوشش آمد و با او انس گرفت. براي توضیح بیشتر رك: استاد ندوي، 
 چاپ دار ابن کثیر، دمشق. ي احلسين اإلمام املفكر الداعية الكبري،ابواحلسن علاقبال، و همینطور 

 هـ . ق وفات نمود. 1381در رمضان  -)4(
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مدت ده سال استاد بعد از اتمام تحصیالتش به لکهنؤ برگشت و در آنجا در سمت استادي 
بـه مـدیریت اسـتاد     الضـیاء ي  مشغول تدریس علوم مختلف بود، در کنار تـدریس در مجلـه  

همینطور بـه تـألیف کتـاب بـه زبـان       نوشت. مقاله می العلماء ةمنشتره از ندو )1(مسعود ندوي

در حالی به چاپ رسید کـه   سیرت سید احمد شهیداردو نیز مشغول بود، نخستین کتابش 
بیش نداشت و به قدري مورد استقبال قـرار گرفـت کـه در مـدت زمـان کمـی       سال  25استاد 

 چهار مرتبه تجدید چاپ شد.
مالقـات   محمـد الیـاس  استاد ندوي سپس به دهلی عزیمت کرد و با داعی بزرگ شیخ 

ي تحولی در زندگی ابوالحسن بود؛ زیرا شیخ محمـد الیـاس از طریـق     نمود، این مالقات نقطه
ي عمیقی با اغلب مردم داشت و استاد ندوي با توجـه بـه پـرداختن بـه تحقیـق و       دعوت رابطه
ي چندانی با اغلب مردم نداشت، از آن به بعد ایشـان بـه برقرارنمـودن ارتبـاط بـا       تألیف رابطه

هایی  دم روستایی پرداخت و به قصد انتشار دعوت در روستاها و شهرهاي هند، به مسافرتمر
 کشید. پرداخت که احیاناً هرکدام یک ماه طول می

شیخ محمد الیاس در حکمت عمیق دینی و قوت ایمـان مثـل ابـی الحسـن، علـی بـن ابـی        
صـویري صـادق از سـلف    فرماید: وي ت طالب بود و چنانچه برادر بزرگوارمان استاد ندوي می

شد وتـالش   صالح و انسانی غیور و مخلص بود که از وضعیت مسلمانان دچار درد و اندوه می
ي خــویش در راه اســالم  و حــرکتش بــه خــاطر امــور مســلمانان بــود و بــا روح قــوي و تپنــده

 .)2(سوخت می

 نمود. م) وفات 1945مارس  16هـ ( 1373در رجب  -)1(
الدعوة اإلسالمية وتطورها يف اهلند، الداعية جهت اطالع کامل از شرح حال ایشان، رك: استاد ندوي،  -)2(

ي  ترجمهاإلعالم مبن يف اهلند من اإلعالم يف القرن العشرين، و کتاب الكبري الشيخ حممد إلياس الكاندهلوي 
 قاسم قاسمی در ایران منتشر شده است.فارسی دو کتاب نخست به قلم استاد بزرگوار موالنا محمد 
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اســتاد نــدوي تربیــت روحــی خــویش را از عــارف جلیــل القــدي و مربــی بــزرگ شــیخ   
 فرا گرفت و از صحبت و مجالست وي استفاده نمود. )1(ادر رائی پوريعبدالق

شد و ارگان ندوه بود، به  ي الندوه را که به زبان اردو منتشر می استاد ندوي سردبیري مجله
ي  اي در رشـته  نیز از استاد درخواست نمـود تـا برنامـه    علیگرهعهده گرفت. دانشگاه اسالمی 
اسـالمیات  طع لیسانس طرح نماید که استاد هم کتابی بـه نـام   علوم دینی براي دانشجویان مق

 تألیف نمود و مورد قبول دانشگاه نیز قرار گرفت.
م) از استاد جهت ایراد سـخنرانی   1942هـ . ق ( 1361داشنگاه ملی اسالمی دهلی در سال 

مـورد  سـخنرانی نمـود و   » دیـن و تمـدن  «دعوت به عمل آورد، استاد در این دانشگاه پیرامون 
 قبول همه قرار گرفت و در سطح وسیعی انتشار یافت.

هایی براي طالب مدارس عربی هند تـألیف نمـود، ماننـد کتـاب      در این مدت استاد کتاب
هـاي اسـالمی کتـاب     که دارالعلوم ندوه و برخی از دانشـگاه  مختارات فی األدب العربی

در سه  قصص النبیین لالطفال شان گنجاندند و همینطور کتاب ي درسی مزبور را در برنامه
 هاي دیگر. جلد و کتاب

شـد، راه انـداخت و    را که دو هفته یک بار به زبان اردو منتشـر مـی   التعمیري  استاد مجله
همینطور انجمنی جهت گسترش اسالم در بـین هنـدوها تأسـیس نمـود، ایـن انجمـن اسـالمی        

 ج در هند پیرامون االم منتشر نمود.چندین رساله و مباحث علمی را به زبان انگلیسی، زبان رای
اسالمی در لکهنـؤ تأسـیس نمـود، ایـن      –م) انجمن علمی  1959هـ ( 1378در اواخر سال 

هاي چشمگیر و نتـایج علمـی    هاي انگلیسی، هندي، اردو و عربی داراي فعالیت انجمن به زبان
 باارزشی است.

چاپ دار ابن کثیر،  إلعالم مبن يف اهلند من اإلعالم يف القرن العشرين،اشرح حال کامل ایشان را در کتاب  -)1(
 دمشق مالحظه فرمایید.
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 32م) در سـن   1945هــ (  1364استاد کتاب ما ذا خسرالعالم بانحطاط مسلمین را در سـال  
سالگی تألیف نمود؛ اما چاپ آن به علت ویرایش و اضافاتی که در آن در حال انجام بود، تـا  

 م) به تعویق افتاد. 1950هـ ( 1369سال 
برادر بزرگوار ابوالحسن به نگهداري کتاب و استفاده از آن شدیداً عالقمند است، در بین 

عزیز و گرانبهاست، کتاب مفید است و بهترین هدیـه بـراي او    متاع دنیا تنها چیزي که برایش
ها را صـرفاً جهـت تـزیین     کند، وي هرگز کتاب میاش  کتابی است که دوستش دارد و تغذیه

دهـد   کنند، بلکه کتاب را چنان مورد مطالعه و نقد و بررسی قـرار مـی   آوري نمی منزلش جمع
هایش بهترین  هاي گوناگون داخل کتاب نوشتهها و  کند و یادداشت که کامالً آن را هضم می
 دلیل بر این موضوع است.

گفـتن بـه    هاي خاص وي را بـه سـخن   مطالعات و تحقیقات وسیع همراه با تجربه و موهبت
اي که در زبان عربی با به کارگیري  زبان عربی بدون آمادگی قبلی قادر ساخته است، به گونه

 گوید. خروشان سخن می واژگان فصیح و تعابیر زیبا چون سیلی
نویسـند،   را مـی هـا   آن کنـد و اغلـب   هایش را از قبل آمـاده مـی   استاد ندوي اکثر سخنرانی

اي است که عنصر عاطفی شدیداً برآن غالب است، بـا وجـود ایـن هرگـاه      سبک وي به گونه
سـراغ  گرداند، تا جایی کـه   مند می گشاید، شنوندگان را کامالً مستفید و بهره باب بحث را می

دارم و بارها برایم گفته است استاد هرگز دوست ندارد در موضـوعی بـدون آمـادگی سـخن     
گوید. البته این آمادگی جهت کمبود بضاعت علمی نیسـت، بلکـه بـه خـاطر دقـت و تحقیـق       

 است که یک عالم دینی باید داشته باشد.
ه کـه شـعر   ذوق نثرگویی بر استاد ندوي غالب اسـت و هیچگـاه طبـع وي را یـاري نکـرد     

هاي مختلف ورزش را تمرین نموده است، مانند فوتبال، شنا، شـکار   بسراید. استاد ندوي رشته
هـاي   ها دست کشیده اسـت، بـا وجـود ایـن بـه بیمـاري       ي این ورزش و تنیس. و نهایتاً از همه

ها در بستر بیماري مانده است، بـه خصـوص نـاراحتی سـینه کـه       گوناگونی مبتال شده و مدت
 شود. هایی دچار می خداوند متعال وي را از آن شفا عنایت فرمود و فقط احیاناً با سرفه اخیراً
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اي بـر خـودش تحـریم     داند و با دشت قابل مالحظه استاد تمام انواع عکس را نادرست می
هاي بزرگ چاپ و نشـر قـاهره دیـدن نمـودیم،      کند، باري به اتفاق وي از یکی از مؤسسه می

بود که عکسی جهت یادگـاري از مـا بینـدازد؛ امـا اسـتاد علـی رغـم         عکاس مؤسسه عالقمند
اصرار زیاد درخواستش را رد نمود و خاطرنشان کرد کـه مسـلمانان هنـد بـر حرمـت عکـس       

 اتفاق نظر دارند.
متأثر شده پرسیدم، اینگونـه پاسـخ   ها  آن هاي گذشته که از باري از وي در مورد شخصیت

در محنت خلق قرآن مشهور است، شیخ االسـالم  اش  گیري عداد: امام احمد بن حنبل که موض
هــ . ق) صـاحب مکتوبـات     1304ابن تیمیه، مجدد بزرگ شیخ امد سـرهندي (متوفـاي سـال    

ها، عالمـه شـاه ولـی اهللا دهلـوي (متوفـاي       ماندگار در شریعت و حقیقت و در مبارزه با بدعت
 )1(سید احمد شـهید  ۀلغاهللا البا حجۀهـ . ق)، محقق بزرگ جهان اسالم و صاحب کتاب  1176

هــ . ق ایـن دولـت چنـد مـاهی       13نخستین مؤسس دولت دینـی و اسـالمی در هنـد در قـرن     
 هاي خود بر وي شوریدند و راه را برآن بستند. ها با توطئه استمرار یافت اما نهایتاً انگلیسی

ببینـد و   ي یتـی حـاکم   بزرگترین آرزوي ابوالحسـن ایـن اسـت کـه اسـالم را در گسـترده      
هاي تجاوزگر را معذب و مغلوب مشاهده کند، تا از این طریق تسکین یابد و به خویش  دولت

بشارت دهد. همینطور آرزو دارد که انتقام الهی را زا کسانی کـه بـا اسـالم مبـارزه نمودنـد و      
 مسلمانان را به خاك مذلت کشاندند، با چشم سر مشاهده کند.

ي خیر است و وجود آن براي هند مفیـد   مان در هند، مایهوي معتقد است بقاي اقلیت مسل
 ي درخشانی داشته باشد. است، شاید اسالم در هند آینده

م) بـه حجـاز    1950 – 47 19هــ (   1369هــ و   1367هـاي   استاد نـدوي دو مرتبـه در سـال   
 هاي متعددي به این دیار داشته است. عزیمت نمود و سپس مسافرت

در هـ  1201وي از خاندان استاد ندوي و از مشهورترین افراد این خاندان و تمام دیار هند است. در سال  -)1(
 هـ به شهادت رسید. 1346ي باالکوت واقع در پاکستان کنونی در سال  رائی بریلی متولد شد و در منطقه
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م) به مصر آمد، از اغلب کشورهاي جهان اسـالم دیـدن نمـوده     1951]ت ( 1370در سال 
 م) نیز به ترکیه مسافرت نمود. 1956هـ ( 1375است. در سال 
هاي بزرگ اروپا و از آن جمله مشهورترین شهرهاي اندلس اسـالمی، نخسـتین    از پایتخت
م) بــه ایــن  1963 – 1962هـــ ( 1383هـــ دیــدن نمــود و بــار دوم در ســال  1382بــار در ســال 

ها مراکز دینی را از نزدیـک مشـاهده نمـوده و بـه      کشورها عزیمت نمود، در تمام این زیارت
ایراد سخنرانی و درس پرداخته است، قابل توجه است که در هر سرزمینی قدم گذاشته اسـت  

 ها و نتایجی را به جاي گذاشته است. در آنجا تالش
گذشت برادر بزرگش دکتـر سـید عبـدالعلی حسـنی     م) بعد از در 1962هـ ( 1380در سال 

العلماء انتخاب شد، همینطور به عضویت فرهنگسـتان دمشـق در   ة به عنوان مدیر کل ندو /
درآمد و به عنوان استاد مهمان در دانشگاه دمشق جهت ایراد سـخنرانی و مباحـث    1957سال 

 علمی از وي دعوت به عمل آمد.
االسالمی  العالم بطۀان یکی از اعضاي شوراي مؤسس رام) به عنو 1961هـ ( 1380در سال 

ي  ي مکرمه انتخاب شد و همچنین به عضویت شوراي عالی دانشـگاه اسـالمی مدینـه    در مکه
م به عنوان رئیس هیـأت تعلیمـات دینـی والیـت شـمالی هنـد،        1959منوره درآمد و در سال 

 انتخاب شد.
ا و محاسـن مصـر از وي پرسـیدم، بـه     هـ  زمانی که استاد در مصر حضور داشت، از خـوبی 

اختصار چنین گفت: ایمان به خدا، دین، محبت با مسلمانان به خصوص اگر غریب باشد، نـرم  
ها و معایب مصر از وي پرسیدم، ابتدا  دلی، شرح صدر، کثرت کارهاي تولیدي. سپس از بدي

ر هـاي مبتــذل د  حجــابی و عـدم پوشـش درسـت، عکـس     طفـره رفـت، سـپس پاسـخ داد: بـی     
ها و مجـالت نادیـده گـرفتن بعضـی از محرمـات از سـوي علمـا، عـدم محافظـت بـر            روزنامه

 نمازهاي جماعت در مساجد علی رغم مساجد زیاد، پیروي ناآگاهانه از تمدن غرب.
ابوالحسن دشمن مظاهر دروغین است، در لباس، خـوراك و پوشـاك سـادگی را     برادرم،
دوسـت نـدارد، در زنـدگی بـه مـال و دنیـا هـیچ         کند، تکلف و تشریفات زیـاد را  رعایت می
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در راه باورهـا  اش  ارزشی قایل نیست، اعتمادش بر پروردگار باالتر از هرچیز اسـت، پایـداري  
ورند، اخـالص عمیـق رمـز پیـروزي      ضرب المثل است و در شرایطی که دیگران شکست می

 اوست.
 ها را نگفتم. تنیسخن به درازا کشید، اما هنوز از برادرم، ابوالحسن تمام گف

 احمد شرباصی
 استاد األزهر شریف



 
 
 

 )1(هایی شد؟ با انحطاط مسلمانان، جهان متحمل چه زیان

وسلم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله الكريم وعىل آله وصحبه وبارك 

 أما بعد:

مـان   در اینجا مناسبت گرامی خوشحال و خرسندم از این که پرسشی را که بـرادر گرامـی  
کند که از  طبیعی است هنگامی که یک مؤلف مردم را مشاهده میمطرح نمود، جواب دهم. 

گوید و این امر را به فال نیـک   گویند، خدا را سپاس می سخن میاش  کتاب و از تالش علمی
گیرد، بنده نیز به عنوان یک مؤلف ناچیز که در فعالیت بزرگ اسالمی سهیم بـوده اسـت،    می

شوم، به خصوص عنایت قشـرِ   شدن چنین فرصتی و طرح چنین پرسشی خوشحال می از فراهم
ي علمـی آنهـم    ي آگاه به مباحث علمی و گردآمدنشـان در یـک مؤسسـه   ها انسان فرهنگی و

مانند دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده در این سرزمین مقدس، مرکز علمی و فرهنگی بزرگی 
 شود. ام می طبیعی است که باثع خرسندي

شاید بسیاري از حاضران در این جلسه اطالع نداشـته باشـند کـه ایـن کتـاب آغـاز تـاریخ        
تـر از آن وبـد کـه     تألیفاتم بوده و تنها سی سال را پشت سر گذاشته بودم، موضوع خیلی مهـم 

ن من در چنین سنّی در سرزمینی دور از مرکـز اسـالم و دور از فرهنـگ اسـالمی و     فردي چو
همینطور دور از زبان عربی به بررسی آن بپردازد، من در هند به دنیا آمدم و در آن جا بزرگ 
شدم، هیچ سفري خارج از هند نداشتم، اولین سفر مبارکی که خداونـد متعـال توفیـق عنایـت     

یعنی سه یا چهار سال تقریباً بعد از تألیف کتـاب بـود. تـألیف     1947فرمود، سفر حج در سال 

م در دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده حضور  1987این سخنرانی مهم را استادندوي در ماه مارس  -)1(
ما ذا ن کتاب مشهورش، اش را از قبل پیرامو دانشجویان و استادان ایراد نمود، آنان موضوع سخنرانی

شان را پذیرفت و این سخنرانی با  تعیین کرده بودند، استاد نیز دعوت خسر العالم بانحطاط المسلمین
 ارزش را که از نوار پیاده شده است ایراد نمود.

                                           



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   72

این کتاب در واقع یـک مـاجراجویی علمـی بـود کـه آمـادگی آن را نداشـتم و حقیقتـاً اگـر          
باید چنین موضوعی با قلمی بزرگتر از قلم  وقاحت علمی نبود، جسارت علمی حتماً بود؛ زیرا

ي مـن   تـر از تجربـه   اي طـوالنی  ي من و با تجربه از اندیشهتر  اي به مراتب وسیع من و با اندیشه
 دهد. شد، اما خداوند متعال آنچه را خواسته باشد انجام دهد، ناگزیر آن را انجام می نوشته می

راند، احساس پیچیده و مصر  کردم کسی ارد مرا بر انجام این مهم جلو می همواره فکر می
کردم و تجارب و میزان و جایگاه  اگر با عقلم مشورت میداشتم که نتوانستم بر آن غلبه یابم، 

آمـدم و ایـن اندیشـه را رهـا      گرفتم، حتماً از این کار بـاز مـی   علمی نویسندگان را در نظر می
نمــودم، حتــی اگــر موضــوع را بــا علمــاي بــزرگ و نویســندگان صــاحب نظــر در میــان   مــی
ي علمی و فکـري   رود به چنین معرکهدادند و بنده را از و گذاشتم، حتماً مشورت منفی می می

داشتند، اما خیر چنین بود که با کسی مشورت نکردم و چنانچه دکتر محمد اقبال شاعر  باز می
خیر در آن نیست که همیشه با عقلت مشورت نمایی، در بعضـی از مـوارد   «گوید:  معروف می

نماید و در تجارب  هاي خطرناك عقلت ترس را مجسم می عقل را کنار گذار؛ زیرا در صحنه
کنم صالح در این بود که پیرامون این موضـوع بـا    فکر می». دهد خطرناك مشورت منفی می

 علما و نویسندگان بزرگ هند تبادل نظر نکردم.
در این موضوع منابع مورد نیاز اندك بود؛ زیرا آن زمان با جنگ جهانی دوم نزدیک بـود  

طع شده بود و به مقدار اندکی از مباحث علمـی  و ارتباط هند با کشورهاي عربی تا حدودي ق
و منابع تاریخی و فرهنگی که در کشورهاي عربی و بـه خصـوص در مصـر بـه وفـور وجـود       
داشت، دسترسی داشت، اما با این وصف بنده در اقدام به این مهم اختیاري از خـود نداشـتم،   

 ن موضوع کتابی نوشته شود.شد: باید در ای بلکه وادار بودم و گویا از درون به من گفته می
زدگی بسیاري از مردم نسبت به این کتاب، موضـوع   یکی از عوامل جلب توجه و شگفت

آیـا مسـلمانان در   » هـایی دیـد؟   با انحطاط مسلمانان، جهان چـه زیـان  «تازه و ابتکاري آن بود: 
در سرنوشت و اوضاع جهانی داراي چنان ارتباط عمیقی هستند که بشود چنین گفـت: جهـان   



 73 هایی شد؟ مانان، جهان متحمل چه زیانبا انحطاط مسل

انحطاط مسلمانان متحمل چه ضررهایی شده است؟ و یا این که جهان با پیشرفت مسلمانان بـه  
 یابد؟ چه نتایجی دست می

در آن زمان و قبل از آن مردم عادت داشتند مسـلمانان را صـرفاً چـون ملتـی و امتـی مثـل       
و دعوتی هستند، داراي رسالت ها  آن ها بنگرند، آن هم با پذیرفتن این که ها و امت دیگر ملت
ي مؤخان نویسندگان و محققین برآن بـوده اسـت کـه مسـلمانان را عنصـري چـون        زیرا شیوه

عناصر متعدد بنی نوع بشر بدانند، اما مؤلف این کتاب به خود جرأت داد تا از حـدود مرسـومِ   
گذشته فرا بگذرد و از چارجوب تقلیدي که بر کتاب و نویسنده در بین عرب و عجم تحمیل 

ه بود، درآید و جهـان را از خـالل مسـلمانان ارزیـابی نمایـد، ایـن دو نظریـه خیلـی بـاهم          شد
متفاوتند، یک دید آن است که مسلمانان از خالل جهان، از خالل رویـدادها و تحـوالتی کـه    

هـاي   آید، نگریسته شوند، در این دید مسـلمانان ملتـی هسـتند، چـون ملـت      در جهان پدید می
پذیرند. محققـانی   افتد، اثر می اي در جهان اتفاق می چه در سطح گستردهدیگر و همواره از آن

نمایند، همواره در جستجوي آن هستند که مسلمانان بـه   که با این دید مسلمانان را ارزیابی می
سبب فالن حادیثه متحمل چه زیانی شدند؟ مثالً با پدیدآمدن فالن تحـول،  بـا انقـراض فـالن     

مسـلمانان بـه سـبب فقـر      مسمانان متحمل چـه زیـانی شـدند؟    حکومت با نهضت جدید غرب
ي مرسوم و سنتی که همواره محققان از  اقتصادي، سیاسی و نظامی چقدر متضرر شدند؟ شیوه

نمودند، چنین بود، اما خداوند متعال به حقیر الهام نمود و انشراح صدر یافتم بر  آن استفاده می
هان با انحطـاط مسـلمانان متحمـل چـه زیـانی شـده       ج«این که کتابی بنویسم تحت این عنوان 

گویا مسلمانان به عنوان یک عامل جهانی مؤثر در امور تمام جهان هستند نـه محـدود   » است؟
ي خاص جغرافیایی و سیاسی. این موضوع کشف جدید بود و به نظر مـن علتـی کـه     به منطقه

بگی مؤلف جلب نماید، نه به بضاعتی و کم تجر توانست توجه بسیاري از مردم را با وجود بی
اي زده اسـت کـه در مصـر و در جاهـاي دیگـر       این خاطر بوده است که دست به تألیف تـازه 

نظیرش نگاشته نشده است، بلکه رمز مقبولیت کتاب و جلب اهتمام خوانندگان بـه ایـن دلیـل    
ز سطح اي دیگر بررسی نموده است؛ ا است که مولف موضوع را از افق و سطحی باال و زاویه
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دارد. من با اعتراف به فقر و بضاعت نـاچیزم   امت اسالم، امتی که تاریخ را به تغییر مسیر وامی
در علم و فرهنگ، خدا را سپاسگزارم که بنده را به تألیف چنین کتابی در چنین سنی و زمانی 

در جهـان  «اي  ي جدیدي و بـا سـبک تـازه    توفیق داده و لطف نمود تا این موضوع را از ناحیه
 مورد بحث قرار دهم.» انحطاط مسلمانان متحمل چه ضررهایی شده است؟

چیـزي را از  هـا   آن آیا مسلمانان در وضعیتی هستند که بتوان چنین گفت: جهان با انحطاط
نشینی، شکست  دهد و آیا مسلمانان در سطحی هستند که بتوان گفت: جهان با عقب دست می

جهانی متحمل خسـارتی شـده اسـت؟ مـن بـیم دارم و       ي رهبري شان از عرصه گرفتن و کناره
ترسم که بسیاري از نویسندگان مسلمان کسانی که داراي مواضع مهـم و سـوابق متعـددي     می

هایی که با شروع تاریخ اسالم بر مسلمانان تحمیل شده  نیاندیشند. در واقع جنگبودند، چنین 
ن گردیـده اسـت، بسـیاري از    اي که نسل جدیـد و نسـل تحصـیلکرده دچـار آ     و ناخودباوري

ي انســانیت مــرتبط نماینــد، چنــین  ي مســلمانان را بــه قضــیه محققــان را نگذاشــته بــود، قضــیه
همـواره   انـد،  و ضـعیف اند  پنداشند که مسلمانان کجا و رهبري جهانی کجا، مسلمانان فقیر می

هـان و یـا   مگـر امکـان دارد سرنوشـت ج    اند، هاي جدید متأثر محکوم غرب هستند، از انقالب
 سرنوشت بشریت به سرنوشت وکیان مسلمانان ارتباط داشته باشد؟

آري، بسیاري از مردم در آن زمان باور نداشتند که مسـلمانان داراي ایـن اهمیـت، مقـام و     
اي امکـان داشـته    شایستگی باشند که چنین بحثی پیرامون آنان دنبال شود و یـا بـراي نویسـنده   

بشریت و جهان معاصـر بـه سـبب انحطـاط مسـلمانان بحـث        باشد که از میزان خسارت جهان
 نماید.

موضوع از اهمیت خاصی برخوردار بود و تحقیق در آن نوعی ماجراجویی علمی بود، اما 
ي  خداوند متعال کمک نمود و کتاب را بـا خـوف و دو دلـی تـألیف نمـودم، زیـرا در زمینـه       

قبل از تـألیف ایـن کتـاب بـه هـیچ       ي چندانی نداشتم، تألیف به خصوص به زبان عربی تجربه
کشور عربی سفر ننموده بودم، بلکه چهار یا پنج سال بعد از تألیف این کتاب مسافرت نمودم، 
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اي بود که از مرکز علوم اصـیل اسـالمی و    آموز و جوینده ي دانش ام با زبان عربی رابطه رابطه
 ا آمده بود.اي دور دست به دنی فرهنگ عربی خیلی فاصله داشته و در منطقه

کنـد و بـرآن قـدرت     انجام چیزي را اراده نماید، اسـبابش را فـراهم مـی    ند،وخدااما وقتی 
 فرماید. بنابراین، دوردست به دنیا آمده بود. عنایت می

شود یا خیر؟ و آیـا   شدم، ایا کتاب مورد قبول خوانندگان واقع می ها متردد می بعضی وقت
مورد استقبال محافل عربی علی الخصوص و محافل دورست اسـالمی قـرار خواهـد گرفـت؟     
بخشی از کتاب را جهت معرفی آن خدمت دکتر احمد امین رئیس انجمـن نشـر و تـألیف در    

ي بزرگ اسالمی، نویسندهۀ مشهور  شتم که مورد قبول نویسندهمصر فرستادم، شدیداً آرزو دا
در محافـل  فجر اإلسالم و ضـحی اإلسـالم   ي  هایش به خصوص سلسله مصري که کتاب

 علمی داراي اهمیت خاصی بود، قرار گیرد.
اسی از ایشان دریافت نمودم که در آن ضـمن تشـویق و ترغیـب حقیـر      ناگهان روزي نامه

اي از کتـاب را فرسـتادم و ایشـان نـی بـر       درخواسـت نمـوده بـود، نمونـه     اي از کتاب را نمونه
محتواي کتاب و چـاپ آن توسـط انجمـن تـألیف و ترجمـه کـه انجمنـی مهـم و مـؤقّر بـود،           

اي بر کتاب نوشت که متأسفانه داراي چنان قدرتی کـه بنـده از فـردي     موافقت نمود و مدقمه
ار داشتم، نبود. اما چاپ و نشر کتاب از انجمـن  مثل ایشان، در مقام محقق بزرگ اسالمی انتظ

تألیف و ترجمه باعث شد تا کتاب به محافل علمـی راه یابـد و اسـتقبال از آن چنـان بـود کـه       
 هرگز تصور و امید آن را نداشتم.

ماند: جهان با انحطاط مسلمانان متحمـل چـه ضـررهایی     اکنون جواب این پرسش باقی می
 گردیده است؟
ید یکی از کارهاي مشکل براي یک نویسنده این است که کتابی را تـألیف  دان چنانچه می

ها بیداري کشیده و وقت مدیدي را روي آن صرف نموده است و منابع  کرده و براي آن شب
بزرگی را مورد توجـه قـرار داده اسـت، در چنـد دقیقـه خالصـه نمایـد، بنـده در حـد تـوانم           

ي موضوع، به این  حق هم چنین است که نویسندهکوشم پاسخ پرسش فوق را ارائه دهم و  می
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را اش  پرسش پاسخ دهد. در حقیقت جهان با انحطاط مسـلمانان جـوهرش را بهتـرین دارایـی    
آنچه که شدیداً به آن نیازمند اسـت و ارزشـش را از دسـت داده اسـت؛ زیـرا مسـلمانان تنهـا        

هـان بـه سـوي آن در    کسانی هستند که ارزش معنوي لیاقت زندگی بقا و هدف مهمی کـه ج 
 حرکت است، به این جهان عرضه نمودند.

هدف نهایی زندگی چیست؟ این هستی براي چه آفریده شده است؟ ایـن وسـایل زیـاد و    
متعدد را خداوند به چه منضوري در فضا منتشر گردانیده و آفریده اسـت؟ چـرا خداونـد ایـن     

خداوند این نیروهاي مهم بشري قدرت بزرگ را در عقل انسانی به ودیعه گذاشته است؟ چرا 
هایی است موجه و مسلمانان تنها  پرسشها  این را در طبیعت انسان به جاي گذاشته است؟ تمام
واننـد تفسـیر و تحلیـل نماینـد. مسـلمانان تنهـا        کسانی هستند که این خصوصایت بشري را می

بـه مسـلمانان    †کسانی هستند که حامل رسالت الهـی هسـتند، رسـالتی کـه خـاتم األنبیـاء       
تواننـد ایـن طـرح دقیـق، وسـیع و فراگیـر را کـه         ارزانی داشت و یقیناً مسلمانان هستند که می

خداوند جهان را براساس آن آفریده است و انسان را جهت استفاده از آن خلق کـرده و او را  
 در زمین جانشین خود قرار داده است، تفسیر و تجزیه نمایند:
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ي جهان خلقت] عرضه داشتیم، [جملگی  ها [و همه ها و زمین و کوه ما امانت را بر آسمان«

کردنـد و از آن ترسـیدند و [حـال ایـن کـه ] انسـان [ایـن        آنها] از پـذیرش امانـت خـودداري    
 .»ي جهان] زیر بار آن رفت اعجوبه

ۡسَمآءَ ٱوََعلََّم َءاَدَم ﴿ فرماید: چرا انسان حامل این امانت گردید؟ و چرا خداوند متعال می
َ
�ۡ 

اعراض الهی که از آنان نمود، دادن به سؤال  را فرشتگان را پاسخچو  ]31البقرة: [ ﴾ُ�ََّها
 نمودند و گفتند:

نَت ﴿
َ
ٓۖ إِنََّك أ ٓ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتَنا �بِۡئُهم  قَاَل  ٣٢ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱُسۡبَ�َٰنَك َ� ِعۡلَم َ�َا

َ
ـَٔاَدُم أ ٰٓ�َ

ۡسَمآ�ِِهمۡ 
َ
 ].33 -32: ةالبقر[ ﴾بِأ
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 ]حکیمـی. [خداونـد  دانیم، و تو دانـا و   اي نمی منزهی تو! ما چیزي جز آنچه به ما آموخته«
 .»ها آگاه کن ها [و خواص و اسرار این] پدیده فرمود: اي آدم! آنان را از نام

همه اسرارند، ها  این هدف از خالفت الهی خالفت انسان از جانب خداوند متعال چیست؟
 .اي و خیلی مهم سؤاالتی هستند خطاب به تمام جهانیان سؤاالتی هستند ریشه

ان، فیلسوفان و مؤرخان، باید به ایـن سـؤاالت پاسـخ دهنـد، امـا      محققان بزرگ، اندیشمند
هرگز توان پاسخگویی را ندارند، مگر این که رسالت آسمانی را درك کنند و هدف مهمـی  

 را که انسان براي آن خلق شده است، بفهمند:

فََحِسۡبُتمۡ ﴿
َ
نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� تُرَۡجعُ  أ

َ
�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�

َ
 ].115املؤمنون:[ ﴾١١٥وَن �

و به سوي ما [بـراي حسـاب و کتـاب] بـاز     ایم  اید ما شما را بیهوده آفریده آیا گمان برده«
 .»شوید؟! گردانده نمی

تر و بزرگتر از آن وجود ندارد،  گشودنِ این معماي بشري، معماي هستی، معمایی که دقیق
بـراي آن برگزیـده شـدند، هرگـاه      ممکن نیست، مگر با درك رسالت و قیادتی که مسلمانان

هدف از آفرینش مسلمانان را درك کـردیم، هـدف از خلقـت جهـان را نیـز درك خـواهیم       
کرد، و هرگاه فهمیدیم چرا زمین به آسمان یا آسمان بـه زمـین از طریـق وحـی مـرتبط شـده       

آن  هاي بشري در هر زمان و مکان باید به سوي است، رمز خالفت انسانی و هدفی را که نسل
 روي آورند، خواهیم فهمید.
بودند جهان چه وضعیتی داشت؟ این جهان و تمام اسـرار طبیعـی،    اري، اگر مسلمانان نمی

انگیز و قدرت کیهانی، اگر  ها و تحرکات شگفت این فضاي وسیع و هستی پربار، این حرکت
اي بشـري  هـ  بودند، تمـام ایـن مظـاهر و مسـیري کـه تـاکنون نسـل        رسالت اسالمی و انبیا نمی

بود. همه حیرت و گمراهـی، سـرگردانی و فسـاد،     هدف و سخنی پوچ می پیمودند، سفري بی
نماید، رسالت اسالمی کـه بـه    بود. این اسالم است که هستی را تفسیر می عبث و بیهودگی می

مسلمانان ارزانی داشته شده است و وصایت جهانی که مسلمانان براي آن انتخاب شدند، تنهـا  
واند این مسیر بشري و هدفی را که جهان به سـوي ان در حرکـت اسـت،     که می چیزي است
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گیـري   ي رهبـري کنـاره   نشـینی نمودنـد و از عرصـه    هنگامی که مسـلمانان عقـب   تفسیر نماید.
کردند و نقش رهبري و ارشادي خویش را ترك نمودند، جهـان تبـدیل بـه جنگلـی وحشـی      

هـاي   هـاي کشـنده، گـرگ    خطرناك و پلنـگ  گردید که از حیوانات درنده و وحشی، شیران
هـا در   هاي هار، پر است. جنگلی که در آن قانون جنگل حاکم است، امت زوزه کش و سگ

هاي گوسفندي هستند که چوپان و راهنما ندارند، هرجا خواسته باشـند   این جهان شبیه به گله
، هماننـد فیلـی اسـت    آورند، انسانیت در این جهان بـا تجهیزاتـی کـه در اختیـار دارد     روي می

گنـاه را   نمایـد، بـا تجهیـزات پیشـرفته اطفـال بـی       خشمگین که هرچه را بخواههد پایمـال مـی  
 گرداند. شماري را نابود می ي بیها انسان کند و ها را تخریب می کشد و قریه می

گیـري نمودنـد،    غرب چنین وضعیتی دارد. هنگامی که مسلمانان از رهبـري جهـان کنـاره   
ی خشمگین گردید، مانند انسانی مدهوش که شمشیري برنده و یا چاقوي تیزي غرب چون فیل

داند این سالح برنده را در جهت نفع انسانیت، آبـادانی ایـن هسـتی و     را در دست دارد و نمی
خدمت بشریت، چگونه استعمال نماید؟ تمام این بدبختی بدان جهـت اسـت کـه مسـلمانان از     

 شان در قبال بشریت فاصله گرفتند: نقش رهبري خویش و مسؤولیت مهم

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

 ِ ِ ٱب  ].115آل عمران: [ ﴾�َّ
آفریده شده اید [مادام کـه] امـر بـه     ها انسان شما [اي محمد] بهترین امتی هستید که براي«

 .»نمایید و به خدا ایمان دارید معروف و نهی از منکر می
من در سخنرانی خویش که به نیابت از اعضا و نمایندگان حاضر در کنفـرانس دعـوت در   
دانشگاه اسالمی مدینه ایراد کردم، گفتم: بعثت پیامبران گذشته بعثتی یک جانبه بـوده اسـت،   

بعثتی دوجانبه و مقرون بوده اسـت: بعثـت پیـامبر همزمـان بـا بعثـت        صسول خدا اما بعثت ر
بعثـت امـت بـه     -2بعثت پیامبر بـه سـوي امـت،     -1است، پس دو بعثت صورت گرفته است: 

 هاي دیگر. سوي امت
 نماید: خداوند متعال نیز به این نکته اشاره می
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مُ  ُكنُتمۡ ﴿
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ َخۡ�َ أ َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱُروَن ب

 ِ ِۗ ٱب َّ�﴾. 
ریزي شده با هدف، هرگز وجودش تصادفی  این امتی است که دراورده شده از قبل برنامه

نبوده و نهضت و خروجش بـه هـیچ وجـه یـک رخـداد تـاریخیِ محـض نبـوده اسـت، بلکـه           
 ی.ریزي شده و تقدیري است اله برنامه

 فرماید: خداوند متعال می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ِ ِٰمَ� ب  ].135النساء: [ ﴾لۡقِۡسِط ٱَءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ

 .»ي عدل و داد بکوشید اي کسانی که ایمان آورده اید! دادگري پیشه سازید و در اقامه«
تر آنچه در حدیث صـحیح اسـت کـه     بنابراین، مسلمانان قائمین به عدالت هستند و صریح

اي از قبایـل   خطاب به افرادي که آنان را به یمـن فرسـتاد یـا بـه سـوي قبیلـه       صرسول خدا 

�نَ «فرمود:  ِ
�َن َولَْم ُ�بَْعثُوا ُمَعرسِّ ِ

 ».گیر گیر فرستاده شده اید نه سخت شما آسان« »بُِعثْتُْم ُميرَسِّ
 بنابراین، بعثت محمدي تنها بعثت دوجانبه است: بعثـت پیـامبر و بعثـت اسـت. صـحابه      

هایشـان جـاري بـود، چنانچـه      عمیقاً این حقیقت را درك کرده بودند و بدون تکلف بر زبـان 

خداونـد مـا را    »ا�ُّ اْ�تََعثَنَـا«عربعی بن عامر خطاب به رسـتم فرمانـده قشـون فـارس گفـت:      

ا�ُّ اْ�تََعثَنَا نِلُْخِرَج َمْن َشـاَء «مبعوث نموده است و نگفت ما در آمدیم، یا قیام کردیم، خیر! 
 .»ألخ ِمْن ِعبَاَدِة الِعبَاِد إِىل ِعبَاَدِة ا�ِّ وَْحَدهُ 

با این وصف چون مسلمانان مبعوث هستند، و امت، امتی است فرستاده شده جهت ارشـاد  
ت بشر، و هدف از بعثتش رهبري جهان به سوي خیر است، پس طفره رفـتن مسـلمانان   و هدای

ارزانی داشته شده ها  آن شان، این مسؤولیت مهم و بزرگ که از طرف خداوند به از مسؤولیت
هاي ساختگی هرگز قابل  اي است جهانی که با مقیاس اي است بزرگ، و تراژدي است، فاجعه

هـاي سیاسـی و عقیـدتی، مـدنی و      هان در گمراهـی، مخمصـه  درك نیست، بدلیل است که ج
 زند: و پا می ریزي دست برنامه



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   80

ۡخَرَج يََدهُ ﴿
َ
ُ ٱلَۡم يََ�ۡد يََرٮَٰهاۗ َوَمن لَّۡم َ�َۡعِل  ۥُظلَُ�ُٰتۢ َ�ۡعُضَها فَۡوَق َ�ۡعٍض إَِذآ أ نُوٗر�  ۥَ�ُ  �َّ

 ].40النور: [ ﴾٤٠ِمن نُّوٍر  ۥَ�َما َ�ُ 
برفراز دیگري جاي گرفته، هرگاه دست خود را به درآورد، ممکن نیسـت  تاریکی یکی «

 .»که آن را ببیند، و کسی که خدا نوري براي او قرار نداده باشد، او نوري ندارد
براي نور هیچ نیروگاهی و منبعی نیست جز یک منبع، و آن منبع وحی است، منبع هدایت 

اختصاص دارد، ها  آن نی هستند که این منبع بههاي آسمانی. مسلمانان تنها کسا الهی و رسالت
خداوند صرفاً آنان را به این منابع اصیل دینی مشرف گردانده است، اما هنگامی که مسلمانان 

ي شان شانه خالی کردند و سهل انگـاري نمودنـد و بـاهم درگیـر شـدند و بـه خـود         از وظیفه
آن را حکایت نمودند و بنده نیز  اي است طوالنی) مؤرخان مشغول گردیند (که این خود قصه

مفصـالً بیـان نمـودم، خداونـد     » اسـباب تـأخر المسـلمین   «در بـاب دوم  » ما ذا خسر«در کتاب 
رهبري را از آنان ستاند، زیرا زمـین از آنِ بنـدگان نیـک و امـین خداسـت، و اینجـا بـود کـه         

 بدبختی بشریت آغاز گردید.
د، نباید جهان فراموش نماید و باید به عنـوانِ  روزي را که مسلمانان از رهبري روي برتافتن

 ترین روز از آن یاد کند. ترین و سیاه ترین، نحس تاریک
خـواهم   این بود حکایت خسارت جهان با انحطاط مسلمانان با اختصار و اجمال. مـن نمـی  

 کامالً کتاب را برایتان خالصه نمایم؛ چون این خود ظلمی است بر کتاب، تا شـما مسـتقیماً از  
کتاب استفاده نمایید. هرچند سخنم در این بحث به درازا کشید، بدیهی است که به هیچ وجه 

توانم موضوعی را که حدود چهارصد صفحه اسـت در سـخنرانی چنـد دقیقـه و یـا یـک        نمی
 ساعت خالصه نمایم. بنابراین، این شما و این هم کتاب.

ان شروع نمودیم و با سود جهان این بود نهایت سخن، از خسارت جهان با انحطاط مسلمان
در پیشرفت مسلمانان به پایان رساندیم، خداوند متعـال قـدرت دارد آنچـه را بعیـد و نـاممکن      

 نماید و آنچه را مردم از آن دست کشیدند و ناامید شدند، ممکن گرداند. می
بِيْلَ  ي السَّ ْدِ وَ هيَ هُ َقَّ وَ ولُ احلْ قُ اىلَ يَ اهللاُّ تَعَ  وَ



 
 
 

 هایی شد؟ با انحطاط مسلمانان، جهان متحمل چه زیان

ي کـار و زنـدگی    نشـینی شـاناز صـحنه    انزوا و ناکامی مسلمانان در رهبري و سـپس عقـب  
هـا شکسـت شـاهان و     ها و دولـت  حکومتها انقراض  ها و امت اي از نوع انحطاط ملت پدیده

 نیست.،ها و فراز و فرودهاي سیاسی شدن تمدن فاتحان، برچیده
افتد و در تاریخ جهان بشریت به  در تاریخ هر امتی امثال اینونه تحوالت به کثرت اتفاق می

هـاي زیـادي از ایـن نـوع      مراتب بیشتر، اما این حادثه (انحطـاط مسـلمانان) علـی رغـم نمونـه     
 انگیز بود. نظیر و شگفت اي بی ث، حادثهحواد

هایی که اسالم را  ها و امت ها اختصاص داشت و نه هم به ملت ي تلخ نه به عرب این حادثه
هـاي خـویش را از    هاي متعددي، کشـورها و سـرزمین   ها و نسل پذیرفته بودند، اگرچه خاندان

تر و فراگیرتر از  اگوارتر، تلخي بشري بود که تاکنون ن دست دادند، اما این حادثه یک فاجعه
 آن هرگز در تاریخ تکرار نشده است.

کـرد و   بـرد، میـزان زیـان و مصـیبت را درك مـی      اگر جهان به حقیقت این فاجعه پی مـی 
شد، این روز نحس را که این حادثه در آن رخ داد،  ي تعصب از برابر دیدگانش دور می پرده

هـاي دنیـا بـه یکـدیگر      داد و ملـت  ه و گریه سر مینمود و نوح روز عزا و سوگواري اعالم می
 کرد. ي سوگ بر تن می گفتند و جهان جامه تسلیت می

البته این حادثه در یک روز اتفاق نیفتاد، بلکه تدریجاً در مدت چندین دهه تحقیق یافـت،  
 جهان تاکنون به طور شایسته و بایسـته ایـن فاجعـه را مـورد توجـه قـرار نـداده و دقیقـاً آن را        

ارزیابی نکرده است، جهان همواره از داشتن معیار درستی که با آن بدبختی و محـرومیتش را  
 بسنجد، محروم بوده است.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که جهـان بـا کنـار رفـتن حکـومتی کـه زمـانی داراي        
بردگـی  را بـه   هـا  انسـان  هـا و کشـورهایی را فـتح کـرده و طـوایفی از      قدرت بوده و سـرزمین 

بهاي محرومیت ضعیفان و تنگدستان به رفاه و آسایش دست یافتـه اسـت،    کشانده، و نهایتاً به
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دهد، انسانیت با انتقال قدرت و حکومت و رفاه و آسایش از فردي بـه   چیزي را از دست نمی
فرد دیگر از همان جنس و یا زا جماعتی به جماعت دیگر که در ظلم و استبداد شبیه جماعت 

شود، این جهان با انحطاط امتی که به پیري دچار گردیده  است، به بدبختی کشانده نمی پیشین
هایش خشکیده و بندبنـدش   و سستی در آن رخنه کرده است و یا با فروپاشی دولتی که ریشه

مندي هسـتی   شود، بلکه برعکس، سنت و قاعده از هم گسسته است، متألم و مصیبت زده نمی
تر از آن است که  هاي انسانی به مراتب با ارزش تی است، یقیناً اشکخدا مقتضی چنین تحوال

نیـاز و بـاالتر از آن    هرروز براي رفتن سلطنتی و فروپاشیدن حکومتی ریخته شود و انسـان بـی  
اي بـه سـودش رنـج     است، تا براي کسی که روزي در مسیر سعادتش قـدم برنداشـته و لحظـه   

افتـد و   ر برابر چنین خوادثی که هـرروز اتفـاق مـی   نکشیده، سوگواري کند. زمین و آسمان د
 اند: هزاران بار در تاریخ اتفاق افتاده است، سخت سنگدل شده

ٰٖت وَُ�يُوٖن  َ�مۡ ﴿ َ�نُواْ �ِيَها َ�ِٰكهَِ�  َوَ�ۡعَمةٖ  ٢٦َوُزُروٖع َوَمَقاٖ� َكرِ�ٖ�   ٢٥تََرُ�واْ ِمن َج�َّ
ۡوَرثَۡ�َٰها قَۡوًما َءاَخرِ�َن   ٢٧

َ
َمآءُ ٱبََ�ۡت َعلَۡيِهُم  َ�َما ٢٨َكَ�ٰلَِكۖ َوأ �ُض ٱوَ  لسَّ

َ
َوَما َ�نُواْ  ۡ�

 ].29 -25الدخان: [ ﴾٢٩ُمنَظرِ�َن 
اي هـ  گاه سارهاي زیادي از خود به جاي گذاشتنأ، و کشتزارها و اقامت ها و چشمه چه باغ«

هاي فراوان [دیگري] که در آن شادان و با ناز و نعمت زندکی  جالب و گرانبهایی را. و نعمت
هـا را بـه قـوم دیگـري دادیـم       ي این نعمـت  کردند، این چنین بود [ماجراي آنان] و ما همه می

[بدون دردسر و خون جگر]. نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نـه بدیشـان مهلتـی داده    
 .»ها بپردازد] چند صباحی بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته شد [تا

ها باري بر دوش زمین، مصیبتی بـر بنـی نـوع بشـر، عـذابی بـر        بسیاري از این حکام و امت
ي بشري بودند، در اعصاب  هاي ضعیف و کوچک و منبع فساد و بیماري در کالبد جامعه امت

کردند و از این طریق کالبدهاي سالم نیـز   یق میي بشري، مواد سمی را تزر هاي جامعه و رگ
شـد. قطـع    شد. اینجا بود که ضرورت یک عمل جراحی، سخت احساس می دچار بیماري می

این عضو قاسد و جداکردنش از جسم سالم، نمایی از ربوبیت رب العالمین و مقتضی رحمت 
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مـاً بایـد از ایـن بابـت بـه      ي بشري، بلکه تمام افراد هسـتی، لزو  وي بود و تمام اعضاي خانواده
 پرداختند: سپاس و ستایش می

ِينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَدابُِر  َ�ُقِطعَ ﴿ ْۚ وَ  �َّ ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱَظلَُموا  ].45األنعام: [ ﴾٤٥ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

 .»ي گروه ستمکاران برکنده شد، و ستایش خداي راست، پروردگار جهانیان پس ریشه«
ي عامـل   حـامالن رسـالت پیامبراننـد، و بـراي تمـام جهـان بـه مثابـه        در این میان مسـلمانان  

روند، ایـن اسـت کـه انحطـاط آنـان و زوال قـدرت و        تندرستی براي کالبد انسان به شمار می
شـان همسـان بـا انحطـاط ملـت، نـژاد و ملیتـی دیگـر نبـود، اگـر چنـین بـود              ایستایی شـوکت 

ا انحطاط مسـلمانان بـه معنـاي انحطـاط     بسی سبک بود؛ اماش  موضوعش بسیار آسان و ضربه
داد کـه   اي را نشـان مـی   ي روح بود و نابودي پایه ي بشري به مثابه رسالتی بود که براي جامعه

 نظام دین و دنیا برآن استوار بود.
بر کناري مسـلمانان موضـوعی اسـت کـه بایـد       اکنون با این وصف آیا انحطاط و در واقع

 دمان مشرق زمین و مغرب زمین، برآن تدسف بخورند؟شدن چندین قرن، مر پس از سپري
هاست، با انحطاط این امت چیزي را از دست  ها و ملت و آیا واقعاً جهان که آکنده از امت

 داده است؟
شان بـه دسـت    هاي دنیا بعد از این که رهبري اي رسیده است؟ ملت دنیا اکنون به چه نتیجه

هـاي دولـت    را از نفوذ جهانی برکنار نمودنـد و بـر ویرانـه   نیز مسلمانان ها  آن اروپاییان افتاد و
 ي خویش را تأسیس کردند، به چه سرنوشتی دچار شدند؟ اسالمی حکومت گسترده

ها و رهبري جهان، چه اثري در دیـن، اخـالق، سیاسـت،     این تحول بزرگ در قیادت امت
 زندگی عمومی و سرنوشت انسانیت داشته است؟

ر به پا خیزد و از غفلت درآید و زمام زندگی را به دسـت گیـرد،   اگر جهان اسالم بار دیگ
 چه خواهد شد؟

ها و مباحثی است که در صفحات آینده کوشش خواهیم کرد، به بررسـی و   ها پرسش این
 شان بپردازیم. پاسخ
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 :فصل اول
 بشریت در آستانه مرگ

ترین ادوار تـاریخ بـود، از چنـدین قـرن      از پست میالدي بدون تردید در قرن ششم و هفتم
زمین هیچ نیرویی وجـود نداشـت کـه    پیش انسانیت رو به سقوط و تنزل نهاده بود و در روي 

شدن  دستش را بگیرد و از فروافتادنش جلوگیري کند، گذشت روزها بر شدت ذلت و حتمی
ي آن از  سقوطش افزوده بود. در این قرن انسان خـالقش را فرامـوش نمـوده بـود و در نتیجـه     

دست  خویش و سرنوشتش نیز غافل شده بود و قدرت تشخیص خیر و شر و خوب و بد را از
هـا   آن هـایی را کـه   چـراغ  فـروکش نمـوده بـود.    †ها بود که دعوت انبیـاء   داده بود، مدت

روشن کرده بودند با وزیدن گردبارهاي سنگین بعد از آنان خاموش شده بودند و اگر نـوري  
هـا را   توانسـت برخـی از قلـب    سو بود کـه فقـط مـی    هم باقی مانده بود، آن قدر ضعیف و کم

هـا و   ها و شهرها را. دینداران و رجال دین جهـت حفاظـت خـود از فتنـه     انهروشن نماید؛ نه خ
شان و یا به خاطر رسیدن به آرامش و سکون و فرار از مشـکالت زنـدگی یـا     ماندن روح سالم

ي  به علت ترس از نبردي که بین دیـن و سیاسـت و روح و مـاده پدیـد آمـده بـود، از عرصـه       
 ها روي آورده بودند. اها و خلوتکدهزندگی فرار نموده و به دیرها، کلیس

در بنی این امواج سـهمگین زنـدگی بـاقی مانـده بودنـد، البـد بـا        ها  آن اي هم از اگر عده
کردند و آنان را در ارتکاب گناه، تجـاوز و خـوردن امـوال     فرمانروایان و اهل دنیا سازش می

 کردند. مردم به ناحق یاري می

 هاي دنیا نگاهی به ادیان و ملت
گران و منافقان شده بودنـد،   بند و باران و دستخوش تحریف ي بی هاي بزرگ بازیچه آیین

شان از قبرها سر بلند  تا آنجا که روح و شکلشان را از دست داده بودند و اگر صاحبان نخستین
ماندند، مراکز تمدن و فرهنگ و حکومت و سیاست  شان عاجز می کردند، یقیناً از شناخت می
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ظلـم حکـام تبـدیل و بـه خـود       نظمـی و  بند و باري، اخـتالل، بـی   هرج و مرج، بیي  به صحنه
بودند، نه پیامی براي جهان داشتند و نه دعوتی براي جهانیان، از لحاظ معنوي بـه   سرگرم شده

شـان خشـکیده بـود، نـه آبشـخوري زالل از       سار زندگی فقر مطلب دچار شده بودند، و چشمه
 می ثابت از حکومت بشري.دین آسمانی داشتند و نه نظا

 مسیحیت در قرن ششم میالدي
در طول تاریخ هیچگاه مسیحیت داراي چنان وضوح و شفافیتی نبود و در حـل مشـکالت   
انسان از چنان قدرتی برخوردار نبود که بتوانند مبناي تمدنی قرار گیرد و یا در پرتو آن دولتی 

حیدي در آن ي تو و نشانی از آیین ساده هاي حضرت مسیح شکل گیرد، البته بقایایی از اموزه
با آمدن خود نور آن را از بین برد و آن را با خرافات جاهلیتی که از  )1(شد، اما بولس دیده می

آن درآمده بود و شرکی که در آن به سر برده بود، درهم آمیخت. آنچه هم باقی مانـده بـود،   
جونی از خرافات یونـانی، شـرك رومـی،    کنستانتین از بین برد و نهایتاً مسیحیت به صورت مع

ي حضـرت مسـیح در کنـار آن هماننـد      افالطونی مصري و رهبانیت درآمد کـه تعـالیم سـاده   
 اي در دریا متالشی شد. قطره

کرد و نه  ها تبدیل شد که نه روح را تغذیه می اي خشک از باورها و سنت مسیحیت به بافته
گشا بود، و علی  کرد و نه هم راه زندگی را حل میشوراند و نه مشکالت  عقل و عاطفه را می

هاي تحریفگران و تأویالت جاهالن، بین انسان، علـم و اندیشـه حایـل     رغم آن به سبب پیرایه
 شد، و به مرور زمان تبدیل به آیین شرکی گردید.

رفت، بعد از  ترین دشمنان مسیحیان به شمار می بولس شاول اصالتاً یهودي بود و از سرسخت -)1(
ناپدیدشدن حضرت عیسی، وي ناگهان پیوستن خویش را به مسیحیت اعالم نمود و از این طریق 

 . (مترجم).کواشف زیوف، حسن، حبنکۀترین تحریفات را در آیین مسیحیت ایجاد نمود. رك:  عمیق
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) در مـورد مسـیحیان قـرن ششـم مـیالدي      SALEمترجمِ قران بـه زبـان انگلیسـی آقـاي (    
ه در ایـن  کـ ها و تصویرهاي مسیح چنان مبالغـه ورزیدنـد    حیان در پرستش پاپگوید: مسی می

 .)1(هاي امروز نیز جلوتر بودند مورد از کاتولیک

 هاي رومی هاي داخلی دینی در دولت جنگ
هـاي عقـیم و    دیري نپایید که پیرامون بنیـاد آیـین مسـیحیت مجـادالت کالمـی و سفسـطه      

را از بـین  اش  خود مشغول گردانید که ذکاوت و هوشیاريي امت را چنان به  سود، اندیشه بی
هاي خونی، قتل و کشتار،  برد، قدرت عملش را فرو بلعید و در موارد متعددي تبدیل به جنگ

هاي نظامی دینـی   ها و پایگاه شکنجه و نابودي و غارت و چپاول شد. مدارس، کلیساها و خانه
 در جنگ داخلی شدیدي فرو رفتند.رقیب یکدیگر تغییر شکل دادند و تمام شهرها 
هاي موجود بین مسیحیان شـام و   توان در تنش شدیدترین مظاهر این اختالفات دینی را می

تر در  دولت روم از یک سو و مسیحیان مصر از سوي دیگر مشاهده نمود، یا به تعبیري صحیح
 .ها مونوفیزیتو ملکانیه بین 

ها نیز عقیده داشتند که  مسیح بود، مونوفیزیتشعار ملکانیه باور به ترکیب طبیعت حضرت 
حضرت مسیح داراي یک طبیعت و آن هم طبیعت الهـی اسـت کـه طبیعـت بشـري حضـرت       

 افتد، از هم پاشیده است. اي سرکه که در دریابی بیکران و مواج می مسیح در آن چون قطره
جنگـی تمـام    هاي بین دو گروه، به اوج خود رسـید، گویـا   هاي ششم و هفتم تنش در قرن

عیار بین دو آیین رقیب در گرفته بود، و یا هم چون اختالفات یهودیان و مسیحیان بود که هر 
 انگاشت. گروه دیگري را هیچ می

 گوید: دکتر آلفرد. ج. بتلر می
امـان بـین مصـریان و رومیـان بـود، آتـش ایـن مبـارزه را          بـی ي  این دو قرن، زمان مبـارزه «

افروخت، اما اختالفات دینی از شدت بیشـتري برخـوردار بـود،     میاختالفات نژادي و دینی بر

)1(- SALE'S TRANSLATION. P. 62 (1896) 
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هـایی بـود کـه بـین ملکانیـه و       هـا، خصـومت   زیرا در آن زمـان، عامـل اصـلی بـروز درگیـري     
ها وجود داشت. گـروه اول، چنانچـه از اسـمش پیداسـت، حـرب مـذهب دولـت         مونوفیزیت

وروثیِ مبتنی بر ترکیب طبیعت مسیح امپراتوري و پادشاه و تمام ملت بود، این گروه به باور م
هاي مونوفیزیت (اهل مصر) کامالً از این عقیده  پایبند بود، در حالی که گروه دوم یعنی قبطی

ها و پی  کردند، تصور حقیقت این خشونت منتفر بودند و با دشت تمام با این عقیده مبارزه می
مـؤمن بـه انجیـل، بـراي مـا مشـکل       آن هم در مورد مردمانی خردمند و  ها، آن بردن به ماهیت

 .)1(»است
م بـر ایرانیـان غلبـه     628) بعـد از ایـن کـه در سـال     641 – 610هراکلیوس، امپراتور روم (

ي توافقنامـه   یافت، جهت وحدت و یکی کردن مذاهب درگیر دولت تالش نمود، شکل اولیه
هاي مربوط به حضرت مسیح که داراي یک صفت است  بدینگونه تأیید شد که مردم از بحث

داراي یـک اراده و فیصـله   یا دو صفت، خودداري کنند، اما این که خداونـد متعـال خـودش    
م این موضوع مورد توافق همه قـرار   631داشته باشند، در ابتداي سال  است، باید به آن اذعان

 اعالم شد.اش  گرفت و مذهب مونوتیلی به عنوان مذاهب رسمی دولت و هم پیمانان مسیحی
یگـر  هراکلیوس با توسل به ابزارهاي مختلف کوشید مذهب جدید را بـر اتبـاع مـذاهب د   

ها سرسـختانه در مقـابلش ایسـتادند و از ایـن بـدعت و تحریـف اظهـار         تحمیل کند، اما قبطی
ي خویش با تمـام وجـود اسـتقامت کردنـد، امپراتـور       ي دیرینه برائت نمودند، و در راه عقیده

کن کردن اختالفات شانس خویش را آزمود. این  باري بار دوم جهت وحدت مذاهب و ریشه
ي واحـدي اسـت بسـنده     اف مردم، مبنی بر این که خداوند متعـال داراي اراده بار فقط به اعتر

ي دیگر قضیه را که این اراده، بالفعل نافذ است یا خیر، به تعویق  کرد، اما بحث در مورد جنبه
انداخت و مردم را نیز از بحث در این موضوع منع کرد و این قضیه را به عنوان قانونی رسمی 

هـاي موجـود در مصـر را     آن روزگار فرستاد، اما این قـانون نیـز خشـونت   به تمام جهان شرق 
هاي شدیدي به مدت ده سال در مصر اعمـال شـد کـه در خـالل      نکاست و توسط قیرس ستم

 .38 – 37ترجمه به عربی محمد فرید ابوحدید، صص  فتح العرب لمصر،رك:  -)1(
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آن، فجایع خطرناکی بـه وقـوع پیوسـت، افـرادي را بعـد از شـکنجه، دسـت جمعـی بـه دریـا           
هـاي   د کـه از حـرارت آن چربـی   گذاشـتن  هـاي آتـش مـی    ریختند، و برخی را روي شـعله  می

دادند و بـه دریـا    هاي پر از ریگ قرار می شد. زندانیان بدبخت را داخل کیسه شان آب می بدن
 شمار دیگر. انداختند، و فجایع بی می

 اوضاع نابسامان اجتماعی و مشکالت اقتصادي
در دولت روم شرقی وضـعیت نابسـامان اجتمـاعی بـه اوج خـود رسـیده بـود، علـی رغـم          

هـا نیـز چنـد برابـر شـده بـود،        ها و رشوه ي مردم با آن دچار بودند، مالیات شکالتی که تودهم
ها متنفـر و خشـمگین    مصادره و ضبط اموال مصیبتی دیگر بود که مردم را شدیداً از حکومت

 دادند. ها ترجیح می آن اي که پذیرفتن هر حکومت اجنبی را بر کرده بود، به گونه
م در یک زد و  532اي به این منظور انجام گرفت، در سال  ت گستردهبرخوردها و اعتصابا

 .)1(خورد سه هزار نفر در پایتخت کشته شدند
هاي زندگی، مردم سخت دست به اسراف زده  جویی در هزینه با وجود نیاز شدید به صرفه

و  آوردن مال از هر طریق ممکـن  بودند و به آخرین درجه از ولخرجی رسیده بودند، به دست
 کردن آن در راه خوشگذرانی و شهوترانی یگانه آرزوي هر فرد بود. خرج

هاي فضیلت و اصول اخالقی از بین رفته و نابود شده بود، مردم با هدف رهایی از قید  پایه
ر زنـدگی زناشـویی، تـرجیح    و بندها در ارضاي غرایز جنسی خـویش زنـدگی مجـردي را بـ    

 .)2(دادند می
 گوید: می )3(چنانچه سیل 

)1(- Enceyclopeadia Britanica See Justin 

)2(- Edward Gibbon: The History Of Decline And Fall Of The roman Empire, 
V.3.P 327 

)3(- Sale's Translation,P. 72 (1896)  
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خـواري از طـرف    شد و خیانت و رشـوه  عدالت چون کاالیی در بازار خرید و فروش می«
 ».گرفت ي آن روز مورد تشویق قرار می جامعه

 گوید: گیبون می
 .)1(»در اواخر قرن ششم، دولت ر آخرین نقطه از سقوط رسیده بود«
ي فـراخ آن   ز سـایه دولت روم شرقی در واقع چون در ختی بـود کـه روزگـارانی مـردم ا    «
اي خشک، چیزي از آن باقی نمانده بود که آن هـم روز بـه    شدند و اکنون جز تنه مند می بهره

 ».شد تر می روز پژمرده
 گویند: میتاریخ العالم للمؤرخین نویسندگان 

کشورهاي بزرگی که به سرعت رو بـه ویرانگـی رفتنـد و عظمـت و طـراوت خـویش را       «
که دولت روم در دوران فروپاشـی خـویش بـه علـت     اند  مصیبتی بودههرگز باز نیافتند، شاهد 

هاي سـنگین، انحطـاط در تجـارت، اهمـال کشـاورزي، کوتـاهی در عمـران و         تحمیل مالیات
 .)2(»آبادي شهرها، به آن دچار شد

 اوضاع دینی و اقتصادي مصر در دوران حکومت روم
سرسبز و پهناور، در قـرن هفـتم در   هاي  مصر با وجود برخورداري از نیل پربرکت و زمین

ترین کشورها بود، از مسیحیت جز اختالفات و  ي مسیحیت و دولت روم یکی از بدبخت سایه
اي  ي الهـی، بهـره   ي ماوراء الطبیعـه و فلسـفه   مناضرات پیرامون طبیعت حضرت عیسی و فلسفه

هـاي   مـام توانـایی  دیگر نداشت. در قرن هفتم این اختالفات به بدترین شکل درآمده بـود و ت 
فکري و عملی مردم را از بین برده بود، اما در مورد دولت روم، مردم مصر جز خشونت فجیع 
دینی و استبداد قبیح سیاسی چیز دیگري ندیدند. ملت مصر طـی ده سـال آن قـدر تلخکـامی     

 چندین دهه، در دوران تفتیش عقاید با آن روبرو شد. چشید که اروپا طی

)1(- The History Of Decline And Faal Of The Roman Empire.V.V. P. 31 

)2(-Historian,s History Of World V. VII p. 175 
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غافـل  اش  هاي خویش در زندگی و از رسـالت دینـی و روحـی    مام خواستهنهایتاً مصر از ت
ي روم بود، از آزاديِ سیاسی برخوردار نبود و با وصف این که  شد، با وجود این که مستعمره

 کیش مسیحی داشت از آزادي دینی و فکري محروم بود.
 گوید: العرب می ةدکتر گوستاولوبون در کتاب حضار

ي فروپاشی رسید، تنهـا   ترین درجه مسیحیت داد، با این عمل به نهایی مصر به اجبار تن به«
ي  فتوحــات مســلمانان بــود کــه از ایــن فالکــت نجــاتش داد، مصــر کــه در آن روزار صــحنه 

بـرد، بـه موجـب ایـن      ي دینی بود از بدبختی و بیچارگی شدیدي رنـج مـی   اختالفات گسترده
هاي دینی و استبداد  کردند، چند دستگی می کشتند و نفرین اختالفات مصریان یکدیگر را می

زمامداران تمام نیروهـاي مصـر را بـه تحلیـل بـرده بـود، بـدین جهـت مـردم مصـر نسـبت بـه             
زمامداران رومی خـویش سـخت کینـه و نفـرت داشـتند و منتظـر لحظـات آزادي خـویش از         

 .)1(»چنگال قیصرهاي ظالم قسطنطنیه بود
 گوید: می عرب لمصر فتح الدر کتاب دکتر آلفرد. ج. بتر 

در قرن هفتم میالدي براي مردم مصر مسایل دینـی بـیش از مسـایل سیاسـی از اهمیـت و      «
براسـاس  هـا   آن ها و اختالفات موجـود میـان   حساسیت برخوردار بود، چرا که احزاب و دسته

 مسایل حکومتی شکل نگرفته بود، بلکه امور دینی و عقیدتی بود که مبناي تمام اختالفات بود
نگریستند، بلکه دین در  را به عمل صالح وادارد، نمیها  آن و مردم به دین به عنوان مبدأیی که

 نظرشان باور محض به اصولی مشخص بود.
ــده از      ــود کــه برآم ــاالتی ظــاهري ب ــان، براســاس خی ــات و مباحــث تندش ــب، اختالف اغل

ارزش  به خاطر اموري بـی شان را  شان بود، آنان زندگی هایی دقیق و ریز، بین معتقدات تفاوت
ي مـاوراء الطبیعـۀ وجـود داشـت و فهـم و       هایی کـه در اصـل دیـن و فلسـفه     و تفاوت دیدگاه

 .)2(»انداختند درکش براي عموم خیلی مشکل بود، به خطر می

 .336العرب، فصل چهارم، العرب فی مصر، ترجمه به عربی عادل زعیتر، ص  ةرك: حضار -)1(

 .47ص  فتح العرب لمصر، -)2(
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با ایـن وصـف رومیـان، مصـر را بـه عنـوان گوسـفندي شـیرده انتخـاب کـرده بودنـد کـه             
 گوید: مکیدند، آلفرد می د و خونش را میبلعیدن هایش را تماماً می فراوارده

هاي کالنی را بـر مـردم مصـر تحمیـل کـرده بـود، و        ي سنگین و مالیات دولت روم جزیه«
 .)1(»شد فرسا و دور از انصاف اجار می هاي روم خیلی توان شکی نیست که مالیات
 گویند: میتاریخ العالم للمؤرخنی نویسندگان کتاب 

افزود،  ي دولت روم می هاي خویش سهم کالنی به بودجه دهمصر از محصوالت و فرآور«
طبقات مختلف کشاورزان مصري با وجود محرومیت از هر نوع قدرت سیاسـی و نفـوذ، جـز    

ي اراضی مجبور به پرداخت خراج به دولت نیز بودند و در این زمان  پرداخت مالیات و کرایه
 اده بود.بود که دارایی و ثورت مصر رو به کاهش و نابودي نه

کشـی اقتصـادي، کـامالً     بدین طریق مصر بر اثر ظلم و ستم دینـی اسـتبداد سیاسـی و بهـره    
سرگرم مشکالت خویش بود و صفاي زندگی بروي تیره شده بود و از هر نوع ارزشی غافـل  

 .)2(»گشته بود

 حبشه
هاي زاید را کـه   ي مصر نیز داراي مذهب مونوفیزیت بود، با این وصف بت حبشه همسایه

دادند، توحید در  گري به عاریه گرفته بودند مورد پرستش قرار می از دوران بربریت و وحشی
پرستی پیشرفته بـود کـه لبـاس علـم و اصـطالحات مسـیحی را بـر خـود          نزد آنان نوعی از بت

ه در دین داراي روحیه بودند و نـه در دنیـا داراي اراده و آرمـان. اجـالس     پوشانده بود. آنان ن
در مورد حبشه تصمیم گرفته بود که این کور در امـور دینـی خـویش مسـتقل نباشـد،       )3(نقیه 

 بلکه باید تابع کرسی اسکندریه باشد.

 منبع پیشین. -)1(
)2(- Histotians History Of The Word V.VIIP. 173 
ق . م به دست انتیگونوس بنیاد نهاده شد،  316نام شهري باستانی جزء امپراتوري بیزانس که در حدود  -)3(

اکنون شهر ایستیک به جاي آن است، هنگامی که قسطنطنیه پایتخت امپراتوري روم شرق شد، بر اهمیت 
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 هاي شمال و غرب اروپا ملت
سوادي گسـترده و   ل کامل، بیهاي جه هاي اروپاییِ ساکن شمال و غرب در تاریکی ملت

ي آنـان   زدنـد، تـا آن زمـان نـور تمـدن و علـم در جامعـه        هاي خـونین دسـت و پـا مـی     جنگ
ندرخشیده بود، هنوز اندلس مسلمانان، جهت اداي رسالت خویش در علم و تمدن به صـحنه  

از هاي حوادث گداخته نشده بود، بدین جهـت   نیامده بود و این سرزمین تا آن هنگام در کوه
جـز بـه مقـدار     –کاروان تمدن بشري به دور بود، نه از جهان خبري داشت و نه جهان متمدن 

 از آن خبر داشت. –اندکی 
داد هـیچ نقشـی نداشـت، بلکـه در بـین       اروپا در جریانـاتی کـه در شـرق و غـرب رخ مـی     

رچمـدار  برد، نه در دیـن رسـالتی داشـت و نـه پ     مسیحیت تازه تولد و الحاد دیرینه پا به سر می
 سیاستی خاص بود.
 گوید: اچ.ج. ویلز می

 .)1(»هایی از وحدت و انسجام وجود نداشت در اروپاي غربیِ آن دوران نشانه«
)Robert Brif Faultگوید: ) می 
از قرن پنجم تا قرن دهم شبی تاریک بر اروپا سایه افکنـده بـود و هـر روز بـر تـاریکی و      «

گري آن دوران به مراتب شدیدتر و خطرنـاکتر از   شیشد، بربریت و وح تیرگی آن افزوده می
 گري دوران قدیم بود. بربریت و وحشی

اي از یک تمدن بزرگ بود که اینک متعفن شده بود و آثارش رو به زوال نهاده بود،  الشه
مناطق بزرگی مانند ایتالیا و فرانسه که منبع رشد این تمدن بود و این تمدن درگذشته در دامن 

 .)2(»رسیده بود، رو به نابودي و فروپاشی نهاده بود آن به اوج

م در این شهر برپا شد.  325ر افزوده شد. نخستین شوراي کلیسا، معروف به شوراي نیقیه، به سال این شه
 ي نیقیه انتشار یافت. (د.ن.) گذاري آریان محکوم شد و اعتقادنامه در این شورا بود که بدعت

)1(- H.G. wells: Ashrt History Of Word p.170 
)2(- Robert Briffault: The Making Of humanity. P.164 

                                                                                                             



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   96

تاریخ اوضاع اروپاي غربی به مراتب بدتر از اروپاي شمالی بود، پروفسور تیلی در کتاب 
 گوید: میفلسفه 

ترین دوران تاریخ تمدن اروپاي غربی بود، ایـن   به احتمال زیاد قرن هفتم و هشتم تاریک«
مل بود، فجایع و اعمال خرابکارانه تمام دستاورهاي ادبـی  دوران سرتاسر بربریت و جهالت کا

 ».و هنري کالسیک زمان گذشته را تحت الشعاع قرار داده بود
 ماندگی بود. اي از جهالت و عقب خانه اروپا در آن دوران تاریک

 دهد: دریبر وضعیت نابسامان را اینگونه شرح می
گـري را پشـت سـر     ي بربریت و وحشی مرحلهگفتن از این که ساکنان قدیم اروپا،  سخن«

هـا و   شان مملو از خیاالت بـود، بـه افسـانه    شان پلید و مغزهاي گذارده ند، دشوار است. اجسام
ي  ها و ادعاهاي پـوچ قدیسـان، عقیـده    اساسِ متعلق به کرامات مردگان و آرامگاه حکایات بی

 ».راسخ داشتند

 یهود
داشت که از لحاظ محتواي دینی و درك مصـطلحات  در اروپا، افریقا و آسیا ملتی وجود 

ها بود، آن امت، امـت یهـود بـود، البتـه بـا ایـن وصـف         ترین ملت و مفاهیم دین، یکی از غنی
هـا بـود کـه     یهودیان از عوامل تأثیرگذار در تمدن، سیاست و دین دیگران نبودنـد، بکـه قـرن   

تبداد، آوارگی، دربـدري و بـال و   تسلط داشتند و همواره در معرض ستم، اسها  آن دیگران بر
مصیبت بودند، تاریخ ویژه و خصوصیات منحصر به فرد خودشان، ماننـد بردگـی درازمـدت،    

هاي فجیع، تکبر قومی، فخرفروشی به نسب، حـرص و شـهوت مـال، ربـاخواري و غیـره       ستم
 هـاي دیگـر کـامالً    آنان را از نظر روحی و روانی به شکل خاصی درآورده بـود کـه بـا ملـت    

ها تبدیل بـه   هایی بودند که با گذر عصرها و نسل تفاوت داشتنأ، یهودیان برخوردار از ویژگی
هـا عبارتنـد از: ذلـت هنگـام، ضـعف، گرفـت قهرآمیـز و         شده بودند، این ویژگیها  آن شعار

دلی، خوردن اموال مردم به  برخورد شدید هنگام غلبه، مکاري و نفاق در عموم حاالت سنگ
 تن از راه خدا.ناحق، زاداش
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هـا   آن قرآنکریم توصیفی دقیق و ژرف از سقوط اخالقی،انحطاط روحی و فساد اجتماعی
همواره از زمامداري و رهبـري جهـان بـه دور    ها  آن دلیل که در قرن شش و هفت دارد، و بی

 مانده بودند.

 هاي یهودیان و مسیحیان تنش
ي یهـود را سـخت    حیان چهـره در اوایل قرن هفتم حـوادثی بـه قـوع پیسـت کـه نـزد مسـی       

انگیز کرد و بالعکس مسیحیان نیز تنفر یهود قرار گرفتنـد، در آخـرین سـال فرمـانروایی      نفرت
روي کردند، به دنبال آن  م) یهود در قتل عام مسیحیان در انطاکیه، شدیداً زیاده 610فوکاس (

ي مزبور مأموریت خویش  ابنوس را براي کنترل اوضاع فرستاد، فرمانده اش، امپراتور، فرمانده
نظیر اجرا کرد و همه را با شمشیر، اعدام، انـداختن بـه دریـا، شـکنجه و جلـو       را با خشونتی بی

 درندگان انداختن، از بین برد.
 پیوست. برخوردها بین یهودیان و مسیحیان بارها و بارها به وقوع می اینگونه

 گوید: می الخططدر کتاب مقریزي 
هــا  آن در زمــان فوقــا پادشــاه روم، پادشــاه ایــران ســپاهیانش را بــه شــام و مصــر فرســتاد، «

کلیساهاي قدس، قلسطین و تمام شهرهاي شام را تخریب و تمام مسیحیان را قتل عام کردند و 
فاجعـه  شـماري را کشـتند و اسـیر کردنـد، در ایـن       شان به مصر آمدند و تعـداد بـی   در تعقیب

ي الناصـریه و   ایرانیـان بودنـد، و از طبریـه و کـوه الجلیـل و قریـه       یهودیان همدست و همکار
شهرهاي قدس به سوي سرزمین فارس آمدند، تا آخرین حد به مسیحیان ستم کردند و زخـم  

شـان را   ي آنان وارد ساختند. دو کلیسـا را در قـدس تخریـب کردنـد، منـازل      عمیقی بر پیکره
 .)1(»یب را ربودند و بِطرِك قدس و تعداد زیادي از یارانش را اسیر کردندسوزاندند، صل

 گوید: دهد و بعد از ذکر فتح مصر به دست ایرانیان می مقریزي ادامه می

 .392، ص 4، ج الخططرك: مقریزي،  -)1(
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ي نهـایی و نـابودکردن    در این اثنا یهودیان به شـهر صـور یـورش بردنـد و جهـت حملـه      «
بــین یهودیــان و مســیحیان  مســیحیان، از گوشــه و کنــار یکجــا جمــع شــدند، جنگــی ســخت 

ي کلیساهاي مسیحیان را در خـارج از   رسید.، همه درگرفت، تعداد یهودیان به بیست هزار می
شهر صور تخریب نمودند، اما دیـري نگذشـت کـه مسـیحیان تقویـت شـدند و تعدادشـان بـر         

 د.کشته شدنها  آن یهودیان افزوده شد، یهودیان متحمل شکست سنگینی شدند و تعداد زیااز
هایی  هراکلیوس در قسطنطنیه به فرمانروایی روم رسیوده بود، وي با به کارگرفتن تاکتیک

هاي شام، مصر و بازسازي آنچه  توانسته بود بر ایرانیان غلبه یابد و سپس جهت تسخیر سرزمین
ایرانیان تخریب کرده بودند، از قسطنطنیه رهسپار آنجـا گردیـد، یهـود بـا هـدایاي زیـادي از       

و مناطق دیگر به اسـتقبالش بیـرن آمدنـد و از وي امـان خواسـتند و سـوگندش دادنـد،         طبریه
 شان را پذیرفت. تأمینها  آن هراکلیوس نیز بنابر درخواست

هـا، شـمع و بخـور بـه اسـتقبالش       ها، صلیب هراکلیوس وارد قدس شد و مسیحیان با انجیل
ید. این منظره سخت وي را غمگین و شده را د هاي تخریب آمدند، اما او شهر و کلیساها و قبه

تـر   شـان بـا ایرانیـان نیـز سرسـخت      ناراحت کرد. مسیحیان وي را از عملکرد یهود و همکـاري 
هاي گوناگون هراکلیوس را  شان بیشتر نقش داشتند، آنان به روش بودند و در کشتار و نابودي

ــه انتقــام گــرفتن و خونخــواهی از یهــود تحریــک و تشــویق کردنــد، هراکل  یــوس موضــوع ب
با مکر و حیله از وي امان ها  آن اي را که به یهود هیچ ممنوعیتی وجود ندارد؛ زیرا سوگندنامه

ي  اطالعـی نداشـته اسـت، گفتنـد: مـا بـراي اداي کفـاره       هـا   آن و پادشاه از عملکرداند  گرفته
معه را کنیم که در طول تاریخ در هر سال یک روز ج قَسمت خود و تمام مسیحیان را ملزم می

ي سـختی بـر یهـود وارد سـاخت و      را پذیرفت و ضربهها  آن روزه گیرند، هراکلیوس پیشنهاد
همگی را از دم تیغ گذراند، تا آنجا که در قلمرو رومیان در مصر و شام، کسی از یهـود بـاقی   

 ».نماند، مگر کسی که فرار کرده یا پنهان شده بود...
ي یهودیـان و مسـیحیان بـه ریخـتن خـون انسـان        تـوان بـه عمـق عالقـه     از این روایات مـی 

طلبی جهت انتقام از دشمن و عدم رعایت حدود در این موارد پی برد، مسلّم است که  فرصت
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توانـد   ارزش شمردن زندگی انسان هیچ امت و گروهـی نمـی   با این اخالق پست و خوار و بی
 ي حکومت آن سعادتمند گردد. ادا کند و بشریت در سایه رسالت حق، عداقت و صلح را

 هاي آن ایران و جنبش
هـاي   ایران که در آن زمان با روم در حکومت بر جهان متمدن شریک بود، یکی از حوزه

قدیم فعالیت بزرگترین خرابکارانی بود که تا به آن زمان جهان شناخته بود، از زمانهاي قـدیم  
شـان تمـام    زلزل و مضطرب بود، محارم نسبی که بر حرمت و قباحتهاي اخالق در آن مت پایه

هنوز مورد بحث و تبادل نظر بود، تا آنجا ها  آن طبایع مناطق معتدل جهان اتفاق دارند، در نزد
که یزدگرد دوم که در اواسط قرن پنجم مـیالدي بـر مسـند قـدرت نشسـته بـود، بـا دختـرش         

 .)1(ازدواج کرد و سپس او را به قتل رساند
 .)2(ي قدرت نشسته بود، با خواهرش ازدواج کرد بهرام گور که در قرن ششم بر اریکه

هاي شرقی در دانشگاه کوپنهاگسن دانمارك  پروفسور آرتو.ج. کریستین سین، استاد زبان
 گوید: می ایران در عهد ساسانیانو کارشناس در تاریخ ایران در کتاب 

د جاتهیاس و غیره عادت ایرانیان را در مورد ازدواج مؤرخان معاصر دوران ساسانیان، مانن«
شـود.   هایی یافت مـی  هایی از چنین ازدواج کنند، در تاریخِ این دوران نمونه با محارم تأیید می

ازدواج کردنـد،   )3(بهرام چوبین و گشتاسب قبل از این که به آیین مسیحیت درآید، با محارم 
شـد، بلکـه آن را علمـی صـالح      که گناهی محسوب نمـی نه این ها  آن این نوع ازدواج در نزد

به چنـین ازدواجـی   » هوئن سونگ«دادند، شاید جهانگرد چینی  جهت تقرب به خدا انجام می
 .)4(»کنند ایرانیان بدون استثنا با هرکس ازدواج می«در کالمش اشاره دارد: 

)1(- Historans History of the world v.g p.84 

 .138، ص 3تاریخ طبري، ج  -)2(
 .429ایران در عهد ساسانیان، ترجمه از فرانسه به اردو، دکتر محمد اقبال، ص  -)3(
 .430منع پیشین، ص  -)4(
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غیـر طبیعـی در   مانی در قرن سوم میالدي ظهور نمود، ظهورش در واقع واکنشی شـدید و  
ي رقابـت خیـالی نـور و ظلمـت بـود، وي       پرستی حاکم بر جامعـه و نتیجـه   برابر خوي شهوت

ي فساد و شر از جهان، مردم را بـه زنـدگی مجـردي فـرا خوانـد و       کردنِ ماده کن جهت ریشه
ظلمت، شرّي است که باید از آن دوري جست، و به خاطر فناي  اعالن کرد که اختالط نور و

م به دلیل این که مانی  279یاري نور بر ظلمت نکاح را تحریم نمود، بهرام در سال زودرس و 
شد، قبـل از ایـن    خواند و باید قبل از هرچیز خودش نابود می مردم را به تخریب جهان فرا می

که وي به اهدافش برسد، او را به قتل رساند. اما با مرگ وي تعالیمش از بین نرفـت، بلکـه تـا    
 ات اسالمی نیز باقی ماند.بعد از فتوح

مدتی بعد روح طبیعت ایرانی بر تعالیم سخت مانی شورید و دعوت مزدك را که در سال 
م متولد شده بود، پذیرفت، وي اعالن کرد که مـردم در دنیـا بـاهم برابرنـد، هـیچ تفـاوتی        87

بود که معموالً ندارند و در زندگی نیز باید باهم برابر باشند، و چون مال و زن در رأس اموري 
تـرین   حرص بسیار دارند، در نزد مـزدك ایـن دو مهـم   اش  نفوس انسانی بر حفظ و نگهداري

 شد. مساوات اجرا میها  آن مواردي بود که باید در
 )1(:گوید شهرستانی می

مزدك زنان را حالل و اموال را مباح گردانید. وي مـردم را همـانطور کـه در اسـتفاده از     «
 ».در این دو مورد نیز شریک دانست اند، باهم شریکآب، آتش و هیزم 

داران و خوشگذرانان مورد استقبال قرار گرفت و در  این فراخوان از طرف جوانان سرمایه
دلشان جاي باز کرد، از طرف دربار نیز مورد حمایت قرار گرفت و قبـاد بـه نشـر و تأییـد آن     

بند و باري اخالقی و طغیـان   لجنزاري از بیپرداخت، تا آنجا که ایران در اثر این فراخوان در 
 گوید: شهوت فرو رفت. طبري می

ي خویش قـرار دادنـد و از ایـن فرصـت      هاي فرومایه، عمل به این دعوت را وظیفه انسان«
هـاي مـردم یـورش     استفاده نمودند، مزدك و همراهانش را شدیداً حمایت نمودنـد، بـه خانـه   

 .861، ص 1 شهرستانی، الملل والنحل، ج -)1(
                                           



 101 فصل اول: بشریت در آستانه مرگ

بردنـد، بـدون آن کـه آنـان بتواننـد هـیچ عکلـس         ه یغما میرا بها  آن بردند و زن و دارایی می
العملی از خود نشان دهند، آنان قباد را واداشتند که از این موضوع حمایت کند و در غیر این 

شناخت و فرزنـد   صورت برکنار خواهد شد. مدت کوتاهی نگذشت که پدر فرزندش را نمی
 ».پدرش را، و هیچکس مالک چیزي نبود

 دهد: یطبري ادامه م
اش  قباد یکی از بهترین پادشاهان بود، اما مزدك وي را وادار به امري نمود که در نتیجـه «

 .)1(»شر و فساد گوشه و کنار مملکت را فرا گرفت

 تقدیس کسراها
هایشـان خـون الهـی جریـان دارد و      کسراها، پادشاهان ایران چنین ادعا داشتند که در رگ

اي  شـان مـاده   نگریستند و اعتقـاد داشـتند کـه در سرشـت     خدایان میمانند ها  آن ایرانیان نیز به
کردنـد و در برابرشـان خـم     آسمانی و مقدس وجود دارد و به هیمن دلیل به آنـان تعظـیم مـی   

داستند، از به زبـان آوردن   را مافوق قانون نقد و اساساً باالتر از جنس بشر میها  آن شدند و می
ي هر  بر ذمهها  آن نشستند و اعتقاد داشتند که شان نمی مجلسکردند، در  شان خودداري می نام

شـان   هایشان یا از دارایی انسانی حق دارند و هیچکس برآنها حق ندارد و اگر تکه نان از سفره
اي است که هیچکس استحقاق آن را نداشته اسـت، مـردم در    به کسی دادند، احسان و صدقه

مشـخص را بـا    ي دیگـري ندارنـد، خانـدانی    یفـه کـردن وظ  جـز شـنیدن و اطاعـت   هـا   آن برابر
. هاسـت  آن کیا تعیین کردند و معتقد بودند که تاج و تخت و گرفتن خـراج مخصـوص   عنوان

این حق نسل اندر نسل باید در بین آنان انتقال یابد و هیچکس حق دخالت ندارد، هرکس هم 
ه رقابـت بپـردازد،   با آن به کشمکش بپردازد، آدمی سـتمگر خواهـد بـود و هـرکس بـا آن بـ      
ي سـلطنتی شـدیداً    موجودي پست و فرومایه خواهد بود. به انتقال ارثی پادشاهانی در خانواده

یافتند، کـودك   اعتقاد داشتند و حتی اگر شخص بزرگی از این خاندان را براي پادشاهی نمی

 منبع پیشین. -)1(
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پادشـاهی   یافتند، زنی را بـه  گماشتند، اگر از آن خاندان مردي نمی خردسالی را بر خویش می
زاد، فرزنـد   را پادشاه کردند و همینطور فرخاش  گزیدند، بعد از شیرویه فرزند هفت ساله برمی

دنبال او آذر میـدخت دختـران    خسرو پرویز را. پوران دخت را نیز به پادشاهی برگزیدند و به
گابان  . هرز در فکر این نبودند که پیشوایی بزرگ یا رئیسی از رؤوساء مانند رستم و)1(خسرو

 از خاندان سلطنتی نبودند.ها  آن و غیره را انتخاب کنند، چون

 هاي نژادي و طبقاتی تفاوت
هـاي اشـرافی و روحـانی نیـز چنـین باورهـایی داشـتند، ایـن چنـین           آنان در مورد خانـدان 

دانستند و در عقل و سـاختار نقـس    هایی را از نظر سرشت و طبیعت باالتر از عموم می خاندان
قایل بودنـد، و  ها  آن پنداشتند و قدرتی نامحدود براي یز از سطح مردمِ دیگر باالتر میانسانی ن

تـاریخ  دادند، پروفسور آرتورسین، مؤفـف   در برابرشان از خود فروتنی بیش از حد نشان می
گـذاري شـده    ي ایرانی براساس نژاد و حرفه پایه گوید: جامعه می ایران در عهد ساسانیان

اي جهت برقـراري ارتبـاط وجـود     جامعه خیلی زیاد بود، هیچ وسیله ي بین طبقات بود، فاصله
هاي بـزرگ   . حکومت عموم مردم را از خریدن زمینی که مربوط به یکی از خاندان)2(نداشت

هاي کالن ساسانیان بود که هـرکس بـه مرتبـه و     ز سیاستاین ا .)3(داشت یا از امرا بود، باز می
هـیچکس حـق    .)4(مقامی که از نظر نژادي دارد، باید اکتفا کند و به باالتر از آن چشم نـدوزد 

اي دیگـر انتخـاب    اي که خداوند، وي را براي آن خلق نموده است، حرفه ندارد، غیر از حرفه
 .)6(سپردند ها را به افراد پست از نظر نژادي نمی . شاهان ایران به هیچ وجه مسؤولیت)5(نماید

 ؛ مکاریوس، تاریخ ایران.2رك: طبري، ج  -)1(
 .590ایران در عهد ساسانیان، ص  -)2(
 .402مرجع پیشین، ص  -)3(
 .418مرجع پیشین، ص  -)4(
 .418مرجع پیشین، ص  -)5(
 .23مرجع پیشین، ص  -)6(
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عموم مردم نیز داراي طبقاتی متمایز از یکدیگر بودن و هریکی داراي اختیـاراتی محـدود   
 .)1(در آن جامعه بود

این تفاوت فاحش بین طبقات ملت یکی از عوامل خواري و ذلت براي بشـریت بـود، کـه    
شود، آنجا کـه برخـی از مـردم هماننـد      کامالً نمایان میي آن در مجالس امرا و اشراف  نمونه

ایستادند، به همین علت بود که پیـک   حرکت، باالي سر پادشاهان می جان و بی هایی بی چوب
کند واقعیت ذلـت و   مسلمانان این وضعیت را شدیداً نکوهش کرد، از آنچه طبري روایت می

داشـتند،   شان اظهار می ر برابر بزرگاناي که ایرانیان به موجب رسم و عادت خویش د خواري
 شود: کامالً روشن می

 گوید: از ابی عثمان روایت است که می
هنگامی که مغیره جهت ورود به سرزمین فارس از پل گذشت، ایرانیان وي را نشـاندند و  «

لباس ها  آن از رستم اجازه گرفتند و از تزئینات و رسم و رسوم خویش چیزي را تغییر ندادند،
ي تیـررسِ   هاي گرانبهایی بر سر و تن داشتند و تا فاصـله  هاي زربافت و تاج صوص، پارچهمخ

هاي گرانقیمـت فـرش کـرده بودنـد، و تـا کسـی ایـن فاصـله را          جایگاه امیر زمین را از فرش
توانست به جایگاه برسد، مغیره با چهار گیسوي بـه هـم بافتـه جلـو رفـت و در       پیمود نمی نمی

و متکاي وي نشست. افراد بـه سـرعت بـه طـرف وي برجهیدنـد و هلـش        کنار رستم بر تخت
رسـید، در   آن که درد بیگرد، مغیره گفت: چه رؤیاهایی از شما به مـا مـی   دادند و زدند، اما بی
ها همگی باهم برابریم، کسی از ما دیگري را  ام، ما عرب تر از شما ندیده حالی که قومی نادان

پنداشـتم مثـل مـا     را که با وي سرِ جنگ داشته باشیم، من مـی  کشد، مگر کیس به بردگی نمی
دادید که برخی از شما ارباب برخی  تان هستید، بهتر بود به من خبر می مددکار و غمخوار قوم

ام، شما مـرا فـرا خوانـده     گیرد. من خودم نیامده دیگر هستند، این کار در میان شما سامان نمی

 .421مرجع پیشین، ص  -)1(
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ار است و شما مغلوبید و به هیچ وجه حکومتی بر فراز چنـین  اید، امروز فهمیدم که کار شما ز
 .)1(»هایی استوار نخواهد ماند کردار و چنین عقل

 گرایی پارسی تمجید از ملی
ي فضـل و   روي کردند و آن را مایه گویی و زیاده آنان در تمجید از قومیت پارسی گزاف

ها  داشتند که خداوند اختصاصاً موهبتپن دانستند و چنین می ها و نژادها می برتري بر سایر ملت
هـاي مجـاور    آنان ملت اند، محرومها  آن ها از و الطافی به این قوم ارزانی داشته که دیگر ملت

آمیـز و   را بـا عنـاوین تمسـخیر   هـا   آن نگریستند و اغلب ي تحقیر و خفت می خویش را با دیده
 کردند. تحقیرکننده صدا می

 یپرستی و آثار آن در زندگ آتش
کردند، اما رفته رفته هماننـد دیگـر    هاي قدیم خدا را پرستش و سجده می ایرانیان در زمان

 جوامع به تمجید و تقدیس خورشید، ماه، ستارگان و سایر اجرام آسمانی روي آوردند.
گـذار آیـین ایرانیـان، نخسـت مـردم را بـه سـوي توحیـد فـرا           نقل است که زرتشت، بنیان

گفـت: نـور خـدا در هـر چیـز درخشـنده و        دانست و می را باطل میها  خواند، پرستش بت می
تابد، به این منظور وي دستور داد که هنگـام نمـاز بـه طـرف خورشـید و       نورانی در جهان می

آتش روي آورند، زیرا نور نماد خداست. در ضمن دستور داد که عناصر چهارگانـه (آتـش،   
 هوا، خاك و آب) را آلوده نکنند.

 فرادي آمدند و براي زرتشتیان اصول مختلفی وضع نمودند که به موجبپس از زرتشت ا
 فعالیـت  به کارگرفتن موادي را که مستلزم آتش بود، تحریم نمودند، به ایل دلیـل دایـره  ها  آن
در امر کشاورزي و تجارت محدود شد، به تدریج مـردم از تقـدیس ظـاهري آتـش بـه      ها  آن

ها ساختند، سـرانجام   دهکعبادت آتش معبدها و آتشپرستش عینی آن روي آوردند و به قصد 
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پرسـتی بـاقی    شـد و صـرفاً آتـش    ي تقدیس آتش بـه فراموشـی سـپرده    حقیقت و اصل فلسفه
 .)1(ماند

انگیـزد،   فرستد، هیچ پیامبري برنمـی  از آنجا که آتش براي عبادتگران خود هیچ آیین نمی
دهد، براي مجوسیان دین  ا کیفر نمیکند و مجرمان و تبهکاران ر در امور زندگی دخالت نمی

هـایی   هـا و رسـومی شـد کـه مـردم در جاهـایی خـاص و در لحظـه         عبارت از مجموعه سـنت 
هـا و ادارات حکـومتی و در    پرداختنـد، امـا در بیـرون از معبـدها، در خانـه      مـی  مشخص بـدان 

خویش  سیاست و جامعه، آزاد بودند و طبق مل و هوا و هوس خود و براساس مصالح و منافع
 کردند. حرکت می –درست مثل مشرکان هر زمان و هر مکان  –

ي ایرانی در زندگی خویش از وجود دینی عمیق و ژرف که تربیت نفس  بدین سان جامعه
بردن شهوات و عامل ایجاد تقـوا و کارهـاي    دار باشد و باعث از بین و تهذیب اخالق را عهده

در زندگی خانوادگی و سیاست مدنی و قانونی  خیر بادش، و همینطور از وجود دستورالعملی
اي را داشته باشد و بین مردم و ظلـم حکـام حایـل باشـد، و بتوانـد       که توان سازماندهی جامعه

اي  ظالم را از ظلم باز دارد و مظلوم را به دادرسی وا دارد، محروم ماند، نهایتاً ایرانیان به درجه
دیـن چنـدان فرقـی در رفتـار و کـردار       ملحد و بـی هاي  از انحطاط اخالقی رسیدند که با ملت

 نداشتند.

 هاي آن ها و نظام چین: آیین
آیــین  -2. )2(آیــین الئتســه -1ر چــین وجــود داشــت: در مقطــع زمــانی فــوق ســه آیــین د

 آیین بودایی. -3. )1(کنفوسیوس

 .224 -221مکاریوس، شاهین، تاریخ ایران، صص رك:  -)1(
پیش از میالد) باز شناخته  504 – 512دین تائو (تائوئیسم) که عموماً با نام بنیانگذار آن الئوتسه (از  -)2(

ي شرح زندگی الئوتسه  بودن آن از جانب محققان مورد تردید قرار گرفته است، در باره شود، دین می
 50) در بخش مرکزي چین و در حدود Honanت. وي در ایالت هونان (مطالب ناچیزي در دست اس

ي ادبی دین تائو سندي است که معموالً آن را به خود الئوتسه  سال پیش از کنفوسیوس متولد شد. ذخیره
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 پرسـتی انجامیـد، بیشـتر تئوریـک بـود تـا عملـی.        آیین نخست، گذشته از این زود بـه بـت  
کردنـد و   فرسـایی داشـتند، بـه هـیچ وجـه بـه زن نگـاه نمـی         پیروانش زندگی سخت و طاقـت 

کردند، قبل از این که این آیین مبناي حکومت  اي با وي نداشتند و هیچگاه ازدواج نمی رابطه
هاي بعدي به مخالفت با مؤسس نخسـتین آن برخاسـتند و    و یا زندگی سالمی قرار گیرد، نسل

چی نمودند، اما کنفوسیوس برعکس آیین قبل به امور عملی بیشـتر اهتمـام   از احکام وي سرپی
داشت تا امور نظري. تمام دستوراتش بیشتر در امور دنیا و تدبیر امور مـادي، سیاسـی و اداري   

شد و در مراحلی از تاریخ پیروانش به وجود الهی معین اصالً اعتقاد نداشتند و طبق  خالصه می
پرداختند، در این آیین نه نـوري از یقـین و    ها می درختان و رودخانهتمایل خویش به پرستش 

هـاي یـک    نه شریعتی از آسمان وجود داشت. فقط تجربیات یـک کارشـناس و دسـتورالعمل   
خواسـتند از آن   کردنـد و هـر وقـت مـی     خواستند به آن عمل مـی  دانشمند بود که هروقت می

 زدند. سرباز می

 آیین بودا و تحوالت آن
درنگ در  بودن را به سرعت از دست داد و بی آیین بودا، قبل از هرچیز سادگی و حماسی

کام آیین برهمایی که در این زمان سخت برآشفته و تحریک شده بود، فرو رفت و نهایتـاً بـه   

است. اکنون مدتی طوالنی است  کینگ – ته – تائودهند. عنوان کتاب  بنیانگذار این مکتب نسبت می
که دین تائو رو به افوال گذارده است. برآوردها حاکی از آن است که پیروان آن را در چین رقمی باالي 

 دهند. (د.ن.) پنجاه میلیون نفر تشکیل می
شناخته پیش از میالد) باز  504 – 512دین تائو (تائوئیسم) که عموماً با نام بنیانگذار آن الئوتسه (از  -)1(

ي شرح زندگی الئوتسه  بودن آن از جانب محققان مورد تردید قرار گرفته است، در باره شود، دین می
 50) در بخش مرکزي چین و در حدود Honanمطالب ناچیزي در دست است. وي در ایالت هونان (

به خود الئوتسه ي ادبی دین تائو سندي است که معموالً آن را  سال پیش از کنفوسیوس متولد شد. ذخیره
است. اکنون مدتی طوالنی است  کینگ – ته – تائودهند. عنوان کتاب  بنیانگذار این مکتب نسبت می

که دین تائو رو به افوال گذارده است. برآوردها حاکی از آن است که پیروان آن را در چین رقمی باالي 
 دهند. (د.ن.) پنجاه میلیون نفر تشکیل می
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ها را با خود به همراه داشـت و هرجـا    گذاشت بت پرستی محض تبدیل شد. هرجا قدم می بت
کـرد. ایـن    را نصـب مـی   )1(هـاي بـودا   ها و هیکـل  اقسام مجسمه ، انواع وافکند رحل اقامت می

ها زندگی دینی و مدنی دوران شکوفایی آیین بودایی را کـامالً تحـت پوشـش     ها و بت تمثال
 قرار داده بود.

 گوید: هاي هند می ایشوارا توبا، استاد تاریخ تمدن هند در یکی از دانشگاه
هـا   به وجود آمد که به مظاهر خـدایان و پرسـتش مجسـمه   ي آیین بودا حکومتی  در سایه«

ي آن روابط اخوت بودایی دستخوش تغییر گردید و انـواع و اقسـام    داد و در نتیجه اهمیت می
 .)2(»ها در آن رواج یافت بدعت

نیـز بـه ایـن نکتـه پـی بـرده       » نهـرو «یکی از نویسندگان معاصر و سیاستمداران بزرگ هند 
 :گوید است، او چنین می

آیین برهمایی بودا را مظهر خدایان قرار داد و خود بوداییان نیز از این شیوه تقلید کردند، «
هـاي خاصـی    ي هنگفتی شـد و مرکـز مصـالح جماعـت     ي اخوت بودایی مالک سرمایه رابطه

هاي عبادت آن سحر و امـور واهـی    گردید. نظم و انسجام خویش را از دست داد و در روش
و سرانجام آیین که هزارن سال در هنـد حاکمیـت داشـت و درخشـیده     بسیارري رسوخ نمود 

 بود، رو به زوال و انحطاط گذارد.
)Mrs. Rhys Davids    رخوت و سستی و بیماري آیین بـودا را در آن مقطـع یـادآور (

گویـد: افکـار    از وي نقل کرده، می ي هند فلسفهشده و طوري که راها کریشنان در کتاب 
ات اخالقی بودا را چنان تحت تأثیر قرار داده است که کامالً در البالي نادرست و پوچ تعلیم
هـاي مـردم    ناپدید گردید، و جاي آن را آیین دیگر گرفت و مدتی بر دلتخیالت و خرافات 

هاي بودا که از  ي تکسال واقع در غرب پنجاب پاکستان دیدن کند، از کثرت مجسمه کسی که از موزه -)1(
برد که این آیین و تمدن تبدیل  کند و پی می حفاري شهرهاي پیرو بودا به دست آمده است، تعجب می

 پرستی محض شده است. به بت
 ».اردو«، به زبان یمۀالهند القدرك: ایشواراتوبا،  -)2(
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چیره شد، اما دیري نگذشت که آیین جدید رو به اضمحالل گذارد و جایش را آیینی دیگـر  
امدن شکلی دیگـر اوهـام و خرافـات زیـاد روي هـم       دگرفت و همچنان با رفتن شکلی و پدی

اي که فضاي تاریک و سیاهی بر همه جا گسترده شده و دسـتورات و   انباشته گردید، به گونه
هـاي   هـا و قیـل و قـال    ي مؤسس نخست این آیین به علـت موشـکافی   فرامین ارزشمند و ساده

 .)1(»کالمی از بین رفت
سرایت نمود. ها  آن انحطاط نهادند و رسوم نادرست در هاي برهمایی و بودایی رو به آیین«

بازشناختن آیین بودایی از آیین برهمایی بـس دشـوار بـود، چـرا کـه آیـین بـودایی در آیـین         
 .)2(»برهمایی کامالً ذوب شده بود

و ایمان به آن همواره مورد اختالف مؤرخـان و نویسـندگان شـرح    » اله«در بودیسم وجود 
پرسـند: چگونـه    بوده است. تا آنجا که بعضی با سردرگمی از خود مـی حال مؤسس این آیین 

هـا   آن اي سست از آدابی پدید آمده که ایمان بـه خـدا در   امکان دارد این آیین بزرگ بر پایه
 .)3(وجود ندارد؟

شـدن بـه    هایی جهت ریاضت نفـس، سـرکوب شـهوات، آراسـته     بنابراین، بودیسم جز راه
 و حصول علم نیست.فضایل، نجات از درد و رنج 

 ها براي جهان حامل رسالتی و دینی که مشکالت آن را حل نمایـد نبودنـد،   بنابراین، چینی
زدند،  در دورترین نقطه از شرق جهان متمدن بر میراث دینی و علمی خویش چنگ میها  آن

 افزودند و نه به ثروت دیگران. نه به ثروت خویش می

 هاي آسیاي میانه ملت
ها، داراي آیـین مخلـوط    شرق و آسیاي میانه مانند مغوالن، ترکان و ژاپنی هاي دیگر ملت

ي سیاسـی   پرستی بودند، نه ثروتی علمی داشتند و نه هم داراي نظـام پیشـرفته   از بودیسم و تب

)1(- Jawahar lal Nehru: the Discovery of India p.201,202 

 مرجع پیشین. -)2(
 ي بودا. المعارف بریتانیا، مقاله ةرك: دائر -)3(
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بردند، برخـی از   گري به وران تمدن به سر می ي گذار از دوران وحشی بودند، بلکه در مرحله
 گذراندند. ي ابتدایی و طفولیت عقلی را می ها هنوز مرحله این ملت

 وضعیت هند از نظر دینی، اجتماعی و اخالقی
ترین دورانـش از نظـر    نگاران، اتفاق نظر دارند که نابسامان در مورد تاریخ هند تمام تاریخ

شود، هند نیز  دینی، اخالقی و اجتماعی دورانی است که از آغاز قرن ششم میالدي شروع می
خویش در فروپاشی اخالقی و اجتماعی حـاکم بـر جهـان در آن برهـه از تـاریخ بـا       ي  به نوبه

اي نه چنـدان انـدك بـه     کشورهاي همجوار خویش شریک بود و از این تاریکی فراگیر بهره
هـاي خاصـی    خود اختصاص داده بود و افزون برآن، هند در برخی از مظاهر و رسوم تفـاوت 

 ا تلخیص نمود:رها  آن شود داشت که در سه مورد می
 کثرت فاحش خدایان. -1
 مهار جنسی. شهوت بی -2
 ي اجتماعی. هاي طبقاتی و تبعیضات ظالمانه تفاوت -3

 پرستی افراط در بت
تـا   33 )1(»ودا«پرستی در هند به اوج خود رسیده بـود، شـمار خـدایان در     در قرن ششم بت

 میلیون رسید. 330بود که در همین قرن این رقم به 
انگیز و جذاب و به طور کلی هرآنچه در مصالح زندگی نقشی داشـت، بـه    هرچند شگفت

هـا از   هـا و مجسـمه   ها، تمثـال  گرفت، به نحوي که تعداد بت عنوان خدا مورد پرستش قرار می

است. مکاتب مختلف دین » هاي دانش کتاب«هاي مقدس دین هندویی، به معناي  ودا نام کتاب -)1(
وداي مزامیر یا ریگ ودا؛ اند از:  تر عبارت هندویی، وداهاي خاص خود را دارند. چهار وداي قدیمی

)؛ و sama veda)؛ وداي آوازها یا ساماودا (Yajur vedaهاي مقدس یا یاجورودا ( وداي فرمول
تر است. در حقیقت ریگ ودا  ها یا آتاراودا. نخستین این چهار کتاب از همه مهم سرانجام وداي افسون

 ي جهان است. (د.ن.) ترین متنِ دینی در بین ادیان زنده قیم
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هاي تاریخی بودند و برخی دیگر قهرمانانی بودنـد   شخصیتها  آن شمارش گذشت. برخی از
و رخدادهایی مشخص خـدا خـود را در آنـان بـاز نمایانـده بـود.        که به گمان آنان در شرایط

تجلـی کـرده بودنـد.    هـا   آن شان در هایی بودند که تعدادي از خدایان ها کوه برخی از این بت
برخی یدگر هم معادنی مثل طال و نقره بودند که خدایی در آن خود را آشکار کرده بـود، از  

. ترفـ  ها به شمار می برآمده بود، از این بت» مهادیو«جمله رود گنگ که از سر خدایی به نام 
ابزارآالت جنگی، ابزارهاي نوشتن، آلت تناسلی، حیواناتی همچون گاو، اجرام فلکی و... نیز 

 هاي مردم هند بودند. ي بت از زمره
ها، باورها و عبـاداتی بـود    ها، سروده بدین ترتیب آیین هندوها معجونی از خرافات، افسانه

 گرفت. هرنوع مبنا و دلیلی استوار بوده و هیچگاه مورد تأیید عقل سلیم قرار نمی که فاقد
تراشی ترقی نموده ودر قرن ششم و هفتم به اوج خود رسیده بـود.   در ایندوران صنعت بت

 .به چنین پیشرفتی دست نیافته بود هاي گذشته هیچگاه اي که در طول زمان به گونه
تعیین کـرده بودنـد،   ي خویش  پرستی را وظیفه ه تا گدا بتتمام طبقات کشور از شاه گرفت

. و این دو آیـین بـدین وسـیله توانسـتند     )2(اي داشت و نه بودیسم از آن چاره )1(نه آیین جاینی
 ي خویش را در کشورها تضمین کنند. زندگی و توسعه

)1(- Jainism نام آیینی است که در سده ) پیش از  599 – 527ي ششم پیش از میالد به دست مهاویرا
میالد) بنیان گذارده شد. این آیین در متن آیین هندویی و با هدف رشد و ارتقاي آن پدید آمده است، 

م  1941سال هی شرقی است که چندان شناخته شده نیست، طی آماري که در  این آیین از جمله آیین
دهند، ناگفته نماند که پیروان  گرفته شده، پیروان این آیین کمتر از نیم درصد جمعیت هند را تشکیل می

 هاي بنیانگذار آن پس از مرگ وي به عبادت آتش پرداختند (د.ن.) این آیین علی رغم آموزه
اي از  بناي نگرش بدبیانهبودیسم عنوانی است که بر یک نظام اخالقی و فلسفی اطالق شده و بر م -)2(

پیش از میالد) خود قصد آن نداشت که یک  580 – 560هاي  زندگی استوار شده است، بودا (سال
مذهب جدید تأسیس کند، بودیسم مثل جاینی از فروع یا انشعابات آیین هندویی است که سمت و 

م جمعیت پیروان بودیسم،  1951طلبانه در متنِ آیین مادر داشت. بنا به گزارش آمار سال  سویی اصالح
 نزدیک به نیم میلیون نفر بود. (د.ن.)
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م از جشـن   644و  630هـاي   مطالبی که هون سونگ، جهانگرد معـروف چینـی بـین سـال    
پرسـتی و   کنـد، بیـانگر میـزان رشـد بـت      م) نقل می 647 – 606رگ هرش، پادشاه هند (از بز

 گوید: پرستی درآن مقطع است. می مجسمه
هـاي موجـود در    پادشاه در قنوج جشن بزرگی برگزار نمود، تعداد زیادي از علماي آیین«

 50اي  روي گلدسـته هند، در این جشن شرکت کردند. پادشاه تمثال طالیی بزرگی از بودا را 
متري و تمثالی دیگر کوچکتر از نخستین طی کاروانی باشکوه آورده شد. هرش، پادشاه هنـد  

هـا را از   پیمان نیز ایستاده بود و مگـس  با سایبانی در کنارش ایستاده بود، کامروب، پادشاه هم
 .)1(»کرد کنار تمثال دور می

 گوید: ریان میاین جهانگرد در مورد خاندان پادشاه و در باربا
پرستیدند و برخی پیرو آیین بودایی بودند و برخی خورشید را  را می» شو«ها  آن برخی زا«
ي  داشت و یا این که همـه  را. باید هرکدام خدایی مستقل می» وشنو«پرستیدند و برخی هم  می

 .)2(»پرستید خدایان را می

 مهار جنسی شهوت بی
رانی و کامجویی جنسی مشهور  خیلی دور در شهوتهاي  ي آن از زمان آیین هند و جامعه

ي جنسی در وجود هیچ آیـین و   کننده بود، شاید هم دلیلش این بوده باشد که عوامل تحریک
هـاي   در هیچ سرزمینی چنان رسوخ نکرده بود که در آیین هندي رسـوخ نمـوده بـود، کتـاب    

توجیــه اکــوان،  هنـدي و محافــل دینــی آن از تجلــی صــفات الـه و وقــوع حــوادث بــزرگ و  
هـاي   بر خانوادهها  آن ي برخی از هایی از اختالط دو جنس خدایان و حمله ها و داستان روایت

 دهد. را به انسان نمیها  آن ي شنیدن که شرم و حیا اجازهاند  شریف نقل کره

 دولت غربی.» فوکوي کی«سفرنامه هوئن سونگ  -)1(
 منبع پیشین. -)2(
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ها در ذهن دیندارانِ مخلص و سپس تکرار و نقل این حکایـات آنهـم    تأثیر اینگونه داستان
 ي دینی کامالً روشن است. ان و حماسهبا ایم

و درآوردن تصـویر آن بـه   » مهـادیو «شـان   افزون برآن پرستش آلت تناسلی خداي بزرگ
آمدنِ زنان و مردان و کودکـان و دختـران بـراي پرسـتش آلـت       شکلی خیلی زشت و گردهم

هـاي   فرقـه کنند کـه علمـا و بعضـی از     نگاران نقل می ي آنچه بعضی از تاریخ تناسلی به اضافه
، یقینـاً تـأثیرات نادرسـتی    )1(کردند و زنان مردان برهنه را می زنان لخت را پرستشها  آن دینی

هـا در مـورد    گذارد. کاهنان فاسق و خیانتکار عبادتگاه، همواره زنان زائر و راهبـه  بر جاي می
ه بـود کـه افـراد    هایی شد خانه ها تبدیل به فاحشه دادند، بسیاري از این عبادتگاه تجاوز قرار می

 کردند. ي خویش را دنبال می مطلبو و خواستهها  آن فاسق و فاجر در
ها و اماکنی که جهت عبادت و دین  شود وقتی که وضع عبادتگاه با این توضیح روشن می

اینگونه باشد، مسـلّم اسـت کـه وضـع درباریـان و قصـرهاي اشـراف چگونـه          اند، ساخته شده
هـا در انجـام منکـرات و فـواحش بـاهم رقابـت داشـتند، مجالسـی بـا           خواهد بود، این خاندان

هاي شراب در مجلـس بـه گـردش     گردید و هنگامی که جام شرکت مردان و زنان برگزار می
کشید و حیا و آزرم  د، ادب سر در نقاب میش ي ادب و حشمت کنار زده می آمد، پرده درمی

بنـد و بـاري تمـام ایـن      هاي جنسـی و بـی   شد، بدین طریق امواج شهوت در پس پرده نهان می
 ترین درجه رسدیه بودند. سرزمین را فرا گرفته بود و زن و مرد از نظر اخالقی به پایین

 ي طبقاتی نظام ظالمانه
هـا،   ذعان داشت که در تـاریخ هـیچ ملتـی از ملـت    باید ا )2(در مورد نظام طبقاتی (کاست)

ي بین طبقاتش با این وسعت باشد و مقام و شرف انسـانیت   تري که فاصله نظام طبقاتی ظالمانه
را اینگونه مورد اهانت قرار داده باشد، چنانچه در نظام دینی و مـدنی هنـد وجـود داشـت، بـه      

 .344ستیارانه برکاش، دیانند سرسوتی هندو، ص  -)1(
)2(- caste system 
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آن تن در داده است و تـاکنون نیـز از    خورد. نظامی که هزاران سال این سرزمین به چشم نمی
 کند. آن اطاعت می

هـاي مـوروثی و    هـا و صـنعت   مقدمات نظام طبقاتی در اواخر دوران ودا تحت تدثیر حرفه
 همچنین بر اثر محافظت شدید بر خصوصایت و نجابت نژاد آریایی پدید آمد.

شـکوفایی رسـید، در   سه قرن قبل از میالد مسیح تمدن برهمائی در هند به اوج پیشرفت و 
ي هندي در نظر گرفته شد. در فرمانِ مزبور قانونی مـدنی   آن تمدن فرمانی جدید براي جامعه

و سیاسی تدوین شد که مورد تأیید تمام ملت قرار گرفت و به عنـوان قـانون رسـمی و مرجـعِ     
شـهور  م» مـانو «دینی در زندگی و تمدن کشور پذیرفته شد. این قانون امروز نیز تحت عنـوان  

 است.
 کند: بندي می ي متمایز تقسیم قانون فوق مردم کشور را به چهار طبقه

 -3نظامیـان و جنگجویـان.    )1(:کشـاتریاها  -2ي کاهنان و رجـال دینـی.    برهمنان: طبقه -1
ي  خـدمتکاران (کـه طبقـه    )3(:شـودارها  -4کشاورزان و صـنعتگران و بازرگانـان.    )2(:ها وایشیه

 ي هند بودند). پایین جامعه
 گوید: مانو مؤلف این قانون می

آن قادر مطلق جهت مصلحت جهان برهمنان را از دهانش آفرید، کشاتریا را از بازوانش «
هایش و شودرا را از پاهایش. براي اصـالح جهـان بـراي هرکـدام تکـالیف و       وایشیه را از ران

ي برهمنـان آمـوزش ودا یـا تقـدیم نـذورات بـراي آللهــه و        وظیفـه وظـایفی در نظـر گرفـت.    
ي کشتاتریاها حفاظت از مردم، دادن صدقات و نـذورات   گرفتن صدقات است. وظیفه تحویل

ها چرانیدن حیوانـات و تـالوت    ي وایشیه هاست. وظیفه گیري از شهوت و خواندن ودا و کناره

)1(- kshatriyces 

)2(- vaisyas 
)3(- sudras 
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ي  گانـه وظیفـه   ردن طبقـات سـه   خـدمت ي شـودرا جـز    ودا و تجارت و کشاوزي است. طبقـه 
 .)1(»دیگري ندارد

 ي برهمنان امتیازات طبقه
ي برهمنان داده، سبب شـده کـه آنـان در ردیـف      امتیازات و حقوقی که این قانون به طبقه

خــدایان قــرار گیرنــد. در ایــن قــانون آمــده اســت: برهمنــان برگزیــدگان خداونــد و شــاهان  
بهترین مخلوقات و سـروران  ها  آن .هاست آن دارد ملکهرچه در جهان وجود  اند، مخلوقات

 .)2(روي زمین هستند
ي شـودرا را بگیرنـد؛    توانند بدون چون و چرا هر مقدار که بخواهند از اموال طبقه آنها می

 .)3(زیرا غالم هیچگاه مالک چیزي نیست و هرچه دارد از آن آقاي اوست
کند، اگر سه جهان (سه کاست دیگر)  میبرهمنی که از کتاب مقدس ریگ ودا پاسداري 

پادشـاه وقـت در    .)4(را به سبب گناهان و کردارهایش نابود کند، بازهم آمرزیده خواهـد شـد  
تواند از برهمنان مالیات بگیرد.  ترین اوضاع نیز نمی ترین شرایط و دشوارترین و قحطی سخت

اگر برهمنـی   .)5(بمیردبه هیچ وجه درست نیست که برهمنی در سرزمین خویش از گرسنگی 
مرتکب قتل شد حاکم وقت اجازه ندارد از وي قصاص بگیرد، مگر این که سرش را بتراشد، 

 .)6(اما دیگران از قصاص معاف نیستند

 اول.مانو شاستر، باب  -)1(
 پیشین، باب اول. -)2(
 پیشین، باب هشتم. -)3(
 پیشین، باب نهم. -)4(
 پیشین، باب نهم. -)5(
 پیشین، باب دوم. -)6(
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ي و شودرا مقامی باالتر دارد، اما مقام آن به مراتب از برهمنـان   کشاتریا اگرچه از دو طبقه
ه سال سن دارد از یـک کشـاتریاي صدسـاله مقـامی     گوید: برهمنی که د فروتر است. مانو می

 .)1(باالتر دارد، درست مانند پرد و فرزند

 هاي بدبخت نجس
ي هنـدي از جـانوران،    هـا) در جامعـه   دینیِ فوق، شـودارها (نجـس   –براساس قانونِ مدنی 

 کند: فروتر و از سگان، خوارترند. قانون مزبور تصریح می
شودراست که به خدمت برهمنان درآیند و جز یان دیگر ي  از سعادت و خوشبختی طبقه«

 .)2(هیچ مزد و پاداشی ندارند
ر موجب ناخشـنودي  آنها حق ندارند باري خویش مال و دارایی ذخیره کنند، چون این ام

ها) جهت زدن برهمنی، دست یا چوبدستی  . اگر کسی از شودراها (نجس)3(گردد برهمنان می
را لگـد زنـد پـایش بایـد      د قطع شود و اگر بـا حالـت خشـم وي   کند، دستش بای خود را دراز
ي  مجلـس شـود، وظیفـه    . اگر فردي از شودارها خواست با یکی از برهمنان هم)4(شکسته شود

پادشاه است که نشینِ وي را داغ و از شهر تبعیدش کند. اگر با دست، برهمنی را لمس کرد یا 
دهـد، روغـن داغ بـه     نمود که برهمنی را تعلیم میدشنامش داد، زبانش بریده شود و اگر ادعا 

 .)5(حلقش ریخته شود
ي شـودرا   ي کشتن سگ، گربه، قورباغه، مارمولک، کالغ، جغـد و فـردي از طبقـه    کفاره

 .)6(»(نجس) باهم برابر است

 پیشین، باب یازدهم. -)1(
 منبع پیشین. -)2(
 پیشین، باب دهم. -)3(
 منبع پیشین. -)4(
 .مانوشاستر -)5(
)6(- R.C.Dutt. 342 - 343 
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 ي هندي جایگاه زن در جامعه
نش را در قماربازي . گاه یک مرد ز)1(ه به مقام کنیزان تنزل یافته بودمقام زن در این جامع

مـرد دوبـاره    . اگـر شـوهرش مـی   )2(بسـا اوقـات یـک زن چنـدین همسـر داشـت      باخـت و   می
هـا بـود و زن تبـدیل بـه کنیـزِ       ها و زخـم زبـان   توانست ازدواج کند و همواره آماع اهانت نمی

شد، گـاه نیـز زن جهـت نجـات خـویش از       ي شوهر متوفا و خدمتکارِ بستگانِ وي می خانواده
 .)3(زد دگی و بدبختی دنیا، پس از مرگ شوهر خودش را آتش میعذاب زن

ملتی که برخی  –خیز و سرشار از اندیشه و خرد و این ملت  بدین سان این سرزمین حاصل
سارِ داد و عدل و سیاست و صـاحب خـرد    نگاران عرب وي را معدن حکمت و پشمه از تاریخ

در اثر دوري از دین صحیح، انحـراف رجـالِ دیـن،     – )4(ي محترم دانسته اند زرگ و اندیشهب
هـاي   هـا و امـور خیـالی و پیـروي از هـوس      زنـی  شدنِ منابع آن، فرورفتن مردم در گمانـه  تلف

پرستی و ستم اجتماع شـده بـود؛ وضـعیتی     هاي شهوانی، جوالنگاه جهل، بت درونی و کشش
 است.که در بین هیچ ملتی و در هیچ مقطعی از تاریخ نظیر نداشته 

 هایشان ها: خصوصیات و استعداد عرب
ها بودند که داراي اخـالق و اسـتعدادهاي    هاي دنیا در عصر جاهلی تنها عرب در بین ملت

منحصر به فردي بودند و در واقع از همه یک قامت باالتر بودند، مانند فصاحت، قدرت بیـان،  

 ي بزرگ هند) خواندنی است. سرگذشت ماهابهاراتا (حماسهدر این باره سرآغاز  -)1(
)2(- R.C.Dutt 

نامیده » ستی«عمل فوق یک سنت پر ارج و رایع میان طبقات اشرافی و جوامع اریستوکرات بود و  -)3(
شد، سنت فوق بیانگر وفاداري زن به شوهر و شرافت او بود. با دخالت زمامدارانِ مسلمان و  می

زدند، کاسته شد. جهانگرد  هاي اسالمی از شمار زنانی که دست به این عمل می دولتتأثیرگذاري 
ها سنت مزبور  ي اخیر انگلیسی فرانسوي دکتر برنیر، به صراحت این مطلب را ذکر کرده است. در دوره

 را به کلی لغو و غیر قانونی اعالم کردند.
 .11، ص طبقات االممهـ)،  462رك: اندلسی، صاعد (متوفاي  -)4(

                                           



 117 فصل اول: بشریت در آستانه مرگ

صـارحت لهجـه و قـدرت    خواهی، غررو، شهسواري، شجاعت، حماسه در راه عقیده،  آزادي
 داري. طلبی، قدرت اراده، وفا به عهد و امانت حافظه، مساوات

جزیره و نیز  شان از عهد نبوت و انبیا محبوس ماندن در شبه اما در دوران اخیر در اثر فاصله
پرستی غیر منطقی که نظیرش کمتـر   در اثر تمسک شدید به پیروي از آبا و اجداد، دینی و بت

وناگون اخالقی و اجتماعی مبـتال شـدند.   هاي  شود و به ناهنجاري اصر پیدا میهاي مع در ملت
هاي زنـدگی جـاهلی را دربـر داشـت و از      سخت سست و لرزان پدید آید که بدترین ویژگی

 محاسن موجود در ادیان کامالً به دور باشد.

 پرستی در جاهلیت بت
ند متعال معتقد بودند که او ي رایج و آیین عمومی عرب شرك بود، در مورد خداو عقیده

ي زمین و آسمانی است و تمام موجودات تحت  خداي بزرگ، خالق تمام کاینات و گرداننده
شـد پاسـخ    هـا و زمـین پرسـیده مـی     ي آسـمان  در مـورد آفریننـده  هـا   آن قدرت اویند، اگر از

 را آفریده است:ها  آن دادند: خداوند توانا و آگاه می

ۡ�َُهم مَّ  َولَ�ِن﴿
َ
ۖ ٱۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ َس� ُ ٰ يُۡؤفَُكوَن  �َّ َّ�

َ
 .)1(]87الزخرف: [ ﴾٨٧فَ�

شان ظرفیت توحید انبیـا را بـا خلـوص و صـفا و شـکوهش نداشـت و        ي جاهلی اما اندیشه
توانست  ها از دوران نبوت و رسالت و مفاهیم دینی فاصله گرفته بود، نمی شان که مدت اذهان

توانـد بـدون    ها را دارد و می هاي آسمان یک انسان توان شکافتن دروازهدرك کند که دعاي 
شافعت و واسطه مورد قبول حق واقع گـردد. آنـان مسـایلی فـوق را بـا ایـن جهـانِ محـدود و         

ســنجیدند. بــدین جهــت در  اوضــاع و احــوال نظــام ســلطنتی فاســد و رونــد کارهــاي آن مــی
را در ها  آن شدند و متوسل میها  آن به خدا بههایی برآمدند که براي رسیدن  جستجوي واسطه

دادنـد.   انجـام مـی  هـا   آن کردند و برخی از عبـادات را بـراي   دعاهاي خویش شریک خدا می
هـا   تبدیل به این عقیده گردیـد کـه واسـطه    ي شفاعت در باور آنان ریشه دواند و نهایتاً اندیشه

 .»و اگر از آنان بپرسی، چه کسی آنان را آفریده؟ به یقین گویند: خدا« -)1(
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ی فراتـر نهادنـد و خـدایانی بـراي     مالک نفع و ضرر هستند، آنان به مرور در باب شرك گـام 
خویش درنظر گرفتند و چنین عقیده داشتند که این خدایان در چرخاندن هستی دست دارنـد  

 توانند به دیگران سود و زیان و خیر و شر برسانند و به کسی ببخشند یا محرومش کنند. و می
ال اعتقاد داشـتند و  به این ترتیب اگر مشرکان پیشین به الوهیت و ربوبیت برتر خداوند متع

ها خدایان خـویش را بـا ذات    ها و اولیا را نیز پذیرفته بودند، بعدي در کنار آن شفاعت واسطه
نیـز  هـا   آن باري تعالی شریک قرار دادند و در مورد خدایان خویش این باور را پذیرفتند کـه 

کردن هسـتند و  داراي قدرتی ذاتی بر رساندن خیر و شر سود و زیان و به وجود آوردن و فنـا 
او را اله أعظـم ورب   :نسبت به ذات باري تعالی نیز باوري مبهم و غیر شفاف پیدا کردند، مثالً

 .)1(األرباب نامیدند

 ها در جاهلیت هاي عرب بت
پرسـتی بـه حـواس و     بـودن رویکـرد بـت    ي جاهلیـت و نزدیـک   با فرورفتن مردم در ورطه

اندیشه رفته رفته کار گـروه دوم بـاال گرفـت و    محسوسات و همسازي آن با سستی و رخوت 
ي ریج در آن جامعـه قـرار گرفـت و     پرستی عقیده قدرت یافت، سرانجام این اعتقاد یعنی بت

ي تحصیلکرده مسحوب  ها تفاوت قایل بودند و از طبقه شمار کسانی که بین خدایان و واسطه
پرستی فرو رفت.  ین شکل در بتنهایت کاهش یافت، به این ترتیب امت به بدتر شدند، بی می

 اي بت مخصوصی داشت. اي و حتی هر خانه هر قبیله یا شهري یا منطقه
کـرد و   اي بتی در منزلش داشت که آن را عبادت مـی  گوید: در مکه هر خانواده کلبی می

کشیدن بـه بـت    داد، دست هرکس آهنگ سفر داشت، آخرین کاري که قبل از سفر انجام می
 .)2(کشیدن به بت بود گشت، اولین کارش نیز دست ز سفر باز میبود و هر وقت ا

 النبی من القرآن. بیئۀرك: دروزه، محمد عزت،  -)1(

 .33ص کتاب األصنام،  -)2(
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اي و برخـی بتـی را انتخـاب     باك بودنـد، برخـی خانـه    ها سخت بی ها در عبادت بت عرب
کرده بودند و کسی هم که توانایی ساخت خانه یا بتی را نداشت، سـنگی را جلـوي حـرم یـا     

هـا را انصـاب    ام ایـن نـوع بـت   شـد، نـ   کـرد و بـه طـواف آن مشـول مـی      جاي دیگر نصب می
 .)1(گذاشتند می

 360اي که براي عبادت خداوند یگانه ساخته شده بـود) و در صـحنش    در دل کعبه (خانه
 .)2(بت وجود داشت

 ها به عبادت سنگ روي آوردند. ها و مجسمه ها به مرور از عبادت بت آن
کردیم و چون سنگی  میکند: ما سنگ را پرستش  امام بخاري از ابورجاء عطاردي نقل می

داشـتیم و هنگـامی کـه هـیچ سـنگی       انداختیم و دومـی را برمـی   یافتیم اولی را دور می بهتر می
هـا ان را   آوردیم و روي آن خاك کردیم و گوسفندي می یافتیم مقداري خاك جمع می نمی
 .)3(پرداختیم دوشیدیم و سپس به طواف آن می می

کـرد، چهـار سـنگ     رفـت و جـایی منـزل مـی     مـی گوید: چون فردي به مسافرت  کلبی می
گرفت و سه سنگ دیگـر را بـه عنـوان     را به عنوان رب خود برمیها  آن داشت و بهترین برمی

کـرد، ربـش را آنجـا رهـا      کـرد و چـون از آن منـزل کـوچ مـی      هاي دیگش اسـتفاده مـی   پایه
 .)4(کرد می

 ها خدایان عرب
هـا و سـتارگان    ن متعددي از فرشـتگان، جـن  ها مانند مشرکان هر دور و زمانی خدایا عرب

را بـه نـزد خـدا شـفیع و     هـا   آن داشتند، معتقد بودند که مالیک، دختران خدا هستند. بنابراین،
جسـتند، همینطـور    توسـل مـی  هـا   آن کردند و نزد خداوند بـه  دانستند و پرستش می واسطه می

 .43ص  کتاب األصنام، -)1(
 کتاب المغازي، باب فتح مکه. الجامع الصحیح،بخاري،  -)2(

 .حنیفۀکتاب المغازي، باب وفد بنی الجامع الصحیح، بخاري،  -)3(

 کتاب األصنام. -)4(
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را مـورد  هـا   آن ایمـان داشـتند و   نمودند و به قدرت و تأثیرشان ها را نیز با خدا شریک می جن
 .)1(دادند پرستش قرار می

 .)2(کردند ها را پرستش می ي خزاعه جن گوید: بنوملیح از طایفه کلبی می
پرستیدند، کنانه ماه را، تمیم دبران (یکـی از   ي حمیر خورشید را می گوید: قبیله صاعد می

بنـی قـیس شـعري را و بنـی اسـد       منازل ماه) را، لخم و جذام مشتري را، بنی طـی سـهیل را و  
 .)3(پرستیدند عطارد را می

 یهودیت و مسیحیت در سرزمین عرب
هـا   آن ها از مفاهیم دینی یهودیت و مسیحیت در سرزمین عرب پراکنده شده بودند، عرب

در واقع دو نسخه از یهود شام و مسیحیت روم و شـام بودنـد کـه از    ها  آن چندان بهره نبردند،
 در امان نمانده بودند. –چنانچه قبًال توضیح دادیم  –تحریف و گمراهی 

 رسالت و ایمان به رستاخیز
ها نسبت به پیامبر تصویري خیالی داشتند، پیامبر را در ذاتـی قدسـی    در مورد رسالت عرب

کنـد، نـه فرزنـد از وي بـه      آشامد، نـه ازدواج مـی   خورد، نه می نه میدانستند که  نمود یافته می
هاي تنگ و قاصرشان قادر به درك حشـر   کند. عقل آید و نه در بازارها حرکت می وجود می

بعد از مرگ و زندگی بازپسین بعد از زندگی دنیا که در آن حساب و ثواب و عقـاب وجـود   
 داشته باشد، نبود.

ۡ�َياٱَما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ﴿ ند:گفت به تعبیر قرآن می ٓ إِ�َّ  �ُّ ۡهرُ ٱَ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنا َّ�﴾ 
 .)1(]24: ثيةاجلا[

 .44ص  کتاب األصنام، -)1(
 .34ص کتاب األصنام،  -)2(
 .43ص  طبقات األمم،رك: صاد،  -)3(
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ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلٗقا َجِديٗدا ﴿ گفتند: همینطور می
َ
ءَِذا ُكنَّا ِعَ�ٰٗما َوُرَ�ًٰتا أ

َ
اإلرساء: [ ﴾٤٩أ

49[)2(. 
هـا منکـر معـاد بودنـد و قایـل بـه روز جـزا نبودنـد، چنـین           عـرب گویـد: عمـوم    صاعد می

رود.  شود و نه از بـین مـی   اي نوپدید است، نه خراب می پنداشتند که جهان هرچند آفریده می
البته برخی هم معاد را باور داشتند و بر این باور بودند که اگـر شترشـان بـر سـر قبرشـان نحـر       

 .)3(شوند اگر نحر نشود پیاده محشور می شوند و شود، روز قیامت سواره حشر می

 هاي اجتماعی و اخالقی ناهنجاري
داري شده بودنـد،   هاي ژرف و ریشه ها و بیماري ها از لحاظ اخالقی دچار ناهنجاري عرب

خـوارگی سـخت رواج    ها نیز همه جـا وجـود داشـت، مـی     هاي این بیماري عوامل و خاستگاه
 اند، ها گفته گساري سخن ار بود. شاعران از محافل مید داشت و در پهنایی وسیع و ژرف ریشه

هـا و   این پدیده قسـمتی از ادبیـات، تـاریخ و شعرشـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. نـام         
هـا از   اندیشی و شرح و بسط دادن آن در بـین عـرب   هاي شرب در زبان عرب و ژرف ویژگی

ها با نصب پرچمی به نـام   دهمیک .)4(کند دمی را دچار حیرت و شگفتی میبس که زیاد بود، آ
 هواره باز بود.» ۀیغا«

 گوید: شاعر نامدار عرب می لبید
ــــــاجر ــــــة ت ــــــامرها وغاي ــــــتُّ س ــــــد ب  ق

 

ـــــــدامها  ـــــــزّ م ـــــــت وع ـــــــت إذ رفع  وافي
 

شویم و جز زمانه ما را هالك  میریم و زنده می آن زندگی جز زندگانی این جهان ما نیست. می« -)1(
 .»کند نمی

 .»هایی [چند] و پوسیده شدیم، آیا به آفرینش نوین برانگیخته خواهیم شد؟ ایا چون استخوان« -)2(
 .44ص کتاب األصنام،  -)3(
 .101 – 82، صص 11ج  المخصص،در این زمینه رك: ابن سیده،  -)4(
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فروشی رسـیدم کـه پـرچمش     نشینی گذراندم و هنگامی به می شب را پیوسته با او به شب«
 ».شده بودي او گران  برافراشته شده بود و شراب کهنه

فروشی شـده بـود،    ي تجارت مترادف با شراب تجارت شراب به قدري شایع بود که کلمه
 گفت. همین مقصود را باز می »وغاية تاجر«ي  لبید در شعر فوق با واژه

 گوید: می )1(عمرو بن قَمئَه
ـــــــــروط إىل ـــــــــريط وامل ـــــــــحب ال  إذا س

 

 أدين جتـــــــــــاري وانقـــــــــــض اللمهـــــــــــا 
 

[جوان بـودم و] خـودم را بـا چادرهـایی کـه بـه تـن داشـتم بـه          آید آن زمانی که  یادم می«
فروش (با غررو و تکبر] کـه بـا حرکـت سـرم موهـاي پشـت گـردنم تکـان          نزدیکترین شراب

 ».رساندم خورد، می می
 قماربازي یکی از افتخارات زندگی جاهلی بود.

 گوید: می )2(شاعر جاهلی
ـــــــــــــا ألباهنـــــــــــــا وحلومهـــــــــــــا  أعريتن

 

ـــــة  ـــــن ريط ـــــا ب ـــــار ي ـــــك ع ـــــاهر وذل  ظ
 

ـــــــــا ـــــــــا وهنينه ـــــــــا أكفاءن ـــــــــايب هب  نح
 

 ونرشــــــــــــب يف أثامهنــــــــــــا ونقــــــــــــامر 
 

زنی؟  مان [که سخاوت نداریم] طعنه می اي ابن رایطه! ما را در مورد گوشت و شیر شتران«
اي اسـت زدودنـی. مـا گوشـت و شـیر       بدان که [اگر وجوه مصرف آن را بیان کنم] این طعنه

اهانـت  هـا   آن زدن و کشـتن شـتران] بـه    دهیم و [با پـی  میمان  شتران را به دوستان و همردیفان
 ».نماییم کنیم و پول گوشت و شیرشان را صرف شراب نوشی و قماربازي می می

 گوید: شد. چنانچه شاعر می گساري عیب محسوب می عدم شرکت در محافل می
ـــــــاجزاً  ـــــــدي ع ـــــــال تري ـــــــتُ ف  إذا هلك

 

ســــــــــاً وال برمــــــــــاً وال معــــــــــزاالً    )3(غُ
 

 .دیوان الحماسه -)1(
 .دیوان الحماسه -)2(
 .دیوان الحماسه -)3(
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گیر را [کـه در   مردم، آهنگ [ازدواج با] مردي ناتوان، پست، درمانده و گوشههرگاه من «
 ».کند] مکن! گساوي شرکت نمی می

گوید: بسـا اوقـات در جاهلیـت یـک فـرد تمـام اهـل و مـالش را در قماربـازي           می قتاده
گرفـت و بـه ثـروتش کـه در      باخت، سپس با غم و اندوه و دست خالی زانوي غم بغل می می

اسباب عداوت و دشمنی ها  آن نگریست. این عمل سرانجام در بین سی دیگر بود، میدست ک
 .)1(آورد را فراهم می

دادنـد و در ایـن    مردم حجاز، اعم از عرب و یهود معامالت ربوي را به کثـرت انجـام مـی   
 رسیدند. روي و اجحاف نیز می زمینه بسا اوقات به زیاده

چند برابرشـدن دیـن در    -1گرفت:  شیوه انجام می در جاهلیت ربا به دو گوید: می طبري
بـود) بـا تـأخیر در     باالرفتن سن حیوان، (اگر دین، حیـوان مـی   -2صورت تأخیر در اداي آن. 

 تحویل آن.
رسـید، طلبکـار بـه     خواسـت و زمـان پرداخـت فـرا مـی      هرگاه کسی از دیگـري پـول مـی   

واهـی در ادایـش    یا اگر می گفت: دوست داري قرضم را اآلن پرداخت کنی و بدهکارش می
کـرد و   را پرداخت مـی اش  داشت، بدهی تأخیر کنی باید اضافه بدهی؟ اگر بدهکار چیزي می

انداخت؛ به عنوان مثال به جاي این که بچـه شـتر    داشت پرداخت دین را به تأخیر می اگر نمی
ه بـه تـأخیر   گرفت. همینطـور هرسـالی کـ    داد، یک سال بعد بچه شتر دو ساله می ساله می یک
بود، نیز  گردید. اگر قرض مورد نظر نقد می افتاد یک سال بر عمر شتر مورد نظر اضافه می می

شد؛ به عنوان مثـال اگـر طلـبش صـد درهـم       به همین شکل در ازاي هر سال تأخیر دوبرابر می
ا هر داد و همینطور ب افتاد، باید دویست درهم می بود و از مدت معین یک سال به تأخیر می می

 .)2(رسید شد تا به سیصد و چهارصد درهم می سال تأخیر صد درهم اضافه می

َما﴿ي:  ذیل آیه تفسیر طبري،رك:  -)1( ۡيَ�ٰنُ ٱيُرِ�ُد  إِ�َّ ن يُوقَِع بَيَۡنُ�ُم  لشَّ
َ
 .]91املائدة: [ ﴾ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  لَۡعَ�َٰوةَ ٱأ

 .59، ص 4ج  تفسیر طبري، -)2(
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ي جاهلی ربا چون امور طبیعی و عادي جریان داشت و به هیچ وجه بین تجارت  در جامعه

َما ﴿ گفتند: طبیعی و ربا تفاوتی قایل نبود و می ْ ٱِمۡثُل  ۡ�َۡيعُ ٱإِ�َّ  .)1(]275: ةالبقر[ ﴾لّرَِ�ٰوا
نمودنـد، هنگـامی کـه مـدت      ي ربوي می گوید: در جاهلیت کسانی که معامله می طبري

در مهلـت بـاز   «گفـت:   رسید، بدهکار به صاحب حـق مـی   پرداخت، دین یکی از آنان سر می
شد:  شدند، گفته می ، اگر به آنان که مرتکب چنین عملی می»پراخت بیفزا، تا در مالت بیفزایم

گفتند: چه تفاوتی دارد که در ابتداي معامله پول را  ، در پاسخ میتان رباست و ناجایز این عمل
 .)2(رسید اضافه کنیم با در انتهاي آن زمانی که وقت باز پرداخت فرا می

گرفـت، یکـی از    ي جاهلی نادر نبود و زیـاد مـورد نکـوهش قـرار نمـی      زنان نیز در جامعه
هایی از  ازدواج همواره داراي معشوقهشان این بود که مردان خارج از چارچوب  عادات رایج

زنان بودند و همچنین زنان داراي دوستانی از مردان بودنـد، در برخـی مـوارد نیـز زنـان را بـه       
 کردند. ارتکاب زنا اجبار می

شان را به ارتکاب زنا  فرماید: در جاهلیت جهت کسب درآمد، کنیزان می ابن عباس 
 .)3(کردند اجبار می

 گوید: می لحضرت عایشه 
 در جاهلیت ازدواج به چهار شیوه وجود داشت:«
ازدواجی که امروز در بین مردم رایج است. مردي جهت خواستگاري نزد ولی دختـر   -1

 آورد. رفت و با پرداخت مهریه، دخترش را به عقد خویش درمی می
گفت: فالنـی را   شد، شوهرش به او می پاك میاش  هنگامی که زن از دوران قاعدگی -2

شدن نطفه بگیر. شوهر در ایـن مـدت کـامالً از زنـش      و از وي جهت حاملهطلب کن 
شـد. هنگـامی کـه     جسـت، تـا حمـل ایـن زن از آن فـرد دقیقـاً روشـن مـی         دوري می

 .»بیع مانند رباست« -)1(
 .69ص تفسیر طبري،  -)2(
 .401، ص 18ج تفسیر طبري،  -)3(
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توانست از زنش کامجویی کند، این عمـل را   شد، شوهرش می بودنش ثابت می حامله
ادند. این نوع ازدواج را د انجام می به داشتن فرزند نجیب و مورد پسندبه خاطر تمایل 

 گفتند. می» نکاح استبضاع«
گرفتنـد. هرگـاه حاملـه     گروهی کمتر از ده نفر از مردان با یک زن تماس جنسی مـی  -3

خوانـد،   آورد، بعد از گذشت چنـد شـبی همـه را فـرا مـی      شد و فرزندي به دنیا می می
از موضـوع  گفـت:   توانست از حاضرشدن امتناع ورزد. زن به آنـان مـی   هیچکدام نمی

ایـن فرزنـد از آن توسـت فالنـی. او      ام، کامالً اطالع دارید، من فرزندي به دنیا آورده
شد و او هـم   اختیار داشت نام هرکس را بگوید، فرزند نیز به همان فرد نسبت داده می

 توانست نپذیرد. به هیچ وجه نمی
ر نیـز از آمـدن   گرفتند. زن مورد نظ شدند و با یک زن تماس می افراد زیادي جمع می -4

هـا بودنـد کـه بـر سـر در       کـرد اینگونـه زنـان همـان فاحشـه      هیچکس جلوگیري نمـی 
توانسـت در   کردند، هـرکس مـی   هایی را جهت معرفی خود نصب می شان پرچم منزل

آمـد، همـه    چنین منازلی براي زنا و فحشا وارد شود. هنگامی که فرزندي بـه دنیـا مـی   
خواندند، آنان با تشخیصی که داشـتند، فرزنـد    را میشناسان را ف شدند و قیافه جامع می

 .)1(»دادند و او نیز حق امتناع ورزیدن نداشت را به یکی از آنان نسبت می

 ي جاهلی زن در جامعه
ي جاهلی در معرض هرگونه ظلم و ستم قرار داشت، حقش حیـف و میـل و    زن در جامعه

ق و یـا فـوت شـوهر حـق ازدواج     الشـد؛ از ارث محـروم بـود و بعـد از طـ      اموالش پایمال می
 .)3(آمد . و همانند سایر کاالها و حیوانات به ارث دیگران درمی)2(نداشت

 باب من قال: ال نکاح إال بولی. الجامع الصحیح،بخاري،  -)1(
 .232ي  ي بقره، آیه سوره -)2(
 .19ي  ي نساء، آیه سوره -)3(
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رفـت، زنـش در    فرماید: اگر کسی پدر یا برادرش از دنیـا مـی   می عبداهللا بن عباس 
را به او ببخشد یا همچنان اش  گرفت؛ دوست داشت آن را نگه دارد تا مهریه اختیار او قرار می

 ي حیات دهد تا این که بمیرد و اموالش به او برسد. ادامه
گذاشت،  مرد و زنی را به جاي می گوید: در جاهلیت وقتی کسی می عطاء بن ابی رباح می

 داشتند. ي کوچکی که از میت باقی مانده بود، نگه می ي متوفا زن را به خاطر بچه خانواده
مـرد و زنـی بـه جـاي      ر و یا پسر کسی مـی گوید: در جاهلیت وقتی که پدر، براد سدي می

انداخت، زن از آنِ او بود؛  گذاشت، هرکس از وارثان زن زودتر روي زن مزبور چادر می می
ي شوهر قبلـی بـا وي ا زدواج نمایـد و یـا بـه عقـد کسـی درآورد و         او اختیار داشت با مهریه

رسـاند، از آن   مـی ش ا را خودش بگیرد. اگـر زن بـه نحـوي خـودش را بـه خـانواده      اش  مهریه
شـد؛ مـرد از    . در جاهلیت حقـوق زن پایمـال مـی   )1(خودش بود و کسی بر وي تسلط نداشت 

شد از او پس گرفتـه   اي که به وي داده می حقوقی برخوردار بود، اما زن حقی نداشت، مهریه
 .)2(شد شد و به خاطر اضرار و تعدي بر حقش نگه داشته می می

گرفت و بسا اوقات به صورت معلق نگـه   و اعراض قرار می مهري از طرف شوهر مورد بی
 .)3(شد داشته می

توانست بـدون هـیچ    . یک مرد می)4(ي مردان بود و بر زنان حرام بود بعضی از غذاها ویژه
 .)5(محدودیتی با چندین زن ازدواج نماید

 رسیده بود.ها  آن ي زنده به گور کردن تنفر از دختران به درجه

 .308، ص 4ج  تفسیر طبري، -)1(
 .231ي  ي بقره، آیه سوره -)2(
 .139ي  ي نساء آیه سوره -)3(
 .140ي  ي انعام، آیه سوره -)4(
 .3ي  ي نساء، آیه سوره -)5(
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گوید: زنده به گـورکردن دختـران    چنانچه میدانی از او نقل کرده است، میهیم بن عدي 
عملی رایج در بین تمام قبایل عرب بود، حداقل ز هر ده نفر یکی حتماً چنین عملـی را انجـام   

 داد. می
هـاي متفـاوتی    ها در مورد زنده به گـورکردن دختـران انگیـزه    زمانی که اسالم آمد، عرب

برسد، این ها  آن ي دختران به غیرت و ترس از ننگی که شاید از ناحیهداشتند؛ برخی به خاطر 
برخی هم به خاطر شکل و صورت دختران مثالً تیره رنـگ بـودن، یـا    دادند.  عمل را انجام می
هاي سفید روي پوست داشتن (برص) و یا فلـج بـودن، ایـن عمـل را انجـام       سیاه بودن، یا لکه

 گرفتند. به فال بد می این صفات راها  آن دادند، چون می
زدند، این عـده را فقیـران و    برخی هم به خاطر ترس از فقر و نابودي دست به این کار می

ف عـرب فرزنـدان آنـان را    دادنـد، برخـی از سـران و اشـرا     تنگدستان قبایل عرب تشکیل مـی 
هنگامی که کـه اسـالم آمـد، مـن سیصـد دختـر را        گوید: بن ناجیه می صعصعۀ. )1(خریدند می

 .)2(سربها دادم و از زنده به گورشدن نجات دادم
شان به ده تا رسید، یکی را قربـانی کننـد،    کردند هروقت تعداد فرزندان بعضی هم نذر می

گفتند:  دادند و می کاري که عبدالمطلب هم انجام داد، برخی هم دختران را به خدا نسبت می
کردند، آخـر خـدا بـه     ا هم به خدا ملحق میمالئکه دختران خدا هستند (العیاذ باهللا). دختران ر

 دختران سزاوارتر است!
کردند. چه بسـا کشـتن نـوزاد     نظیري زنده به گور می بسا اوقات، دختران را با سنگدلی بی

افتاد و زمانی وي را زنده به خاك  دختر به خاطر سفر یا مشغولیتی که پدر داشت، به تأخیر می
هاي تلخ  کرد، از این قبیل موارد حکایت یز را درك میسپرد که بزرگ شده بود و همه چ می

 .)3(کردند ي کوه پرت می بعضی دخران را از قله اند، و گریه آور نقل کرده

 .بلوغ األرب فی أحوال العرببراي آگاهی بیشتر رك: آلوسی،  -)1(
 .األغانی -)2(
 منبع پیشین. -)3(
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 ها اي در بین عرب تعصبات خونین قبیله
اي با شدت و حدت تمام وجود داشت. اساسش را جهالـت و نـادانی    تعصبات خونین قبیله

ـ«شـود:   نمایان میها  آن ي نقل شده از جملهداد که در این  تشکیل می َخـاكَ  انرُْصْ
َ
وْ  َظالًِمـا أ

َ
 أ

 .)1(»برادرت را چه ظالم باشد چه مظلوم، یاري کن« »َمْظلُوًما
خاسـتند، چـه سـتمگر بودنـد چـه       این بود که آنان در هر صورت به یاري همـدیگر برمـی  

 ستمدیده.
 سبت به دیگران براي خود امتیـازات و هایی بودند که ن ي عرب طبقات و خاندان در جامعه

دانسـتند و در بسـیاري از    هایی قایل بودند، به این دلیل از عموم مردم خود را باالتر مـی  برتري
کردنـد، در عرفـات وقـوف     مشـارکت نمـی  هـا   آن ها و کارهاي حتی در مناسک حج بـا  رسم
هــاي حــرام را بــه تــأخیر  مــاه. )2(افتادنــد زودتــر از دیگــران راه مــی نمودنــد، از عرفــات نمــی

 یافـت؛ در بنـی   نسل به نسل انتقـال مـی  ها  آن هاي عالم در خاندان انداختند، مناصب و مقام می
همواره طبقاتی فرو دست بودند، همینطور طبقاتی بازاري و عمومی وجود داشتند که از ها  آن

 ي عربی بود. ت جامعهموقعیت چندانی برخوردار نبودند، اساساً تفاوت طبقاتی یکی از مسلما
شــان بــود؛ زنــدگی صحرانشــینی ایــن  جنــگ و درگیــري از خصوصــایت طبیعــت عربــی

ي سرگرمی  خصوصیت را در وجودشان کاشته بود؛ تا آنجا که جنگ برایشان تبدیل به وسیله
 شده بود.

 )3(:گوید چنین میها  آن یکی از
ــــــــــا ــــــــــاً عــــــــــىل بكــــــــــر أخين  وأحيان

 

 إذا مـــــــــــــا مل نجــــــــــــــد إال أخانــــــــــــــا 
 

به نقل از مفضل ضبی آورده است: نخستین کسی که  فتح الباريحافظ ابن حجر در کتاب مشهور  -)1(
 این جمله را در زمان جاهلیت گفت، جندب بن عنبر بود.

 .199ي  ي بقره، آیه سوره -)2(
 .دیوان الحماسه -)3(
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شویم، اگر کسـی جـز برادرمـان را [بـراي      ور می ضی اوقات به برادرمان، بنی بکر حملهبع«
 ».تهاجم و ستیز]نیابیم

توانسـت   اي نه چنـدان مهـم مـی    جنگ و خونریزي چنان برایشان سهل شده بود که حادثه
موجب بروز جنگی تمام عیار شود. در بنـی بنـی بکـر و بنـی تغلـب دو تیـره از وائـل جنگـی         

هاي زیادي ریخته شـد، علـتش ایـن بـود کـه       دررگفت که چهل سال به طول انجامید و خون
بسوس بنت منقذ را با تیر زده بود که خون و شیر شتر باهم  ي پستان ناقه –رئیس معد  –کلیب 

مخلوط گردیده بود. جساس بن مره به خاطر این جسارت کلیب را کشت. بـه دنبـال آن بـین    
هاي بنی بکر و بن تغلـب جنـگ در گرفـت و نتیجـه چنـان شـد کـه مهـل بـرادر کلیـب            قبیله
دیـده شـدند؛ فرزنـدان یتـیم گردیدنـد،      گوید: هردو قبیله خود را نابود کردند؛ مادران داغ می

 .)1(هایی که دفن نشدند هایی که هیچگاه نخشکید و الشه اشک
همینطور عامل درگرفتن جنگ داحس و غبراء این بود که داحس، اسب قـیس بـن زهیـر    

قیس بن زهیر و حذیفه بن بدر گذاشته شده بود، سبقت گرفـت. در ایـن    ناي بی که در مسابقه
ي بنی اسد در برابر قیس قرار گرفت و به او یک سیلی زد و بدین صورت  اثنا یک نفر از قبیله

هاي دیگر از آن سبقت بگیرند. به دنبال آن قتلی اتفاق  وي را سرگرم کرد و سبب شد تا اسب
گیري از طـرف مقابـل پرداختنـد و در نتیجـه      رت فرزندان و انتقامافتاد و سپس دو قبیله به نص

 .)2(هزاران انسان به قتل رسید
هـا و   اي درهم تنیـده از خونخـواهی   ي جاهلی عرب، تبدیل به شبکه زندگی در بنی جامعه

شـان را بـدان    ها گسترده بود و پـردان، فرزنـدان   ها شده بود که تورش بر تمام قبیله جویی انتقام
هـا و ارزش   کردند. زندگی صحرایی کمبود امکانات زندگی، حرص و آز، کینـه  ش میسفار

اي کـه   را به دریدن، چاپیدن و ربودن واداشته بود؛ به گونهها  آن قایل نبودن به زندگی انسان،

 .أیام العربرك:  -)1(
 همان. -)2(
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اي ربـوده و یـا    دانست در چه لحظه سرزمین شبه جزیره تبدیل به دامی شده بود که انسان نمی
 شود. ترور می

هـاي قدرتمنـد    شدند، تا جایی که دولـت  ها ربوده می شان در کاروان ردم از میان خاندانم
نیاز به حراست و حفاظت شدید پیدا کردند. کاروان خسرو جهت رسیدن به نعمـان بـن منـذر    

شد. نعمان نیز به کمک پاسبانانی از بنی ربیعه کـاروان   در حیره، با حراست شدید فرستاده می
سپرد. هـوذه نیـز تحـت حراسـت شـدید، کـاروان را از        علی حنفی در یمامه میرا به هوذه بن 

ها نیـز کـار مـزدي در نظـر      سپرد و براي تمیمی کرد و به تمیم می سرزمین بنی حنفیه بیرون می
 .)1(با حراست به مأموران خسرو در یمن تحولیش دهندها  آن شد تا گرفته می

 همه گیرشدن فساد
اي براساس اخالق و فضیلت  کوتاه سخن آن که در روي زمین امتی با طبیعت سالم جامعه

ي علم و حکمت، و دینی صحیح و منقـول   حکومتی بر مبناي عدالت و رحمت قیادتی بر پایه
 وجود نداشت. †از انبیاء 

 فروغی در تاریکی
خـورد   ه چشم مـی ها در این تاریکی ب سو از برخی کلیساها و صومعه فروغی ضعیف و کم
درخشد، اما نه تاریکی را از  هایی بس تاریک می تابی بود که در شب که بیشتر شبیه کرم شب

 کردن راه را دارد. برد و نه توان روشن بین می
هاي مختلف  آمد، ناگزیر در سرزمین اگر کسی در طلب علم صحیح و دین حق بیرون می

شـمار و   شد و نهایتاً به کسانی انگشـت  وبرو میشد؛ با فراز و فرودهاي بسیاري ر سرگردان می
هاي کشیِ خـرد   اي که به تخته برد؛ درست مثل کشتی شکسته ها و جوامع پناه می ملت نادر در

 برد. زند و پناه می شده در طوفان چنگ می

 .133، ص 2ج  تاریخ طبري، -)1(
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دار دینی در قرن ششم م کـه در جسـتجوي چنـین     ماجراي سلمان فارسی بزرگترین طالیه
ر کمبود و نـدرت آنـان اسـت؛ وي نـه شـرق را گذاشـت و نـه غـرب را، و         افرادي بود، بیانگ

همواره در راه انتقال از شام به مصول و از موصل بـه نصـیبین و از نصـیبین بـه عموریـه بـود و       
نمود و نهایتاً به آخرین فرد رسید و نتوانست فرد پنجمی را  ییک وي را به دیگري سفارش می

 ه اسالم به سراغش آمد.پیدا کند. در این تاریکی بود ک
 وقتی به شام آمدم از مردم پرسیدم: بهترین فرد در دین کیست؟«گوید:  سلمان می

گفتند: فالن اسقف است در کلیسا. خدمتش آمدم و گفتم: به دیـن شـما عالقمنـد هسـتم،     
یاز دوست دارم با تو در کلیسا باشم و تو را خدمت کنم؛ از تو علم فرا بگیرم و با تو به راز و ن

ي ورود داد، من هم وارد شدم، مرد خیلی بدي بود. مردم را به دادن صدقه  بپردازم. وي اجازه
کرد و  شد، همه را براي خودش ذخیره می آوري می داد؛ چون مقداري صدقه جمع دستور می

بـه   آوري نمـود.  داد، نهایتاً اموال زیادي از طال و نقره براي خـود جمـع   به مساکین چیزي نمی
این عملکردش شدیداً از وي متنفر شدم. هنگامی که مرد، مسیحیان جمع شدند تـا او را   سبب

داد، اما  به خاك بسپارند، قضیه را براي همه باز گفتم که وي شما را به دادن صدقه دستور می
 شان از من دلیل خواستنأ، من هم در جوابها  آن کرد، ي اموال را براي خودش ذخیره می همه
درآوردند و اش  هاي وي راهنمایی کردم. اموال زیادي از طال و نقره از خزانه به خزانه راها  آن

 کنیم، او را به دار آویختند و سنگباران کردند. گفتند: به هیچ وجه وي را دفن نمی
سپس مردي دیگر را جانشین وي کردنـأ، مـن کسـی را زاهـدتر در دنیـا و عالقمنـدتر بـه        

گذراند، به این دلیل محبـتش خیلـی    ب و روزش را به عبادت میآخرت از او سراغ ندارم؛ ش
در دلم جاي گرفت. مدتی در خدمتش بودم، سرانجام هنگام مرگش فرا رسـید، بـه او گفـتم:    

بینی که خواست خداوند به سراغت  ها با تو بودم و خیلی تو را دوست داشتم، اکنون می مدت
دهـی؟ گفـت: پسـرم! امـروز      چه دستور می کنی و به آمده است، مرا به چه کسی سفارش می

اي که من بودم، سراغ ندارم؛ مردم نابود شدند و همه چیـز را تبـدیل    کسی را بر آیین و عقیده
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کردند، رها ساختند. اکنون فقط یک مرد  ها عمل می نمودند و بسیاري از چیزهایی را که بدان
 کیش است. در موصل سراغ دارم، پیش او برو. او با من هم

چون او مرد و به خاك سپرده شد، خود را به موصل رساندم و به اسـقف موصـلی گفـتم:    
فالنی هنگام مرگش مرا سفارش کرد که به تو بپیوندم، او نیز پذیرفت. ایـن فـرد را نیـز ماننـد     

اي بود. دیري نگذشت کـه مـرگش فـرا رسـید؛ بـه وي       راهب قبلی یافتم؛ انسان خیلی شایسته
خواسـت کـه بـه تـو بپیونـدم؛ و       مرگش من را به تو راهنمایی و از من مـی گفتم: فالنی هنگام 

 کنی؟ اکنون تو نیز با امر خدا مواجه هستی، مرا به چه کسی سفارش می
خویش سراغ ندارم، مگر فردي در نصیبین، خودت را به ي  گفت: پسرم! کسی را بر عقیده

ین رساندم، موضوع را براي راهـب  او برسان. هنگامی که مرد و دفن گردید، خودم را به نصیب
آنجا بازگو نمودم، او نیز موافقت نمود. مدتی را نزد او ماندم، او را نیز انسانی شـریف هماننـد   
راهب قبلی یافتم. مدتی نگذشت که مرگ این یکی نیز فرا رسید. هنگام وفات به وي گفـتم:  

ست که به تو پیوندم، اکنـون  فالن کس مرا سفارش کرد که نزد فالنی بروم، او نیز از من خوا
 دهی؟ تو چه سفارشی داري و چه دستوري به من می

او گفت: پسرم! سوگند به خدا! کسی را که بر آیین ما باشد سـراغ نـدارم، جـز فـردي در     
 عموریه، اگر دوست داري خودت را به او برسان.

جریـان را   هنگامی که مراسم تدفین و تکفینش تمام شد، خـودم را بـه عموریـه رسـاندم و    
براي آن راهب نیز بیان کردم، او نیز موافقت نمود. این راهـب را نیـز در سـیره و روش ماننـد     

ها یافتم، در این مدت که در خـدمتش بـودم مقـداري درآمـد داشـتم و چنـد تـا گـاو و          قبلی
گوسفند براي خودم فراهم آوردم. مدتی نگذشت که اجل این یکی نیز فرا رسید. در آخرین 

به وي گفتم: فالن کس مرا نزد فالنی فرستاد. او نیز مـرا سـفارش کـرد کـه بـه فـالن       لحظات 
کنی و به من چه  کس بپیوندم، این یکی هم مرا پیش تو راهنمایی کرد، اکنون چه سفارش می

 دهی؟ دستور می
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کنم کسی وجود داشته باشد که عقیده و آیینش مثل ما باشد، تا  او گفت: پسرم! گمان نمی
ا پیش او راهنمایی کنم، اما اکنون زمان بعثت پیامبري فرا رسـیده اسـت کـه بـر دیـن      من تو ر

کند کـه از   کند و به سرزمینی هجرت می شود و از سرزمین عرب ظهور می ابراهیم معبوث می
هاي آتشفشـانی پوشـیده شـده اسـت (حـرتین) و نخلسـتان دارد، آن پیـامبر         دو طرف با سنگ

پـذیرد و در بـین دو کـتفش     کند؛ صدقه نمی ست؛ هدیه قبول میعالیمی دارد که پوشیدنی نی
 .)1(»توانی خود را به این سرزمین برسانی، پس دریغ نکن مهر نبوت است. اگر می

مطلب فوق را امام احمد بن حنبل با سندي از ابن عباس از سلمان روایت کرده است، حاکم نیز در  -)1(
ترین و  آن را آورده است، روایت از لحاظ اتصاف سند و عدالت روایانش از صحیح مستدرك

 ي جاهلیت و اوضاعِ دینی آن زمان است. هاي تاریخی در باره ثیقه

                                           





 
 
 

 :فصل دوم
 نظام سیاسی و مالی در دوران جاهلیت

 مطلقسلطنت 
دوران جاهلیت نمایی از حکومت استبدادي و ظالمانه بود؛ سیاست در این دوران براساس 

هاي ویژه بود، در بین ایرانیان خاندان ساسـانی   گسیخته و مطلق و تقدیس خاندان سلطنت عنان
شان در حکومت یک حق خدایی است و از جانب خداوند به آنـان داده   معتقد بودند که حق

بردند، تا  ن جهت تحکیم باور در اذهان رعیت تمام تالش خویش را به کار میشده است، آنا
 ، اذعان کنند.هاست آن رعیت به عنوان یک عقیده به حق مقدس پادشاهی که از آنِ

دانستند و بر ایـن بـاور بودنـد کـه آسـمان مـذکر و        ها امپراتورها را فرزند آسمان می چینی
آسمان و زمین کاینات به وجود آمده است و امپراتـور   ي ازدواج زمین مونث است و از نتیجه

 .)1(نخستین فرزند این زوجین است
به اعتقاد آنان امپراتور به عنوان یگانه پرد ملت اجازه داشت طبق میل خویش هرکـاري را  

 ».تو نسبت به امت هم پدري و هم مادر«گفتند:  انجام دهد، خطاب به امپراتور چنین می
یان یا تاي تسـونگ وفـات یافـت، در سرتاسـر چـین مـردم لبـاس         ري لیزمانی که امپراتو

هـاي خـود را خـونین     سوگ بر تن کردند و ملت سخت در غم فرو رفت. شمار زیادي چهره
 شان را در کنار نعش چسباندند. هاي کردند، برخی موهاي خود را کندند و برخی هم گوش

بـود؛ ماننـد دولـت روم کـه      ها سیاسـت براسـاس تقـدیس ملـت و وطـن      در برخی از ملت
هـاي دیگـر جـز     بزرگداشت مـیهن و ملـت روم را مـالك قـرار داده بـود و کشـورها و ملـت       

دهنـد، جایگـاه دیگـري     هایی که خون را به مرکـز انتقـال مـی    خدمتگزار مصالح وي و شریان
 نداشتند. در این راستا دولت به هیچ مبدأ و اصلی احترام قایـل نبـود، هـر شـرف و ارزشـی را     

 از جیمز کارکردن. تاریخ چین -)1(
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کیشـی و اشـتراك در    داشت؛ هیچ کشوري را هـم  کرد، هر ظلم و ستمی را روا می پایمال می
داد، در هـیچ   کشـی نجـات نمـی    دولـت، از ایـن سـتم و حـق     عقیده یا اخالص و وفـاداري بـه  

حق حاکمیت بر خویش را داشته باشند و در سرزمین ها  آن شرایطی حاضر نبودند بپذیرند که
ي شتري بودند که گاه براي سواري مورد  به مثابهها  آن مند شوند، خود از حقوق خویش بهره

مانـدن و شـیردادن    ي زنده دوشند و صرفاً به اندازه گیرد، گاه نیز شیرش را می استفاده قرار می
 شود. جلویش علق گذاشته می

 گوید: ) در مورد دولت روم میRobert Briffaultروبرت بري فلت (
فراوان مانند رشوه و غیره عامل اصلی فروپاشی و سـقوط دولـت    هاي مفاسد و نابهنجاري«

ناپذیري با واقعیت مواردي بود که از آغاز ظهور ایـن   روم نبود، بلکه فساد و شرارت و انطباق
 دولت وجود داشت و در تمام ابعاد آن ریشه دوانده بود.

طعـاً نخواهـد   گفتـه اسـتوار باشـد، ق    هر نهادي بشري که بـر بنیـادي سسـت از مـوارد پـیش     
توانست با هوشیاري و کوشش خود را رهایی بخشد. دولت روم نیز از آنجایی کـه بـر چنـین    

پاشید، از طرفی دیگر دولت روم ابـزاري بـود    مفاسدي استوار بود، ناگزیر باید روزي فرو می
ي ملت، کسـانی کـه    اي کوچک، به حساب توده شدن رفاه و آسایش براي طبقه جهت فراهم

گردیـد. در دولـت    برداري مـی  بهرهها  آن ي کوچک از شد و به نفع طبقه مکیده میشان  خون
روم تجارت با امنیت و عـدالت تمـام در حـال انجـام بـود، ایـن دولـت در قـدرت اجرایـی و          
قانونمندبودن و شایستگی سرآمد تمام کشورها بود، اما تمـام ایـن محاسـن نتوانسـت آن را از     

 .)1(»هات اساسی نجات دهدها و اشتبا عواقب نابسامانی

 حکومت روم در مصر و شام
 گوید: دکتر آلفرد. ج. بتلر در مورد حکومت رومیان در مصر می

)1(- Robert Briffault .the making of Hummahity. p. 159  
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کرد و آن قاپیدن امـوال   حکومت رومیان در مصر جز یک هدف، چیزي دیگر دنبال نمی«
رفـاه  رعیت و در اختیار زمامداران قراردادن بود؛ هیچگاه نیندیشید که هدف از حاکمیـت را  

دهـی وضـعیت    رعیت و بهبود وضعیت مـردم پیشـرفت در زنـدگی تهـذیب اخـالق و سـامان      
اقتصادي مردم قرار دهد. با این توضیح حاکمیتی که وجود داشت حاکمیت بیگانگان بود که 

اش  صرفاً متکی بر زور و قدرت بود و هـیچ نـوعی شـفقت و ترحمـی بـر ملـت تحـت سـلطه        
 .)1(»نداشت

 گوید: ر مورد حکومت روم در شام مییک مؤرخ عرب شامی د
هـاي داخلـی کـه داشـتند، بـا       برخورد رومیان حاکم بر شام با وجـود مشـکالت و بحـران   «

شان پیـر و فرسـوده شـد، بـه بـدترین وضـعیت از        شامیان عادالنه و نیکو بود، زمانی که دولت
ن بـه عنـوان   شـا  بردگی و زبونی دچار شدند، مردم شام به عنوان شهروندان رومـی و سـرزمین  

شان  رعیتی غریب و بیگانه بودند، بسا اوقات فرزندانها  آن شد، بلکه سرزمین رومی تلقی نمی
گیري و ظلـم و   فروختند. برده نمود، می شان سنگینی می را جهت پرداخت مالیاتی که بر دوش

زرگی هاي ب نمود، با همان بازوهاي ناتوان و ضعیف دولت روم مراکز و کارگاه ستم بیداد می
 .)2(»را در شام احداث نمود

شـان جنـگ و درگیـري     کردند، با آغاز حکومت رومیان هفت صد سال بر شام حکومت«
استبداد و خودخواهی و قتل و کشتار نیز شروع شد، یونیان نیز سیصد و شصت و نـه سـال بـر    

آز سوز مظالم و مفاسد وحرص و  هاي خانمان شام حکومت کردند، در دوران آنان نیز جنگ
ترین دورانی بود که ملـت   ترین و شوم سختها  آن یونیان به آخرین درجه رسیده بود، دوران

 .)3(»شام آن را پشت سر گذرانده بود

 ، ترجمه به عربی محمد فرید ابوحدید.لمصرفتح العرب رك: بتلر، ج، آلفرد،  -)1(
 .101، ص 1رك: کردعلی، خطط الشام، ج  -)2(
 .103، ص 1پیشین، ج  -)3(
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هاي تحت تلسط رومیان و ایرانیـان بـه هـیچ وجـه از      توان گفت که سرزمین به اختصار می
حتی در مراکز دولـت نیـز   ها  آن حکومت بیگانگان راضی نبودند و اوضاع سیاسی و اقتصادي

 نابسامان بود.

 نظام مالیات و خراج در ایران
نظام مالی و سیاست اقتصادي در ایران ثابت و عادالنه نبود، بلکه اکثراً ظالمانـه و نابسـامان   

 گیر و اوضاع سیاسی و نظامی بود. هاي مالیت و در بسیاري موارد تابع سنت
 گوید: میایران در عهد ساسانیان ي کتاب  نویسنده

ي مالیـات از خیانـت و غصـب امـوال مـردم       آوري مالیـات در محاسـبه   کارگزارانِ جمـع «
کرد دخل و خرج دولـت ثابـت نبـود،     کردند، از آنجا که هر سال مالیت تغییر می اجتناب نمی

اي  هزینـه هـا   آن ي کرد که دولت جهت تأمین بودجه هاي ناگهانی بروز می در مواردي جنگ
خیز غربی به خصوص بابـل   داد و بیشتر مناطق حاصل ها را افزایش می مالیات نداشت و ناگزیر

 .)1(»گرفت هاي سنگین قرار می هدف این مالیات

 هاي پادشاهان ها و خزانه گنجینه
شـد، از رزوگـاران    اي ناچیز صـرف آبـادانی کشـور مـی     ي دولت هزینه در ایران از بودجه

نقدینگی و اشیاي گرانقیمت و نایاب را براي خود ذخیـره  کهن پادشاهان ایران عادت داشتند 
 .)2(کنند

م  608 – 607را به قصري جدیـد کـه در سـال    اش  زمانی که خسرو دوم در مداین دارایی
 375رسید. این رقـم معـادل    میلیون مثقال می 468ي طاهایش به  ساخته بود، انتقال داد، ذخیره

 .106، ص ایران در عهد ساسانیان -)1(
 .162، ص ایران در عهد ساسانیان -)2(
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 800اش  میلیون فرانک طال اسـت، در سـیزدهمین سـال حکـومتش موجـودي طـال در خزانـه       
 .)1(میلیون مثقال بود

 ي ایران ي عمیق طبقاتی در جامعه فاصله
ــود؛ در مقابــل فقــر و بــدبختی نصــیب اکثــر  ســرمایه و تــوانگري از آنِ افــراد معــدو دي ب

 شهروندان ایرانی بود.
تـرین   از پربـارترین دوران ایـران و از عـادل    ایران در عهد ساسانیاني کتـاب   نویسنده

 گوید: پادشاه آن یعنی خسرو انوشیروان می
اصالحاتی که خسرو در نظام مالی مملکت ایجاد کرد، در راسـتاي مصـالح مـالی دولـت     «
 بردند. ي مردم مثل گذشته همچنان در بدبختی و فقر به سر می ه ملت، بلکه تودهبود ن

هـاي زیـاد و بـدبختی مـردم طبقـات پـایین بـه         تبعیضات نسبی در بین طبقات جامعه فاصله
ي یونانی را سراسیمه کرد و آنـان را واداشـت کـه بـه انتقـاد از       آور بود که فالسفه قدري رنج

 نمودند: ار میجامعه بپردازد. آنان اظه
ي ایران، قدرتمندان، ضعیفان را پایمال و با ظلم و سنگدلی تمام با آنان برخـورد   در جامعه

 .)2(»کنند می
هـا ثروتمنـد و بـا نفـوذ در دسـتگاه حکـومتی        هـا ونسـل   هاي دولتی به بعضی خاندان پست

 اختصاص یافته بود.
)Robert Briffault گوید: می) از نظام طبقاتی موجود در دولت روم 
اي اجتماعی به زوال و فروپاشی دچار شود، مسؤوالن امر جز  معموالً اگر دولت یا مؤسسه«

ي دیگـري ندارنـد، دولـت     این که آن دولت یا مؤسسه را از حرکت و تحول باز دارند، چاره
ي طبقاتی بـود. در ایـن جامعـه هـیچکس      روم نیز در دوران انحطاط خویش تابع نظام جائرانه

 .611، ص ایران در عهد ساسانیان -)1(
 .590، 589، صص ایران در عهد ساسانیان -)2(
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ي پـدرش را در پـیش    ي خـویش را تغییـر دهـد، پسـر نـاگزیر بایـد حرفـه        نداشت حرفـه حق 
 .)1(»گرفت می

 وضعیت کشاورزان در ایران
کـرد، بـه همـین دلیـل      ي مردم سخت سنگینی می هاي جدید و متنوع بر دوش توده مالیات

مالیـات   شان دست کشیده بودند و بسیاري به خاطر فرار از بسیاري از کشاورزان از کشاورزي
شان نبود و هدفی که اصـالً   و فرار از خدمت سربازي براي دولتی که به هیچ وجه مودر عالقه

هـاي کـاذب    ها پناه برده بودند، بیکاري و جنایات و شغل ورزیدند، به صومعه به آن عشق نمی
 به کثرت رایج شده بود.

ز زمین و وابسـته بـه   بردند؛ آنان جزیی ا کشاورزان در بدبختی و فالکت سختی به سر می«
شدند.  شد و به هرکاري نیز مجبور می کار گرفته میها  آن آن بودند؛ بسا اوقات بدون دستمزد

کردنـد؛   گوید: کشاورزانِ بیچاره پشت سر سـپاهیان پیـاده حرکـت مـی     امیان مارسیلینوس می
تشویق را  بود. هیچگاه توقع دریافت مزد و حقوق و یا پاداش وها  آن گویا برگی ابدي نصیب

 .)3(»شان بود ي غالمان با آقایان ي کشاورزان با صاحبان اراضی مانند رابطه . رابطه)2(نداشتند

 ظلم و استبداد سیاسی
یهود در شام و عراق و یعقوبیان در مصر سخت مورد سـتم و فشـار قـرار گرفتنـد، حکـام،      

ي دسـت   دم را بازیچـه کردند. خون، مال، حیثیت و آبروي مـر  استبداد خطرناکی را اعمال می
خویش قرار داده بودند، مسؤوالن و صاحبان حل و عقد، براي شنیدن شکایات مـردم گـوش   

اي حتمی و مصیبتی ماندگار تلقی  شنوا نداشتند، تا آنجا که مردم این اوضاع نابهنجار را فیصله
 دادند. کردند، و بسا اوقات مرگ را بر زندگی ترجیح می می

)1(- the Making of hummanity . p. 160 

 .324منبع پیشین، ص  -)2(
 .424منبع پیشین، ص  -)3(
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 جملیتمدن جعلی و زندگی ت
زندگی توأم با رفاه و آسایش بر مدرم دو دولت ایران و روم سخت چیره شده بود؛ امواج 

را از پاي درآورده بود و همگی تـا گلـو   ها  آن سهمگین تمدن جعلی و زندگی پرزرق و برق
در آن غرق شده بودند؛ پادشاهان ایران و روم و امراي این دو دولت در غفلت عمیقی به سـر  

گیري از دنیا آرزویـی دیگـر نداشـتند، بـه خوشـگذرانی و عیاشـی        جز لذت و بهرهبردند؛  می
هـا از حـد    ببدون حد و مرز روي آورده بودند و در استفاده از امکانـات زنـدگی و ولخرجـی   

 گذشته بودند.
هزار اسب و تعداد بیشماري از امکانات رفاهی و قصـرهاي   50هزار زن،  12خسرو پرویز 

 .)1(را در اختیار داشت، کاخ وي نمودگاري از شکوه و ثرت بودمجلل و مظاهر ثروت 
 گوید: مکاریوس می

در تاریخ نقل نشده که هیچ پادشاهی مانند خسـروان ایـران، عیـاش و خوشـگذران بـوده      «
هاي گرانقیمت براي  باشد، از خاور دور گرفته تا خاور نزدیک از تمام شکورها هدایا و تحفه

. زمانی که بـر اثـر فتوحـات اسـالمی از عـراق بیـرون رانـده        )2(شد  خسروان ایران فرستاده می
شان آن قر لبـاس، ظـروف، وسـایل قیمتـی و نایـاب کاالهـاي لـوکس و         هاي شدند، در خزانه

 ».قیمتی لوازم آرایشی و غیر به جاي گذاشتند که قیمتش قابل برآورد و سنجش نبود
گوینـد: مـا    مهـر و مـوم شـده بودنـد، مـی      هاییی پر از سبد یافتند که ها در پی فتح قبه عرب

گمان کردیم که خوراکی است، اما هنگامی که بازش کـردیم، دیـدیم ظـروف طـال و نقـره      
 .)3(است

نگاران عرب فرش بهارستان خسرو را که در فتح مداین به غنیمت درآمـد، اینگونـه    تاریخ
 اند: توصیف کرده

 .90)، ص 1898(چاپ تاریخ ایران مکاریوس، شاهین،  -)1(
 .211پیشین، ص  -)2(
 .طبري -)3(
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، تزیینـاتش  از طـال اش  ریب زمینهمتر بود؛ فروشی به مساحت یک ج 60×60فرش مزبور «
هاي تصویر ماننـد را نشـان    ها از حریر بود؛ آب طال راه ها با جواهر و برگ با نگین، تصیر میوه

اش  ي آن بنایی شبیه صومعه بود؛ حواشی ي جویبارها بودند و در میانه ها به مثابه داد و نگین می
زمینـی مزروعـی و سرسـبز در ایـام بهـار      را بـه صـورت   اش  هینـ هاي طـال، زم  از حریر و شاخه
از این فرش در ایام زمستان و فصل خزان هنگامی کـه از گـل و سـبزه    ها  آن درآورده بودند،

نوشـی کننـد، روي ایـن فـرش      خواسـتند بـاده   کردند. هنگامی که مـی  خبري نبود، استفاده می
 .)1(»اند آمدند؛ گویی در باغ سرسبز نشسته می

 ان رفاه و آسایشی است که سرزمینِ ایران به آن رسیده بود.این نمونه بیانگر میز
 روم چنین وضعیتی داشت.ي  شام نیز تحت سیطره

دو تمدن ایران و روم ماننـد دو اسـبی بودنـد کـه در عیاشـی و امکانـات خوشـگذرانی بـا         
شان در شام به میزان وصـف ناپـذیري از رفـاه و     همدیگر رقابت داشتند؛ قیصرها و نمایندگان

ایش رسیده بودند، در بار، قصرها و محافل شرب و نـوش مقـدار زیـادي از آالت رفـاه و     آس
حفـل جبلـه بـن     )2(ه بود. حسان بن ثابت شاعر مخضـرمی اسباب آسایش را در خود جاي داد

أیهم غسانی را اینگونه وصف نموده است: پنج کنیزك آوازخوان رومی را دیدم که با لحـن  
خواندنـد و پـنج تـاي دیگـر بـا لحـن مـردم حیـره آواز          آواز مـی  رومی با ابزار موسیقی رومی

ها را ؛یاس بن قبیصه به وي اهدا کـرده بـود، کنیزهـاي زیـادي را از      این کنیزك خواندند. می
 فرستادند. سرزمین مکه و اطرافش نیز به مجلس وي می

ن و هـاي یـاس، یاسـمی    نشست، مجلسش را با انـواع گـل   وقتی که جبلّه براي میگساري می
کردنــد و در تابســتان و زمســتان مشــک و عنبــر مخصــوص آن فــص را در   غیــره تــزیین مــی

 چرخاندند. هاي طالیی می سینی

 .178، ص 4، ج طبري -)1(
 شوند (د.ن.) نامیه می آن دسته از شاعران که هم اسالم و هم جاهلیت را درك کرده باشند، مخضرم -)2(
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هـایی از پوسـت    هـاي تابسـتانی و در زمسـتان پوسـتین     در تابستان وي و همراهـانش لبـاس  
 .)1(پوشیدند گورخر و پلنگ می

متوسـط اغلـب در پـی پیـروي از      هاي اشـراف و افـراد طبقـات    داران، خاندان امرا، سرمایه
تقلید ها  آن شان از کوشیدند در لباس، خوراك، مجالس و آسایش عملکرد شاهان بودند و می

دادند، به همین دلیل سطح زنـدگی   وفق میها  آن کنند و زندگی خویش را بر عادت و رسوم
اي را کـه   نفر هزینهشان سخت پیچیده شه بود، بسا اوقات تنها یک  بسیار باال رفته بود و تمدن
پوشـاند، صـرف لبـاس و خـوراك      کرد و یا مردم یک قریـه را مـی   مردم یک قریه را سیر می

زد؛  هـایی مـی   نمود، باید هر انسانی شریف و داراي مقم، دست به چنین ولخرجـی  خویش می
گرفـت و انگشـت نمـاي عـام و خـاص       در غیر این صورت حتماً ورد طعنه و کنایـه قـرار مـی   

 شد. می
گوید: مردم ایران به میزان اصل و نسب خویش در بین طایفـه بـراي خـود کـاله      عبی میش

رسید، قیمت کالهش صد هزار درهـم   دیدند، کسی که در شرف به حد اعلی می تدارك می
این دسته بود، قیمت کالهش که نگین از جواهر داشت صـد هـزار درهـم     بود، هرمز چون از

منـوط بـه متعلـق بـودن بـه یکـی از       هـا   آن ي در جامعـه  بـودن شـرف و بزرگـی    . کامـل )2(بود 
 گانه بود. هاي هفت خاندان

اُزاریه در زمان خسرو حکمران حیره بود، وي به نصف شرف رسیده بود و به همین جهت 
هـزار   70هایی که رستم به تن داشـت بـه    . لباس)3(ش نیز پنجاه هزار درهم قیمت داشتکاله

 .)4(صد هزار درهم قیمت داشتدرهم فروخته شد و تنها کالهش 

 .2، ص 1، ج األغانیرك: اصفهانی، ابوالفرج،  -)1(
 .6، ص 4، ج طبري -)2(
 .11پیشین، ص  -)3(
 .134پیشین، ص  -)4(
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مردم با این تمدن مرفه و عادات فاسد آن زندگی را به سـر نمـوده بودنـد و بـه آن خـوي      
مشکل بود که ها  آن شان قرار گرفته بود. بنابراین، براي اي که طبیعت دوم کرده بودن، به گونه

ذرانی و عیاشی اي هم که شده از این خوشگ ترین شرایط فقر و اضطرار لحظه حتی در سخت
گوینـد: هنگـامی کـه یزدگـرد      فاصله بگیرند و با زندگی ساده و طبیعـی دمـی بگذراننـد، مـی    

آخرین پادشاه ایرانیان از مداین گریخت، با خود هزار آشپز، هزار خواننده، هراز مربی پلنگ 
 .)1(شمرد و هزار مربی شاهین همراه نمود و هنوزهم این تعداد را کم می

آب خواسـت؛ در لیـوانی زبـر و چـوبی      اهواز در خدمت حضرت عمر  هرمزان پادشاه
تـوانم در   برایش آب آوردند، چون چشمش به لیوان افتاد، گفت: اگر از تشـنگی بمیـرم نمـی   
 .)2(چنین لیوانی آب بنوشم، دوباره در ظرفی که مرود پسندش بود برایش آب آوردند

 ها آور مالیات افزایش سرسام
ها چند برابرشدن مالیت و وضـع قـوانینی بـود     ها و عیاشی خوشگذرانیطبیعی این ي  نتیجه

شـد.   وران، اعمـال مـی   که جهت حیف و میل اموال کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و پیشـه 
کرد و  هاي مردم سنگینی می ها تا مرز به ستوه درآوردن مردم باال رفته بود، بر شانه این مالیات

 کمرها را خم کرده بود.
 گوید: میایران در عهد ساسانیان ي کتاب  ندهنویس

پادشاهان ایران به پذیرفتن هدیه و تحفه از رعیت عادت کرده بودند، این عمـل را آیـین   «
نامیدند، آیین چیزي غیر از مالیت رسمی بود، در ایام نـوروز و جشـن مهرگـان بـه زور از      می

ي  هـاي ویـژه   صی پادشاه و هزینـه گرفتند، معادنِ طال در ارمنستان، ملک خصو مردم هدیه می
 .)3(»وي بود

 .681، ص ایران در عهد ساسانیانرك: کریستین، آرتو،  -)1(
 .161، ص 4، ج تاریخ طبري -)2(
 .161ص  ،ایران در عهد ساسانیانرك: کریستین، آرتو،  -)3(
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 گوید: مؤرخ عرب شامی می
 ملت شام موظف بود که جزیه، عشر حبوبا،ت مالیت اموال و مالیت سرانه را بپردازد.«

هـاي کاشـت    ملت روم داراي درآمدهاي مهمی از قبیل گمرکـات، معـادن، مالیـت زمـین    
داد، و از دولـت   اجـاره مـی  » عشارین«هایی به نام  شرکترا به ها  آن ها بود که گندم و چراگاه

نمود، در هر والیتی چنـدین شـرکت بـود؛ هـر شـرکت داراي       هم حق مالیات را بازخرید می
آوري مالیـت بـود کـه در لبـاس بزرگـان ظـاهر        کارمندانی از قبیـل کاتبـان و مـأموران جمـع    

گرفتنـد، بسـا اوقـات شـهروندان را      شان بود از مردم می شدند و اغلب بیشتر از آنچه وظیفه می
 فروختند. ها می همانند برده

 یک نفر، سیاست امپراتوري روم را به اختصار اینگونه بیان نموده است:
چیند، نه این کـه از ریشـه بکنـد؛ امپراتـوران روم دو      چوپان خوب پشم گوسفندش را می

ند؛ امـوال فراوانـی از آنـان را    کرد قرن تمام به چیدن (زواید) ساکنانِ قلمرو خویش بسنده می
 .)1(»کردند هواره امپراتوران را از دشمنان خارجی حمایت میها  آن کردند و متقابالً چاپول می

 ي بدبخت توده
 کامالً متفاوت تقسیم شده بودند: ،ي بدینگونه شهروندان دو مملکت به دو طبقه

شان و کسانی که  ها و طوایف خانوادهداران، درباریان و  ي پادشاهان، امرا، سرمایه طبقه -1
ارتباط داشتند؛ این دسته در کمال رفاه و آسایش در بین گلزارها و چمنزارها ها  آن با

هایشان از دیبا و ابریشـم   هایشان از طال و نقره بود و خانه کردند؛ نعل اسب زندگی می
 فرش بود.

کـارگران، در بـدبختی    وران و ي کشاورزان، صنعتگران، خرده بازرگنـان، پیشـه   طبقه -2
شـان را از   هاي کمرشکن توان بردند؛ زیر بار مشکالت زندگی و مالیت تمام به سر می

زدند؛ هماننـد حیوانـات زنـدگی     و زنجیرها دست و پا می ها دست داده بودند، در غل

 .47، ص 5، ج خطط الشامکر: کردعلی،  -)1(
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آوردن  در زندگی جز کارکردن براي دیگران و بدبختی بـه خـاطر فـراهم    کردند؛ می
شـدند،   یبی دیگر نداشتند و هر وقت از این زندگی تلخ خسته میآسایش دیگران نص

کردنــد و هروقــت نفــس راحتــی  بـا مســکرات و ابــزار لهــو و لعــب خـود را آرام مــی  
فرســا،  آوردنــد، علــی رغــم ایــن زنــدگی تــوان کشــیدند، بــه محرمــات روي مــی مــی
لـی  زنـدگی از طبقـات بـاال تقلیـد کننـد، ایـن موضـوع خی       هاي  شیوه کوشیدند در می

هایی بود که در راه زندگی ساده و تـوأم بـا قناعـت، متحمـل آن      آورتر از سختی رنج
شان را تیره و تار صفایشان را آلـوده و خاطرشـان    شدند، این پدیده بود که زندگی می

 کرد. را به خود مشغول می

 نگر و فقر خطرناكیادارایی طغ
اخالق برتر و مبادي واال، در جهان آبـاد و متمـدن در بـین     †بدین طریق رسالت انبیاء 

 ي طغیانگر و فقر خطرناك از دست رفت. دو قطب، سرمایه
انسان توانگر با اشتغال به رفاه و آسایش خویش از دین پرداختن به آخرت و اندیشیدن در 

خـاطر   ي مرگ و پس از مرگ، کامالً غافل شده بـود، همینطـور کشـاورز یـا کـارگر بـه       باره
تنهـا  هـا   آن هـاي  مشکالت و هموم زندگی نیز از دین فراموش شده بـود، زنـدگی و خواسـته   

 آرزوي فقیر و توانگر بود.
کردنـد   چرخید، مردم به دین و آخرت هیچ توجهی نمی چرخ زندگی با قدرت تمامی می

 و اصالً فرصتی براي امور مربوط به روح، قلب و مفاهیم واالي انسانی نداشتند.

 ویري از جاهلیتتص
یکی از دانشمندان بزرگ اسالم با مهارت کامل تصویر جالبی از جاهلیـت بـه دسـت داده    

 )1(:است

 باشند. ) می1176 –ایشان شیخ االسالم احمد بن عبدالرحیم معروف به شاه ولی اهللا دهلوي (م  -)1(
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هاي دنیا فـرو   هاي طوالنی وارث خالفت شدند، در لذت ها قرن زمانی که رومیان و عجم«
نـات  آوردنِ امکا رفتند، آخرت را به فراموشی سپردند، شیطان بر آنـان غلبـه نمـود، در فـراهم    

هاي دور جهت استخراج و  زندگی فرو رفتند و بدان فخرجویی کردند، دانشمندان از سرزمین
آمدند، آنان همواره آن امکانات را  شان می دقیق زندگی و امکانات آن به سراغهاي  بیان شیوه

کردنـد، ایـن وضـعیت تـا جـایی       افزودند و به خـود مباهـات مـی    ها می بستند و بدان به کار می
پوشـید کـه قیمـتش از صـدهزار درهـم       بود که اگر کسی از رؤسا کمربند یا تاجی می رسیده

هـاي   کردند، همینطور اگـر قصـر باشـکوه، حمـام، اسـتخر، بـاغ       کمتر بود، وي را نکوهش می
هـا متنـوع    هـاي گرانقیمـت و خـوراکی    هـاي تیزتـک، غالمـان زیبـاروي، لبـاس      متنوع، اسـب 

 شد). افیان مواجه میهاي سرزنشگر اطر داشت (با نگاه نمی
کنید، براي مقایسه کافی اسـت، تمـام    آنچه امروز در زندگی مقامات کشوري مشاهده می

گـذارد   شان پا بیـرون مـی   شان ریشه دوانده بود و تنها زمانی از قلب این موارد در بنیاد زندگی
اندام مدنیت درمان سراسر  ها آفتی بزرگ و دردي بی شان پاره شود. در اثر این پدیده که قلب

روستایی و شهري و توانگر و بینوا، همه و همه زیر چنگال این آفت آن روز را فرا گرفته بود. 
هـا و مشـکالت بیکرانـی مواجـه شـده       درآمده بودند و دست به گریبانش شده بودند و با رنج

 بودند.
بـه  آمـد،   ي هنگفت، هرگـز بـه دسـت نمـی     بدیهی است که امکانات مزوبر، جز با سرمایه

ها بـر کشـاورزان و تـاجران و     هاي کالن هم جز با چند برابرنمودن مالیات آمدن سرمایه دست
 ها ممکن نبود. آن فشارآوردن بر

کردنـد، بـه    گرفتند و اگر اطاعت مـی  ورزیدند، مورد شکنجه و قتل قرار می اگر امتناع می
شـیدن آب بـه کـار    آمدند که صرفاً جهت کـوفتن دروکـردن و ک   ي االغ و گاوي درمی منزله

اي از رنج و زحمـت رهـایی    یابد، و آنگاه لحظه شود و به این منظور نیز پرورش می گرفته می
 نداشتند.
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براي سعادت اخروي هیچ تـوجهی نداشـتند، و اساسـاً قـدرت آن را نیـز از      ها  آن بنابراین،
را مـورد  ي وسیع، یک نفر هـم نبـود کـه دیـنش      دست داده بودند و بسا اوقات در یک منطقه

 .)1(»توجه قرار دهد

 االرتفاقات و اصالح الرسوم مۀ، باب أقالغۀاهللا البا حجۀ -)1(
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 :فصل اول
 در اصالح و دگرگونی †ي انبیا شیوه

 با آن مواجه شد صجهانی که محمد 
اي  بنایی بود که با زلزلـه ون مبعوث شد، جهان همچ صدر شرایطی که محمد بن عبداهللا 

ها و کاالهایش شکسته  سخت تکان خورده بود، هیچ چیز سر جایش نبود؛ برخی از بنیان قوي
را رها و جـاي دیگـري را اشـغال    اش  و برخی دیگر خمیده شده بود؛ برخی نیز جایگاه اصلی

 کرده بود؛ برخی هم انباشته و تلنبار شده بود.
برانداز نمود؛ انسانی را دید که انسانیتش براي وي اهمیت خود او از نگاه پیامبران جهان را 

که سنگ، درخت، دریا و هرآنچه را که تـوان نفـع و   را از دست داده بود، وي انسانی را دید 
 پرستد. ضرر براي خویش ندارد، می

انسان دیگري را دید که کامالً واژگون شده و عقلش را از دست داده است؛ این است که 
درهم ریخـت اسـت؛   اش  بدیهی و روشن را هضم و درك کند. سیستم اندیشهتواند امور  نمی

پندارد. آنجا که باید جزم داشته باشد، دچار تردیـد   نظریات را بدیهی و بدیهیات را نظري می
فاسد شده اش  شود. ذایقه تردید و احتیاط درکار است، باورمند و معتقد می شود و آنجا که می

پنـدارد. چیزهـاي پلیـد را پـاکیزه و      است؛ اشیاي تلخ را شـیرین و اشـیاي شـیرین را تلـخ مـی     
انگارد. احساسش را نیـز از دسـت داده اسـت؛ بـا دشـمن       چیزهاي آلوده و ناسالم را گوارا می

اي را دیـد کـه مـدل     کنـد. جامعـه   وسـت خیرخـواه محبـت نمـی    ورزد و با د ستمگر کینه نمی
را از دسـت داده بـود و   اش  اي از کل جهـان بـود. در آن هرچیـز شـکل اصـلی      کوچک شده

محلش را رها کرده بود، در آن جامعه گرگ، چوپان گله، و دشـمن ظـالم بـه عنـوان قاضـی      
روم و بـدبخت. در آن  تعیین شده بود؛ مجرم، خوشبخت و سعادتمند بود و انسـان صـالح محـ   

 تر از منکر نبود. تر از معروف و رایج جامعه هیچ چیز نایاب
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رسم و رسوم فاسدي را دید که داشت بشـریت را بـا سـرعت تمـام بـه سـوي        صمحمد 
ي عنان  گساري را تا مرز اعتیاد و فس و فجور را تا آستانه داد، باده هالکت و نابودي سوق می

ه نمود، داد و سـتد بـه ربـا تـا مـرز غصـب و چپـاول دارایـی         گسیختگی و مهار نشدنی مشاهد
ورزي رسـیده   کـاري و حـرص   ي طمـع  پرستی تا آستانه آزمندي و مال دیگران پیش رفته بود.

منجـر  ها  آن اي دید که به کشتن فرزندان و زنده به گورکردن بود، سنگدلی و ظلم را به گونه
 شده بود.

دانسـتند و بنـدگان خـدا را بـه بردگـی       خـود مـی   شاهانی را دید که سرزمین خدا را ملک
ها و راهبانی را دید که به جاي خدا خود را به عنوان رب مـردم جـا زده    گرفته بودند، کشیش

داشتنداو با چشمان خـود   خوردند و آنان ار از راه خدا باز می شان را به ناحق می بودند و اموال
رونـد. نـه مـورد اسـتفاده      یا به بیراهه می ند،ا دید که مواهب و استعدادهاي بشري یا تلف شده

ایـن اسـت کـه تبـدیل بـه وبـال گـردنِ انسـانیت و          انـد.  و نه درست توجیه شدهاند  قرار گرفته
گري، سـخاوت بـه اسـراف و ولخرجـی،      شجاعت به درندگی و وحشی اند. شان شده صاحبان

ي ابتکـار   قل وسـیله غرور به حیمت جاهلی، ذکاوت به حماقت و مکاري تبدیل شده بود و ع
 هاي ارضاي شهوات شده بود. جنایت و ابداع روش

هاي انسانی را چون مواد خامی دید که از وجود صنعتگري ماهر که در ساختار  افراد هیأت
هـایی   را چون الوارهـا و تختـه چـوب   ها  آن استفاده کند، محرومند.ها  آن یک تمدن عظیم از

کشتی بسازد، تا بتوان با آن امواج زندگی ها  آن که از یافت که تاکنون موفق به وجود نجاري
چوپـان یافـت، سیاسـت را مثـل شـتري       هاي بـی  ها را چون گله را شکافت، نشده بوودند. ملت

افسار گسیخته و خشمگین قـدرت را هماننـد شمشـیري در دسـت زنگـی مسـتی کـه خـود و         
 کرد، یافت. فرزندان و برادرانش را مجروح می

 زندگیهاي فاسد  جنبه
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کند، اگـر   گر را به خویش جلب می هاي این زندگی نابسامان توجه اصالح هریک از جنبه
بود، باید تمـام عمـرش را صـرف اصـالح      گران می مصلح مورد نظر فردي چون عموم اصالح

 نمود. یک جنبه از جوانب این زندگی و درمان صرفاً یک عیب از عیوب آن جامعه می
ها و منفذهاي زیادي اسـت   ساختاري پیچیده و بافتی دقیق و روزنه یقیناً روانِ انسان داراي

 و رهاشدن و درآمدنش نیز شدیداً پنهان و مخفی است.
اگر این روال مقداري مایل و کج شود، صرفاً اصالح یک عیب یا تغییـر یـک عـادت آن    

تغییـر یابـد،   تأثیر نخواهد داشت، مگر این که کامالً جهتش از شر به خیر و از فساد بـه نیکـی   
هاي هرز  ي فساد از روان انسان که گاه بر اثر فساد جامعه و تربیت نادرست مانند علف جرثومه

 روید، از ریشه کنده شود و به جاي آن نهال خیر و فضیلت و ترس از خدا کاشته شود. می
ي کنونی و نسل حاضر را در نظر بگیرید، اصالح هـر عیـب و نقـص آن مـدت      اگر جامعه

گران صـرف   طلبد و بسا اوقات عمر تعدادي از اصالح به درازاي عمر یک انسان را میزمانی 
 آن که عیب و نقص زدوده شود. شد، بی می

به عنوان مثال: اگر کسی خواسته باشد علیه شراب و میگساري آنهم در سرزمینی که مردم 
هـایش   آیـد و تـالش   مبارزه کند، حتماً از پا درمـی  اند، آن به عیاشی و خوشگذرانی خو کرده

ورزد،  اي است کـه بـه ذلـت عشـق مـی      ي روحیه دهد؛ زیرا نوشیدن شراب نتیجه اي نمی نتیجه
جوید. مسـلّم   هرچند این لذت در سم باشد، سرمستی و شوریدگی را حتی از طریق ناه نیز می

است که به مجرد تبلیغات، انتشار کتاب، سـخنرانی، بیـان مضـرات طبـی و مفاسـد اخالقـی و       
کشیدن از آن نخواهد شد.  کردن و دست وضع قوانین سخت و مجازات قاطع، حاضر به ترك
شود کـه تغییـري عمیـق و روحـی ایجـاد       چنین انسانی تنها در صورتی حاضر به ترك آن می

شود، در غیر این صورت هرچند هم به فشار و زور وادار به ترك شود، نهایتاً از طریقی دیگر 
 .)1(هد کرد و با تغییر نام آن را براي خویش تجویز خواهد کردجایگزینش را پیدا خوا

ها،  امریکا شراب را ممنوع اعالم نمود و به این منظور تمام وسایل موجود اعم از مجالت، روزنامه -)1(
ي  ها و سینماها را در بیان مضرات و مفاسد آن به کار برد. در برآوردي که از هزینه ها، عکس سخنرانی
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 اي یا رهبري ملّی نبود فردي منطقه صپیامبر 
اي و عملکردش مانند رهبران سیاسی و ملّـی بـود، زمینـه نیـز      فردي منطقه صاگر پیامبر 

تمـام  توانست به نام ملت عرب پرچمی را علم کند و قـریش و   کامالً برایش فراهم بود، او می
قبایل عرب را زیر آن گرد آورد و یک امارت عربی قوي و مستقل تشکیل دهد و خودش در 

در پیشـاپیش   )1(ابوجهل بن هشام و عتبه بن ربیعه رأس قرار گیرد. بدیهی بود که افرادي چون
جنگیدند و رهبـري را بـه محمـد     پیوستند و زیر آن می کسانی بودند که به این پرچم قوي می

 کردند. واگذار می
داري و صداقتش بـاور نداشـند؟ مگـر آن زمـان کـه داوري گذاشـتن حجـر         مگر به امانت

األسود را در محل مخصوص آن به او واگذاشتند، وي را در بزرگترین رخداد زندگی مکّـی  
دانیم که آنان بـا تطمیـع و    خویش داور ننمودند و بزرگترین ارزش را به وي قایل نشدند؟ می

شنایی نداشتند، مگر همانان نبودند که از زبان عتبه به وي گفتند: اگر پست اغواگري سیاسی آ
 .)2(کنیم؟ خواهی، تا زمانی که زنده هستی تو را به عنوان رئیس و سردار انتخاب می و مقام می

هت اجراي قانون اي که ج سال هزینه 14رسد. در مدت  میلیون می 60مبارزه با شراب شده است، به 
نفر نیز  532335نفر به این منظور اعدام شدند و  300میلیون جنیه نبود.  25تحریم صرف شد، کمتر از 

میلیون جنیه ارزش امالکی بود که به  404میلیون رسید، حدود  18ها به  باداشت گردیدند، و مبلغ جریمه
شتر شیفته و عالقمند شراب گردید، تا این این منظور مصادره گردید. با تمام این اوصاف ملت امریکا بی

م مجبور شد این قانون را لغو کند و شراب را آزاد اعالم نماید، اقتباس از  1933که دولت امریکا در سال 
 اثر استاد ابواالعلی مودودي. تنقیحاتکتاب 

ي  در آزار و شکنجه ابوجهل بن هشام و عتبه بن ربیعه از بزرگترین سردمداران قریش بودند که به ویژه -)1(
فکري و نظرورزي آدمی نامدار بود، اما  مسلمانان دستی دراز داشتند، ابوجهل قبل از اسالم در خوش

چون اسالم آمد، سر به لجاجت برداشت و کینه را به جاي هدایت پیشه کرد. این بود که بین مسلمانان به 
در به وضعی فجیع کشته شد، عتبه نیز پدر ي ب م در غزوه 624هـ  2ابوجهل معروف شد. ابوجهل در سال 

 ي بدر شته شد. (د.ن.) بود. وي نیز در غزوه –مادر معاویه بن ابی سفیان  –هند 
 .43، ص 3، ابن کثیر دمشقی، ج البدایه و النهایه -)2(
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پذیرفت، برایش ممکن بود که بـا قهرمانـان و جنگجویـان     مسلماً اگر چنین موقعیتی را می
را شکست دهد و پرچم پیـروزي و  ها  آن یورش برد و به نام ملیت عربعرب به دولت ایران 

فخر ملی را بر دشت و دمن ایران و روم به اهتزاز درآورد. حداقل اگر از نظر بینش سیاسی در 
توانست به همسایگان دور و  بود، می آن زمان مصلحت درگیرشدن با یکی از دو امپراتور نمی

ي امـارت   اي دیگر یورش برد و آن را تحت سیطره همسایهنزدیک خویش یمن یا حبشه و یا 
 تازة تأسیس عربی درآورد.

ها وجود داشت که به درایت یـک   هاي متعدد اجتماعی و اقتصادي در زندگی عرب جنبه
عزم یک فرد خودساخته و ابتکار یک نابغه نیازمند بـود و اگـر    ،لیاقت یک مدیر ،سیاستمدار

حتماً تاریخی جدید  ،گرفت شد و زمام امورشان را به دست می چنین فردي برآنها گماشته می
 شد. ها در تاریخ ثبت می و موقعیتی مهم براي عرب

 نشد تا باطل را با باطل بزداید پیامبر مبعوث
پیامبر مبعوث تا باطلی را با باطلی دیگر بزداید و یا تجاوزي را جـایگزین تجـاوزي دیگـر    

گرداند و در جایی دیگر حالل، انانیت امتی را بـا انانیـت امتـی    کند، چیزي را در جایی حرام 
 )1(ي عـدنان و قحطـان   ي ایـران و روم بـه سـلطه    دیگر توجه قرار دهد و مردم را از زیر سـلطه 

درآورد، مبعوث نشد؛ بلکه به سوي تمام انسانیت فرستاده شد تا همه را مژده دهد و بترسـاند،  
خوانـد و بـراي همـه چراغـی فـروزان باشـد، خداونـد او را        به دستور خدا همه را به سوي او ب

فرستاد تا بندگان خدا را از عبادت مخلوق بـه عبـادت خـالق فـرا خوانـد و از جـور ادیـان بـه         
عدالت اسالم و از تنگی دنیا به فراخی دنیا و آخـرت بکشـاند، آنـان را بـه کارهـاي معـروف       

عرب ها شامل آن دسته از قبایل  روند، عدنانی عدنان و قحطان نیاي اصلی تمام قبایل عرب به شمار می -)1(
ها گفته  شوند، قحطان نیز به آن دسته از عرب ي حضرت اسماعیل محسوب می هستند که از سالله

شود که از تبار یعرب بن یشجب بن قحطان بودند و بیشتر در یمن و نواحی آن ساکن بودند، از لحاظ  می
شود  اطالق میهاي عاربه  هاي قحطان، عرب هاي مستعربه و به عرب هاي عدنانی، عرب تاریخی به عرب

 (د.ن.)
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ا برایشان حـالل و چیزهـاي پلیـد را حـرام     فرمان دهد و از منکرات بازدارد، چیزهاي پاکیزه ر
 هاي گریبانگیر آنان را بردارد. کند و تمام زنجیرها و طوق

مرود خطابش امت و سرزمین خاصی نبود، بلکه روان انسانی و وجدان بشري مورد  هرگز
بـرد، سـزاوارتر    اي که در آن به سر مـی  خطابش بود، امت عربی با توجه به انحطاط و بدبختی

ي  ي اصالحی و جهاد سترگ خویش را با آن آغاز کند، ام القري و شبه جزیره وظیفهبود که 
عربستان به خاطر موقعیت جغرافیایی و استقالل سیاسی خویش، بهترین مرکز بـراي رسـالتش   

هـاي ادبـی کـه داشـتند، بهتـرین       بود و امت عرب تیز با توجه به خصوصیات روحی و ویژگی
 عنصر دعوتگري براي رسالتش بود.ترین  محل براي دعوت و مهم

 قفل و کلید طبیعت بشري
هـا وارد منـزل    پیامبر مثل عموم اصالحگران نبود که اغلب از پشت دیوارهـا یـا از دریچـه   

 –شوند تا حالت طبیعی داشته باشد و به هدف برسـد   و از ورودي اصلی وارد نمی –شوند  می
کنند و در این راستا برخی  هاي اجتماعی و اخالقی مبارزه می و با برخی از مشکالت و بحران

کنند و برخی هم بـدون موفقیـت در انجـام     هاي موقّتی در بعضی از نواحی کسب می موفقیت
 .)1(وظیفه دنیا را ترك کنند

گاند، رهبر بزرگ هندي در زندگی سیاسی و روحی خویش دو اصل بزرگ را هدف قرار داده بود؛  -)1(
در راستاي تحقق این دو اصل نظیر بود،  رهبري سیاسی و شخصیت روحی خویش را که در این عصر بی

 منحصر کرده بود:
اصل به عنوان یک فلسفه و آیین فرا خواند و سالیان  اصل اول: عدم خشونت و عدم مقاومت، مردم را به این

هاي خویش را در این  کرد و تمامتالش ها مردم را دعوت می ها، مقاالت و روزنامه متوالی با سخنرانی
برد. اما چون این دعوت از طریق تغییر روحی و دعوت بنیادین دینی نبود، در بین  مسیر به کار می

نگذاشت، زد و خوردهاي شدید قومی که در پنجاب شرقی و دهلی در  پیروانش تأثیر عمیقی به جاي
اتفاق افتاد و بیش از نیم میلیون مسلمان کشته شد، و بزرگترین فاجعه بود که در طی آن به  1947سال 

طرز باور نکردنی، زنان، اطفال و اموال مردم، مورد تعرض قرار گرفت، کامالً دعوت وي را پوچ و 
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قفل طبیعت  از در اصلی وارد پایگاه دعوت و تبلیغ گردید، براي گشودن صپیامبر خدا 
اي که در زمـان فتـرت (انقطـاع نبـوت)      بشري از کلید خودش استفاده نود؛ همان قفل پیچیده

 خواستند بدون کلیدش آن را بگشایند، خسته کرده بود. گران و کسانی را که می تمام اصالح
ها و عبادت غیـر اهللا و کفـر بـه طـاغوت بـا       مردم را به ایمان به خداي یگانه رها نمودن بت

ي طاغوت دربر دارد، فرا خواند، در بین مردم به پـا خاسـت و فریـاد     ي معناهایی که واژه مهه
برآورد: اي مردم! بگویید ال إله إال اهللا تا رستگار شوید و همه را به ایمان بـه رسـالت خـویش    

 آخرت دعوت نمود.

ها نهایتاً به ترور خودش که پیروانش وي را به حد تقدیس و اله رسانده  ن درگیريارزش ساخت، ای بی
 بودند، انجامید.

ها بود، در این مهم نیز چندان موفقیتی نداشت، این خودش  کردن نجس اصل دوم: نسخ تماس گرفتن و لمس
 دلیلی است که روش انبیا روش طبیعی و درست در ایجاد اصالح و تغییر است.

                                                                                                             





 
 
 

 :فصل دوم
 سفر مسلمان از جاهلیت به اسالم

 پردازد جاهلیت به دفاع از خویش می
ي جاهلی در فهم دعوت و مقاصد آن دچار اشتباه نگردید و موضـوع از وي پنهـان    جامعه

ودنـد کـه   نماند، هنگامی که فریاد پیامبر به گوش مردمـان آن جامعـه رسـید، کـامالً درك نم    
را اش  دعوت ایمان به خداي یگانه، تیري اسـت کـه قلـب جاهلیـت را نشـانه گرفتـه و فاتحـه       

خوانده است، اینجا بود که جاهلیت از کوره در رفت و یکپارچه آتش شد و به آخرین دفـاع  
از میراث خویش پرداخت و در راه حفاظت از آن فداکارانه مبارزه نمود و با تمام تجهیزات و 

 هایش به داعی خدا هجوم آورد: تواناي

ِن  لَۡمَ�ُ ٱ نَطلَقَ ٱوَ ﴿
َ
ْ ٱِمۡنُهۡم أ ْ ٱوَ  ۡمُشوا وا ءٞ يَُراُد  ۡصِ�ُ ٰٓ َءالَِهتُِ�ۡمۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ  ].6ص:[﴾٦َ�َ

سرکردگان ایشان راه افتادند [و به یکدیگر گفتند] که بروید [و محکم بـه بتـان خـویش    «
خود ثابت و  استوار باشید، این همان چیزي است که خواسـته  بچسبید] و بر [عبادت] خدایان 

 .»شود می
را در شرف نابودي اش  هر پایه و اساس زندگی جاهلیت خودش را مورد تهدید و زندگی

را نقل نموده اسـت، تحقـق   ها  آن دید، اینجا بود که حوادث تلخ شکنجه و فشار که تاریخ می
بود؛ زیرا دقیقاً هدف را زده و بر شاهرگ اصلی  صي موفقیت رسول خدا  یافت و این نشانه

را مـورد ضـربه قـرار داده بـود، پیـامبر بـر       اش  ضربه وارد نموده بود و گیجگاه و اندام حیـاتی 
کشیده نیز چنان ثباتی نداشتند؛ نه  هاي سر به فلک قدم ماند که کوه دعوت خویش چنان ثابت

ي  ه کینه و مکر و نه هم به اغوا و توطئـه نمود و ن آزار و شکنجه وي را از دعوت منصرف می
گوید: عمـو جـان! اگـر خورشـید در دسـت راسـتم        کرد. به عمویش چنین می کسی توجه می
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گذاشته و ماه در دست چپم، هرگز این امر را رها نخواهم نمـود، تـا ایـن کـه خداونـد آن را      
 .)1(چیره و پیروز گرداند و یا این که در راهش هالك شوم

 جدید در راه دین
سیزده سال با صراحت تمام، به سوي خداي یگانه و ایمـان بـه رسـالت و     صرسول خدا 

داد، نـه   گفت، نه از خود نرمش نشان می روز آخرت دعوت کرد؛ نه به کنایه و رمز سخن می
کرد. این صراحت گفتار را عـالج تمـام    نمود و نه سازش می کرد، نه جانبداري می کرنش می

جمعـی   ستند، از هرسو بر سرش فریـاد کشـیدند، و دسـت   دانست، قریش به پا خا ها می بیماري
وي را مورد هدف قرار دادند و به خاطر این که دیگران را از وي متنفر گردانند، تمام شهرها 

ور نمودند تا آنجا که ایمان به رسول اهللا و درآمـدن بـه جمـع وي     را علیه او شوراندند و شعله
ي کـه از جـانش گذشـته و بـه خـاطر پیـامبر       دشوارترین عمل بود و جز انسانی مخلص و جد

حاضــر بــود در آتــش بیفتــد و پــا بــر خارهــاي مغــیالن بگــذارد، کســی دیگــر بــه صــف وي  
 پویست. نمی

را واداشته بـود، و نـه هـم فریـب     ها  آن سري جوانی جماعتی از جوانان قریش که نه سبک
نداشتند، نـداي  ي آخرت و آرزوي بهشت هدفی  حرص و طمع را خورده بودند و جز اندیشه

خواند؛ زندگی جاهلیت با تمـام   انسانی را شنیدند که مردم را به ایمان به پروردگارشان فرا می
وسعتش برآنان تنگ شد، از جان خویش بیزار شدند، خواب از سرشان پرید، گویا پا بر خـار  

ي دیگـري ندارنـد.    واخگر داشتند، آنان درك کردند که جز ایمـان بـه خـدا رسـولش چـاره     
دیدنـد و از او   بنابراین، پا پیش نهادنـد و بـه پیـامبر کـه در شهرشـان بـود و همـواره او را مـی        

 شنیدند، ایمان آوردند. می
سفري بس دراز و دشوار در پیش بود؛ به خصوص آنگاه که قریش دست به ایجاد موانـع  

یش را نثار زدند، اما آنان با تمام مشکالت، دست در دست پیامبر گذاشتند و روح و روان خو

 .63، ص 3ج  البدایه و النهایه، -)1(
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و یقین داشتند که دچار بـال و   –نمود  وي کردند در حالی که زندگی شان را خطر تهدید می
 فرمود: نداي دلنواز قرآن را شنیدند که می –مصیبت خواهند شد 

َحِسَب   ١ الٓمٓ ﴿
َ
ن َ�ُقولُٓواْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  �َّاُس ٱأ

َ
ُ�ٓواْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
ِينَ ٱَتنَّا �َ  َولََقدۡ  ٢أ َّ� 

ُ ٱِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  ِينَ ٱ �َّ  ].3 -1العنكبوت: [ ﴾٣ لَۡ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  �َّ
شـوند، و   به حال خود رها مـی  ایم، آیا مردمان گمان بردند همین که بگویند ایمان آورده«

[با انواع تکـالیف] آزمـایش   اند  گردند؟ ما کسانی را که قبل از ایشان بوده ایشان آزمایش نمی
 .»گویند گویند و چه کسانی دروغ می باید خدا بداند چه کسانی راست می ایم، کرده

 شنیدند: همینطور کالم الهی را می

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ن تَۡدُخلُوا

َ
َثُل  نَّةَ �َۡ ٱَحِسۡبُتۡم أ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يَأ ِينَ ٱَولَمَّ ۡتُهُم  �َّ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ َخلَۡوا

َسآءُ ٱ
ۡ
آءُ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ٰ َ�ُقوَل  ل�َّ ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱَوُزلۡزِلُواْ َح�َّ ْ َمَعهُ  �َّ ِۗ ٱَمَ�ٰ نَۡ�ُ  ۥَءاَمُنوا َ�ٓ إِنَّ نَ  �َّ

َ
� َ�ۡ 

ِ ٱ  ].214: ةالبقر[ ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  �َّ
اید که وارد بهشت شوید، بدون آن که به شما همان برسد کـه بـه کسـانی     آیا گمان برده«

هاي مالی و جانی به آنان دست داده اسـت و   رسیده است؟ زیاناند  که پیش از شما درگذشته
گفتنـد:   صـدا] مـی   تا آن که پیغمبر و کسانی که به او ایمان آورده بودند [هـم اند  پریشان گشته

 .»گمان یاري خدا نزدیک است ري خدا کی [و کجا] است؟ بیپس یا
رفت؛ تمام تجهیزات خود را بـه   انتظار میها  آن قریش همان واکنشی را نشان دادند که از

شان را رها نمودند، اما جز افزایش اعتماد و شکیبایی تأثیري دیگر  کار بستند و آخرین تیرهاي
 چنین گفتند: ها آن بر مؤمنان نداشت و در پاسخ فشار

ُ ٱَ�َٰذا َما وََعَدنَا ﴿ ُ ٱَوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ٓ إِيَ�ٰٗنا َو�َۡسلِيٗما  ۥۚ َورَُسوُ�ُ  �َّ  ﴾٢٢َوَما َزاَدُهۡم إِ�َّ
 ].22األحزاب: [

این همان چیزي است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده بودنـد و خـدا و پیغمبـرش    «
 .»افزاید ها جز بر ایمان [به خدا] و تسلیم [قضا و قدرشدن] نمی این سختی اند. راست فرموده
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فر شدید از کفر و ها و فشارها در راه دین، جز متانت در عقیده حمیت براي دین تن شکنجه
آنـان   ي دیگـري نداشـت،   ها نتیجه کامل دل ي شدن احساسات دینی و تصفیهور اهل آن شعله

ي رنج و مصیبت، چنان درآمدند  و از کوره ،اي صاف گردیدند همانند طالیی گداخته و نقره
 آید. دادن درمی که شمشیر بعد از صیقل

 تربیت دینی
هایشان را با ایمان  نمود و جان هایشان را با قرآن تغذیه می از سوي دیگر پیامبر داشت روح

ع جسـم و  کرد، آنان را در برابر رب العالمین با طهارت بدن، خشـوع قلـب، خضـو    تربیت می
داشت. به این طریق هـر روز، تعـالی    حضور ذهن، روزانه پنج مرتبه به فروتنی و کرنش وا می

ي مادیات و مقاومت در برابر شـهوات   روح، پاکی قلب، نزاکت اخالق و آزادشدن از سیطره
یافت. پیامبر آنـان را بـه شـکیبایی در     و کشش به سوي پروردگار جهانیان در آنان افزایش می

نمود، به جنگ چنان خوي کـرده   ر آزارها، گذشت نیکو و سرکوب امیال نفس تربیت میبراب
بعید هم نبود؛ زیرا آنان از نسلی بودند که در تاریخش  اند، زاده شده بودند که گویا با شمشیر

 ها بود. هنوز در خاطره )1(هایی چون بسوس، داحس و غبراء گذشته بود و نبرد الفجار جنگ
طلبانه و غرور عربـی شـان را سـرکوب نمـود و آنـان را       طبیعت جنگ صامار سول خدا 

وا أ«کرد:  اینگونه راهنمایی می لوُكفُّ ِ�يُْموا الصَّ
َ
از جنگ دست کشید و به سوي « »ةَ يِْديَُ�ْم َوأ

 ».نماز بشتابید
را پذیرفتند و از جنگ دست کشیدند و بدون بزدلی و درماندگی  صدستور رسول خدا 

کرد. با وجود عوامـل و   هایی را تحمل کردند که جان همه را آب می شکنجهاز جانب قریش 
اي را ثبـت نکـرده اسـت کـه در مکـه       هاي طبیعی فراوان و قوي، تـاریخ هرگـز حادثـه    انگیزه

ساله بود، در این نبرد یک طرف قریش و  پانزده صنبرد الفجار زمانی رخ داد که حضرت محمد  -)1(
کنانه بودند و در طرف دیگر قیس عیالن. در نبرد الفجار حرب بن امیه فرمانده قریش و کنانه بود. در 

نهایت قریش و کنانه بر خصم خود پیروز شدند. پیامبر آغاز نبرد پیروزي از آن قیس عیالن بود، اما در 
 در این نبرد شرکت جست و در تیراندازي به عموهایش کمک کرد. (د.ن.) ص
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مسلمانی جهت دفاع از خویش شمشیر کشیده باشد. این اوج اطاعت و فروتنـی اسـت کـه در    
روي کـرد و آب از سـر گذشـت،     ر طغیانش زیادهتاریخ نقل شده است. هنگامی که قریش د

ي هجرت داد و آنان به یثرب مکانی کـه اسـالم    و یارانش اجازه صخداوند متعال به رسول 
 جلوتر آنجا را فتح نموده بود، هجرت کردند.

 در شهر پیامبر
مردم مکه با مسلمانان یثرب یکجا فراهم آمدند، جز دین جدیـد پیونـد دیگـري نداشـتند،     

اي بود که تاریخ از قدرت و توانایی دین مشاهده کرده بـود. اوس و   انگیزترین صحنه شگفت
شـان   هاي خود نتکانده بودند و از شمشیرهاي خزرج گَرد و غبار جنگ بعاث را هنوز از جامه

هـاي   هایشان را با یکدیگر پیوند داد، اگر کسی تمام سرمایه م ناگهان دلچکید، اسال خون می
هـاي آنـان ایجـاد     توانست این چنین پیوندي بین قلـب  کرد، نمی زمین را به این قصد هزینه می

برادري و اخوت را در بین آنان و مهاجران برقـرار نمـود؛ ایـن اخـوت      صکند، رسول خدا 
هاي دوستان که در  نمود و تمام درستی بها می در برابرش کم چنان بود که اخوت برادران تنی

 شد. ریخت و آشفته می طول تاریخ نقل شده است، در برابر آن در هم می
ي نخسـت امـت بـزرگ     ، هسـته  این گروه نوظهور متشکل از مهاجران مکه و انصار مدینه

ر و دورنمـاي اسـالم   دادند؛ امتی که بـراي مردمـان، خلـق شـده و جـوه      اسالمی را تشکیل می
 است.

اي شـد   ي سخت تاریخ سبب مصـونیت جهـان از فروپاشـی    پیدایش این گوره در آن برهه
ها و خطرهایی شد که بدان چشـم   نمود و موجب حفاظت انسانیت از فتنه که وي را تهدید می

دوخته بود، بدین جهت است که خداوند متعال هنگامی که بر اخوت و الفت بین مهـاجران و  
 فرماید: نماید، می انصار تأکید می

�ِض ٱإِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ تَُ�ن فِۡتَنةٞ ِ� ﴿
َ
 ].73األنفال: [ ﴾٧٣َوفََسادٞ َكبِ�ٞ  ۡ�

 .»دهد اگر چنین نکنید، فتنه و فساد عظیمی در دنیا روي می«
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 گره کور گشوده شد
ان را بـه ملکـوت   پیامبر همچنان به تربیت دقیق آنان مشغول بود و قرآن همچنان داشت آنـ 

افروخت، مجالس پیامبر آنان را به ژرفکاوي در  شان را برمی هاي داد و اخگر دل باال صعود می
شدن در راه رضاي خدا اشـتیاق بـه بهشـت حـرص و طمـع در       گیري از شهوات فنا دین کناره

 نمود. ي نفس تشویق می فراگیري علم و فقاهت در دین و محاسبه
کردنـد و در راه خـدا سـبک دوش و     ي از پیـامبر اطاعـت مـی   در شرایط عادي و اضطرار

 رفتند. گران بار بیرون می
براي جنگ با دشمن بیرون رفتند و بـه   صبار در رکاب رسول خدا  27ده سال در طول 

دستور پیامبر بیش از صد بار به قصد جنگ با دشمن اعزام شدند، این بود که اجتنـاب از دنیـا   
شـدن و   شـان در صـورت کشـته    برایشان آسان گردید. رنج و مشـقتی را کـه زنـان و فرزنـدان    

از احکام فرو فرستاده شـد  شدند، به آسانی پذیرفتند، با آیات بسیاري  نابودي آنان متحمل می
ي مـال و جـان و    انس نگرفته بودند و خو نکرده بودند، احکـامی در بـاره  ها  آن که هیچگاه با

بـار بـه    خانواده که انجامش بر نفس بسیار دشوار بود، فرو فرستاده شد و آنان با نشاط و سبک
گشـوده شـد و بـا    پرداختند، اینجا بود که گره بزرگ یعنـی گـره شـرك و کفـر     ها  آن امتثال

را به انجام رساند و بعد از ان اش  ها گشوده شد. پیامبر اولین مجاهده شدن آن تمام گره گشوده
 ي جدید نبود. براي هر امر و نهی نیاز به مجاهده

هـا پیـروزي از آن    در نخستین نبرد اسالم بر جاهلیت پیروز شد. بعد از آن در تمـام صـحنه  
و ظاهر و باطن به اسالم درآمـده بودنـد. بعـد از آن کـه هـدایت      اسالم بود، آنان با دل و جان 

برایشان روشن گردید، هرگز به مخالفت با پیـامبري روي نیاورنـد، در آنچـه پیـامبر داوري و     
کردند و بعد از امر و نهـی پیـامبر هـیچ اختیـاري از      نمود، احساس ناخشنودي نمی قضاوت می

 خود نداشتند.
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گفتنـد، هرگـاه از    هاي خویش نموده بودند، براي پیامبر باز می نظلم و خیانتی را که بر جا
زد که موجب اجراي حد بود، پیکرهـاي خـویش را در معـرض هـر نـوع       آنان لغزشی سر می

 گذاشتند. شکنجه و حد شدیدي می
هاي لبریز از شراب در کفشان بود؛ دستور خدا بـین   آیات تحریم شراب که نازل شد، جام

هـاي   هاي عطشناك شراب و جگرهاي برافروختـه حایـل گردیـد، خـم     هاي شراب و لب جام
 هاي مدینه شراب جاري شد. شراب شکسته شد و در کوچه

ي  ي شـیطان از درون آنـان خـارج شـد، بلکـه حـظ و بهـره        سرانجام نـه تنهـا حـظ و بهـره    
از  سـتاندند،  شان نیز از آنان بیرون شد. درست همانگونه که از دیگران حق [خود] را می نفس

ستاندند، در دنیا مردان آخـرت و امـروز مـردان فـردا شـدند، نـه        خود نیز حقِّ [دیگران] را می
گردانیـد، نـه فقـر آنـان را بـه خـود        کرد، نه نعمتـی مغرورشـان مـی    مصیبتی آنان را آشفته می

کـرد و نـه    شان مـی  داشت؛ نه تجارت غافل نیازي آنان را به سرکشی وا می داشت و نه بی وامی
آورد. در دنیا تصمیم فساد و بزرگنمـایی نداشـتند، بـراي مردمـان      آنان را به هیجان می قدرت

تبدیل به معیاري راستین شدند، به داد برخاستند و براي خدا گواهی دادنـد، هرچنـد بـه زیـان     
شد، آن وقت بود که خداوند متعال پهنـاي زمـین    شان تمام می خودشان یا والدین و یا بستگان

ي عصمت و حفاظت و دعوتگر بـه   ان ساخت و آنان را براي بشریت و جهان مایهش را قدمگاه
با چشمانی روشن و دلی شاد از امت و رسالتش به رفیق  صطرف خدا گردانید و پیامبر خدا 

 اعلی پیوست و آنان را در کار خویش جانشین خود ساخت.

 ترین انقالب رخ داده در تاریخ جهان شگفت
ي بشـري پدیـد    در درون مسلمانان و از طریقِ آنان در جامعـه  ص انقالبی که رسول خدا

ترین انقالب در تاریخ بشر بود، این انقالب در تمـام جـوانبش عجیـب بـود؛ در      آورد، عجیب
پـذیر بـودن و شـفاف     سرعتش، در عمقـش، در وسـعت و فراگیـري اش؛ همینطـور در درك    

انگیـز و غیـر طبیعـی، پیچیـده و      تهـاي شـگف   بودنش نیز عجیب بود. مانند بسیاري از رخـداد 
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ي  را در جامعـه اش  جوییم و میزان اثرگذاري معماگونه نبود، اکنون این تحول را عمالً پی می
 کنیم. بشري و تاریخ انسانی بررسی می

 ها تأثیر ایمان صحیح در اخالق و خواسته
ریـده  مردم اعم از عرب و عجم یک زندگی جاهلی داشتند، هرچیـزي را کـه برایشـان آف   

شدند. انسان مطیع مورد تشـویق قـرار    شده و تحت اراده و رفتارشان درآمده بود، مرتکب می
شد و اساساً هیچ امـر و نهـی در آن وجـود نداشـت،      گرفت و انسان گنهکار سرزنش نمی نمی

شان خیلـی سـطحی و جزیـی بـود و بـر روح و روان، جـان و دل، و اخـالق و         دین در نزدگی
 قش و تأثیري نداشت.شان هیچ ن ي جامعه

گري ایمان داشتند که کارش را بـه پایـان رسـانده اسـت و      به خداوند صرفاً در حد صنعت
اکنون کناره گرفته و به نفع گروهی از مردم از قدرت کنار رفته و خلعت ربوبیت خـویش را  

تدبیرِ امـور  ي مملکت و  و ادارهاند  بر آنان پوشانده است. آنان نیز زمام امور را به دست گرفته
شـان بـه خـدا در حـد شـناختی       دهند، ایمـان  و تقسیم ارزاق و مصالح اداري دیگر را انجام می

شان به خدا و این که خالق آسمان و زمین است، چنـدان تفـاوتی بـا پاسـخ      تاریخی بود. ایمان
شد: چه کسی این قصر بـزرگ را   ي تاریخ نداشت که اگر از وي پرسیده می آموز رشته دانش

 برد. خته است؟ او بدون ترس و اظهار فروتنی در پاسخ نام یکی از پادشاهان گذشته را میسا
شـان از خداونـد در حـدي نبـود کـه او       دین آنان نیز از کرنش و نیایش تهی بود. شـناخت 

نهایت نـاقص و مجمـل بـوأ، نـه      شان مبهم و پیچیده و بی برایشان دوست داشتنی کند. شناخت
 کرد و نه محبتی. اد میهیبتی در دل شان ایج

ي یونان واجب الوجود را در امور سلبی شناخته است. در این فلسـفه هـیچ    همینطور فلسفه
صفتی مثبت از صفات قدرت، ربوبیت، دادن و ندادن، رحمت و شـفقت وجـود ندارنـد. جـز     
 آفرینش نخست، صفتی دیگر براي خدا ثابن نشده است؛ اختیار، علم، اراده و تمام صـفات از 

وي سلب شده است و کلیاتی ثابت شده که همه حاکی از کاستن مقام خـالق و قیـاس وي بـا    
مخلوق است. سلبیات هرچند هم زیاد باشند وقتی که یکجا جمع شوند کارآیی یـک صـفت   
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اي، نظامی و بنایی وجود ندارد که صرفاً بـر سـلبیات    ایجابی را هم ندارند. هیچ تمدنی، جامعه
ر محافل فلسفی یونان دین کامالً از روح خشوع و رجوع به خدا در هنگام استوار شده باشد. د

بروز حوادث و محبت با وي با تمام وجود تهی گردیده بود. بدین طریق آیین حاکم بر جهان 
هـایی از ایمـان شـده     روحش را از دست داده بود و تبدیل به برخی از عادات و رسوم و سایه

 بود.
ی که به اسالم پیوستند، از این شناخت بیمارگونه، پیچیده و مـرده  ها و کسان بنابراین، عرب

به شناختی ژرف و شفاف که بر روح و روان و قلب و جوارح تسـلط داشـت، انتقـال یافتنـد،     
 شناختی اثرگذار بر اخالق و اجتماع و داراي نفوذ بر زندگی و آنچه با آن ارتباط داشت.

حسنی و مثال برتر است. به ذاتی ایمان آوردنـد   به خدایی ایمان آوردند که داراي اسماي
که پروردگار جهانیان و رحمن و رحیم است. ملک است و قـدوس، مـؤمن اسـت و مهـیمن،     

جبار و متکبر، خالق است و باري و مصور، عزیز است و حکـیم، غفـور اسـت و    عزیز است و 
چیز در اختیار اوست. ودود، رؤوف است و رحیم، خلق و امر به دست اوست و ملکوت همه 

گسـتراند و بـر    دهد و با جهنم عذاب. براي هرکس بخواهد رزقش را مـی  با بهشت پاداش می
دانـد و از خیانـت    آورد، هرچه را در آسمان و زمین نهان است مـی  هرکس بخواهد تنگی می

چشمان و راز دلها آگاه است، و دیگر صفاتی که در باب قدمت، رفتار و علم خـدا در قـرآن   
 آمده است.

با این ایمان فراگیر، عمیق و شفاف، در وجودشان تحولی شگرف پدید آمد. هرگاه یکـی  
کامالً دگرگـون  اش  داد، زندگی شهادت می» ال إله إال اهللا«آورد و به  از آنان به خدا ایمان می

هـایش سـرایت    هـا و انـدام   کـرد و از آنجـا بـه تمـام رگ     شد؛ ایمان در درونش رخنه مـی  می
هـاي آن را   یافت، آثار جاهلیت و جرثومه نمود و همانند خون و روح در بدنش جریان می می

داد و از وي انسـانی جـز    کرد، سیل آسا عقل و قلب را تحـت پوشـش قـرار مـی     ریشه کن می
 ساخت. انسان گذشته می
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نمـود، و   هاي ایمان، یقین، صـبر و شـجاعت بـروز مـی     اینجا بود که از چنین فردي شگفتی
زد کـه توجیـه و تبیـین آن، عقـل،      نان اخالق و افعالی شگرف و غیر عـادي از وي سـر مـی   چ

زا و شگرف خواهد نمـود و   کرد و تا ابد نیز برایش حیرات فلسفه و تاریخ اخالق را متحیر می
دادنِ توجیه و تفسیري دیگـر از آن درمانـده و عـاجز     جز ایمان کامل و ژرف علم از به دست

 خواهد بود.

 گر وجدانتلن
هـاي اخالقـی ماننـد قـدرت      ایمان، مکتبی اخالقی، تربیتی و روحی بـود. فضـایل و ارزش  

کـرد، ایمـان    سـتاندن از آن را بـر مـؤمن القـاء مـی      ي نفس و حـق  اراده، نیروي درون، محاسبه
هـاي   اي بود که تا به حال تاریخ اخالق و علـوم روانشناسـی در مـورد لغـزش     ترین انگیزه قوي

 اشتباهات بشري سراغ دارد.اخالقی و 
هرگاه شدت بهیمیت اوج گیرد و انسان مرتکب لغزشی گردد، آنهـم در شـرایطی کـه نـه     

مـان تبـدیل بـه نفسـی     گر است و نه قانونی بـه وي دسترسـی دارد، ایـن ای    چشمی وي را نظراه
شود کـه   آور می گر و خیالی بیم دهنده وترس وجدانی زننده و سرکوب )1(گر خشن و مالمت

گیرد که در برابر قانون به گناهش اعتراف کند و جانش را براي  صاحبش تنها زمانی آرام می
ترین کیفر عرضه نماید و عقوبت را با دلی آرام و مطمئن تحمل کند، صـرفاً بـه    اجراي سخت

خاطر رهیدن از خشم و عذاب آخرت. مؤرخان مورد اعتماد در این زمینه حکایاتی عجیب و 
 که نظیرش جز در تاریخ اسالم جایی دیگر تحقق نیافته است.اند  هدلپذیر نقل کرد

از این حکایات موردي است که امام مسلم بن حجاج قشـیري صـاحب صـحیح مسـلم بـا      
سندي متصل از عبداهللا بن بریده از پدرش نقل کرده است که ماعز بن مالک اسلمی خـدمت  

ام و مرتکـب زن   ظلم کرده! من بر خودم صاي رسول خدا «آمد و گفت:  صرسول خدا 
رسول خدا او را برگرداند. فرداي آن روز دوباره ». خواهم مرا پاك گردانی ام؛ اکنون می شده

 نفس لوامه. -)1(
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دوباره پیامبر وي را برگردند. کسی را ». ام اي رسول خدا! من مرتکب زنا شوده«آمد و گفت: 
جـواب  هـا   آن خیـر؟  کننـد یـا   نزد قومش فرستاد که آیا ماعز را از نظر عقل و هوش تأیید مـی 

دادند: ماعز از نظر عقل مشکلی ندارد و از افراد سالم است، ماعز بار سوم آمد. این دفعـه نیـز   
هـا   آن در مورد عقـل وي توضـیح خواسـت،   ها  آن پیامبر خدا کسی را نزد قومش فرستاد و از

 جواب دادند: ماعز از نظر عقل و فکر مشکلی ندارد.
اي بکَنند. سپس طبق دستور  دستور داد تا چاله صي چهارم آمد، رسول خدا  چون مرتبه

 پیامبر سنگسار شد.
ام؛  ! من مرتکب زنا شدهصگوید: زن غامدیه آمد و گفت: اي رسول خدا  امام مسلم می

مرا پاك گردان. پیامبر خدا وي را رد کرد. چون فرداي آن روز فرا رسید، گفـت: اي پیـامبر!   
خواهی مرا هم مانند ماعز برگردانی. سوگند بـه خـدا کـه مـن از      ا مرا رد کردي؟ حتماً میچر

 این عمل حامله هستم.
 پیامبر فرمود: پس برو تا فرزندت به دنیا بیاید.

اي پیچید و خدمت پیـامبر   گوید: چون فرزندش متولد شد، فرزندش را در پارچه راوي می
 به دنیا آمده است. رسید و گفت: این است فرزندم، اکنون

تمـام شـد و از   اش  پیامبر به وي گفت: برو فرزندت را شیر بده. هرگاه دوران شیرخوارگی
شیردادن او را گرفتی بیا. زمانی که دوران شیرخوارگی فرزندش تمام شد، در حالی کـه تکـه   
نانی در دست کودك بود، وي را خدمت پیـامبر آورد و گفـت: ایـن اسـت اي رسـول خـدا!       

 خورد. ام و اکنون خودش غذا می دم را از شیر باز گرفتهفرزن
اي  اي حفر کنند. چالـه  پیامبر فرزند را به یکی از مسلمانان سپرد و سپس دستور داد تا چاله

 ن زن حفر شد و مردم را دستور داد تا سنگسار کنند. ي سنیه به اندازه
ي خالد فوران  ون بر چهرهزد. خاش  حضرت خالد بن ولید از قسمت جلو سنگی به پیشانی

دشنام خالد را شنید و فرمود: خالد! خودت  صنمود، خالد آن زن را دشنام داد، رسول خدا 
اي نموده است که  ي قدرت اوست، این زن توبه را کنترل کن. قسم به ذاتی که جانم در قبضه
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داد تـا بـر وي   گیرد. سپس دسـتور   اي کند، مورد مغفرت قرار می گیري اگر چنان توبه هر باج
 .)1(نماز خوانده شود و دفن گردد

 ها بات در برابر شهوات و خواستهث
هـا و   این ایمان، نگهبان امانت، عفت و کرامـت انسـان بـود. در هنگـام تمایـل بـه خواسـته       

کرد. در خلوت و تنهایی که از دید همه پنهان بود و در  هاي مخرب خود را کنترل می شهوت
از کسی بیمی نداشت، بر خود مسلط بود. در تاریخ فتوحات اسالمی هنگام قدرت و نفوذ که 

داري در امــوال غنیمــت و اداي امانــت و  رویــدادهایی حــاکی از رعایــت امانــت و خویشــتن
ي نظیرش عاجز است. مسلماً چنـین   اخالص براي خدا رخ داده است که تاریخ بشري از ارائه

ستحضار اهللا و علم وي در هر زمان و هر مکان ي رسوخ ایمان مراقبت و ا ماجراهایی جز نتیجه
 چیزي یدگر نیست.

 گوید: طبري می
اي  آوري کردند، مردي صـندوقچه  وقتی مسلمانان به مدائن یورش بردند و غنایم را جمع«

آورد و به تحویلدار داد. کسانی که آنجا حاضر بودند گفتند: ما تا به حال چنین مال باارزشـی  
زد ماست به هیچ وجه با این مال برابـر نـدارد، از وي سـؤال کردنـد: آیـا      آنچه در ن ایم، ندیده

دانسـتم،   اي؟ او گفت: سوگند به خدا! اگر ذات او را حاضر و نـاظر نمـی   چیزي از ان برداشته
در موردش کنجکاو شدند و گفتند: حتمـاً فـردي   ها  آن آوردم، هرگز این مال را نزد شما نمی

بنابراین، از وي پرسیدند: تو کیستی؟ او گفت: سوگند به خدا! هرگز است داراي شأن و مقام. 
کنم، تا مرا ستایش کنید و همچنین خود را به دیگـران معرفـی    خودم را براي شما معرفی نمی

کسـی را   ام. ستایم و به ثـواب و پـاداش او راضـی    کنم، تا مرا تشویق کنند. من خدا را می نمی

 ، کتاب الحدود.صحیح مسلم -)1(
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و مشخص شد که  ،انش رسید، از آنان در مورد وي سؤال کردچون نزد یار ادند،دنبالش فرست
 .)1(»باشد عامر بن عبدقیس می ،این شخص

 منشی و به خود بالیدن بزرگ
گویا این ایمان به خدا آنان را سربلند و گردن فراز گردانیده بود، دیگر هرگز در برابر غیر 

نه در برابر کشیشی از کشیشان  شان خم نخواهد شد، نه در برابر جباري از جباران، خدا گردن
 و نه در برابر زمامداري دینی یا دنیوي.

شان را از عظمت و شکوه خدا سرشار کرده بود، مظاهر شکوه و جالل و  ایمان چشم و دل
هـاي مخلـوق چنـدان ارزشـی برایشـان نداشـت. هنگـامی کـه بـه           زرق و برق و دنیـا و چهـره  

هـا و   نگریستند، گویا مجسمه شان می و ساز و برگ شان و رفاه و آسایش پادشاهان و درباریان
 اند. دیدند که لباس آدمی پوشانده شده هایی را می عروسک

نشسته بود و عمرو بن عـاص  اش  فرماید: نزد نجاشی رفتیم، وي بر کرسی می ابوموسی 
هـا در دو صـف در مقـابلش     در سمت راست و عماره در سمت چـپش نشسـته بـود، کشـیش    

کننـد، وقتـی مـا     تـو را سـجده نمـی   هـا   ایـن  . عمرو و عماره قبالً به او گفته بودند:نشسته بودند
هـا و حاضــران از مـا خواســتند پادشـاه را ســجده کنـیم، حضــرت جعفــر در      آمـدیم، کشــیش 

 .)2(کنیم شان فرمود: ما جز خدا کسی را سجده نمی جواب

 اعتنایی به تجمالت و مظاهر توخالی بی
ربعی بن عـامر را بـه    حضرت سعد بن ابی وقاص  )3(قادسیه از رویارویی در جنگقبل 

خویش نزد رستم فرمانده لشکر فارس فرستاد، ربعی بن عـامر بـر رسـتم وارد    ي  عنوان نماینده

 .16، ص 4تاریخ طبري، ج  -)1(
 .3، ج البدایه و النهایه -)2(
به فرماندهی سعد بن ابی وقاص رخ  هـ در زمان خالفت عمر بن خطاب  14جنگ قادسیه در سال  -)3(

 داد و با شکست ایرانیان و پیروزي مسلمانان پایان یافت. (د.ن.)
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ها و متکاهاي ابریشمی آراسته بودند و انواع و اقسام مرواریدها و  شد، جایگاه رستم را با فرش
رض دید قرار داده بودند و خودش نیز تاجی بر سر نهاده هاي بزرگ و گرانبها را در مع یاقوت

بود و از دیگر وسایل گرانبها استفاده کرده بود و بر تخت طالیی نشسته بود، ربعی بن عامر بـا  
هاي فرش را بـا   هایی زبر و خشن، یک سپر و اسبی کوتاه وارد شد. سوار بر اسب، کناره لباس

ها بسـت و بـا سـالح     آمد و آن را به یکی از پشتی هاي آن لگد کرد. سپس از اسبش فرود سم
زره و کاله خودش جلو آمد، حاضران بـر وي فریـاد زدنـد: سـالحت را کنـار بگـذار، او در       

، اگـر بـه همـین وضـعیت     ام ام، به درخواسـت شـما آمـده    پاسخ گفت: من به میل خودم نیامده
 گردم. پذیرید، برمی راضی هستید، خوب و اگر نمی

ها را  اي که در دست داشت و اکثر فرش گذاریدش. ربعی با تکیه بر سر نیزهرستم گفت: ب
 کرد، جلو آمد. با نوك آن پاره می

 خطاب به وي گفتند: چه چیزي شما را به آمدن در این سرزمین وادار نمود؟
ربعی گفت: خداوند ما را فرستاده است، تا کسی را که او بخواهـد از عبـادت بنـدگان بـه     

 و از تنگناي دنیا به فراخناي آن و از جور و ستم ادیان به عدالت اسالم درآوریم.عبادت اهللا 

 نظیر اعتنایی به زندگی و شجاعت بی بی
نظیـر، اشـتیاقی شـگفت بـه بهشـت و       ایمان بـه آخـرت در قلـوب مسـلمانان شـجاعتی بـی      

ت با تمـام  شان مجسم و بهش آخرت جلو دیدگان ایجاد نمود. )1(سابقه به زندگی اعتنایی بی بی

اعتنایی به زندگی به معنی متبادرِ آن که مسؤولیت گریزي و نپرداختن  الزم به یادآوري است که این بی -)1(
رساند، نیست؛ بلکه مقصود نویسنده از  و عدم کوشش براي ساختن زندگی را می به وظایف زیستن

ي شجاعت است،  اعتنایی [یا استهانت که در متن اصلی آمده] وابسته نشدن به زندگی که الزمه بی
اي باید  بار بر مرگ شرافتمندانه است. پیداست که هر انسان آزاده دلبستگی به دنیا و ترجیح زندگی ذلت

هاي زندگی چگونه براي  دهد که مسلمانان از لحظه باشد. دوران شکوفایی تاریخ اسالم نشان می چنین
 اند. (د. ن.) اند و طرحی بزرگ در تاریخ بشر افکنده کردن جهان بهره برده ساختن تمدن و دگرگون
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نگـرد، بـه    بـر کـه اطـرافش را نمـی     هایش برایشان نمایان شد و آنان همانند کبوتري نامه نعمت
 سوي آن پر گشودند.

در نبرد احد انس بن نضر جلو آمد، مسلمانان شکست خورده بودند، سعد بن معـاذ بـا وي   
آنجاسـت، مـن   روبرو شد. خطاب به سعد گفت: اي سعد! قسم به پروردگار کعبه که بهشـت  

گوید: بعد از جنگ هشتا و  کنم. انس بن مالک می بوي بهشت را از طرف کوه احد حس می
ي شمشیر و اثر سرنیزه بر بدنش دیدیم، مشرکان وي را کشته و مثله نمـوده بودنـد،    چند ضربه

جز خـواهرش کـه از طریـق بنـدهاي انگشـتانش او را شـناخت، کسـی دیگـر نتوانسـت او را          
 .)1(بشناسد

ها  ي آسمان فرمود: به سوي بهشتی بشتابد که پهناي آن به اندازه صر جنگ بدر پیامبر د
 و زمین است.

هـا و   ي آسـمان  گفت: اي پیامبر! بهشتی که پهناي آن به انـدازه  عمیر بن حمام انصاري 
 زمین است؟

 فرمود: آري، عمیر گفت: به به! صپیامبر 
ر گفت: اي رسول خدا! به خدا قسـم هـدفی دیگـر    فرمود: به به براي چه؟ عمی صمبر پیا

 نداشتم، جز این که آرزو دارم بهشت نصیبم شود، پیامبر فرمود: تو از اهل بهشتی.
خورد، ناگهان گفت: اگر بنا باشد  عمیر مقداري خرما از جیبش درآورده بود و داشت می

درنگ خرماها  النی. بیخورم، زنده بمانم، پس این حیاتی است طو تا زمانی که خرماها را می
 .)2(را دور انداخت و به سپاه دشمن حمله برد و جنگید تا این که به شهادت رسید

گوید: من از پدرم ابوموسی اشعري در هنگام رویارویی با  ابوبکر بن ابی موسی اشعري می
ي شمشیرهاسـت.   فرمود: درهاي بهشت زیر سـایه  صگفت: پیامبر خدا  دشمن شنیدم که می

 متفق علیه. -)1(
 روایت مسلم. -)2(
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نده پوش بلند شد و گفت: اي ابوموسی! تو خودت از پیامبر چنین سخنی را شـنیدي؟  مردي ژ
 ابوموسی گفت: آري.

آن مرد نزد همراهانش رفت و گفت: سالم بر شما بـاد! نیـام شمشـیرش را شکسـت و دور     
 .)1(انداخت، سپس به صف دشمن یورش برد و جنگید تا این که سرانجام به شهادت رسید

لنگید. داراي چهار فرزند جـوان بـود کـه همـواره در      عمرو بن جموح شدیداً از پایش می
خواست به جنگ احد برود،  صبودند، زمانی که پیامبر  صها در رکاب رسول خدا  غزوه

در جنگ شـرکت نمایـد، فرزنـدانش بـه      صعمرو نیز تصمیم گرفت در رکاب رسول خدا 
و جهاد را بر تو فرض نکرده است، بهتر است که تـو   وي گفتند: خداوند تو را معذور شمرده

 کنیم. در خانه بمانی، ما به جاي تو جهاد می
! فرزنـدانم مـرا   صعمرو بن جموح خودش را به پیامبر رساند و گفـت: اي رسـول خـدا    

گذارند تا در رکابت جهاد کنم. من آرزو دارم کـه شـهید شـوم و بـا ایـن پـاي لـنگم در         نمی
یامبر به وي گفـت: البتـه خداونـد جهـاد را بـر تـو فـرض نکـرده اسـت. بـه           بهشت قدم بزنم، پ

فرزندانش نیز گفت: او را بگذارید، شاید خداوند شهادت را نصیبش کنـد، عمـرو بـا رسـول     
 .)2(در جنگ شرکت نمود و در جنگ احد به شهادت رسید صخدا 

مـان آورد و  آمد، بـه وي ای  صگوید: یک اعرابی خدمت رسول خدا  شداد بن الهاد می
ي  کنم، پیامبر بعضـی از یـارانش را در بـاره    به اطاعت پرداخت، سپس گفت: با تو هجرت می

 وي سفارش کرد.
آمده را بین یارانش تقسیم نمـود،   غنایم به دست صي خیبر پیش آمد، رسول خدا  غزوه

 چرانیـد.  را میها  آن سهم آن اعرابی را به دست برخی از یاران داد، اعرابی داشت گوسفندان
سهمش را به وي دادند. او گفت: این چیست؟ گفتنـد: سـهمی اسـت    ها  آن چون اعرابی آمد،

برایت درنظر گرفته اسـت. او امـوال را برداشـت و خـدمت رسـول خـدا        صکه رسول خدا 

 روایت مسلم. -)1(
 .135، ص 3، جزاد المعاد -)2(
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آمد و گفت: اي رسول خدا! این چیست؟ پیامبر فرمود: سـهمی بـود کـه برایـت درنظـر       ص
ام، بلکه صرفاً به خاطر این که  گرفته بودم، اعرابی گفت: براي این منظور از تو اطاعت نکرده

به این جاي بدنم (به گلویش اشاره نمود) تیري اصابت کند و بمیـرم، سـپس بـه بهشـت روم،     
 ام. اطاعتت را پذیرفته

پیامبر فرمود: اگر با خدا صادق باشی، خداوند تو را تأیید خواهـد کـرد. سـپس بـه چنـگ      
دشمن رفتند، بعد از جنگ جسد اعرابی را در حضور پیـامبر آوردنـد، حضـرت فرمـود: ایـن      

 .)1(همان اعرابی است؟ گفتند: آري، فرمود: با خدا صادق بود، خداوند نیز تصدیقش کرد

 خداپرستیاز خودپرستی تا 
آنان قبل از چنین ایمانی از نظر اخالق، کردار، معاشرت، امـر و نهـی، سیاسـت و اجتمـاع     

آمدنــد و نــه نظــامی را  اي درمــی بردنــد، نــه تحــت ســلطه کـامالً در هــرج و مــرج بــه ســر مــی 
پذیرفتند و نه هم خط و مشی روشنی داشتند، سر به خود حرکـت، و کورکورانـه و بـدون     می

 کردند. ر را طی میدرك و شعور مسی
کنند، به امر و نهی و  و از آن تخطّی نمیاند  اینک در چارچوب ایمان و بندگی قرار گرفته

بودن خویش و اطاعت بدون چون  و به بندگی و رعیتاند  ملک و قدرت خداوند تن در داده
گناهـان خـویش   و از اند  در برابر دستور الهی کامالً و سراپا گردن هاده اند، و چرا، اقرار کرده

اینـک در زنـدگی    انـد،  هایشـان فـرو گـذار کـرده     ها و هوس از خودخواهی اند، دست کشیده
که نه مالک مال، نه مالک جان و نه هم مالک کوچکترین حرکتی اند  تبدیل به بندگانی شده

 در زندگی هستند، مگر آنچه مورد رضا و نظر الهی است.
شوند و نه خشـمگین، نـه    کنند، نه خشنود می یجنگند و نه صلح م بدون دستور خدا نه می

کنند و نه قطع رابطه. از آنجایی که این جماعـت   دارند، نه رابطه برقرار می دهند و نه بازمی می
گفت آگاهی داشتند و از جـاهلیتی کـه در آن    از زبان قرآن و زبانی که پیامبر با آن سخن می

 .190، ص 3، ج زاد المعاد -)1(
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از اسالم نیز شناخت کـاملی داشـتند، پـی بـرده      به سر برده بودند نیز اطالع داشتند و همینطور
بودند که اسالم یعنی انتقال از حیاتی به حیات دیگر و از قلمرویی به قلمرو دیگر و از حکمی 
به حکم دیگر از هرج و مرج به پذیرفتن قدرت، از جنگ به تسلیم و فروتنی، از خودپسـندي  

روي در اندیشـه خبـري    درآمدند، از تکي اسالم  به عبودیت. فهمیده بودند که چون به دایره
کـردن بـا    نیست، نباید با قانون الهی درگیر شد، بعد از صرور امر اختیار وجود ندارد، مخالفت

رسول، داوري کسی را جز خدا پذیرفتن و از طرف خـود نظـردادن جـایز نیسـت، بـه عـادت       
پذیرفتنـد،   را میکردن ممنوع است، هنگامی که اسالم  جستن و از نفس اطاعت رسوم تمسک

کشـیدند و اسـالم را بـا     هایش دسـت مـی   ها، عادات و سنت از زندگی جاهلی با تمام مشخصه
درنـگ پـس از    پذیرفتنـد. ایـن تحـول بـزرگ، بـی      هایش مـی  ها و سنت ها، برنامه تمام ویژگی

 آمد. پذیرفتن اسالم پدید می
واف به قتل رساند، را در هنگام ط صفضاله بن عمیر بن ملوح تصمیم گرفت رسول خدا 

چون به پیامبر نزدیک شد، پیامبر به وي گفت: فضاله، تو هسـیت! او گفـت: آري، اي رسـول    
 خدا! منم فضاله.

پنداشـتی؟ فضـاله گفـت: چیـزي نبـود، داشـتم خـدا را ذکـر          پیامبر گفت: با خود چـه مـی  
 کردم. می

گذاشـت، قلـب    ي فضـاله  خندید و گفت: استغفراهللا. سپس دستش را بـر سـینه   صپیامبر 
ام برنداشـته بـود    گفت: سوگند به خدا! هنوز دستش را از سـینه  فضاله آرام گرفت. همواره می

ام رهسـپار شـدم،    گوید: به سوي خانه ترین مخلوق در قلبم قرار گرفت. فضاله می که محبوب
شـاره  در مسیر با زنی برخورد کردم که معموالً با وي مراوده و گفتوگو داشتم، آن زن به من ا

کرد و مرا به سوي خویش دعوت کرد، من در جوابش گفتم: خدا و اسـالم چنـین چیـزي را    
 .)1(پذیرند نمی

 .332، ص 2، ج زاد المعاد -)1(
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 محکمات و دالیل روشن در باب الهیات
را از ذات و صفات و افعال الهی و از آغاز و فرجام جهان و از آنچه انسان پـس   †انبیا 

شود، خبر داده بودند، خداوند متعال از طریق پیامبران علم این مسایل  از مرگ با آن دچار می
را بدون هیچگونه تـالش و زحمتـی بـه آنـان ارزانـی داشـته بـود و آنـان را از رنـج تحقیـق و           

شـان   مند بودند و نه از مقدمات آن علوم که مباحث نه از مبانی آن بهرهپژوهش در علومی که 
خاطر و فارغ البال گردانیده بـود؛   گذاري نمایند، آسوده را جهت رسیدن به مجهول برآنها پایه

 شان در این علوم کـارگر نبـود، فکرشـان    زیرا این علوم فراتر از حس و طبیعت بودند، حواس
 ي آن نیز محروم بودند. هاي اولیه اند و اساساً از دادهرس را به جایی نمیها  آن

اما مردمان شکر این نعمت را به جاي نیاوردند، کار را دوباره آغاز و بحث را از نو شروع 
هـاي ناشـناخته آغـاز کردنـد.      کردند، بدون هیچ همراه و راهنمایی سفرشان را از در سـرزمین 

کاشفی بودند که به دسـتاوردهاي علـوم انسـانی در     تر از آن آنان در این سفر به مراتب گمراه
ها ثبت و ضبط شده است، قانع نبود و بـا وجـود    مورد جغرافیا و آنچه در طول تاریخ در نقشه

هـا و   عمر کوتاه کمبود ابزار و قدرت ناچیزش در صدد برآمد که عمـق دریاهـا ارتفـاع کـوه    
رسـی نمایـد، امـا طـولی نکشـید کـه       هاي طوالنی را دوباره خودش از نـو بر  کویرها و مسافت

 هاي نامفهوم برگشت. از پا درآمد و با شکست مواجه شد و با مشتی از یادادشتاش  سواري
 ،همینطور کسانی کـه بـدون بصـیرت و هـدایت درالهیـات فـرو رفتنـد، بـا نظریـاتی پـوچ          

اه شـدند و  هایی نارسا، خیاالتی گذرا و آرایی عجوالنه بازگشتند، در نتیجه هم خود گمر داده
 هم دیگران را گمراه نمودند.

ي فاضله و زندگی توأم  مبادي ثابت و اصول استواري که اساس مدینه †همچنین انبیاء 
با سعادت در هر زمان و مکان بود، به مردم ارزانی داشتند؛ اما آنان خودشان را به مرور زمـان  

انی سسـت و لـرزان و براسـاس    ي پرتگاه سـقوط و بـر بنیـ    شان را بر لبه محروم کردند و تمدن
ي فـروریختم   ریزي کردند که در نتیجه اساس خمیـد و سـاختمان آمـاده    سنجش و آزمون پی

 شد و ناگهان سقف روي سرشان فرود آمد.
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 صیاران پیامبر یقیناً سعادتمند و موفق بودند؛ زیرا در تمـام ایـن مـوارد بـه رسـول خـدا       
شدند. در نتیجـه ذکـاوت،    فق به کسب نتیجه میکردند، و بدون رنج و زحمت، مو مراجعه می

کردند و در راستایی که  جویی می قدرت و جهاد خویش را ذخیره و در اوقات خویش صرفه
کردنـد و از دیـن آنچـه را مغـز و حقیقـت بـود،        شـان بـود اسـتفاده مـی     به نفـع دیـن و دنیـاي   

 گرفتند. برمی



 
 
 

 :فصل سوم
 ي اسالمی جامعه

 یک دسته گل
ایمان به خدا، پیامبر و روز آخـرت و سـر تسـلیم فـرودآوردن در برابـر خـدا و فـرامینش،        

بـاز  اش  ي اسالمی به جایگاه اصلی هاي زندگی را هموار ساخت و هر فرد را در جامعه چالش
ي انسـانی تبـدیل بـه     کـرد، جامعـه   نمود و نه هم از آنجا تجاوز می رها میگرداند که نه آن را 

 خار گردید. دسته گلی بی
مردم همه تبدیل به اعضاي یک خانواده شدند، پدرشان آدم بود و آدم نیـز از خـاك، نـه    

 عرب بر عجم برتري داشت و نه عجم بر عرب، مگر براساس تقوا و پرهیزگاري.

 َ�ْفَخُرونَ  قَْومٌ  يَلَنْتَِهَ�َّ  ، تَُراٍب  ِمنْ  ُخِلَق  َوآَدمُ  ، آَدمَ  َ�نُو لُكُُّ�مْ «: فرماید می صپیامبر خدا 
وْ  بِآبَائِِهمْ 

َ
ْهَونَ  يَلَُكوَ�نَّ  أ

َ
َْعالنِ  ِمنَ  اهللاِ  ىلَعَ  أ

ْ
 .)1(»اجل

شما همه فرزندان آدم هستید، آدم نیز از خاك آفریده شده است، آن قومی که به آباء و «
کنند، یا از این عمل بازآیند، یا این که این چنین قومی از سـرگین غلطـان    فخر میاجدادشان 

 ».تر خواهند بود ارزش نیز نزد خدا بی

َها يَا«فرمود:  شنیدند که می مردم از پیامبر می ُّ�
َ
َ  إِنَّ  انلَّاُس  � ْذَهَب  قَدْ  ا�َّ

َ
 ُ�بِّيَّةَ  َ�نُْ�مْ  أ

َاِهِليَّةِ 
ْ
ِ  ىلَعَ  َكِر�مٌ  تىَِقٌّ  بَرٌّ  رَُجٌل  رَُجَالنِ  فَانلَّاُس  بِآبَائَِها َوَ�َعاُظَمَها اجل ٌ  َشىِقٌّ  َوفَاِجرٌ  ا�َّ  ىلَعَ  َه�ِّ
 ِ  .)2(»ا�َّ

 ، سورة حجرات.تفسیر ابن کثیر -)1(
 روایت ابن ابی حاتم. -)2(
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اي مردم! خداوند فخرجویی جاهلیت و نازیدن به پدران را از جمـع شـما برچیـده اسـت.     «
آدم فـاجر و   -2مـی اسـت.   آدم نیکو و پرهیزگار که نزد خدا گرا -1مردمان بر دو نوع است: 

 ».بدبخت که نزد خداوند ذلیل است

�َْسابَُ�مْ  إِنَّ «فرماید:  در جاي دیگر می
َ
َحدٍ  ىلَعَ  بَِمَسبَّةٍ  لَيَْسْت  َهِذهِ  أ

َ
 آَدمَ  َ�نُو لُكُُّ�مْ  أ

اِع  َطفُّ  َحدٍ  لَيَْس  َ�ْملَُؤهُ  لَمْ  الصَّ
َ
َحدٍ  ىلَعَ  أل

َ
وْ  بِِديٍن  إِالَّ  فَْضٌل  أ

َ
 .)1(»َ�ْقَوى أ

هایتان به هیچ وجه سبب طعنه و ایراد بر هیچیک از شما نیست، شـما همـه فرزنـدان     نسب«
آدم هستید، به مانند کلیلی ناتمام (یعنی همه داراي نقص و کمبود هستید) یکی بر دیگري جز 

 ».به دین و تقوا برتري ندارد

 «فرمود:  صفرماید که رسول خدا  حضرت ابوذر می
ُ
مْحَرَ  ِمنْ  خِبَْ�ٍ  لَيَْس  فَإِنََّك  ْ�ُظرْ أ

َ
 َوالَ  أ

ْسوَدَ 
َ
نْ  إِالَّ  أ

َ
 .»بِتَْقَوى َ�ْفُضلَهُ  أ

 ».پوست بهتر نیستی مگر با تقوا پوست و سیاه بنگر! تو از آدم سرخ«

وأنَا َشـِهيٌْد أنَّ «کرد:  شنیدند که در پاس آخر شب با پروردگارش چنین نجوا می مردم می
ِعباََد لُكَُّهْم إْخَوةٌ 

ْ
 .»ال

 ».من گواهم که تمام بندگان باهم برادرند«

 کسی که دیگران را به عصبیت فرا خواند، از ما نیست
را اش  هاي آن را از بیخ و بن برکَنـد و مـاده   هاي جاهلیت و جرثومه ریشه صرسول خدا 

 هاي نفوذ آن را مسدود نمود. کن کرد و تمام راه ریشه

  َداَع  َمنْ  ِمنَّا لَيَْس «فرمود: 
َ

 َمنْ  ِمنَّا َولَيَْس  َعَصِبيَّةٍ  ىلَعَ  قَاتََل  َمنْ  ِمنَّا َولَيَْس  َعَصِبيَّةٍ  إىِل
 .)2(»َعَصِبيَّةٍ  ىلَعَ  َماَت 

 روات امام احمد. -)1(
 روایت ابوداود. -)2(
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کسی که مردم را به تعصبات قومی فرا خواند، از ما نیست، کسی هم که در راه عصـبیت  «
 ».قومی بجنگد از ما نیست و کسی هم که با عصبیت قومی بمیرد از ما نیست

اي  اي بودیم، مردي از مهاجرین به فردي از انصار ضربه گوید: در غزوه بر بن عبداهللا میجا
زد. انصاري جهت کمک، انصار را صدا زد، و مهاجر، مهاجرین را. پیامبر فرمود: ایـن سـخن   

 .)1(را رها کنید که سخنی بدبو و زشت است
ي جاهلی  حمیت جاهلی را حرام اعالم کرد و حمایت بدون قید و شرطی را که در جامعه

 »َمْظُلوًما َأوْ  ظَاِلًما َأَخاكَ  اْنُصرْ «رواج داشت و به صورت ضرب المثل مشهوري درآمده بود: 
و یکی از اصول ثابت جاهلیت بود، پیامبر  ».برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم، یاري کن«

َقِّ  َ�ْ�ِ  ىلَعَ  قَْوَمهُ  نرََصَ  َمنْ «را مقید نمود و فرمود:  آن ص
ْ
َِع�ِ  َ�ُهوَ  احل ِى اَكبلْ

َّ
 َ�ُهوَ  رُدَِّى  اذل

 .)2(»بَِذنَِبهِ  ُ�ْ�َعُ 
کسی که قومش را به ناحق یاري نماید، مانند شتري است که به علت افتـادن در چـاه در   «

 ».شود آورده می حالت هالکت است و با کشیدن دمش از چاه بیرون
به این ترتیب روحیه و ذهنیت عرب کامالً دگرگون شد. از ان بس دگیر ذوق و طرز فکر 

یـک   صتافت، هنگامی که رسول خـدا   انسان مسلمان آن ضرب المثل رایج عرب را برنمی

َخاكَ  انرُْصْ «بار این ضرب المثل را بر زبان آورد: 
َ
وْ  َظالًِما أ

َ
نتوانسـت  مسلمان عـرب   »َمْظلُوًما أ

درنگ پرسید: اي رسول خـدا! ایـن درسـت کـه اگـر مظلـوم بـود         خودش را کنترل کند و بی
فرمـود: نصـرت    صکنیم، اما اگر ظالم بود چگونه نصرتش کنیم؟ رسـول خـدا    نصرتش می

 .)3(ظالم بدینگونه است که وي را از ظلم باز دارید

 تان تان مسؤولید و هرکدام پاسخگوي مسؤولیت همگی

 .تفسیر ابن کثیر -)1(
 تفسیر ابن کثیر. -)2(
 حدیث متفق علیه. -)3(
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ي اسالمی طبقات و نژادهاي مختلف همکار و مددکار یکدیگر گردیدنـد و بـه    هدر جامع
اي که خداوند به آنان عنایت فرمـوده و نیـز    کردند، مردان به سبب برتري همدیگر تجاوز نمی

هسـتند و زنـان نیـز صـالح،     هـا   آن ي زنان از اموال خویش سرپرست و قیم به علت تأمین نفقه
ي آنان هستند، درست همان قدر که مسـؤولیت و   هران محافظ خانهفرمانبردار و در غیاب شو

تکلیف دارند، همان قدر نیز حق و حقوق دارند. در این جامعه هـرکس در برابـر مسـؤولیتش    
 پاسخگو بود.

پیشــوا، مســؤول و پاســخگوي ملــت خــویش بــود، مــرد در خانــه مســؤول بــود و در برابــر 
مسـؤول بـود و در برابـر مسـؤولیتش پاسـخگو،      ي شـوهرش   مسؤولیتش پاسخگو زن در خانـه 

ي  . بـدین ترتیـب جامعـه   )1(خدمتگزار در اموال آقایش مسؤول بود و پاسـخگوي مسـؤولیتش  
 اي سنجیده و آگاه و در برابر تمام کارهایش مسؤول و پاسخگو بود. اسالمی جامعه

 در معصیت خالق از هیچ مخلوقی فرمانبرداري جایز نیست
شان با شـور و تبـادل نظـر     حق مددکار یکدیگر بودند و تمام کارهايمسلمانان در اجراي 

کردند که وي در جمـع آنـان از خـدا اطاعـت      پذیرفت، مادامی از خلیفه اطاعت می انجام می
شـد، شـعار    کرد، حق اطاعت و فرمانبرداري از وي سلب می کرد، اگر خدا را نافرمانی می می

َاِلِق  َمْعِصيَةِ  يِف  لُوقٍ لَِمخْ  َطاَعةَ  ال«شان این بود:  حکومت
ْ
 .)2(»اخل

 ».در معصیت خالق از هیچ مخلوقی اطاعت جایز نیست«
ي  اي گـوارا بـاي پادشـاهان و امـرا و مـال التجـاره       ها که قبـل از ایـن لقمـه    اموال و دارایی

 رفت و جـز در راه خـدا، جـایی دیگـر مصـرف      داران بود، اکنون مال خدا به شمار می سرمایه
 آمدند. ها به شمار می ي خدا بر این دارایی لمانان خلیفهشد. مس نمی

 حدیث متفق علیه. -)1(
 متفق علیه. -)2(
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کـرد، و   نیاز بـود از خـوردنش خـودداري مـی     خلیفه نیز مثل سرپرست یتیم بود؛ هرگاه بی
 کرد. هرگاه نیازمند بود، در حد متعارف و معمول استفاده می

خواسـتند آن   زمینی که قبالً فرمانروایان و امرا آن را غصب کرده بودند، براي هرکس مـی 
اي در بین  نمودند و چون پارچه خواستند، تنگش می کردند و براي هرکس که می را فراخ می

کردند، این زمین، زمین خدا شد؛ زمینی که هرکس یـک وجـب از آن را    خودشان تقسیم می
ي زمـین بـر گـردنش     به ظلم تصرف نماید روز قیامت این وجب چون طـوقی از هفـت طبقـه   

 شود. آویخته می

 ي روح و روان جامعه پیامبر به مثابه
ي بشري، نشاط، مردانگی و بخشایندگی را در زنـدگی و در تمـام امـور     قبل از این جامعه

اي خسته و توأم با خفقان بود، بدون نشـاط و   ایجابی و سلبی خویش از دست داده بود، جامعه
را تمـام نکـره و بـه    شد، و هنوز جنـگ   دلگرمی طبق خواست امرا به میدان جنگ کشانده می

اراده و عاطفـه و   شد. در ایـن جامعـه مـردان بـی     هدف نرسیده بود که صلح بر وي تحمیل می
هـا، واداشـته    وجدان به فداکاري و ایثار تحمل مشکالت دست و پنجه نـرم کـردن بـا سـختی    

انی را. مجبور بودنـد از کسـ  ها  آن شان را دوست داشتند و نه رهبران شدند؛ نه آنان رهبران می
شان را فداي کسانی کننـد کـه قلبـاً از     را دوست ندارند و جان و مالها  آن فرمان ببرند که قلباً

 آنان متنفرند.
ها به خاموشی گراییده بود و احساسات و عواطـف مـرده بودنـد، مـردم،      ي آتش دل شعله

خواري خـو  ي خویش کرده بودند و نهایتاً به ذلت و تحمل ظلم و  نفاق، ریا و مکاري را پیشه
 گرفته بودند.

قوي یعنی عشق که اغلب در طول تاریخ موجب بـروز عجایـب روزگـار و آثـار     ي  عاطفه
ها بود که سرگردان و از کار افتاده بود و کسـی نبـود کـه آن را بـه کـار       شد، قرن ماندگار می

ی و هاي زیبا و مظـاهر فـان   بندد و محصولی از آن به دست آورد، این بود که در البالي رنگ
 فریبنده که در گذشته و حال مورد توجه شعرا بوده است، ضایع و تباه شده بود.
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بـه پـا خاسـت، قیـد و بنـد آن را       صي ستمدیده و سرگردان رسـول خـدا    در این جامعه
ي روح و روان و چشم و قلب آن جامعه تلقی شـد. او انسـانی بـود کـه      گشود و سپس به مثابه

ترین مفاهیم حسن و احسان را به وي عنایـت   کمال و نهاییخداوند واالترین صفات جمال و 
شـد و چـون دمـی بـا او      دید از هیبتش لرزه بر اندام مـی  فرموده بود، هرکس ناگهانی او را می

گوید: قبل از او و بعـد از او   چنین میاش  کننده شد. توصیف آرام گرفت، از محبتش سیر نمی
تین به سوي او روان شد، درست همانگونه کـه آب  ام، چون عشق راس هرگز مانند او را ندیده

ها به سوي او، چـون آهـن بـه سـوي مغنـاطیس       ها و روان شود، دل به سوي سراشیبی روان می
اي  ها از قبل در انتظارش بودند، رجال امـتش بـه گونـه    ها و روح جذب گردید، گویا این قلب

د که نظیرش در تاریخ عشّـاق و  کردن اي از وي اطاعت می ورزیدند و به گونه به وي عشق می
 دلدادگان نگذشته است.

هاي نادر و خودگذشتگی در راه اطاعت از او و ترجیح وي بر جان، اهل، مـال و   از محبت
 فرزند مواردي پدید آمده است که نه در گذشته چنین شده است ونه در آینده خواهد شد.

 هاي عشق و فداکاري نادره
این که اسالم آورده بود، روزي در مکـه سـخت لگـدمال     پس از ابوبکر بن ابی قحافه 

هـاي خـود صـورتش را لـه      شد و به شدت کتک خورد. عتبه بن ربیعه بر وي پرید و با کفـش 
شد. بنوتمیم، قوم ابوبکر، وي را در  از صورتش تشخیص داده نمیاش  کرد، به نحوي که بینی

دي نداشتند، ابوبکر در آخر روز چادري گذاشتند و به منزلش رساندند، در مرگش هیچ تردی
به سخن درآمد. نخستین سخنی این بود: پیامبر در چه حالی است؟ افـراد حاضـر سـخت او را    
مالمت و سرزنش کردند و سپس برخاسـتند و در همـان حـال بـه مـادرش ام الخیـر سـفارش        

 کردند که حتماً به وي آب و نان دهد.
نمود، اما ابـوبکر همچنـان سـؤال     وردن غذا میچون مادر با وي تنها شد، مادر اصرار به خ

 کرد: پیامبر در چه حالی است؟ مادرش سوگند خورد، من از دوستت خبري ندارم. می
 ي پیامبر سؤال کن. ابوبکر گفت: نزد ام جمیل، دختر خطاب برو و از او در باره
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 سـؤال  مادر ابوبکر نزد ام جمیل رفت و گفت: ابـوبکر از تـو در مـورد محمـد بـن عبـداهللا      
 کند. می

شناسم و نه محمد بن عبداهللا را. ولی اگر دوست داري  ام جمیل گفت: من نه ابوبکر را می
با تو نزد پسرت بروم، حاضرم. مادر ابوبکر پذیرفت. ام جمیل به اتفاق ام الخیر به منزل ابوبکر 

و فریـاد  رفت که ناگاه چشمش به جسد افتاده و در شرف مرگ ابـوبکر افتـاد، جلـوتر رفـت     
 کشید:

شـکی نیسـت کـه کـافر و      انـد،  سوگند به خدا! آن قومی که اینگونه با تو برخـورد نمـوده  
 فاسقند و امیدوارم خداوند انتقامت را از آنان بگیرد.

 ابوبکر سؤال را تکرار کرد: پیامبر در چه حالی است؟
درم بیم نداشـته  شنود. ابوبکر گفت: از ما ام جمیل اشاره کرد: مادرت اینجاست و دارد می

 باش، ام جمیل گفت: پیامبر صحیح و سالم است.
 ابوبکر گفت: اآلن کجاست؟
 ام جمیل گفت: در دار ارقم.

 ام، لـب بـه آب و غـذا نخـواهم زد،     ابوبکر گفت: سوگند به خدا! تا نزد رسول خـدا نرفتـه  
گرفتنـد و  هـاي ابـوبکر را    لحظاتی درنگ کردند، چون رفت و آمد مردم کم شد، شانهها  آن

 .)1(نزد پیامبر آوردند
در جنـگ احـد بـه     صزنی از انصار که پدر، برادر و شـوهرش در رکـاب رسـول خـدا     

شهادت رسیده بودند، چون از مدینه به سوي احد حرکت نمود، نخستین سؤال این بود: پیامبر 
پیـامبر خـدا در عافیـت اسـت. او      ،صدر چه حالی است؟ در پاسخش گفتنـد: محمـد    ص

 پیامبر را به من نشان دهید تا ببینم.گفت: 
هنگامی که پیامبر را دید، گفت: بعد از این کـه تـو در عافیـت باشـی، هـر مصـیبتی سـهل        

 .)1(است

 .30، ص 3، ج البدایه و النهایه -)1(
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ي دار قرار دادند و سوگندش دادند که آیا دوسـت داري محمـد    را روي چوبه خبیب 
 بود؟ به جاي تو می

از ایـن سـخنش   هـا   آن فـرو رود،  گفت: هرگز، قسم به خدا راضی نیستم خاري بـه پـایش  
 .)2(خندیدند

روز احد مرا به جستوي سعد بن ربیع فرستاد و به  صگوید: رسول خدا  زید بن ثابت می
از  صمن گفت: اگر وي را دیدي، از طرف من به او سالم برسان و به او بگو: رسـول خـدا   

 تو پرسید که اکنون در چه حالی هستی؟
کشـید،   ها را مـی  زدم، هنگامی که به او رسیدم، آخرین نفس میمن در بین شهیدان گشت 

شد، گفتم: اي سعد! پیامبر به تو سالم  ي شمشیر، سرنیزه و غیره در بدنش دیده می هفتاد ضربه
 پرسد که در چه حالی هستی؟ گوید و از تو می می

شت ! دارم بوي بهص! به پیامبر بگو: اي رسول خدا صسعد گفت: سالم بر رسول خدا 
بگو: اگر دشمن به پیامبر دسترسی پیدا کند و شـما زنـده   » انصار«کنم، به قومم  را احساس می

 .)3(باشید، در نزد خدا هیچ عذري ندارید، سپس همان لحظه درگذشت
در جنگ احمد کمرش را براي رسـول اهللا سـپر قـرار داد، تیرهـا یکـی بعـد از        ابوجانه 

 .)4(خورد چ تکانی نمیآمد و او هی دیگري بر کمرش فرود می
مکید، پیامبر به او گفت: آب دهانت را تـف کـن.    مالک خون زخم پیامبر را با دهانش می

 .)5(اندازم او گفت: قسم به خدا! آب دهانم را به هیچ وجه بیرون نمی

روایت فوق را ابن اسحاق، امام مغازي ذکر کرده است. بیهقی نیز به صورت مرسل آن را روایت کرده  -)1(
 است.

 .83، ص 4، ج البدایه و النهایه -)2(
 .134، ص 2، ج زاد المعاد -)3(
 .130، ص منبع پیشین -)4(
 .136، ص  منبع پیشین -)5(
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) رفـت. چـون   صابوسفیان به مدینه آمـد: نـزد دختـرش، ام حبیبـه (همسـر رسـول خـدا        
گفت: این تشـک، تشـک رسـول     لابوسفیان خواست روي تشک پیامبر بنشیند، ام حبیبه 

 .)1(است، و تو فردي مشرك و نجس هستی صخدا 
عروه بن مسعود ثقفی وقتی که از حدیبیه برگشت، به یارانش گفت: سوگند به خـدا، مـن   

ام کـه هـوادارانش او را    ندیـده  ام. اما هیچ پادشاهی را نزد شاهان کسري، قیصر و نجاشی رفته
کنند. سوگند به خدا! تـا آب   چنان تعظیم کنند، چنان که اصحاب محمد، محمد را تعظیم می

گیرد و آن را به چهره و بدنش  قرار میها  آن درنگ در کف یکی از اندازد، بی دهانش را می
کننـد، هنگـامی    مـی  درنگ دستورش را اجرا مالد. هرگاه آنان را به چیزي دستور دهد، بی می

گیرد، نزدیک است براي آب وضویش، خودشان را به کشتن دهند، هنگامی که  که وضو می
شـوند و بـراي تعظـیمش مسـتقیماً بـه وي چشـم        گشـاید، همـه سـاکت مـی     لب بـه سـخن مـی   

 .)2(دوزند نمی

 هایی از اطاعت و فرمانبرداري شگفتی
بوده است، از آنجایی کـه اصـحاب   ي عشق و محبت  اطاعت و فرمانبرداري همواره نتیجه

نمودنـد،   ورزیدند، بـا تمـام قـدرت و تـوان نیـز ازاو اطاعـت مـی        از صمیم دل به وي عشق می
توان از سخنان سعد بـن معـاذ قبـل از جنـگ بـدر از       ي این عشق و اطاعت را می بهترین نمونه

 جانب خود و انصار دریافت:
دهـم: هرجـا دوسـت     هـم پاسـخ مـی   ها  آن گویم و از جانب من از جانب انصار سخن می«

خواهی  ي هرکس را که می واهی برقرار کن و رشته ي هرکس را که می داري سفر کن، رشته
خواهی براي خودمان بگذار. سـوگند   خواهی بردار و آنچه می مان آنچه می قطع کن، از اموال

هرچه تو دستور دهـی  تر است از آنچه برجاي گذاري.  به خدا! آنچه را برداري برا ما محبوب

 .مکة  إىلريهشام، ذکر األسباب املوجبة للمس ابن -)1(
 .135، ص 3، ج زاد المعاد -)2(
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برسـی مـا   » برك غمدان«ما تابع دستور تو هستیم، سوگند به خدا! اگر به سفر ادامه دهی تا به 
در رکاب تو خواهیم بود و اگر از ما بخواهی کـه بـه دریـا بـرویم در رکـاب تـو در آن فـرو        

 .)1(»خواهیم رفت
مـردم مدینـه را از    ایـن بـود کـه پیـامبر     صهاي اطاعت شدیدشان از رسول خدا  از نمونه

بازمانده بود، نهـی فرمـود. مـردم مدینـه نیـز از       )2(گفتن با سه نفري که از جنگ تبوك  سخن
پیامبر اطاعت نمودند، مدینه براي آن سه نفر تبدیل به شهر مردگان شده بود که هیچ صـدایی  

ده بـود؛  ي تبوك بازمانـ  از بین کسانی که از غوزه گوید: رسید. کعب می در آن به گوش نمی
گوید: مردم از ما دوري  گفتن با ما سه نفر منع نموده بود، وي می پیامبر مردم را صرفاً از سخن

جستند، و یا بنابر روایتی: مردم با ما چنان تغییر روش دادند که زمین براي مـا ناآشـنا گردیـد.    
چـون جفـاي   دهـد:   شـناختیم، ادامـه مـی    اي نبود که تا بـه حـال آن را مـی    گویا این آن منطقه

مسلمانان بر من به طول انجامید، به منزل پسر عمویم ابوقتاده که خیلی دوستش داشتم رفـتم و  
از دیوارش پریدم. به او سالم گفتم: قسـم بـه خـدا! جـواب سـالمم را نـداد، بـه او گفـتم: اي         

ی دانی که من خـدا و رسـول را دوسـت دارم؟ او جـواب     ابوقتاده! تو را به خدا سوگند! آیا نمی
اهللا ورسـوله  «نداد، دوباره قسمش دادم، بازهم جواب نداد، بار سوم او را سوگند دادم، گفت: 

 .)3(اشک از چشمانم سرازیر شد و بازگشتم و از دیوار پریدم و رفتم» اعلم

 .130، ص منبع پیشین -)1(
هـ به وقوع پیوست، هدف از این غزوه مرزهاي دولت روم و  9ي تبوك در ماه رجب سال  غزوه -)2(

شد که  هزار جنگجو تشکیل می 30جلوگیري از تهاجم ناگهانی رومیان به مدینه بود، سپاه مسلمانان از 
از همه مردم خواسته بود  صهاي نظامی کمبود داشتند، پیامبر  عموماً از لحاظ تجهیزات و ساز و برگ

هاي کعب بن  در این غزوه شرکت کنند، همه شرکت کردند، جز افراد بیمار، منافق و آن سه تن به نام
مالک، مراره بن ربیع و هالل بن امیه که در متن کتاب به ماجراي آنان اشاره شده است، این غزوه بدون 

 رویارویی با دشمن پایان رفت (د.ن.)
 .متفق علیه -)3(
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رساند، این که وي در عـین حـالی کـه مـورد سـرزنش و       آنچه شدت اطاعت کعب را می
پیام حضرت را مبنی بر ایـن کـه از زنـت     صسول خدا جفاي مسلمانان قرار داشت، قاصد ر

گوید: ایـا طـالق بـدهم یـا دسـتور دیگـري اسـت؟ قاصـد          رساند، او می فاصله بگیر، به او می
 گوید: فعالً از زنت فاصله بگیر و با وي مقاربت نکن. می

ات بپیونـد، تـا ببیـنم خـدا و رسـول چگونـه قضـاوت         گوید: بـه خـانواده   کعب به زنش می
 .)1(ند؟کن می

ي وي نسـبت بـه پیـامبر خـدا و تـرجیح حضـرت بـر دیگـران بـود کـه            این موضوع نشـانه 
 خواهد که به وي بپیوندند. کند و از کعب می فرمانرواي غسان نسبت به وي اظهار محبت می

در شرایط جفا و سرزنش ایـن آزمـایش بزرگـی بـود، امـا کعـب بـه شـدت تمـام تمایـل           
رفتم که یکـی از   داشتم در بازار مدینه راه می گوید: کند، کعب می میفرمانرواي غسان را رد 

گرفـت و   هاي شام که جهت فروش کاالیش به مدینه آمده بود، داشـت سـراغ مـرا مـی     قبطی
کند؟ مردم به من اشاره کردند، او نزد  گفت: چه کسی مرا به کعب بن مالک راهنمایی می می

 ن داد. نامه را خواندم، در آن چنین آمده بود:ي از پادشاه غسان به م من آمد و نامه
) بر تو جفا نموده اسـت، خداونـد   صاما بعد، به ما خبر رسدیه است که دوستت (محمد 

گویـد:   تو را در سراي ذلت و زبونی نگذاشته است، به ما پیوند تا تو را یاري کنیم، کعب مـی 
است، سپس به سوي تنور حرکـت  هنگامی که نامه را خواندم با خودم گفتم: این هم مصیبتی 

 .)2(کردم و نامه را در آن سوزاندم
انگیز اطاعت و سرعت فرمانبرداري موضوع نزول تحریم شراب بود،  از جمله انواع شگفت

نوشی نشسته بودیم و شراب هنوز تحریم  کند: ما در محفل باده ابوبریده از پدرش روایت می
ي  سالمی عرض کنم، متوجه شدم که آیه صنشده بود، من برخاستم تا خدمت رسول خدا 

َها ﴿ تحریم شراب نازل شده است: ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َما  �َّ نَصاُب ٱوَ  لَۡمۡيِ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱَءاَمُنٓواْ إِ�َّ

َ
ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ 

 متفق علیه. -)1(
 متفق علیه. -)2(
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ۡيَ�ٰنِ ٱرِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  َما يُرِ�ُد  ٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ  لشَّ ۡيَ�ٰنُ ٱإِ�َّ -90املائدة: [ ﴾لشَّ

نَتُهوَن ﴿ فرماید: تا آنجا که خداوند می ]91 نُتم مُّ
َ
 .﴾٩١َ�َهۡل أ
نَتُهوَن ﴿ ها تالوت کردم. آن من نزد یارانم آمدم و آیه را تا اینجا بر نُتم مُّ

َ
 .﴾٩١َ�َهۡل أ

بعضی از حاضران جام شراب را در دست داشتند، مقـداري نوشـیده و مقـداري هـم بـاقی      
يْنَا«مانده بود، همه گفتند:  تَهَ نَا،  اِنْ بَّ ارَ يْنـَ تَهَ ا انْ نـَ بَّ پروردگـارا! بـاز آمـدیم، پروردگـارا! بـاز      « )1(»رَ

 ».آمدیم
 خانـدان و انگیز و شگرف اطاعت از رسـول و تـرجیح وي بـر     یکی دیگر از انواع شگفت

عشیره، ماجرایی است که از عبداهللا بن عبداهللا بن اُبی نقل شده است؛ ابـن جریـر از ابـن زیـد     
بینـی   عبداهللا بن عبداهللا بن اُبی را فرا خواند و به وي گفت: نمـی  کند: پیامبر خدا  ورایت می

گویـد؟ پیـامبر فرمـود:     گوید؟ عبداهللا گفت: پدر و مادرم فـدایت بـاد! چـه مـی     پدرت چه می
ي عزیـز، افـراد ذلیـل را [از شـهر] بیـرون      هـا  انسـان  گوید: هرگاه به مدینه بازگشتیم پدرت می

ول خدا! سوگند به خدا! راست گفته است. تو عزیز هستی د کرد. عبداهللا گفت: اي رسخواهن
دانند کـه کسـی ماننـد     و اهل یثرب می –و او ذلیل است. سوگند به خدا! چون به مدینه برسم 

اگر خدا و رسولش راضـی باشـند، سـرش را از تـن      –من نسبت به پدرش فرمانبردارتر نیست 
 جدا خواهم کرد و تقدیم خدا و رسول خواهم نمود.

 امبر فرمود: خیر.پی
ي پـدرش   هنگامی که به مدینه رسیدند، عبداهللا بن عبداهللا بن اُبی با شمشـیر جلـو درِ خانـه   

 ي عزیـز، ها انسان ایستاد و مانع از ورود وي گردید و گفت: تو گفتی هرگاه به مدینه برگدیم
کنند؟ سوگند به خدا! اکنون متوجه خواهی شد کـه عـزت از آنِ    ي ذلیل را بیرون میها انسان

 .صتوست، یا از آنِ پیامبر 

َها﴿در تفسیر این آیه:  7روایت ابن جریر، ج  -)1( ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َما  �َّ  اخل. ﴾ۡ�َۡمرُ ٱَءاَمُنٓواْ إِ�َّ
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ي خـدا و   ي این خانه پناه نخواهی برد، مگر بـه اجـازه   سوگند به خدا! به هیچ وجه به سایه
 رسول.

دارد؛  ام باز می انهپدرش، ابن ابی فریاد برآورد: اي مردم خزرج! فرزندم را ببینید، مرا از خ
 اي مردم خزرج...

 توانی وارد منزل شوي! ي پیامبر هرگز نمی فرزند دوباره سوگند خودر: بدون اجازه
ي خـدا و   مردم جمع شدند و با عبداهللا صحبت کردند؛ اما عبداهللا بازهم گفت: بدون اجازه

ز مـاجرا  رسـیدند و وي را ا  صرسول به هیچ وجه ممکن نیست، مردم خدمت رسـول خـدا   
 مطلع کردند.

 پیامبر فرمود: بروید و به او بگویید: بگذار تا به منزلش درآید.
 صآمدند و دستور پیامبر را به عبداهللا رساندند. او گفت: حـاال کـه دسـتور رسـول خـدا      

 .)1(تواند وارد منزل شود رسید، مشکلی نیست، می

 .28، ج تفسیر طبري -)1(
                                           





 
 
 

 :فصل چهارم
هاي  چگونه مواد خام جاهلیت را تبدیل به اعجوبه صپیامبر

 انسانی کرد

هاي پایدار نبوي، تربیـت دقیـق و حکیمانـه، شخصـیت      با این ایمان عمیق و فراگیر، آموزه
ت و کهنگـی و  هایش تمام شدنی نیس نظیر و به لطف کتاب اعجازآمیز آسمانی که شگفتی بی

فرسودگی به تازگی و طرواتش راه ندارد، پیامبر توانست در انسانیت در شرف مرگ، حیاتی 
 جدید بدمد.

اي از مـواد خـام درآمـده     هاي بشري پرداخت که اینک به صورت توده نخست به گنجینه
شان نیز اطالعـی نداشـت و جاهلیـت، کفـر و      دانست و از محل شان را نمی بود و کسی ارزش

ایمـان و  هـا   آن را از بین برده بود، حضرت به فرمان خداوند درها  آن وابستگی به زندگی دنیا
هـا را از زیـر خـاك درآورد و     دمیـد، ایـن گنجینـه   هـا   آن اي در باور پدید آورد و روح تـازه 

ور ساخت. سپس هریکی را در جاي مناسبش گذاشـت، گـویی بـراي     استعدادهایشان را شعله
کشیده و کنجکاوانه بـه   ریده شده. گویی جایگاه خالی پیوسته انتظار او را میهمان جایگاه آف

اي جامد و بـدون تحـرّك بـود، امـا اکنـون       نگریسته است. انگار آن انسان تاکنون الشه او می
تحریـک   جان و بی اي بی تبدیل به جسمی جاندار و انسانی با اراده گردید، گویا تا کنون مرده

کنـد، گویـا تـانون     ه شده و بر جهان اراده و خواست خویش را تحمیل مـی بود، اما اکنون زند
 کند: دید، اما اکنون فرماندهی بینا شده که جهانیان را رهبري می کوري بود که راه را نمی

وَ ﴿
َ
ۡحَيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُ  أ

َ
َثلُهُ  �َّاِس ٱِ�  ۦنُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِ  ۥَمن َ�َن َمۡيٗتا فَأ ِ�  ۥَكَمن مَّ

لَُ�ِٰت ٱ  ].122األنعام: [ ﴾لَۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها لظُّ
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ایم  اي بوده است و ما او را [با اعطاي قرآن و در پرتو قرآن] زنده کرده آیا کسی که مرده«
رود، ماننـد کسـی اسـت کـه      که در پرتو آن میان مردمـان راه مـی  ایم  و نوري فرا راه او داشته

 .»واند بیرون بیاید؟ ها نمی و از آن تاریکیها فرو رفته  گویا در تاریکی
و نیـز بـه دیگـر مردمـان      –شـدن بـود    ي تبـاه  که اینک در آستانه –حضرت به امت عرب 

پرداخت دیري نپایید که از میان آنان جهان شاهد نوابغی شد که از عجایب روزگار و برکات 
 تاریخ بودند.

گرفت و  چراند و احیاناً مورد سرزنش نیز قرار می که شترانِ پدرش، خطاب را می عمر 
ظاهراً از نظر بردباري و صالبت از طبقات متوسط قریش بود و جایگـاه خاصـی نداشـت و از    

یابد کـه جهـان را    نگاه همتایانش نیز چندان اهمیتی نداشت، ناگهان به چنان عظمتی دست می
ي قـدرت پـایین    کند، کسري و قیصـر را از اریکـه   زده می شگفت با شخصیت و تدبیر خویش

گـذارد کـه در کنـارِ در اختیـار دشـتنِ متصـرفات و        کشاند و چنان دولتی اسالمی بنیان می می
دهی و انضباط باال، تقوا، پرهیزگـاري و   و برخورداري از مدیریت و سازمانها  آن هاي دارایی

 را نیز در خود دارد. –امري که زبانزد همگان است  –دادگري 
که یکی از سوارکاران جوان قریش بود، بـه   صالحیت و استعداد جنگی خالد بن ولید 

اي از وي کـار   هـاي قبیلـه   شـد، بزرگـان قـریش در جنـگ     ي محدود محلّی منحصر مـی  دایره
دادنـد و هیچگــاه بـه چنــدان    گرفتنـد و در مقابــل او را مـورد ســتایش و اعتمـاد قـرار مــی     مـی 

ري در نواحی شبه جزیره دست نیافته بود که ناگـاه بـه عنـوان شمشـیر خـدا در زمـین       چشمگی
اي بـر رومیـان    شود و چون صـاعقه  گیرد قلع و قمع می درخشد، هرچه در مسیرش قرار می می

 کند. آید و نام خودش را در تاریخ ماندگار می فرود می
هـاي   از اسـالم غلـب دسـته   خوي، بعـد   طلب، درستکار و نرم مردي بود صالح ابوعبیده 

کرد که ناگهان فرماندهی کل سـپاه اسـالم را بـه     اعزامی مسلمانان را براي جهاد فرماندهی می
اي  راند؛ به گونـه  هاي زیباي شام بیرون می هاي سرسبز و تپه گیرد و هرقل را از دامنه دست می
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یـد: بـدورد   شود در آخـرین دیـدارش از ایـن سـرزمین سرسـبز چنـین بگو       که وي مجبور می
 سوریه! بدرودي که پس از آن دیداري نخواهد بود.

ي روشن و خردمند قریش بود، قریش وي را به عنوان ها انسان یکی از عمرو بن عاص 
گردد؛ امـا   فرستد و ناموفق برمی سفیر خویش جهت مستردنمودن مسلمانان مهاجر به حبشه می

 یابد. قام بزرگ دست میگردد و به این م در اسالم به ناگاه فاتح مصر می
در تاریخ عرب هیچگاه سراغ نـداریم کـه وي فرمانـده و     در مورد سعد بن ابی وقاص 

شـود و فـتح    ساالر لشکري بوده باشد؛ اما به ناگاه کلیدهاي مداین به گردن او آویخته می سپه
 شود. ایران و عراق به نام او در تاریخ ثبت می

هـا از   فرزند یک موبد، در یکی از روستاهاي سرزمین ایران بـود، مـدت   سلمان فارسی 
بردگی به بردگی دیگر و از جفا به جفاي دیگري در حال انتقال بـود؛ امـا ناگهـان بـه عنـوان      

درخشـد. شـگفت    فرمانرواي پایتخت امپراتوري ایران که تا دیروز یکی از اتبـاع آن بـود مـی   
اي از تقوا و سادگی وي در زندگی فرونکاسـت و   ذره اینجاست که با وجود این سمت مهم،
کند و بارهاي  اي معمولی زندگی می دیدند که در کلبه با وجود فرمانروابودن مردم وي را می

 کند. سنگینش را جهت انتقال از جایی به جایی خودش حمل می
وي بـه  از  رسد که امیرالمؤمنین، عمـر   اي از فضل و برتري می به درجه بالل حبشی 

 کند. یاد می» سید«عنوان 
ي  وي را شایسـته  رسـد کـه حضـرت عمـر      بـه مقـامی مـی    سالم موالي ابی حذیفـه  

 کردم. بود، او را به عنوان جانشینم تعیین می فرماید: اگر سالم زنده می داند و می خالفت می
افرادي چون کند، در این سپاه  سپاه اسالم را به طرف مؤته فرماندهی می زید بن حارثه 

نیـز فرمانـدهی    وجـود دارنـد. فرزنـدش اسـامه      و خالد بن ولید  جعفر بن ابی طالب 
 وجود دارند. بگیرد که در آن افرادي چون ابوبکر و عمر  سپاهی را به عقیده می

وقتـی نسـیمی از    ابوذر، مقداد، ابودرداء، عمار بن یاسر، معاذ بن جبل و ابی بـن کعـب   
 گردند. وزد، از معدود زهاد و علماي راسخ می ها می آن صباي اسالم بر
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در  علی بن ابی طالب، عایشه، عبداهللا بن مسـعود، زیـد بـن ثابـت و عبـداهللا بـن عبـاس        
گردنـد کـه از سراسـر وجودشـان علـم       از بزرگترین عالمان جهان می صآغوش پیامبر امی 

تـرین، دانشـمندترین و    ژرفتـرین،   شان حکمت جاري است، پاکـدل  کند و از زبان فوران می
شـود و   بندد و خـاموش مـی   گویند، زمان لب فرو می ترین مردم بودند. سخن که می تکلف بی

 پردازد. گویند، قلم تاریخ به نگاشتن می خطبه که می

 لی هماهنگ از بشریتتشکّ
اي را کـه در نظـر مـردم آن عصـر      گذرد که جهان متمدن، مـواد خـام پراکنـده    مدتی نمی

نگریستند، به صورت  با دید تحقیرآمیز میها  آن ارزشی نداشتند و کشورهاي مجاور بهچندان 
را هرگـز سـراغ   هـا   آن تـر از  تـر و متعـادل   بیند که تاریخ بشري هماهنگ تشکلی و اردویی می

شود، و یا بسان  اي به هم پیوسته هستند که هیچ طرف آن تشخیص داده نمی ندارد؛ گویا حلقه
توان حدس زد، آغازش بهتر است یا پایانش. تشکلی که در هر جنبـه از   ه نمیبارانی هستند ک

نیـاز از جهـان اسـت و     لیاقت و شایستگی هستند، تشکلی که بـی  جوانب زندگی شري، داراي
گـذارد و   تجربگی، تمـدن و حکومـت خـویش را بنیـان     جهان بدان سخت نیازمند. در عین بی

هاي دیگر کارشناس  ها و ملت ویش از حکومتي حکومت خ هرگز مجبور نشد، جهت اداره
 بخواهد.

ي  هـاي پهنـاورِ دو قـاره    بـر سـرزمین  اش  این تشکل به تأسیس حکومتی پرداخت که پـرده 
بزرگ گسترانده شده بود. این تشکلّ توانست با دست تواناي مـردي کـه داراي شایسـتگی و    

د و هر کمبـودي را جبـران   دیانت و قدرت و امانت بود، هر شکافی را در این حکومت پر کن
 نماید.

این حکومت وسیع و پهناور تأسیس شد و این امت تازه تولد یافته، امتی که چنـد دهـه از   
ــود  ــارزه، مقاومــت و ســتیز   –عمــرش نگذشــته ب ــا فــردي از  –آنهــم پیوســته در جهــاد، مب ب

ي حکومت اعم  به یاري آن شتافت. تمام افراد مورد نیاز براي ادارهاش  افرادکاردان و شایسته
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ي عبـادتگزار، والـی پرهیزگـار و سـرباز      دار امین، قاضی دادگـر، فرمانـده   از امیر عادل، خزانه
 متقی، از بطن این امت بودند.

ي اسـالمی و گـوهر    در طول تاریخ اسالم به برکت تربیت مستمر دینـی و دعـوت پیوسـته   
شد که جانـب   فرادي سپرده میناپذیر آن همواره حکومت اسالمی به ا سار پایان ابدي و چشمه

دادند و داراي صالحیت و شایستگی بودند، به این نحـو بـود کـه تمـدن      هدایت را ترجیح می
ترین مظهر خویش نمایان شد و زندگی دینی با تمام خصوصـایتش کـه در    اسالمی در صحیح

 اي از تاریخ بشري به این نحو تکامل نیافته بود، تبلور یافت. هیچ برهه
شـدن ایـن قفـل     کلید نبـوت را بـر قفـل طبیعـت بشـري گذاشـت، بـا گشـوده         صمحمد 

ها گشوده شدند، گیجگاه جاهلیت را مرود هدف  ها و عجائب، استعدادها و توانمندي گنجینه
ي الهی واداشت که مسیر جدیدي انتخاب و  قرار داد، جهان خودسر و لجوج را به حول و قوه

ران همان دوران اسالمی است که برگی است زرین بر اي را آغاز کند، این دو دوران خجسته
 تارك تاریخ.
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 :فصل اول
 دوران زمامداري اسالمی

 شان ن و خصوصیاتداران مسلما زمام
هاي بیمار را از پیشـوایی   مسلمانان به صحنه آمدند، رهبري جهان را به دست گرفتند، ملت

شان را در قبـال آنـان بـه خـوبی انجـام       ي کردند و ظیفه کشی می که همواره از آن بهره –بشر 
بر کنار کردند. انسانیت را شتابان، هماهنگ و موزون به حرکت درآوردند، آنان  –دادند  نمی

کرد و شـادکامی و   خود داراي صفاتی بودند که شایستگی رهبري جهان را برایشان فراهم می
 مود:ن شان تضمین می رستگاري جهانیان را تحت قیادت

نخست؛ آنان داراي کتابی فرو فرستاده شد و آیینی الهی بودند، سـر خـود، قـانون و آیـین     
بـه همـین جهـت آنـان در      انـد،  ساختند؛ زیرا قوانین وضعی خود منبعِ جهل اشتباه و ستم برنمی

کـور، کورمـال کورمـال     شان همچون شـتر شـب   برخوردشان با مردم و در سیاست و معاشرت
کردند، خداوند بدانان فروغی تابان بخشید تـا در پرتـو آن در میـان آدمیـان گـام       حرکت نمی

 بردارند، شیعتی نیز بدانان ارزانی داشت تا براساس آن بر مردم حکم برانند:

وَ ﴿
َ
ۡحَيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُ  َمن أ

َ
َثلُهُ  �َّاِس ٱِ�  ۦنُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِ  ۥَ�َن َمۡيٗتا فَأ ِ�  ۥَكَمن مَّ

لَُ�ِٰت ٱ  ].122األنعام: [ ﴾لَۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها لظُّ
ایم  اي بوده است و ما او را [با اعطاي قرآن و در پرتو قرآن] زنده کرده آیا کسی که مرده«

رود، ماننـد کسـی اسـت کـه      که در پرتو آن میان مردمـان راه مـی  ایم  راه او داشتهو نوري فرا 
 .»تواند بیرون بیاید؟ ها نمی ها فرو رفته و از آن تاریکی گویا در تاریکی

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ ِ ُشَهَدآَء ب ِٰمَ� ِ�َّ ٰٓ  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  لۡقِۡسِط� ٱَءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ اُن قَۡوٍ� َ�َ

 ْۚ �َّ َ�ۡعِدلُوا
َ
ْ ٱ� قَۡرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ وَ  ۡعِدلُوا

َ
ْ ٱُهَو أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ  ].8: ةاملائد[ ﴾٨َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُوَن  �َّ
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هی دهیـد  اي مؤمنان! بر اداي واجبات خدا مواضبت داشته باشید و از روي دادگري گوا«
و دشمنی مردمی، شما را برآن ندارد که [با ایشان] دادگري نکنید، دادگري کنید که دادگري 

تر است. از خـدا بترسـید کـه خـدا آگـاه از هـرآن        [به ویژه با دشمنان] به پرهیزگاري نزدیک
 .»دهید چیزي است که انجام می

ون تربیت اخالقی و ها و رجال سیاسیِ گذشته و حال بد دوم؛ آنان همچون اغلب ملت
ي درونی، حکومت و رهبري را به دست نگرفتند، بلکه مدتی طوالنی را تحت تربیت  تزکیه

نمود و آداب را به  و نظارت دقیق وي گذراندند، حضرت آنان را تزکیه می صرسول خدا 
داري، از خودگذشتگی، ترس از خدا  داد. آنان را به زهد، تقوا، عفت، امانت آنان آموزش می

ِ  إِنَّا«فرمود:  کرد و بارها خطاب به آنان می داشت به جاه و مقام تشویق می و عدم چشم  الَ  َوا�َّ
 
ِّ

َعَمِل  َهَذا ىلَعَ  نَُو�
ْ
َحًدا ال

َ
ُ  أ

َ
هل

َ
َحًدا َوالَ  َسأ

َ
 .)1(»َعلَيْهِ  َحَرَص  أ

ما ین مسؤولیت را به کسی که آن را درخواسـت کنـد و یـا بـه آن حـرص داشـته باشـد،        «
 ».سپاریم نمی

 رساند: شان می به کثرت این آیات را به سمع

ارُ ٱ تِۡلَك ﴿ ِيَن َ� يُ  �ِخَرةُ ٱ �َّ � ِ� َ�َۡعلَُها لِ�َّ �ِض ٱرِ�ُدوَن ُعلُّوٗ
َ
 ۡلَ�ٰقِبَةُ ٱَوَ� فََساٗد�ۚ وَ  ۡ�

 ].83القصص: [ ﴾٨٣لِۡلُمتَّقَِ� 
گـردانیم کـه در زمـین خواهـان تکبـر و       ي کسـانی مـی   ما آن سراي آخرت را تنها بهـره «

 .»جویند، و عاقبت از آنِ پرهیزگاران است استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی
آوردنـد،   ها هجـوم نمـی   ها و مقام بود که آنان چون پروانه بر نور شمع بر پستبه این دلیل 

زد و از  نمود و خودش را کنار می ها هریکی دیگري را تعارف می بلکه در پذیرفتن مسؤولیت
ورزید، چه رسد به این که کاندیداي مسؤولیتی شـود و از خـود سـتایش     پذیرفتنش امتناع می

 ي هنگفتی به این منظور هزینه کند. اندازد و سرمایه کند و تبلیغات وسیعی راه

 متفق علیه. -)1(
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شد، هرگز آن را به عنـوان یـک فرصـت     هرگاه مسؤولیتی از امور مردم به آنان سپرده می
هـایی کـه در ایـن میـر      اي بـراي جبـران مخـارج و فعالیـت     اي چرب، یا سرمایه طالیی یا لقمه

شـان و آزمایشـی از جانـب خـدا تلقـی       دانسـتند، بلکـه آن را امـانتی در گـردن     نمی اند، نموده
شـوند و از ریـز و    کردند و باور داشـتند کـه روزي در پیشـگاه پروردگارشـان حاضـر مـی       می

 شان داشتند: ي گوش درشت باید حساب پس دهند، این آیه را دایماً آویزه

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ن تَُؤدُّوا
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت ٱ يَأ

َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ن َ�ُۡكُمواْ  �َّاِس ٱإَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ِ َ ٱإِنَّ  ۡلَعۡدِل� ٱب ا يَعُِظُ�م بِهِ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۦٓۗ نِعِمَّ  ].58النساء: [ ﴾٥٨َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ��  �َّ
بـه صـاحبان امانـت    هـا را   دهـد کـه امانـت    گمان خداوند به شما (مؤمنان) دسـتور مـی   بی«

برسانید، هنگامی که در میان مردم به داوري نشستید، این که دادگرانه داوري کنید، خداونـد  
 .»گمان خداوند همواره شنوا و بینا بوده و هست دهد، بی شما را به بهترین اندرز پند می

ِيٱ َوُهوَ ﴿ �ِض ٱَجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف  �َّ
َ
َۡبلَُوُ�ۡم ِ�  َوَرَ�َع َ�ۡعَضُ�ۡم فَۡوَق  ۡ� َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ

 ].165األنعام: [ ﴾َمآ َءاتَٮُٰ�مۡ 
خداست که شما را جانشینان زمین گردانید و برخی را بر برخـی درجـاتی بـاالتر بـرد تـا      «

 .»شما را در آنچه به شما داده است بیازماید
نبودنـد کـه   سوم؛ آنان خدمتگزاران نژادي خاص و نمایندگان ملـت و میهنـی مخصـوص    

هـا   صرفاً به تأمین رفاه و مصلحت آن نژاد و وطن بیاندیشند و آنان را بر سایر نژادها و سرزمین
بدانند و محکومیت را از آنِ دیگران. آنان قیام نکرده ها  آن ترجیح دهند و حاکمیت را از آنِ

و خوشگذرانی  ي آن به عیش و نوش بودند تا به تأسیس امپراتوري عربی بپردازند که در سایه
ي ایـران و   برسند و با حمایتش به فخر و غرور دست یابند و بدین طریـق مردمـان را از سـلطه   

 ها) درآورند، آنان به پـا خاسـتند تـا    ي عرب ي خویش (سلطه روم بیرون بکشند و تحت سلطه
ي  ندهرا از عبادت بندگان به عبادت خداي یگانه درآورند. چنانچه ربعی بن عامر نمای ها انسان
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 ِعبَـاَدِة «مسلمانان در مجلس یزدگرد گفت: 
َ

ِعبَـاِد إِىل
ْ
ا�ُّ اْ�تََعثَنَا نِلُْخِرَج انلَّاَس ِمْن ِعبَاَدِة ال
 َعْدِل اإلِْسالمِ 

َ
ْديَاِن إِىل

َ
ْ�يَا إِىل ِسَعِتَها، َوِمْن َجْوِر األ  .)1(»ا�ِّ وَْحَدُه، َوِمْن َضيِْق ادلُّ

تا مردمان را از عبادت بندگان به عبـادت خـداي یگانـه و از     خداوند ما را مبعوث کرده،«
 ».تنگناي دنیا به فراخناي آن و از جور ادیان به عدالت اسالم درآوریم

در نزد آنان برابر بودند، مـردم همـه از نسـل آدم و آدم نیـز از      ها انسان ها و تمام تمام ملت
 ي ندارد، مگر با تقوا:خاك است، هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی برتر

َها﴿ ُّ�
َ
� ْۚ إِنَّ  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ُ
إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن ذََكرٖ َوأ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ِ ٱأ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 ].13احلجرات: [ ﴾�

هـایی   هـا و قبیلـه   را بـه صـورت گـروه   و شما ایم  اي مردم! ما شما را از مرد و زنی آفردیه«
تـرین شـما در نـزد خداونـد، پرهیزگـارترین       تا همدیگر را بشناسید، همانا گرامـی ایم  گردانده
 .»شماست

خطاب به عمرو بن عصا والی مصر که فرزندش یک مصـري   حضرت عمر بن خطاب 

َمىَت « فرمود:» ن بگیراین ضربه را از طرف بزرگا«را سیلی زده بود و با فخر و غرور گفته بود: 
َهاُ�ُهْم أْحَراراً  مَّ

ُ
ْ�ُهْم أ َ  .)2(»ِاْستَْعِبدُ�ُم انلَّاَس َوقَْد َودلَ

شـان آزاد بـه دنیـا     ایـد، در حـالی کـه از مـادران     ي خـویش سـاخته   از کی مردمان را برده«
 .»اند آمده

د و در نشر دین، علم و تهذیبی کـه در اختیـار داشـتند بـه هـیچکس دریـغ ننمودنـ       آنان از 
زمامداري خویش، رنگ، نژاد و وطن را درنظر نگرفتند؛ بلکـه بسـان ابـراي بودنـد کـه تمـام       
شهرها و بندگان خدا را تحت پوشش داشت و بر هـر دشـت و دمـن و فـراز و فـرود باریـد و       

 مند نمود. همگی را بهره

 .یۀو النها یۀرك: ابن کثیر، البدا -)1(

 .عمر بن الخطاب تاریخبراي آگاهی بیشتر رك: ابن جوزي،  -)2(
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ىِب  َ�نْ «
َ
ُ  َ�َعثَِ�  َما َمثَُل : قَاَل  – وسلم عليه اهللا ص� – انلَّىِبِّ  َعِن  ُموىَس  أ  الُْهَدى ِمنَ  بِهِ  ا�َّ

ِعلْمِ 
ْ
َغيِْث  َكَمثَِل  َوال

ْ
َكثِ�ِ  ال

ْ
َصاَب  ال

َ
رًْضا، أ

َ
نْبَتَِت  الَْماَء، قَِبلَِت  نَِقيَّةٌ  ِمنَْها فاََكنَ  أ

َ
  فَأ

َ
ألَك

ْ
 ال

ُعْشَب 
ْ
َكِثَ�، َوال

ْ
َجاِدُب  ِمنَْها َوَ�نَْت  ال

َ
ْمَسَكِت  أ

َ
ُ  َ�نََفعَ  الَْماَء، أ ُ�وا انلَّاَس، بَِها ا�َّ  وََسَقْوا فرََشِ

َصابَْت  َوَزرَُعوا،
َ
ْخَرى، َطائَِفةً  ِمنَْها َوأ

ُ
َما أ ، تُنِْبُت  َوالَ  َماًء، ُ�ْمِسُك  الَ  ِ�يَعانٌ  ِ�َ  إِ�َّ

ً
 فََذلَِك  ألَك

ِ  ِديِن  ىِف  فَِقهَ  َمنْ  َمثَُل  ُ  َ�َعثَِ�  َما َوَ�َفَعهُ  ا�َّ ًسا، بَِذلَِك  يَْرَ�عْ  لَمْ  َمنْ  َوَمثَُل  َعلََّم،وَ  َ�َعِلمَ  بِِه، ا�َّ
ْ
 َرأ

ِ  ُهَدى َ�ْقبَْل  َولَمْ  ِى ا�َّ
َّ

رِْسلُْت  اذل
ُ
 .»بِهِ  أ

 (رواه البخاري يف اجلامع الصحيح، كتاب العلم)

هـا و جوامـع    گونه افرادي بود کـه ملـت   و در پرتو زمامداري این ها انسان ي چنین در سایه
اي از دیـن، علـم، تهـذیب و     بـه بهـره   –هاي تحت سـتم در زمـان قـدیم     حتی ملت –مختلف 

ها در ساختن جهانی جدید، شریک شوند، حتی افـراد زیـادي    حکومت دست یابند و با عرب
ها نیز برتري یافتند، و از بین آنان امامـانی در جمـع فقیهـان و محـدثان ظهـور       از آنان از عرب

ها بوند، بلکه بر سایر مسلمانان سروري داشتند، تا آنجا که ابن  بکردند که نه تنها سر تاج عر
 گوید: خلدون می

شگفت اینجاست که در اسالم اکثر حامالن علـم، اعـم از علـوم شـرعی و علـوم عقلـی،       «
ها هستند، به جز شماري اندك و اگر بر فرض هم از لحاظ نسب عرب هستند، از لحاظ  عجم

این در حالی است کـه اصـل آیـین عربـی اسـت و صـاحب        ند.ا زبان، تربیت و استادان، عجم
ها رهبران، فرمانروایـان، وزیـران و    هاي اسالمی در بین عجم شریعت نیز عرب است. در دوره

فاضالنی ظهور نمودند که از نظر فضیلت، جوانمردي، نبـوغ، دیـن و عمـل، سـتارگان زمـین،      
 .)1(»داند نیز جز خدا کسی نمینجیبان انسانیت و حسنات جهان بودند و تعدادشان را 

چهارم؛ انسان داراي جسم و روح، قلب و عقل و عواطف و جوارح اسـت. ایـن انسـان بـه     
یابـد، مگـر ایـن کـه تمـام قـواي        سعادت، موفقیت، رشد و ترقی موزون و متعادل دست نمـی 

موجود در وجودش رشدي هماهنگ و متناسب و در خور و خـوراك مناسـب داشـته باشـد،     

 .499، ص مقدمهرك: ابن خلدون،  -)1(
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مکن نیست تمدنی صالح تحقق یابد، مگر این کـه فضـایی دینـی، اخالقـی، فکـري و      هرگز م
طبیعی پدید آید که انسان بتواند با سهولت تمام به کمال انسانی خـویش دسـت یابـد، تجربـه     

ي زمام تمـدن بـه    مگر این که رهبري زندگی و ادارهشود،  ثابت کرده که این مهم فراهم نمی
روح و ماده ایمان داشته باشند، در زندگی دینی و اخالقی الگوهایی دست افرادي باشد که به 

هایی صحیح و مفید داشته باشـند. بـدیهی اسـت     کامل باشند و خردهایی سالم و متین و دانش
گـردد   شان برمی شان کاستی و نقص وجود داشته باشد، این نقص به تمدن اگر عقیده یا تربیت

کند، اگر گروهی زمام امـور   پررنگ و درشت بروز می و در مظاهر متعدد و اشکال گوناگون
ها و منافع محسوس هم و غمی ندارند و جز  را به دست گیرند که جز پرستش مادیات و لذت

به این زندگی و آنچه محسوس است به چیزي دیگران ایمان ندارند، مسلّم است که طبیعـت،  
گذارد و تمدن مزبور را به رنـگ   گیري تمدن تأثیر می مبادي و تمایالت آن در وضع و شکل

یابـد و ابعـادي    آورند، اینجاست که ابعادي از زندگی انسان تکامـل مـی   و قالب خویش درمی
 شود. تر مختل می مهم

آهـن و گلولـه ترقـی و     گـچ و آجـر، ورق و پارچـه،   ي  از یک سو چنین تمدنی در زمینه
لس لهو و فحشا به پیشرفت پیشرفت نموده و در میان جنگ و آدمکشی، محافل سیاسی و مجا

نازل شده است و از سوي دیگر از لحاظ قلب و روح ارتباط زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر 
ي جسـمی ضـخیم و    با برادر و دوست با دوست، تُهی شـده و مـرده اسـت و تمـدن بـه منزلـه      

ردهـا و  کنـد و در قلـبش از د   میها را به خود خیره  چشماش  آماسیده شده که هیبت و زیبایی
 ها در عذاب است. از انحرافات و پریشانی متنالد و از لحاظ بهبودي و سال ها می رنج

اگر گروهی زمام امور را به دست گیرند که مادیات را زیـر پـا گذارنـد و ابعـاد مـادي را      
نادیده گیرند و جز روح و ماوراء حس و طبیعت به چیزي دیگر نیاندیشند و با زندگی به ستیز 

هاي انسانی به نابودي کشـیده   شود و توانمندي شادابی زندگی به پژمردگی تبدیل میدرآیند، 
ها را بر زندگی شهري و  ها و خلوتگاه شوند؛ مردم نیز با تأسی از چنین قیادتی فرار به بیابان می

ي جسم و تقویـت روح   دهند و به قصد تضعیف سلطه تجرد را بر زندگی زناشویی ترجیح می
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پردازند و در نتیجه جهت انتقال از قلمرو مادیات به اقلـیم   ها و اجسادشان می امي اند و شکنجه
دهنـد؛ زیـرا در    ارواح و دست یافتن به کماالت مورد نظرشان مرگ را بر زندگی ترجیح مـی 

 توان به کمال رسید. ي آنان در جهان مادي نمی اندیشه
م زنـدگی مختـل و شـهرها بـه     پیامد این تفکر این است که تمدن فرو خواهد پاشید و نظـا 

ویرانه تبدیل خواهنـد شـد، امـا از آنجـایی کـه ایـن شـیوه بـا فطـرت در تضـاد اسـت دیـري             
شورد و با مادیتی حیوانی که هـیچ سـازگاري بـا روحانیـت و      آن میگذرت که فطرت بر نمی

گـردد و بهیمیـت و    گیـرد و بـدین طریـق انسـانیت وارونـه مـی       اخالق ندارد، از وي انتقام می
شـود، یـا ایـن کـه بـر ایـن گـروه عـزت نشـین،           بربریت و انسانیت مسخ شده جایگزینش مـی 

اي که  به خاطر ضعف طبیعیها  آن اي که جماعتی مادي و توانمند غلبه خواهند کرد، به گونه
گردنـد و یـا ایـن کـه بـدون رویـارویی بـه سـبب          مـی هـا   آن دارند از مقاومت، عاجز و تسلیم

روبرو هستند، دست کمک به سوي ماده و رجال آن دراز ها  آن ی باهایی که در زندگ چالش
کننـد،   واگذار و خود به عبادات و مراسم دینی اکتفـا مـی  ها  آن نمایند و امور سیاسی را به می

کـم کـم   اش  شود و روحانیت و اخالق مضمحل و سایه اینجاست که دین از سیاست جدا می
دهد؛ بـه نحـوي    ي و حیات علمی آن از دست میي بشر شود و قدرتش را در جامعه جمع می

گـردد و   ي علمی فاقد هرگونه تأثیر در زنـدگی تبـدیل مـی    که نهایتاً به شبح و خیالی یا نظریه
 شود. زندگی به مادیات محض منتهی می

که این اند  خیلی کم بوده اند، هایی که اغلب قیادت همنوعان خود را به عهده گرفته گروه
باشند. به همین جهت بوده که تمدن همواره بـین ایـن دو قطـب بـوده: یـا بـا        کمبود را نداشته

 مادیت و بهیمیت و یا با روحانیت و رهبانیت.
داراي این امتیاز بودند که جامع دین، اخالق، قدرت و سیاست بودنـد و   صیاران پیامبر 

در زمامداري جهان، انسانیت در وجودشان به تمام معنا شـامل تمـام ابعـاد و جوانـب مختلـف      
نمایان بود، این امکان برایشان فراهم آمده بود که به برکت تربیت اخالقی، روح بلند، تعـادل  

افتـد، و جمـع صـالح روح و جسـم و آمـادگی       انسان اتفاق مـی انگیزي که کمتر براي  شگفت
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مادي کامل و عقل وافر، جوامع بشري را به اهداف متعـالی روحـی، اخالقـی و مـادي سـوقی      
 دهند.

 ي یک تمدن صالح دوران خالفت راشده، نمونه
عاد تر، زیباتر و شکوفاتر در تمام اب اي را کامل این چنینب ود که در ادوار تاریخ هیچ دوره

از این دوره سراغ نداریم، دوران خالفت راشده، دورانی است که قدرت روح و اخالق، دین 
و علم و تجهیزات مادي برایت تربیت انسان و ظهور تمدن صالح، دست به دست هـم دادنـد.   

هاي جهان، و قدرتی سیاسی و مادي شکل گرفـت   حکومتی پدید آمد از بزرگترین حکومت
هـاي واالي اخالقـی بـرآن حـاکم بـود و در       آن زمان برتر بود، آرمـان هاي  که از تمام قدرت

زندگی مردم و سیستم حکومتی معیارهاي فضیلت و اخالق مورد توجه قرار داشت، اخالق و 
ي  فضیلت همزمان با صنعت و تجارت دل حال رشد و شکوفایی بود، به هر میزانـی کـه دامنـه   

یافـت،   هاي روحی و اخالقی نیز گسترش مـی  پیشرفتشد به همان میزان  می فتوحات گسترده
از این رو بـود کـه جنایـات بـه حـداقل رسـید و جـرایم بـه نسـبت وسـعت مملکـت و تعـداد             
شهروندان و وجود عوامل و مقتضیانش به ندرت اتفاق افتاد، ارتباط افراد با یکدیگر افـراد بـا   

 جماعت و جماعت با افراد نیکو بود.
ي خیالبافان هم  انسان دوباره هرگز نظیرش را ندید و حتی در فرضیهاي بود کامل که  دوره

 اي شکوفاتر از آن خطور ننمود. مرحله
بدیهی است که این دوران طالیی با سیرت و منش افرادي تحقق یافت کـه زمـام امـور را    
به دست گرفته بودند و بر تمدن اشـراف و نظـارت داشـتند. عقیـده، تربیـت و روشـی کـه در        

شان برگزیده بودند، نیز در تحقق ایـن مقولـه نقـش داشـت. آنـان دیـن و        و سیاستحکومت 
گذاشتند، پاکدامن، امـین، کرنشـگر و فـروتن     اخالقی واال داشتند و در هر مکانی که قدم می

بودند؛ چـه در هنگـام زمامـداري و چـه در هنگـام فرمـانبرداري. یکـی از بزرگـان روم سـپاه          
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إنهم يقومـون الليـل و�صـومون انلهـار و�وفـون «کرده است: مسلمانان را اینگونه توصیف 
 )1(»بالعهد و�أمرون باملعروف و�نهون عن املنكر و�تناصفون بينهم

کنند، امر به معروف و  گیرند، به عهدشان وفا می دارند، روزها روزه می ها را زنده می شب«
 .»کنند نمایند و انصاف را در بین یکدیگر اجرا می نهی از منکر می

هم فرسان بانلهار، رهبان بالليل، ال يأ�لون يف ذمـتهم غـال بـثمن «دیگري گفته است: 
 .)2(»وال يدخلون إال �سالم، يقضون ىلع من حار�وا حىت يأتوا عليه

خورنـد، سـالم بـر     جز با پرداخت قیمت چیزي نمـی  اند، داران شب شهسواران روز و زنده«
 ».کنند کن می آنان سرِ جنگ دارند، ریشهشوند و کسانی را که با  یکدیگر وارد نمی

أما الليل فرهبـاٌن وأمـا انلهـار ففرسـان، ير�شـون انلبـل و�ربونهـا «سومی گفته است: 
و�ثقفون القنا، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك، ملا عـال مـن أصـواتهم بـالقرآن 

 .)3(»واذلكر
گرداننـد،   هـا را راسـت مـی    کمانتراشند و  داران شب و شهسواران روزند، تیر را می زنده«

چنان به تالوت و ذکر مشغولند کـه اگـر در جمـع آنـان بـا همنشـین خـویش سـخن بگـویی،          
 ».شنود سخنت را نمی

سپاهیان اسالم تاج و تخـت کسـري را کـه صـدها هـزار دینـار ارزش داشـت بـه غنیمـت          
افتد  آوردن نمی گیرد و هیچکس به طمع به چنگ گیرند، اما مورد هیچ دستبردي قرار نمی می

إن «گویـد:   فرستد، خلیفه از تعجب مـی  امیر نیز آن را نزد خلیفه می ،سپارند و آن را به امیر می
 .»اذلين أدوا هذا ألمناء

 ».ي درستکاري هستندها انسان کسانی که این چیز را رساندند، قطعاً«

 .لسۀروایت احمد بن مردوان المالکی در کتاب المجا -)1(
 .53، ص 7البدایه و النهایه، ج  -)2(
 .16، ص 7البدایه و النهایه، ج  -)3(
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 تأثیرات رهبري اسالم در زندگی عمومی
شان به سعادت  حکومتي  قت دارند که بشریت در سایهلیا صاین دسته از پیروان محمد 

شان حرکـت کنـد،    هایی استوار و هدفی صحیح و مسیري درست تحت رهبري برسد و با گام
زیبد که در دوران این رهبري آباد گردد، آرامش یابد، سرسبز شـود و زمـین نیـز     جهان را می

و حافظان گیتـی بودنـد، آنـان بـه زنـدگی      به خود ببالد؛ زیرا آنان بهترین و متولیان اش  به نوبه
نگریستند که در تالش شکستنش برآیند، همینطور زنـدگی را فرصـتی    مانند قفسی آهنین نمی

رفتن دوباره هرگز به دست  دانستند که با از دست براي لهو و لعب خوشگذرانی و عیاشی نمی
ي  ند، همینطور دنیا را مایهنیاید، به این دلیل فرصت را غنیمت شمارند و زمان را از دست نده

دانستند که در صدد خالصی یافتن از آن برآینـد، آنـان بـه     عذاب و عقوبت براي خویش نمی
هـا،   نگریستند که بر سر آن خود را به هالکت رسانند، نعمـت  اي پهن شده نمی دنیا چون سفره

دیگر را بـه قتـل   دانستند که در تصرف آن یک صاحب نمی منابع و برکات زمین را نیز مالی بی
 رسانند.

کردنـد کـه در صـیدش بـا یکـدیگر بـه        هاي ضعیف را مانند شکاري تصور نمی آنان ملت
گیـري از آن بـه    دانستند کـه بـا بهـره    رقابت بپردازند، بلکه زندگی را نعمتی از جانب خدا می

دسـت  جستند و از این طریق به کماالت انسانی که برایشان مقدر بود  پروردگارشان تقرب می
 دانستند. یافتند، همینطور زندگی را تنها فرصتی براي جهاد و عمل می می

 فرماید: خداوند متعال می

ِيٱ﴿ ۡحَسُن َ�َمٗ�  ۡ�ََيٰوةَ ٱوَ  لَۡمۡوَت ٱَخلََق  �َّ
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 ].2امللک: [ ﴾ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

تان، کارتان  کدامخداوند ذاتی است که موت و حیا را پدید آورد، تا شما را بیازماید که «
 .»بهتر و نیکوتر خواهد بود

�ِض ٱَجَعۡلَنا َما َ�َ  إِنَّا﴿
َ
ۡحَسُن َ�َمٗ�  ۡ�

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ََّها ِ�َۡبلُوَُهۡم �  ].7الكهف: [ ﴾٧زِ�َنٗة ل

ي چیزهاي روي زمین را زینت آن قرار دادیم، تا ایشان را بیازماییم که کدام یک  ما همه«
 .»هدد کار نیکوتر انجام می
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دانسـتند کـه آنـان را در آن جانشـین کـرده اسـت، البتـه         آنان این جهان را ملک خدا مـی 
 ي خویش در زمین تعیین نمود: نخست از این نظر که خداوند در اصل انسان را خلیفه

�ِض ٱإِّ�ِ َجاِعٞل ِ� ﴿
َ
 ].30: ةالبقر[ ﴾َخلِيَفةٗ  ۡ�

 .»دهم من در زمین جانشینی قرار می«

ِيٱ ُهوَ ﴿ ا ِ�  �َّ �ِض ٱَخلََق لَُ�م مَّ
َ
 ].29: ةالبقر[ ﴾َ�ِيٗعا ۡ�

 .»خداوند ذاتی است که تمام آنچه را در زمین است براي شما آفرید«

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ِ ٱ۞َولََقۡد َكرَّ ّيَِ�ِٰت ٱَوَرزَقَۡ�ُٰهم ّمَِن  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ ۡلَ�ُٰهۡم  لطَّ َوفَضَّ
ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ  ].70اإلرساء: [ ﴾٧٠َ�َ

ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا حمل کردیم و از چیزهـاي  «
 .»شان دادیم شان دادیم و بر بسیاري از آفریدگان خود برتري پاکیزه و خوشمزده روزي

ر که وي انسانی است که در برابر حکم الهی تسلیم شده و خداونـد نیـز او   و ثانیاً از این نظ
 را در زمین جانشین خود کرده و زمینیان را به وي سپرده است:

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱمِن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� 

َ
 ].55النور: [ ﴾ا ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ

دهد کـه   ند وعده میخداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام داد«
قطعاً آنان را جایگزین [پیشینیان] در زمین خواهـد کـرد، همانگونـه کـه پیشـینیان [دادگـر] را       

پسـندد   جایگزین [باغیان] قبل از خود کرده است. همچنین آیین ایشان را کـه بـراي آنـان مـی    
مـش مبـدل   حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را بـه امنیـت و آرا  

 .»دهند پرستند و چیزي را با من شریک قرار نمی سازد، مرا می می
خداوند متعال حق استفاده از برکات زمین را بـدون اسـراف و ولخرجـی بـه آنـان عنایـت       

 فرمود:

ِيٱ ُهوَ ﴿ ا ِ�  �َّ �ِض ٱَخلََق لَُ�م مَّ
َ
 ].29: ةالبقر[ ﴾َ�ِيٗعا ۡ�
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ْ ٱَوُ�ُواْ وَ ﴿ �ُوا ْۚ إِنَّهُ  ۡ�َ  ].31األعراف: [ ﴾٣١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُوٓا
َم زِ�َنَة  قُۡل ﴿ ِ ٱَمۡن َحرَّ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه

َ
ّيَِ�ِٰت ٱوَ  ۦأ ِيَن َءاَمُنواْ ِ�  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ  ].32األعراف: [ ﴾َمةِ ۡلقَِ�ٰ ٱَخالَِصٗة يَۡوَم  �ُّ
هاي بشري را به آنان سپرده و تا آنان  هاي روي زمین و دسته خداوند متعال مسؤولیت امت

گـم کـرده را بـه راه     را زیرنظر گیرنـد و هـر ره   ها انسان حرکت و سیرت و اخالق و تمایالت
ها را پـر کننـد،    ها را راست گردانند، شکاف بیاورند و هر فاسد و فاسق را اصالح کنند، کجی

انتقام ضعیفان را از قدرتمندان بگیرنـد، حـق مظلومـان را از ظالمـان بازسـتانند، عـدالت را در       
 ند:زمین برپا کنند و امنیت را در جهان حاکم گردان

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

 ِ ِ ٱب  ].110آل عمران: [ ﴾�َّ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ِ ِٰمَ� ب ِ  لۡقِۡسِط ٱَءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ  ].135النساء: [ ﴾ُشَهَدآَء ِ�َّ
هاي یک مسلمان را بسیار دقیق، اینگونـه شـرح داده    نشمند مسلمان آلمانی، ویژگییک دا

 است:
آموزد که در ارج  نگرد، بلکه به ما می اسالم مانند مسیحیت با عینکی دودي به جهان نمی«

گذاردن به زندگی دنیاي زیاده روي نکنیم و آنگونه که تمدن معاصـر غربـی در تجلیـل دنیـا     
زندگی دنیا را شدیداً مـذمت و  ، ما مرتکب چنین افراطی نشویم، مسیحیت غلو و افراط کرده

ورزد کـه انسـان پرخـور و     کند و برعکس آن غرب به زندگی چنـان اهتمـام مـی    نکوهش می
بلعد.  طماع به خوردن عالقمند است. در عین حالی که چندان ارزشی برایش ندارد، آن را می

پرسـتد،   نگـرد، زنـدگی را نمـی    خاصی به زندگی مـی  اسالم بر خالف آن با آرامش و احترام
باید از آن عبور کرد،  ها انسان داند که جهت رسیدن به زندگی ابدي اي می بلکه آن را مرحله

اي است که ناگزیر انسان باید آن را پشت سر گـذارد، نبایـد    از آنجایی که زندگی دنیا مرحله
 به تحقیرش بپردازد و ارزشش را نادیده گیرد.
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بوده اسـت،  بنابراین، گذرمان به این جهان، در این سفر ضروري است و تقدیر الهی چنین 
به همین جهت است که زندگی بشري ارزش واالي خودش را دارد؛ ولی نباید فراموش کرد 

ي واسطه و ابزاري بیش نیست و به این دلیل ارزشش بیشتر از وسـایط و ابـزار    که دنیا به منزله
 نخواهد بود.

و » جز این جهان میهنی دیگر نـدارم «گوید:  ي مادي نیست که می م قایل به این نظریهاسال
ایـن جهـان   «گویـد:   گیـرد و مـی   مسیحی است که زندگی را نادیده میي  نه هم قایل به نظریه

، بلکه اسالم در بین این دو نظریه راه میانه را در پیش گرفته است. قرآن ما در »میهن من نیست
 مایی نموده است که اینگونه دعا کنیم:دعاها راهن

ۡ�َياٱَر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ﴿  ].201:ةالبقر[ ﴾َحَسَنةٗ  �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗة َوِ�  �ُّ
مان نیسـت، پیشـرفت    هاي پربار روحی تجلیل از این جهان به هیج وجه مانعی در راه تالش

مـان بـراي    هـاي  کوشـش  مادي در عین حالی که هدف نیست، امري است مطلوب. باید تمـام 
هاي اخالقی  اي باشد که پیشرفت توانمندي ایجاد اوضاع و احوال شخصی و اجتماعی به گونه
 انسان را مطابق با اصلی که بیان شد، تضمین کند.

اسالم مردم را در هر عملی کوچک یا بزرگ به سمت تعهد به مسؤولیت اخالقی رهنمون 
آنچه را بـه  «دهد:  آنچه انجیل دستور داده است اجازه نمیسازد، نظام دینی اسالم هرگز به  می

 ».قیصر تعلق دارد به قیصر بدهید، و آنچه را به خدا تعلق دارد به خدا بدهید
اسالم قایل به این نیست که نیازها را به نیاز اخالقی و نیاز عملی تقسیم کند، جـز انتخـاب   

ي سومی وجود نـدارد،   و باطل گزینهچیز دیگري وجود ندارد؛ انتخاب حق یا باطل. جز حق 
فشـارد؛ چـون عمـل بخشـی جـدایی ناپـذیر از        به همین دلیل است که اسالم بر عمل پاي مـی 

کنـد   اخالق است، هر فرد مسلمان بایستی خود را نسـبت بـه محیطـی کـه در آن زنـدگی مـی      
جهـاد  ي حق و نابودي باطل در هر شرایطی خـودش را موظـف بـه     مسؤول بداند و براي اقامه

 فرماید: بداند. قرآن می
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ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

 ِ ِ ٱب  ].110آل عمران: [ ﴾�َّ
شما بهترین امت براي مردمان در نظر گرفته شده اید که امر به معـروف و نهـی از منکـر    «

 .»د و به خداوند ایمان داریدکنی می
این است توجیه اخالقی حرکت جهادي و فتوحات نخستین اسالم و اسـتعمار اسـالمی، از   

اي از به کاربردن این تعبیر نیست، اسالم نیز نوعی استعمار است. البته این  یک لحاظ اگر چاره
هـاي   ت، انگیـزه طلبـی زرانـدوزي و تبعیضـات نـژادي کـامالً متفـاوت اسـ        نوع استعمار با جاه

خوشگذرانی، عیاشی و دستیابی به زندگی مرفه به حساب سایر مردم به هـیچ وجـه مجاهـدان    
 داد. نخستین را به میادین جنگ سوق نمی

اي جهانی بود که یک انسـان   کرد، فراهم نمودن زمینه تنها هدفی که جهاد آن را دنبال می
ویش دسـت یابـد، چنانچـه بـه حسـب      به نحو احسن بتواند در آن به رشد روحی و معنوي خـ 

 فرامین اسالم، درك فضیلت باید انسان را وادار به عمل کند.
ي نظـري   اسالم هرگز موافق با تقسیم افالطونی در باب فضیلت و رذیلت کـه صـرفاً جنبـه   

دارد نیست، بلکه اسالم این بینش انسان را که فقط به جـدایی فضـیلت و رذیلـت از یکـدیگر     
ر صدد ارتقاي حق و نابودي باطل نباشد، آن را یک نـوع رذیلیـت و وقاحـت    اکتفا نماید و د

شود که انسان جهت گسـترش   می گوید: فضیلت زمانی احیا شمارد، بلکه چنانچه اسالم می می
بـه پـا   اش  ي گیتی و تحکیم آن بکوشد و اگر فضیلت را رها کند و براي یاري آن در گسترده

 .)1(»هد رفتنخیزد، ناگزیر فضیلت از بین خوا

 گیري بشر تمدن اسالم و تأثیر آن در جهت
پیدایش تمدن اسالمی با روح و مظاهرش و تأسـیس حکومـت اسـالمی بـا شـکل و نظـام       

فصـلی نـو در تـاریخ ادیـان و اخـالق و       صي نخسـت هجـرت محمـد     خاص خود در سده

)1(- Mohammad Asad, Leopold, Islam at the Cross Roads, fifth edition, p.29 
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اي جدید در جهان سیاست و اجتماع بود؛ با پیدایش آن جریان تمدن دگرگـون شـد و    پدیده
که بـه دعـوت   اند  جهان به سمت و سویی جدید روي آورد، هرچند همواره این پیامبران بوده

پاکـدالن در راه آن بـه    و مخلصـان و انـد   کرده مبشران آن را تبلیغ می اند، پرداخته اسالمی می
اما آنگونه که این بار توانستند، هیچگـاه بـراي دعـوتگرانش ایـن زمینـه       اند، پرداخته جهاد می

فراهم نشده که بتوانند حکومتی بر بنیاد و روش دعوت و سرشار از مبانی آن تشکیل دهنـد و  
سـتورات آن  هـا و د  تمدنی ایجاد کنند که سراپا تحت تـأثیر دعـوت باشـد و براسـاس آمـوزه     

استوار باشد؛ دعوت و تالش آن پیامبران و مبشران در این راه موفقیتی که در دستان محمـد و  
 خلفاي او حاصل شد، هیچگاه نایل نشده بود.

فتح و پیروزي بزرگ اسالم براي جاهلیت وبالی تازه بـود کـه نـه در گذشـته بـا نظیـر آن       
دانست، شناخت جاهلیت از اسالم به  ن میدچار شده بودند و نه هم راه رهایی خویش را از آ

عنوان دعوتی دینی و روحی بود که ناگهـان بـه صـورت راه نجـات و سـعادت روح و مـاده،       
حایت و قدرت، تمدن و جامعه و حکومت و سیاست درآمد. دینی معقول و گوارا و سراسر با 

وحیـی آسـمانی در   هـا؛ قـانونی الهـی و     حکمت و شفافیت در برابر خرافات، خیاالت و افسانه
ها و تجربیات بشري؛ تمدنی آرمـانی، محکـم و اسـتوار کـه روح تقـوا، عفـت و        برابر سنجش

امانت برآن حاکم است و اخالق واال در آن بیشتر ارزش دارد تا مـال و منـال و روح برتـر از    
خرت مظاهر پوچ است، مردم باهم برابرند و جز به تقوا از یکدیگر برتري ندارند، مردمان به آ

کـردن اسـباب و    رقابت در فراهم اند، ها آرام ها خاشع و جان ورزند و در نتیجه قلب اهتمام می
همـه در برابـر   هـا   ایـن  کاالي زندگی رو به کاهش است و از کینـه و عـداوت کاسـته اسـت،    

مدنیتی است جنجال برانگیزه و مضـطرب درگیـر و در شـرف نـابودي کـه در آن بـزرگ بـه        
کنـد. در فسـق و فجـور مـال و منـال و       قوي حق ضعیف را پایمـال مـی  کند،  کوچک ستم می

کننـد، تـا جـایی کـه [تـاریخ] دنیـا سرشـار از         اسباب رفاه و آسـایش بـا یکـدیگر رقابـت مـی     
 هاي متوالی است و تمدن براي مردم تبدیل به دوزخ شده است: جنگ

ۡدَ�ٰ ٱ لَۡعَذاِب ٱّمَِن  َوَ�ُِذيَقنَُّهم﴿
َ
ۡ�َ�ِ ٱ ۡلَعَذابِ ٱُدوَن  ۡ�

َ
 ﴾٢١لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  ۡ�
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 ].21 :ةالسجد[
چشـانیم،   تر (دنیا) را پیش از عذاب بزرگتر (آخرت) بدیشـان مـی   ما قطعاً عذاب نزدیک«

 .»شاید برگردند
کنـد، حـق ضـعیف را از     حکومتی دادگر پدید آمد که در بین ملت مساوات را اجـرا مـی  

آورد که از دارایـی محـل سـکونت،     چنان حفاظت به عمل می گیرد، از اخالق مردم قوي می
شان هستند، آن کـس   کند، کارگزاران و فرماروایان از بهترینان شان مراقبت می ناموس و خون

 که بیشتر از همه به امکانات زندگی دسترسـی دارد و قـدرت بیشـتري دارد، از همـه بیشـتر از     
کومتی اسـت کـه ظلـم و تعـدي در آن فراگیـر      همه در مقابل حها  این رویگردان است.ها  آن

ي خود دارند و افـراد حکومـت در حیـف و میـل      است، رجال سیاسی، خاینت و ظلم را پیشه
ي  با یکدیگر رقابت دارند، بـا ارائـه   ها انسان اموال مردم و هتک عرض و آبرو و ریختن خون

شـان   و فرمانروایـان، بـدترین   کنند، امـرا  چنین الگویی اخالقی، اخالق مردم را تباه و نابود می
هایشان پوشیده اسـت،   شهات گرسنه است. خانه شان سیر، اما ملت هاي هستند، ستوران و سک
 اند. اما مردم برهنه و لخت

دیدنـد و در راه قبـول    مردم در شرایطی قرار گرفتند که در پذیرفتن اسالم هیچ مانعی نمی
از سوي دیگر براي تداوم جاهلیت هیچ مجوز شدند،  اسالم با هیچ مشکل و چالشی دچار نمی

شود و یا چیـزي را   گرود، متحمل هیچ زیانی نمی یافتند، یک فرد که به اسالم می نمی و دلیلی
دهد؛ تازه به خُنکاي یقین، حالوت ایمان، عزت اسـالم، دولـت قدرتمنـدي کـه      از دست نمی

کنند، نفسـی مطمـئن و    دایش میي عزت است، انصار و یارانی که با جان و دل خود را ف مایه
یابـد، بـدین ترتیـب مـردم طبـق خواسـت و        آرام و اعتماد به زندگی بعد از مرگ دسـت مـی  

شدند، سرزمین جاهلیت روز بـه   انتخاب خویش از اردوي جاهلیت به اردوي اسالم منتقل می
ه یافـت، تـا ایـن کـ     گسـترش مـی  اش  کرد و سایه شد و اسالم داشت ترقی می تر می روز تنگ

 بساط فتنه و فساد برچیده شد و دین از آن خدا گردید.
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تأثیرات این تحول بس چشمگیر بود، قبل از این در زمان غربت اسالم و دولـت جاهلیـت   
توانسـت در   فرسا و خطرناك بود و انسـان بـه سـختی مـی     پیمودن راه خدا سخت دشوار، توان

تواند نافرمانی  سالمی به سختی میمحیط جاهلی خدایش را بندگی کند، اما اکنون در محیط ا
خدا را انجام دهد، قبل از این دعوت به سـی آتـش و جهـنم غالـب و پیـروز بـود، امـا اینـک         
شکست خورده و ذلیل است. موجبات خشم خدا و عصیان وي آشکار و وافر بود، اما اکنـون  

به صورت  شد که باید نادر و پنهان است. دعوت به سوي خدا در زمین خدا جرم محسوب می
گرفت، اما اکنون علنی، آشکار، آزاد و در امان است. از هیچ جهتـی   مخفی و سري انجام می

 با خطري جدي مواجه نیست و دعوتگران در راه دعوت و عقیده بیم فشار و خفقان را ندارند:

َفُ�ُم ﴿ ن َ�تََخطَّ
َ
ِ  َٔ َ�  �َّاُس ٱَ�َافُوَن أ يََّدُ�م بِنَۡ�ِه

َ
ّيَِ�ٰتِ ٱَزقَُ�م ّمَِن َورَ  ۦاَوٮُٰ�ۡم َو�  ﴾لطَّ

 ].26األنفال: [
ترسیدید که مردم شما را بربایند، ولی خدا شما را پناه و ماوا داد و با معونـت و یـاري    می«

 .»خویش شما را نیرو بخشید و روزي پاکیزه نصیب شما گردانید
پـذیرفت؛   مـی کـرد و از اسـالم اثـر     افکار و سرشت مردمان خواسته و ناخواسته تغییـر مـی  

هاي عاصـی و   کند، قلب درست همانگونه که معموالً طبیعت انسان و نبات در بهاران تغییر می
 هـا نفـوذ کـرد و در درون    خشک، نرم و قانع شدند. مبـادي اسـالم و حقـایقش در اعمـاق دل    

جاي گرفت، ارزش اشیا در چشم مردمان تغییر کرد، معیارهاي قدیم متحـول گردیـد    ها انسان
شد که  شان شد. از این پس جاهلیت حرکتی ارتجاعی محسوب می ارهاي جدید جانشینو معی

آمـد   اي عصري و پیشرفته به شمار می محافظت برآن نوعی جمود و کودنی بود، اسالم پدیده
ها و بلکه  شد، ملت که انتساب به آن و پذیرفتن مظاهرش نوعی هوشیاري و زیرکی شمرده می

ي زمین چرخش  شد؛ اما همانگونه که ساکنان کره اسالم نزدیک میجهان رفته رفته داشت به 
کـرد، ایـن    کنند، جهان نیـز حـرکتش را بـه سـوي اسـالم احسـاس نمـی        زمین را احساس نمی

خـورد. درون و وجـدانش    شـان بـه چشـم مـی     حرکت به سوي اسالم در فلسفه و تمدن و دین
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ز انحطاط مسـلمانان بـه آنـر وي    نمایاند و حتی جنبش اصالحی که پس ا همین موضوع را می
 آوردند، حاکی از همین تأثیرات است.

پرسـتی را خوانـد، از آن روز بـه بعـد شـرك از چشـم        ي شرك و بـت  اسالم آمد و فاتحه
شـان اظهـار برائـت     مشرکان افتاد و به خاك مـذلت کشـیده شـد، صـاحبان شـرك از شـرك      

الی بود که قبل از این در اظهار شرك زدند، این در ح کردند و از اعتراف به آن سرباز می می
پرسـتی و   دادند، پیـروان تمـام ادیـان، شـرك و مظـاهر بـت       و دفاع از آن خود را به کشتن می

شــان وجـود داشـت توجیـه و تأویــل     رسـوم و عـادات شـرکی خــویش را کـه در نظـام دینـی      
ر بـا توحیـد   اي آن را بازگویند و شرح دهند که هرچه بیشـت  کوشیدند به گونه کردند و می می

 اسالمی قرابت و همگونی حاصل کند.
 گوید: استاد احمد امین می

هایی پدید آمد که در آن تأثیر اسالم نمایـان بـود؛ مـثالً در قـرن      در بین مسیحیان گرایش«
) حرکتـی  Septimania( )1(»سپتیمانیا«هشتم میالدي یعنی در دو قرن دوم و سوم هجري در 

کرد و براي کشیش هیچ حقـی قایـل نبـود و     کشیش را رد می ظهور کرد که اعتراف در برابر
شان فقط به خداي یکتا رجوع کنند، طبیعی  کرد که جهت مغفرت گناهان مردم را دعوت می

 ».است از آنجایی که در اسالم احبار و کشیش وجود ندارد، اعترافی هم وجود ندارد
ی ظهور کرد، در قرن هشتم هاي دین همینطور حرکتی دیگر جهت نابودي تصاویر و تمثال

و نهم میالدي یا سوم و چهارم هجري، مذهبی مسـیحی پدیـد آمـد کـه تجلیـل از تصـاویر و       
 کرد. ها را شدیدًا رد می تمثال

م دسـتوري صـادر کـرد کـه براسـاس آن تجلیـل از        729لویی سوم، امپراتور روم در سال 
صـادر کـرد کـه چنـین عملـی را       دسـتور دیگـري   730ها ممنوع بود، در سال  ل تصاویر و تمثا

 نمود، کنستانتین پنجم و لویی چهارم نیز دستورات مشابهی صادر کردند. شرك محسوب می

 استانی قدیمی در جنوب غربی فرانسه واقع در سواحل مدیترانه. -)1(
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طریک قسطنطنیه و دوم و سوم و جرمانیوس، پ )1(این در حالی بود که پاپ گریگوري البته
 ها و تصاویر بودند. از تأییدکنندگان پرستش تمثال )2(امپراتریس ایران

هایی شدید به وقوع پیوست که در این کتاب جاي بیان جزئیات آن  دو گروه تنشدر بین 
هاي تحریم پرستش تصاویر و  نیست، نتیجه این که برخی از مورخان بر این باورند که حرکت

) اسـقف  Claadiusگویـد: کالدیـوس (   ها از اسالم اثـر پذیرفتـه بودنـد، مورخـان مـی      تمثال
ها را  ها و تمثال هـ به این مقام رسیده) کسی که صلیب 213م حدود  838(که در سال  )3(تورن

نمود، خـود در انـدلس    را منع میها  آن کشید و در دوران اسقفی خویش پرستش به آتش می
بخاري و مسـلم از   ها نیز روشن است. تصاویر و تمثال اسالمی به دنیا آمد، تنفر اسالم نسبت به

 اند: روایت کرده لحضرت عایشه 
اي کـه در آن تصـاویر بـود     ها پرده ي یکی از خانه از سفر برگشت، بر دریچه صپیامبر «

دگرگون شد و آن را پاره اش  برآن پرده افتاد چهره صپوشانده شده بود، چون چشم پیامبر 
 بینند کـه بـراي   ي مردم عذاب می کرد و فرمود: اي عایشه! در روز قیامت کسانی بیش از همه

کنند، حضرت عایشه فرمود: پرده را قطعه قطعه نمـودیم و یکـی    مخلوق خدا شبیه درست می
 احادیث در این مودر به کثرت وجود دارد.». دو تا بالشت از آن درست کردیم
ي تثلیـث را نزدیـک بـه توحیـد      ظهور کردنـد کـه عقیـده    )4(همینطور گروهی از مسیحیان

 .)5(»کردند را سخت انکار میکردند و الوهیت حضرت مسیح  تشریع می

م مقام پاپی را  731م تا  715هاي مسیحی بوده است، گریگوري دوم از  نام شماري زیاد از پاپ -)1(
م مقام پاپی داشت، گفتنی است که مرحوم محمد  741م تا  731دار بود. گریگوري سوم از سال  عهده

 ي فرانسوي آن گرگوار دانسته است. (د.ن.) با ارجاع به ریشه معین ضبط عنوان فوق را
م) وي به سبب فداکاري در راه  802 – 792م) و ( 790 – 780ي امپراتوري روم شرقی ( ایران، ملکه -)2(

 م در تبعید درگذشت. (د. ن.) 803اعتقاد خویش به ارتودوکس شهرت داشته است، ایران به سال 
 م. (د. ن.) 1866پایتخت قدیم سارونی، و بعد پایتخت ایتالیا تا سال شهري در ایتالیا،  -)3(
)4(- Haine's Christianity of Islam in Spain p. 116 

 .164 – 65، ص 1ضحی اإلسالم، ج  -)5(
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کسی که تاریخ دینی اروپا و تاریخ کلیساي مسیحی را مورد مطالعه قرار دهـد بـه وضـوح    
هاي مصلحان و انقالبیون علیـه نظـام کشیشـی حـاکم      تواند آثار عقلی اسالم را در گرایش می

مونـه از  با وجود معایبی که داشـت، بـارزترین ن   )1(درك نماید، دعوت بزرگ اصالحی لوتر 
 اثرپذیري از اسالم و عقاید اسالمی بود، مؤرخان به این موضوع اعتراف دارند.

هـا و قـوانین موجـود در     همینطور تأثیر تفکر اسالمی و شریعت اسالمی رادر اخالق ملـت 
هاي توحیدي، احتـرام   در گرایش )2(پرست بعد از فتوحات اسالمی  اروپاي مسیحی و هند بت

یرفتن اصل مساوات بین طبقات مختلف بشري که از امتیازات اسـالم و  به زن و حقوق آن، پذ
 توان مشاهده کرد. شریعت غراي آن است، به وضوح می

ي  ) و سفیر سـابق هنـد در مصـر کـه از تـأثیر عقیـده      K.m.panikkarپژوهشگر هندي (
 گوید: کند می صحبت میها  آن هاي توحید اسالمی در تفکر ملت هند و آیین

ي اسالمی شدیداً عمیق بـوده اسـت،    روشن است تأثیر اسالم در آیین هند در دورهکامالً «
ي پرستش خداوند در بین هندوها مرهون اسالم است، رهبران دینـی و فکـري در ایـن     اندیشه

خواندند، مردم را به پرستش خداوند نیز فرا  هاي مختلف می شان را به نام عصر اگرچه خدایان
کردند که خدا یکی است، تنها او مستحق پرستش است و سـعادت   میخواندند، و تصریح  می

ي اسـالمی   هایی که در دوره ها و آیین شود.. این تأثیرات در دعوت و نجات از او خواسته می
 .)3(»)، و دعوت کبیرهBhagtiدر هند ظهور کردند، واضح است، مانند آیین (

زاده بود، بعد به مقام کشیشی  م) وي دهقان 1546 –م  1483طلب مذهبی آلمانی ( مارتلین لوتر، اصالح -)1(
ي دانشگاه در فورت شد، لوتر بانی آیین جدید پروتستان در دین مسیح است،  س استاد فلسفهرسید و سپ

گرفتند، به مخالفت برخاست و برخالف دستور  لوتر با پاپ و کشیشانی که از مردم اعتراف و پول می
لوتر بیشتر در گویند، آیین  پاپ انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. پیروان او را پروتستان یا لوتري می

 آلمان و اتریش رایج است. (د. ن.)
)2(- Haine's Christianity of Islam in Spain, p.116 

)3(- Asurvey of Indian History p.192 

                                           



 221 امداري اسالمیفصل اول: دوران زم

 گوید: می )of India Discovery(نخست وزیر سابق هند در کتاب  )1(جواهر لعل نهرو
ورود مجاهدان از شمال غرب هند و دخول اسالم اهمیتی فوق العاده در تاریخ هند دارد، «

ي پلیـد و انـزوا از جهـانی کـه      ي هندي به اوج رسیده بود، تقسیم نژادي، طبقه در جامعهفساد 
مسلمانان به آن بـاور  ي اخوت اسالمی و مساواتی که  زیست، نمایان بود. نظریه هند در آن می

کردنـد، در اذهـان هنـدوها تـأثیر عمیقـی بـه جـاي         داشتند و در پرتو آن زندگی را به سر مـی 
ي هندي آنان را از مساوات و حقوق انسـانی محـروم کـرده بـود،      گذاشت، کسانی که جامعه

 ».بیشتر تأثیر اسالم را پذیرفته بودند
 Indian(تمدن هنـد و اسـالم   ) در کتـاب  n.c. Mehtaي فاضل معاصر ( نویسنده

civilization and Islamگوید: ) می 
هـایی کـه زنـدگی     اسالم بر سرزمین هند مشعلی از نور به ارمغان آورد که با آن تـاریکی «

هـاي قـدیم رو بـه فروپاشـی بـود و       انسانی را پوشانده بود، از بین رفت؛ در شرایطی که تمدن
نظري درآمـده بـود، فتوحـات اسـالم در عـالم       اهداف واالي انسانی فقط به صورت عقایدي

ي سیاست تحقق یافت، از بخت بد بـود   تر از آن چیزي بود که در دایره افکار به مراتب وسیع
که تاریخ اسالم در این سرزمین (هند) با حکومت گره خـورده بـود؛ بـه همـین دلیـل حقـایق       

 ».نظار مخفی گردیدهاي آن از ا ها و برتري ي خفا ماند و زیبایی اسالم در پرده
تواند ادعا کنـد   هایی که در انی جهان وجود دارد، نمی هیچ دین و تمدنی از ادیان و تمدن

 که وي از اسالم و مسلمانان کم و زیاد اثر نپذیرفته است.
)Robert Briffault) در کتاب (the making of humanityگوید: ) می 

اي از اشراف برهمن هند در  م) سیاستمدار هندي، در خانواده 1964 – 1889پاندیت جواهل لعل نهرو ( -)1(
هاي هاروارد و کمبریج انگلستان به تحصیل علم حقوق پرداخت،  آباد به دنیا آمد، نهرو در دانشگاه اهللا

وي پس از بازگشت به میهن در سلک مردم مبارز درآمد و با گاندي نیز آشنا شد. نهرو چند بار به جرم 
به ریاست حزب کنگره انتخاب شد. پس از استقالل هند،  1929یاسی به زندان رفت. در سال فعالیت س

م در حالی که هنوز نخست وزیر  1964م نخست وزیر هندوستان شد، وي در سال  1946وي در سال 
 بود، درگذشت. (د.ن.)
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پیشرفت دست یافته، قطعاً اسالم و تمدن اسالمی در هرکدام از جوانبی که اروپا در آن به «
 .)1(»در آن داراي تأثیري عمیق و مهم است

 گوید: در جایی دیگر می
هاست) نبـود کـه زنـدگی را بـه اروپـا       تنها علوم طبیعی (علومی که مرهون خدمات عرب«

ندگی اروپا ي نخستینش بر اروپا تابید، در ز بازگرداند، بلکه تمدن اسالمی از آن روز که اشعه
 .)2(»تأثیرات بزرگ و گوناگونی به جاي گذاشت

یافـت و جوامـع بشـري از رهبـري گروهـی کـه بـراي         اگر مسایل به ایـن نحـو تـداوم مـی    
مند شوند، کمان به کماندار سپرده شود و هرچیزي طبق روال  بهره اند، شان خلق شده پیشوایی

خـوانیم کـه    غیر از آنچه اکنون می حرکت درآید، ناگزیر جهان بشري، تاریخی بهاش  طبیعی
امان انسان است، خواهد داشت و بـه تـاریخی زیبـا کـه هـر       هاي بی ها و رنج حاکی از مصیبت

چشمی را روشن کند و همگان را به غبطه وا دارد، دست خواهند یافت، اما تقدیر بـر خـالف   
 این جریان رقم خورد و انحطاط مسلمانان آغاز شد.

)1(- p.190 

)2(- p.202 

                                           



 
 
 

 :فصل دوم
 انحطاط در زندگی اسالمی

 حد فاصل دو عصر
شود دقیقاً برایشان وقتی را درنظر گرفت؛  گوید: دو مورد هستند که نمی یکی از ادیبان می

شـوند کـه    مـی انحطاط در زندگی ملـت. ایـن دو مـورد درك     -2خواب در زندگی فرد.  -1
 تحقق و غلبه یابند.

ها این سخن قرین به صواب است، اما انحطاط و فروپاشـی در زنـدگی    در مورد اکثر امت
هاي دیگر بود، اگر خواسته باشـیم روي حـد    تر از امت تر و نمایان امت اسالم به مراتب واضح

ه را از فاصل عروج و زوال انگشت بگذاریم، قطعـاً روي خطـی تـاریخی کـه خالفـت راشـد      
 .کند انگشت خواهیم گذارد ملوکیت عربی یا سلطنت مسلمانان جدا می

 نگاهی به عوامل خیزش اسالم
زمام رهبري اسالمی و بتالبع رهبري جهان به دست افرادي بود که هرکدام در نوع خود از 

اي بزگـر از   نظر ایمان و عقیده، عمل و اخالق، تربیت و تزکیـه، کمـال و اعتـدال و... معجـزه    
 بودند. صمعجزات محمد 
اي در  آنان را کامالً ساخته و در قالب اسالم ریختـه بـود، آنـان بـه گونـه      صرسول خدا 

هـا هـیچ شـباهتی بـا      ها و خواسته ها و رغبت آمده بودند که جز از نظر جسم در امیال و کشش
کـرد، در سـیرت و    شان را با ذره بین موشکافی می ي خود نداشتند، اگر کسی زندگی گذشته
یافـت و   شان موردي از جاهلیت که منافی با روح اسالم و شخصیت اسالمی باشد، نمی اخالق

کرد، همانگونـه   آمد، ناگزیر به شکل یکی از آنان ظهور می به صورت انسان درمی اگر اسالم
هایی کامل از جمع دین و دنیا بودند، از یک سو امامانی بودند  که قبالً بیان کردیم، آنان نمونه

گزاردند و از آن سو قضایانی بودند که در دعـاوي مـردم بـا عـدل و علـم       که با مردم نماز می
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 هانی بودند جهت هاي مسلمانان، فرمانده دند، امانتدارانی بودند بر اموال و دارایینمو قاوت می
فرماندهی سپاهیان و رموز جنگ و جهاد و امرایی بودنـد کـه امـور شـهرها را شخصـاً اداره و      

 کردند. حدود الهی را اجار می
هریکی از آنان در یک آن متقی و پرهیزکـار، مجاهـد و قهرمـان، قاضـی فهمیـده و فقیـه       

اگـر تعبیـر    –مجتهد، امیر با اراده و سیاستمدار با تجربه بود، اطرافیان خلیفه گروهی بودند که 
ي نبوت یا مسجد نبوي فارغ التحصیل شده بودنـد،   از این مدرسه یعنی مدرسه –درست باشد 

لب ریخته شده بودند و همه یک روحیه داشتند، از یک نوع تربیت برخـوردار  همه در یک قا
بسـت، خلیفـه    هایشان را به کـار مـی   کرد و نظرگاه بودند، خلیفه با آنان مشورت و کنکاش می

گرفت، بدین ترتیـب روح آنـان در تمـدن،     جز در حضور آنان هیچ تصمیم مهم و قطعی نمی
و اخــالق شــان جریــان یافــت، تمــام تمــایالت و   سیســتم حکــومتی، زنــدگی مــردم، جامعــه 

شان در آن بروز کرد، نه بـین   شان در تمدن مورد نظر بازتاب یافت و خصوصایت هاي خواسته
روح و ماده تضادي بود و نه بین دین و سیاست تنشی، نه دین و دنیا از هم جدا بود و نـه بـین   

ود و نـه طبقـات مختلـف بـا     مصالح و اصول درگیري، نه بین اهـداف و اخـالق کشمکشـی بـ    
 ها رقابت وجود داشت. یکدیگر در ستیز بودند و نه در شهوات و خوشگذرانی

 یشرایط رهبري اسالم
ي ایـن صـفات وسـیع     طلبـد، هرچنـد دامنـه    رهبري اسالمی صفات و مختصات دقیقی مـی 

ژه ضـمن  خالصه کـرد، ایـن دو وا  » اجتهاد«و » جهاد«ي  را در دو واژهها  آن توان است، اما می
 این که خیلی سبک و بسیط هستند، اما بسیار جامع و داراي معانی فراوان ند.

 جهاد
یـافتن بـه بزرگتـرین     جهاد عبارت است از صرف تمام توان و نهایت کوشش براي دسـت 

آوردن رضـایت وي، فروتنـی    ترین نیاز یک مسلمان اطاعت از خداوند و به دسـت  هدف مهم
دن در برابر امر اوست. رسـیدن بـه ایـن هـدف نیازمنـد جهـادي       ش در برابر حکم خدا و تسلیم
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وقفه و دشوار در مقابل هر مانعی است، چـه آن مـانع عقیـدتی باشـد یـا تربیتـی، اخـالق و         بی
ها و یا خدایان آفاقی وانفسی که در برابـر حکـم و عبـادت     ها و هوس اهداف باشد یا خواسته

 اند. الهی قد علم کرده
ین مانعی مواجه شد، الزم است جهت تنفیذ حکم خدا و اوامـر وي در  اگر مسلمانان با چن

ي الهـی و   جهان و بر بنی نوع انسان به جهاد بپردازد، در چنین مواردي جهاد به عنوان فریضـه 
با هدف شفقت و ترحم بر بندگان خدا باید انجام پذیرد؛ زیرا احیانـاً اطاعـت انفـرادي بـدون     

 نامد. می» فتنه«رآن وجود این گونه موانع را شود. ق جهاد با مشکل مواجه می
 هـا  انسان از طرفی روشن است که جهان با تمام موجوداتش: جمادات، نباتات، حیوانات و

 اند: در برابر مشیت و احکام تکوینی و قوانین طبیعی خداوند تسلیم

ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َوَ�ُ ﴿
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱأ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
 ].83آل عمران: [ ﴾٨٣َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها �َ�ۡهِ يُرَۡجُعوَن  ۡ�

و بـه  اند  از روي اختیار یا از روي اجبار در برابر او تسلیماند  ها و زمین آنان که در آسمان«
 .»شوند سوي او باز گردانده می

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱتََر أ َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ�  � � �َّ �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ

َ
ۡمُس ٱوَ  ۡ�  �ُُّجومُ ٱوَ  لَۡقَمرُ ٱوَ  لشَّ

َباُل ٱوَ  َجرُ ٱوَ  ۡ�ِ َوآبُّ ٱوَ  لشَّ  ].18احلج: [ ﴾ۡلَعَذاُب ٱَوَ�ثٌِ� َحقَّ َعلَۡيهِ  �َّاِس� ٱَوَ�ثِ�ٞ ّمَِن  �َّ
ها هستند و همـه کسـانی کـه در     اي که تمام کسانی که در آسمان اي و ندانسته آیا ندیده«
ها و درختان و جانوران و بسـیاري از مردمـان بـراي     ها و کوه خورشید و ماه و ستاره اند، زمین

کننـد)   و بـراي خـدا سـجده نمـی    انـد   کنند، و بسیاري (از مردمان هم که غافـل  خدا سجده می
 .»شان حتمی است عذاب

با این وصف روشن شد که جهاد مسلمانان صرفاً جهت اجـراي شـریعتی اسـت کـه انبیـاء      
و به خاطر اعالي کلمۀ اهللا و اجراي حکم خداست، هـیچ حکمـی جـز    اند  آورده آن را †

حکم خدا نیست و همه چیز از آن اوست، این جهاد تا روز قیامت پیوسته ادامـه دارد و داراي  
انواع و اقسامی بیشمار و نامحدود است. قتال یکی از آن انواع و چه بسـا واالتـرین آن اسـت.    
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هـا را بـه سـوي     ها و جـان  دنیا دو دشمن مساوي و رقیب که هوس هدف قتال آن است که در
 خود بکشند، باقی نمانند:

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ِ  ّ�ِينُ ٱَح�َّ  ].193: ةالبقر[ ﴾ِ�َّ
 .»اي باقی نماند و دین از آن خدا گردد با آنان پیکار کنید تا فتنه«

کنـد و   است که انسان نسبت به اسالمی که بـراي آن جهـاد مـی   از مقتضیات این جهاد آن 
ورزد، آگاهی کامل داشته باشد. از  همینطور نسبت به کفر و جاهلیتی که در مقابلش جهاد می

اسالم شناخت درستی داشته باشد و کفر و جاهلیت را نیز دقیقاً تشخیص دهد و فریب مظـاهر  
 هاي ظاهري آن را نخورد. و رنگ

گسـلند کـه در اسـالم     کسانی اسـالم را حلقـه حلقـه از هـم مـی     «فرمود:  حضرت عمر 
البتـه الزم نیسـت کـه هـر مسـلمانی نسـبت بـه کفـر و         » و از جاهلیت شناختی ندارنداند  زیسته

جاهلیت و اشکال و انواع آن شناخت دقیق داشته باشد؛ اما کسـی کـه رهبـري امـت اسـالم و      
جاهلیت به عهده دارد، حتماً بایـد شـناختش از کفـر و    فرماندهی مسلمانان را در مقابل کفر و 

 الحاد به مراتب بیشتر از شناخت عموم مسلمانان باشد.
تر از آن بکوبند و بادهاي  همینطور مسلمانان همواره باید آهن را با آهن و یا با چیزي قوي

موجـود و بـا   ها پاسخ دهند و جهان کفر را با تمام قدرت و تمام امکانـات   مخالف را با طوفان
ها و اکتشافاتی که انسان و علم در عصـر حاضـر بـه آن دسـت یافتـه اسـت، اعـم از         تمام یافته

هاي رزمی پاسخ دهند و در این مسیر هیچ کوتاهی و نـاتوانی از   سالح و تجهیزات و آمادگی
 خود نشان ندهند:

﴿ ْ وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡسَتَطۡعُتمٱلَُهم مَّ ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهِبُوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ  ﴾وََعُدوَُّ�مۡ  �َّ

 ].60األنفال: [
هـاي   توانید نیروي [مادي و معنوي] و از جمله اسب جهت [مبارزه با آنان] تا آنجا که می«

من خدا و دشمن خویش را ورزیده آماده سازید، تا بدان [آمادگی و ساز و برگ جنگی] دش
 .»بترسانید
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 اجتهاد
منظورمان از اجتهاد این است که فردي که رهبري مسلمانان را به عهده دارد باید توانـایی  
حل و فصل حوادث و رویدادهاي پدید آمده در زندگی مسلمانان و در کل جهـان و در بـین   

پیوندد، مسـایلی   هایی که در قلمروش وجود دارند و یا در مسایلی که جدیداً به وقوع می ملت
اي منقول یا فتاواي تهیه شده، وجود ندارد، داشته باشد  فقهی مدون و نظریهها  آن که در مورد

و داراي چنان شناختی از اسالم و اسرار و رموز شریعت و اصول و قـوانین اسـالمی و قـدرت    
جمعی باشـد کـه بتوانـد مشـکل را حـل کنـد و امـت را از         استنباط به صورت انفرادي یا دسته

 مصیبت نجات دهد.
بر مسلمان از چنان ذکاوت، نشاط، جدیت و دانشی برخوردار باشد که بتواند منابع باید ره

ها و نیروهایی را که خداوند در هستی خلق نموده و یا در زمین به ودیعه نهـاده،   طبیعی سرمایه
جهت مصالح اسالم و مسلمانان به کار گیـرد و نگـذارد پیـروان باطـل ایـن منـابع را در مسـیر        

ش و اظهار برتري در زمین استفاده کنند، یـا ایـن کـه شـیطان جهـت تحقـق       هاي خوی خواسته
 را به کار بندد.ها  آن اهداف خود و ترویج فساد در زمین

 انتقال امامت از گروهی به گروهی دیگر
متأسفانه و از بخت بد جهان بشري این مقام مهـم را از افـرادي بـه دسـت گرفتنـد کـه نـه        

واجد شـرایطش بودنـد، ه چـون پیشـینیان و نـه چـون بسـیاري از        آمادگی الزم را داشتند و نه 
کسانی که همزمان و معاصر آنان بودند، تربیت دینی و اخالقی استوار و ژرفی دریافت کـرده  

ي جهاد در راه اسالم بودند، وانگهی در مسایل دینی و دنیـوي از   بودند و نه هم داراي روحیه
ت اجتهـاد برخـوردار نبودنـد کـه بتواننـد مسـؤولیت       ي جهاد در راه اسالم و قدر چنان روحیه
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بـه   )2(و بنی عباس  )1(خالفت اسالمی را به دوش گیرند، این حکم شامل تمام خلفاي بنی امیه
 شود. می )3(ي راشد، عمر بن عبدالعزیز استثناي خلیفه

 دن انحرافات در زندگی اسالمیپدیدآم
آمد که تا امروز نیز هموار نشده است هایی پدید  بدین ترتیب در سد بزرگ اسالم شکاف

 و همینطور در زندگی اسالمی انحرافاتی به وجود آمد.

 جدایی دین از سیاست
عمالً جدایی دین و سیاست تحقق یافت، زیرا حکمرانان مزبور از لحاظ دیـن و دانـش در   

حکومـت و  نیـاز باشـند، آنـان مسـتبدانه      چنان موقعیتی نبودند که از دیگر علما و دینداران بـی 

اي اسالمی از خاندان بنی امیه که  م) سلسله750 – 660هـ . ق /  132 – 40خلفاي بنی امیه یا امویان ( -)1(
هـ . ق زمام حکومت کشورهاي اسالمی را به دست گرفتند. پس از به  40پس از خلفاي راشدین در سال 

رسیدن بنی امیه روش انتخابی خلیفه به انتقال موروثی قدرت تبدیل شد، معاویه بن ابی سفیان  قدرت
یفه در دولت امولیان بود، آخرین آنان مروان دوم، به دست ابومسلم نخستین و در عین حال بهترین خل

 خراسانی در غرب ایران به قتل رسید. (د. ن.)
اي از خلفاي اسالمی از فرزندان عباس بن عبدالمطلب هستند،  خلفاي بنی عباس یا عباسیان سلسله -)2(

رانیان به فرماندهی ابومسلم خراسانی به کمک ای 132بنیانگذار این سلسله عبداهللا سفاح است که به سال 
 750هـ . ق ( 656هـ . ق تا  132تن به خالفت رسیدند و از سال  36به خالفت رسید. از خاندان بنی عباس 

هـ .  656هـ . ق تا  640ي این سلسله مستعصم بود که از سال  م) حکومت کردند، آخرین خلیفه 1358 –
 )م) خالفت کرد. (د. ن. 1258 – 1242ق (

هـ چشم به جهان گشود و از محضر دانشمندان آن زمان  63هـ یا  61عمر بن عبدالعزیز بن مروان به سال  -)3(
تکلف  م به خالفت رسید، در زندگی بسیار قانع و بی 717هـ . ق /  99علم و دانش آموخت، وي به سال 

هـ .  101سرانجام وي به سال  بود و طینت و سیرت پاکی داشت، مدت خالفت او دوس ال و پنج ماه بود،
م چشم از جهان فرو بست، در میان فرمانروایان بنی امیه عمر بن عبدالعزیز تنها کسی بود که  720ق / 

اندیشید، بدین جهت به ملت بیشتر  دادگري و انصاف داشت و در حکومت و سیاست تنها به آخرت می
 پرداخت. (د. ن.) ها را می کرد و حقوق اقلیت توجه می
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فقها  کرد از شان ایجاب می ند یا مصالحخواست سیاست را به خود اختصاص دادند، هر وقت می
کردنـد، و اغلـب آنـان را در اجـراي      و رجال دین به عنوان مشاور و اهل تخصص استفاده می

نیـازي   خواستند از آنان نافرمـانی و اظهـار بـی    گرفتند و هر وقت می مصالح خویش به کار می
 دند.کر می

زیـادي تبـدیل بـه ملوکیـت ظالمانـه      بدترین سیاست از کنترل دین بیرون شد و در مـوارد  
 گردید، دست به سان شتري مست و خروشان بود که مهار را بر جدوگاهش انداخته بودند.

برخی از علما و دینداران در برابر خالفت موضعگیري نمودند و از اطاعتش سر بر تافتنـد؛  
گیـري کردنـد و بـه مسـایل خصوصـی خـویش        در پیش گرفتند و گوشـه طرفی  برخی هم بی

گرفتند، چون امیـدي بـه    داد چشم فرو می شان رخ می مشغول شدند، اینان از آنچه در پیرامون
گرفـت و کـاري از    شـان انجـام مـی    اصالح آن نداشتند، برخی هم از آنچه در برابـر دیـدگان  

 کردند. حسرت و اندوه صرفاً انتقاد میشدند و با  آمد سخت آزرده می شان برنمی دست
کردند، اینجا  برخی هم بنابر مصلحت دینی یا شخصی که داشتند با حکومت همکاري می

پر و بال شد و از سوي  بود که دین از سیاست جدا شد. از یک سو دین کامالً دست بسته و بی
ین دلیل بود که علما و دیگر سیاست دستش باز و کامالً آزاد و صاحب امر و نهی گردید. به ا

ي بین ایـن   اي دیگر را. و فاصله اي جدا را تشکیل دادند و سردمداران دنیا طبقه دینداران طبقه
 شان حاکم بود. دو طبقه بس زیاد و بسا اوقات تنش و درگیري در بین

 هاي سیاسی زمامداران حکومتی گرایش
ن و اخـالق نبودنـد، بلکـه در    بسیاري از رال حکومتی، حتی خلفا، الگوهاي کاملی در دیـ 

هـا و تمـایالت جـاهلی وجـود داشـت. اینجـا بـود کـه روح و          وجود برخی از آنان هنوز رگه
ــان در حیــات عمــومی و اجتمــاعی مــرم ســرایت نمــود و در اخــالق و عــادات و    طبیعــت آن

کنترل دین و اخالق زایل شد، محاسبه و نظارت برچیده  شان الگوي مردم شدند، هاي گرایش
و حرکت امر به معروف و نهی از منکر قدرتش را از دست داد؛ زیرا نه بـه قـدرتی تکیـه    شد 
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داشت و نه هم از جانب حکومت مورد حمایت بود، صـرفاً افـرادي داوطلـب کـه نـه قـدرتی       
 دادند. شان بود، این مهم را انجام می داشتند و نه اجراي عقاب و کیفر در دست

شماري از مردم به  جاهلیت در سرزمین اسالم نفس راحتی کشید و قد علم کرد، تعداد بی
ها شدیداً فرو رفتنـد،   ها و لذت عیاشی و خوشگذرانی و لهو و لعب روي آوردند و در شهوت

دهد که چه اشتیاق  از جاحظ، نشان می )2(الحیوانو کتاب  )1(األغانینگاهی گذرا به کتاب 
هـا هجـوم    هـا و خوشـگذرانی   لعب وجـود داشـته و مـردم چگونـه بـر لـذت      شدیدي به هلو و 

 و چه حرص و آزي بر زندگی دنیا در بسیاري از طبقات وجود داشته است. اند، برده می
توانـد   با این سیرت و اخالق پست و بـا فـرورفتن در امـور لغـو و بیهـوده هـیچ امتـی نمـی        

باشد؛ مـردم را بـه خـدا و آخـرت متـذکر       †رسالتش را انجام دهد و در دنیا جانشین انبیاء 
شود و آنان را به تقوا و دین تشویق کند و در اخـالق خـویش الگـوي دیگـران باشـد، لزومـاً       

 .)3(مند گردد تواند از زندگی و آزادي مدت زمانی طوالنی بهره چنین امتی نمی

ي هارون الرشید  کتابی است در باب سرودها و تصانیف خنیاگران خلفا، خصوصاً مغنیان دوره األغانی -)1(
 284ي احوال خنیاگران و شاعران، تألیف ابوالفرج اصفهانی ( خواندند و ترجمه و اشعاري که به آواز می

ي چهارم. وي در ادبیات عرب شاگرد ابن درید،  م) نویسنده و ادیب سده 967 – 897هـ . ق /  356 –
 آثار دیگري نیز از وي برجاي مانده است. (د. ن.) األغانیابن االنباري و محمد بن جریر طبري بود. جز 

 260ي دوم و سوم هجري، تألیف ابوعثمان عمرو بن بحر معروف به جاحظ ( از آثار ادبی معروف سده -)2(
زیست و با بسیاري از نویسندگان و مترجمان فارسی و سریانی آمیزش  هـ . ق) وي در بصره می 255 –

کرد، جاحظ از لحاظ شکل بدقیافه و بدصورت بود، ولی بسیار  داشت. وي به بغداد بسیار سفر می
ظ هاي معتزله را داشت، جاح ي معروف جاحظیه از فرقه خط و نیکوسخن بود. وي ریاست فرقه خوش

 هـ . ق در بصره چشم از جهان فرو بست. (د. ن.) 255سرانجام به سال 
هاي روحی، اخالقی،  ي اسالمی از تمام ویژگی آمیز و نادرست خواهد بود که بگوییم: جامعه مبالغه -)3(

حقوقی و شعایر اسالمی و تاریخی خویش تهی گشته و همانند سایر جوامع بشري معاصر شده باشد، بلکه 
ي مزبور همچنان به خصوصیات اسالمی خویش پایبند بود، این خصوصیات  این است که جامعهواقعیت 

دار کرده بودند و علماي ربانی و  ها را ژرف و ریشه را از اسالم به ارث برده بود، خلفاي راشدین آن
توجه قرار  مبلغین امر به معروف و نهی از منکر که هیچ مکان و زمانی از وجود آنان خالی نبوده، مورد

                                           



 231 فصل دوم: انحطاط در زندگی اسالمی

ِ ٱ ُسنَّةَ ﴿ ِينَ ٱِ�  �َّ ِ ٱنَّةِ َخلَۡواْ مِن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لِسُ  �َّ  ].62األحزاب: [ ﴾٦٢َ�ۡبِديٗ�  �َّ
این سنت الهی است که در مورد پیشینیان جاري بوده است و در سـنت خـدا دگرگـونی    «

 .»نخواهی یافت

 شان از اسالم نمایندگی نادرست
ي  دادنـد، نماینـده   دادند و چه آنچه انجـام نمـی   شان چه آنچه انجام می آنان در تمام اعمال

خود بودند، نه از طرف اسالم نماینده بودند و نه سیاست مشـروع اسـالم و نـه    خود و سیاست 
کردنـد، جـز بـه نـدرت و در      قانون نظامی و نه نظام مدنی و نه تعالیم اسـالم را نماینـدگی مـی   

بنابراین، رسالت اسالم تأثیر و قـدرت خـویش را در قلـوب غیـر مسـلمانان از       مواردي خاص.
ي مـؤرخی اروپـایی:    ت به اسالم بـه سسـتی گراییـد، نـا بـه گفتـه      دست داد و اعتماد آنان نسب

 انحطاط اسالم آغاز گردید؛ زیرا بشریت در صداقت متولیان آیین جدید، شک داشتند.

 ی (دانش تجربی)ملهاي مفید و ع نپرداختن به دانش
آن علما و اندیشمندان این دوره به علوم طبیعی و تجربی و علوم مفید و عملی نپرداختند و 

ها داشتند، بـه ایـن    ي الهی برگرفته شده از یونانی اهتمامی را که به علوم مابعدالطبیعی و فلسفه
هـاي لفظـی و    پرستی و گمان و افسـون  علوم نداشتند، علوم فلسفی یونانی نیز جز شرك و بت

هـا   هـا و تجزیـه و تحلیـل    بدون حقیقت بود، خداوند مسلمانان را زا چنین مباحث و موشکافی
نیـاز کـرده بـود، امـا مسـلمانان ایـن نعمـت بـزرگ را سـپاس           رامون ذات و صفات الهی بـی پی

هاي متوالی با چنین علومی سر و پنجه نرم کردند و استعدادهاي خویش را در  نگزاردند و قرن
مباحثی فلسفی و کالمی که هیچ نفعی نداشت و در دنیا و آخرت هیچ نقشـی نداشـت ضـایع    

ي اسالمی قطعاً از تمام جوامع معصر این زمان  ها نسل به نسل انتقال یافته بود، جامعه دادند. این ویژگی
ي  برتر بوده است؛ زیرا اکثر حدود الهی تعطیل نبوده و بیشتر احکام اسالمی نافذ بوده است، جامعه

گر مانند مسیحیت، مجوسیت و اسالمی در معرض انحراف قرار داشت نه تحریف؛ برعکس جوامع دی
 غیره که دستخوش تحریف و نسخ و مسخ قرار گرفند.
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توانسـتند در   کرد و می ومی که نیروهاي طبیعی را برایشان مسخر مینمودند و در عوض از عل
ي مـادي و روحـی اسـالم را     را بـه کـار برنـد و از آن طریـق سـلطه     ها  آن جهت مصالح اسالم

و مسـایل   )1(ي اشـراق  گسترش دهند، واپس ماندند. همینطور شدیداً بـه مباحـث روح، فلسـفه   
قت، تـالش و اسـتعداد خـویش را در راه آن    الوجود سرگرم شدند و بخش مهمی از و ةوحد

اما در بخش علوم طبیعی و تجربی آنچه مسلمانان به آن دست یافتنـد، اگرچـه    صرف کردند.
شان در دیگر دوایـر علمـی    هاي گذشته پربارتر بود، اما نسبت به فتوحات وسیع نسبت به دوره

چندان تناسبی نداشت و به خصوص نسبت به مدت زمانی طوالنی که در تاریخ قـدرت را بـه   
هـا و مغزهـایی بـروز نمـود، در ایـن       ضوعات دیگر شخصـیت دست داشتند، آنگونه که در مو

 بخش خبري نمود.
شناسـی و تجـارب عملـی از     ي طبیعیات، هستی هایی در زمینه جاي تردید نیست که کتاب

را به کـار بسـت و بـه    ها  آن خود به جاي گذاشتند و اروپا نیز در تجدید حیات علمی خویش
ي علمی در برابر دسـتاوردهاي فـراوان    ، این ذخیرهاین چیز اعتراف هم دارد اما با این وصف

 نماید. علمی اروپا فقط در دو قرن هفده و هیجده بسیار ناچیز می
هرچند آثار دانشمندان اندلس و حکماي شرق افتخارآمیزند، اما در برابر تولیدات فـراوان  

ي و ابتکـار،  ي علم، فلسفه، تجربه و آزمایش از لحاظ کمیت و کیفیت، نوآور غرب در زمینه
خواهید دقیقاً میزان توجه شرق اسالمی را  ژرفکاي علمی و مهارت فنی، چیزي نیست. اگر می

ي عملـی و تجربـی درك کنیـد کـافی اسـت کتـاب        ي روحی و تناسب آن را با جنبه به جنبه

ي علمی  ي افالطون و حکمت نوافالطونی حوزه اي است که منشأ آن فلسفه ي اشراق، فلسفه فلسفه -)1(
هـ به  632اسکندریه است. احیاگر و مروج این فلسفه در اسالم، شیخ شهاب الدین سهوردي متوفاي 

 رود. اساس این طریقه وصول به حقایق از راه کشف و شهود و اشراق است. (د. ن.) شمار می
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ابن عربی را با بزرگترین کتاب فلسفه و طبیعیات مقایسـه کنیـد، اینجاسـت     )1(ملكيةا الفتوحات

 اي بوده است؟ شود که ذوق غالب شرق در چه زمینه تفاوت چشمگیر برایت روشن می که

 ها و خرافات بدعت
هـاي شـرك، جهالـت و گمراهـی، توحیـد خـالص اسـالم را         چیزي نمانده بـود کـه پـرده   

هایی سرایت نمـود کـه بخـش بزرگـی از زنـدگی مسـلمانان را        بپوشاند، در نظام دینی بدعت
 ود.ب آنان را از دین و حتی دنیا باز داشته تحت پوشش قرار داده و

ها، در دینی نهفته اسـت کـه محمـد     روشن است که امتیاز و برتري مسلمانان بر دیگر ملت
در مصـون و محفـوظ مانـدن نهفتـه     اش  آن را آورده است، امتیاز این دین و اعجازگري ص

 ت:است؛ زیرا این دین، وحی، شریعت و قانون معجز ذات باري تعالی اس

 ].42فصلت: [ ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد ﴿
 .»ي یزدان است که با حکمت و ستوده است قرآن فرستاده«

مسلم است که هرگاه افکار مردمان و اعمال و کردارشان در این دین دخال کند، چنـدان  
 هـا  انسـان  هـایی کـه   را تحریف کردند و نظـام ها  آن شان برتري و امتیازي بر ادیانی که پیروان

هایی که محفـوظ و مصـون مانـده باشـد، چنـین       ندارد، مگر در آن بخشاند  ساخته و پرداخته
دینی ضامن سعادت دنیا وآخرت نیست و لیاقت آن را ندارد که افکار مردمان به آن گـرایش  

 پیدا کند.
 

 نکوهش دین از مسلمانان

ي این کتاب محیی الدین ابوبکر  ي عرفان است، نویسنده از آثار ابن عربی در زمینه لمکیۀالفتوحات ا -)1(
 560محمد بن علی حاتمی طایی اندلسی معروف به ابن عربی از عارفان مشهور اسالم است، وي به سال 

هـ . ق در مدرسیه چشم به جهان گشود، فقه و حدیث را در اشبیلیه و سبته فرا گرفت. سپس سفري به 
تونس رفت، آنگاه به کشورهاي مشرق سفر کرد و دو بار به مکه و بغداد رفت، سرانجام در دمشق مقیم 

 هـ .ق همانا درگذشت (د. ن.) 638شد و به سال 
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هچنان محفوظ مانده بود باید توجه داشت که در طول این مدت دین از تحریف و تبدیل 
شـد و   داد و متذکر می و مسلمانان را از این که در مسیرشان منحرف شوند، همواره هشدار می

 بلند و نورش تابان بوده است:اش  مناره همیشه

ُ ٱبِهِ  َ�ۡهِدي﴿ َ�ٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ لَُ�ِٰت ٱَوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  لسَّ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ
ۡسَتقِيٖ�   ].16: ةاملائد[ ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

کنـد کـه جویـاي     هـاي امـن و امـان هـدایت مـی      خداوند با آن [کتاب] کسانی را بـه راه «
هـاي [کفـر و جهـل] بیـرون      خشنودي او باشند و با مشیت و فرمـان خـود آنـان را از تـاریکی    

 .»کند برد و ایشان را به راه راست هدایت می یمان و علم] میآورد و به سوي نور [ا می
کتاب و سنت در هرا شرایطی در دل خوانندگان انقالبـی علیـه شـرك، بـدعت، جهالـت،      

کنــد و علیــه عیاشــی عیاشــان و اســتبداد  گمراهــی، اخــالق جــاهلی و عــادات آن ایجــاد مــی
اي از ادوار تاریخ اسالم و در  هر دوره شوراند، به همین دلیل بود که در فرمانروایان آنان را می

 † ءي انبیـا  اي از جهان اسالم متأثر از قرآن و سنت افرادي از این امت بر طریقـه  هر گوشه
هـاي   دمیدنـد، دروازه  کردند و روح جهـاد را در امـت مـی    خاستند، دین را تجدید می به پا می

گشودند و جهت تشکیل حکومت اسالمی طبـق روش خالفـت راشـد بـه جهـاد       اجتهاد را می
توانسـتند در   گشـتند و برخـی هـم مـی     پرداختند؛ برخی در این مسیر بـه شـهادت نایـل مـی     می

 نمود حکومت اسالمی تأسیس کنند: ید خالفت راشد را تداعی میاي هرچند کوتاه که  دوره

ْ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ َما َ�َٰهُدوا َ ٱرَِجاٞل َصَدقُوا ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ ن  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�   ].23األحزاب: [ ﴾٢٣يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ

هستند که با خدا راست بودنـد در پیمـانی کـه بـا او بسـته انـدف        در میان مؤمنان مردانی«
[و شربت شهادت سر کشیدند] و برخی نیز در انتظارند، آنان اند  برخی پیمان خود را به سر بره

 .»اند هیچگونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده
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ىِت  ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  الَ «آنان مصداق این حدیث بودند:  مَّ
ُ
َقِّ  ىلَعَ  َظاِهِر�نَ  أ

ْ
ُهمْ  الَ  احل  َمنْ  يرَُضُّ

ىِتَ  َحىتَّ  َخَذلَُهمْ 
ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ  .)1(»َكَذلَِك  وَُهمْ  ا�َّ

گردانـد،   را متضرر نمـی ها  آن همچنان گروهی از امتم بر حق ثابتند که رهاکردن مردمان«
 ».ی خواهند ماندآنان بر این وضعیت خویش تا زمانی که دستور الهی فرا رسد باق

هـاي   تاریخ جهاد و تجدید در اسالم پیوسته وجود داشته و منقطع نگردیـده اسـت، مشـعل   
را خـاموش  هـا   آن دوران نتوانسـته  )2(هـاي  وسته برافروخته بوده و طوفاناصالحی همواره و پی

 گرداند.

 آمدنِ جهان اسالم در قرن ششم پیروز بیرون از آزمایش
خداوند متعال بر جهان اسالم که بعـداز دوران سـلجوقیان، عالیـم    ي ششم هجري  در سده

خورد و در بین فرمانروایان و امرا در گوشـه و کنـار تقسـیم     ضعف و پیري در آن به چشم می
شده بود با فراهم کردنِ رهبرانی بزرگ احسان نمود، خداوند با آنان عزت و شرف اسـالم را  

 که در شرف مرگ بود، باز گرداند.حفاظت نمود و حیات را به جهان اسالم 
یافتن بر اماکن مقدس آغاز گردید، اسالم و مسـلمانان را   هاي صلیبی با هدف تسلط جنگ

هاي مجـاور شـام    ي عرب مرکز اسالم و دولت در سطح جهان به مبارزه طلبیدند و شبه جزیره
ط یافتنـد و بـه شـهر    را تهدید نمودند، صلیبیان اروپایی عمالً بر قدس و اکثر شهرهاي شام تسل

 ي ار تداد بود. پیامبر (مدینه) چشم دوختند، این مصیبت بزرگترین خطر بعد از حادثه
هــ) را نصـیب    541اینجا بود که خداوند متعال شخصی به نام عماد الدین اتابک زنگی (م 

 هاي متعدد صلیبیان را سخت شکست داد، بعد از وي پسر مسلمانان نمود، او بود که در صحنه
هـ) به پا خاست و تصمیم گرفـت صـلیبیان را از شـام     569بزرگش نورالدین محمد زنگی (م 

بیرون کند و قدس را به مسلمانان باز گرداند، وي قبل از این که به آرزویش برسد درگذشت 

 .الجهادروایت مسلم در کتاب  -)1(
 فی اإلسالم، چاپ دمشق. ةبراي آگاهی بیشتر رك: نگارنده، رجال الفر و الدعو -)2(
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و یکی از رجالش به نام صالح الدین یوسف بن ایوب جانشین او گردید، او همان فردي بـود  
وي را براي انجام این امر مهم (نجـات قـدس) آمـاده کـرده بـود، خداونـد        که خداوند متعال

هایی مانند عزم و اراده، اخالص و یک سو بودن بـراي هـدف حـرص بـر جهـاد و از       خصلت
خودگذشتگی در راه آن همت واال در یاري اسالم و نابودي کفر و طغیان، رهبري سـنجیده،  

اال و اخالق نیکو را در وجود او گذاشـته بـود،   صالح و دیانت، جوانمردي کامل و انسانیت و
 شود. نظیر جهان در وجود کسی دیگر چنین صفاتی جمع نمی ي نمونه و بیها انسان جز

به این ترتیب سلطان صالح الدین یکی از معجزات اسالم و دلیلی بود بر این کـه روزگـار   
براي نخستین بـار بعـد    اسالم سپري نشده و تولید و نشاط خویش را از دست نداده است، وي

ي فرات گرفتـه تـا نیـل متحـد کنـد و در       طوالنی توانست جهان اسالم را از رودخانه از مدتی
شــان بــه حرکــت درآمــده و فرمانروایــان و امــرا و فرمانــدهان  برابــر اروپاییــان کــه لشــکرهاي

 شان جهت یورش بر جهان اسالم به پیش آمده بودند، به قیام او دارد. بزرگ
مختلفی از مسلمانان که قبل از این هیچ جا جمع نشده بودند، زیـر پـرچم صـالح     نژادهاي

ي جهــاد و غیــرت اســالمی  الــدین گــرد آمدنــد، بعــد از دورانــی طــوالنی بــاري دیگــر شــعله
برافروخته شد؛ صالح الدین نیز در جهاد خویش تمام امکاناتی را کـه جهـان اسـالم از علـم،     

 به آن دست یافته بود، به کار گرفت. اختراع و ابزار نظامی در آن روز
شان را به خـاك مالیـد    در حطین، صلیبیان را سخت شکست داد و پوزه 583نهایتاً در سال 

و در همان سال قدس را فتح نمود، صالح الدین بر سراسـر فلسـطین تسـلط یافـت و صـلیبیان      
 فقط در صور محصور شده بودند.

) Rechardانبـوه خـویش بـه فرمانـدهی ریچـارد (     اروپا با تمام امکانـاتش و بـا سـربازان    
فرمانرواي انگلیس در برابر مسلمانان قرار گرفـت؛ جنـگ بـین مسـلمانان و صـلیبیان همچنـان       

م) آتـش بـس اعـالم شـد و اکثـر       1192سـپتامبر   2هــ) (  588ادامه داشت تا این که در سال (
شت و یک سـال بعـد سـلطان    فرماندهان صلیبی از فلسطین رفتند و ریچارد نیز به وطنش بازگ

 نیز چشم از جهان فرو بست. /صالح الدین 
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) در مورد آتش بـس  Stanley lane pooleي مورخ انگلیسی ( چه نیکوست که نظریه
مزبور، در کتابش پیرامون صالح الدین نقل شود تا به قدرت جهان اسالم و وحدت آن تحت 

 قیادت سلطان صالح الدین پی ببریم:
شـان   ال به طول انجامید سرانجام خاتمه یافت، مسلمانان قبـل از پیـروزي  جنگی که پنج س«

م) در غرب رود اردن یک قطعه زمین نداشتند، امـا   1188ي سال ( ي حطین در ژوئیه در واقعه
وقتــی کـه در رملـه صــلح اعـالم گردیـد تمــام شـهرها را بـه تصــرف        1199در سـپتامبر سـال   

مسیحیان در آن سرزمین سکونت داشتند، ایـن صـلح    درآوردند، جز بخشی از صور تا یافا که
چنان نبود که باعث سرافکندگی و تأسف صالح الدین باشد، اروپا سرتاسر به تحریـک پـاپ   

هاي صلیبی بـه سـرزمین مقـدس یـورش آوردنـد؛ قیصـر فریـدریک و فرمانروایـان          در جنگ
 نالنـدي و قهرمانـان  انگلیس و فرانسه و صقلیه و لیوپولد اتریشی و دوك پورگندي و کنـت ف 

یافتن بر قدس و ترقی حکومت مسیحی کـه   همگی نهایت تالش خویش را جهت دستها  آن
مرکزش در قدس بود و از طرفی در شرف نابودي قرار گرفته بـود بـه کـار بسـتند، امـا نهایتـاً       

ي این همه تالش چه بود؟ قیصر فریدریک در این مـدت مـرد، فرمانروایـان انگلـیس و      نتیجه
شان از امرا و فرمانـدهان در سـرزمین    شان برگشتند، بسیاري از همراهان هاي سه به سرزمینفران

 ایلیا دفن گردیدند و قدس همچنان در اختیار صالح الدین باقی ماند.
چهان مسحیت یکپارچه در برابر مسلمانان ایستادند، اما به هیچ وجه نتوانستند صالح الدین 

ه سپاه صالح الدین بـر اثـر جهـاد طـوالنی و مشـکالت بـزرگ       را به تکان درآورند، با این ک
هـاي فـراوان شـده بـود و سـالیان متمـادي در برابـر دشـمنی قدرتمنـد بـه حالـت             متحمل رنج

 اي شنیده نشد. باش دایم به سر برده بود، از یک سرباز هم شکایت و ناله آماده
حضورشـان را بـه تـأخیر    خواند یـک روز هـم    هرگاه صالح الدین آنان را به جهاد فرا می

گذاشتند، شاید بسـا اوقـات برخـی از امـراي      انداختند و از هست و نیست خویش مایه می نمی
رسید،  هاي اطراف دجله از اعزام نیروي کمکی که هیچگاه به پایان نمی رده پایین در سرزمین
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رت نیـاز بـه   اظهار شکایت نموده باشند، اما با این وضع نیز همواره نیروهاي خویش را در صو
 فرستادند. کمک صالح الدین می

در جنگ اخیر در ارسوف سپاه موصل با شهامت و فداکار تمام مشغول نبرد بود و سلطان 
به نیروهاي کمکی که از مصر و عراق و شام شمالی و مرکـزي بنـا بـود اعـزام شـوند، کـامالً       

گزاران باوفاي صـالح   ها مسلمان بودند و خدمت ها و مصري ها، عرب اطمینان داشت. ترکمن
شـدند. صـالح    خواند همانند غالمان به دربارش حاضر مـی  را فرا میها  آن الدین بوند، هرگاه

هـاي   هاي نژادي در قومی و اختالفات و رقابـت  الدین این عناصر مختلف را علی رغم تفاوت
 اي عجیب و غریب مثل یک پیکر باهم ترکیب نموده بود. بین یکدیگر به گونه

بسا اوقات سلطان جهت ایجاد وحدت بین این نژادهـا تـا حـدودي متحمـل رنـج هـم        البته
گردیـد؛ چنانچـه بـاري در یافـا سـپاه       ها آثار اختالف نمایان مـی  شد، در بعضی از مناسبت می

هـاي   م تمـام ملیـت   1192مسلمانان کامالً سرکشی کرد، اما با ایـن وصـف نیـز تـا پـاییز سـال       
 م (سالی که سـلطان بـراي جهـاد    1187ن گردن نهادند و از سال مختلف در برابر دستور سلطا

قدم بودند، در خالل این مدت زمان طوالنی در تاریخ یـک   را فرا خواند) همچنان ثابتها  آن
هـاي تـابع یـا رئیسـی از رؤسـا سـر بـه         حادثه هم ثبت نشده است که ایالتی یا یکـی از امـارت  

 شورش بردارد و نقض عهد کند.
کی از بستگان نزدیکش علیه وي قیام نمود؛ اما سلطان او را مورد عفو قـرار داد  ی اند: گفته

گردد که سلطان در دولـت و   و به این ترتیب فرد مزبور آرام گرفت، با این توضیح روشن می
 رعیتش چقدر نفوذ داشته است.

سلطان جنگی که پنج سال به طول انجامید سرانجام با تمام رنج و مصیبتش به پایان رسید، 
هاي کردستان گرفتـه تـا صـحران نوبـه حکومـت       صالح الدین تنها فرمانروایی بود که از کوه

شاه قونیه و قیصر قسطنطنیه از پشت مرزها کرد، پادشاه سرزمین کرد، پادشاه ارمنستان و پاد می
همواره جهت برقراري دوستی و همکاري با سلطان عالقمنـد بودنـد؛ امـا سـلطان هـیچ وقـت       

سی از این فرمانروایان بر او منتی داشته باشد، آنان نه تنها هیچگاه بـراي کمـک و   نخواست ک
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نیامدند، بلکه صرفاً زمانی آمدند که او پیروز شده بود و پیـروزي را بـه وي تبریـک    اش  یاري
 گفتند.

سلطان صالح الدین قهرمان این نبرد و مرکز ایـن دایـره بـود، بـرادرش، عـادل شخصـیت       
ي مبارهز ظهور نمود، هرگز از فرماندهان یا امـرا کسـی نبـود کـه بـر       صحنهدومی بود که در 

به تبادل ها  آن صالح الدین غلبه کند، وي شورایی نظامی داشت که همواره در امور جنگ با
افتاد که نظر نادرست این مجلس بر نظـر درسـت سـلطان     پرداخت، به ندرت اتفاق می نظر می

ه اتفاق افتاد. احـدي از اعضـاي مجلـس نبـود کـه کسـی       تحمیل شود. چنانچه در صور و عک
دیگر را بر صالح الدین تـرجیح دهـد، همگـی بـرادران و فرزنـدان، برادزادگـان و همراهـان        
قدیمی و والیان جدید دانشمندان و قاضیان باهوش و معتمدان باوفا و منصف، واعظان و علـم  

ان شـانه بـه شـانه جنگیدنـد و بـا      ي جنگ اتفاق نظر داشـتند و تحـت لـواي سـلط     همه بر ادامه
قدرت، شایستگی، خیرخواهی و هرچه در اختیار داشتند وي را کمک کردند و هریکی بـاور  

 داشت که صالح الدین سرور و امیر همه است.
هـا بـر همـه یـک قلـب و یـک اراده        فرسا و جنـگ  هاي مختلف و شرایط طاقت در بحران

 ».ین صالح الدین بودي آهن حاکم بود و او قلب قدرتمند و اراده

 فقر رهبري در جهان اسالم بعد از صالح الدین
را انجام داد چشم از جهان فرو بسـت. خطـر جـدي    اش  صالح الدین بعد از این که وظیفه
کرد در حال بروز بود. سیلِ خروشـان صـلیبیان در حـالی     که کیان و مرکز اسالم را تهدید می

ضـعف و قـوت مسـلمانان را درك کـرده بودنـد       هاي قدیمی را فرا گرفته و نکـات  که درس
از طرفی مسلمانان جهت تجدید بناي صلیبیت در قرن نوزدهم میالدي، دوباره سرازیر گردید. 

شان از قبیل دودستگی، رقابت، غفلت و ستیز با یکدیگر برگشته بودنـد، ایـن    نیز به رفتار قبلی
ــردي     ــراي اســالم ف ــري مخلــص ب ــان اســالم از وجــود رهب ــار جه کــه مصــلحت اســالم را  ب

هاي خویش ترجیح دهد، از همه چیز بریده براي جهاد باشد، محبوب همـه باشـد و    برخواسته
ها به اطرافش همانند صالح الدین جمع شوند که با تالش و قدرت و استعدادهاي بزرگ  قلب
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خویش توانست تمام اروپا را عقب راند و عـزت و شـرف اسـالم را حفاظـت نمایـد، محـروم       
ده بود، بعد از این ا نحطاط و فروپاشی در جهان اسالم گسترش یافت و بـه مـرور زمـان    گردی
 گیر شد. چشم

 گسستگی هاي از هم دستاوردهاي سده
ي فاتحـان و   در ادوار انحالل نیز کندوي جهان اسالم خالی از عسل نبود، گهگـاه از زمـره  

اي از صحابه و سـلف   نمونه کردند که در سیرت، اخالق، دین و تقوا ملوك افرادي ظهور می
 شان آراسته است. صالحب ودند و در جهان اسالم رجالی به پا خاست که تاریخ با نام

ي خـویش نسـبت بـه     مسلمانان با وجود انحراف از عملکرد و رفتار نخستین و روش نمونه
دلیل  ي انبیا و اطاعت از خدا بودند، به همین هاي جاهلی موجود نزدیکترین ملت به شیوه ملت

شان سدي محکم در برابـر انتشـار و رشـد جاهلیـت بـود، بـا وجـود         وجودشان و وجود دولت
ها  آن ها همواره از ها و نقایصی که داشتند، بزرگترین قدرت در جهان بودند که دولت کاستی

 بردند. بیمناك بودند و حساب می

 فروریزي بناي شکوهمند قدرت اسالمی
شـد، تـا ایـن کـه      د، این قدرت بزرگ داشـت ضـعیف مـی   بدون این که بیگانگان پی ببرن

سرانجام در قرن هفـتم شـوکت مسـلمانان درهـم شکسـت و هنگـامی کـه مغـوالن حکومـت          
شـان درآمـد، شـبح     خوارزمشاه آخرین امپراتوري اسالمی را ویران نمودند و بغداد به تصرف

درندگان بر کشـت و   خوفناك از بین رفت و مترسک به زمین افتاد، آنگاه بود که پرندگان و
 زراعت هجوم آوردند و مردمان علیه مسلمانان جسور و گستاخ شدند.

مغوالن میراث مسـلمانان را تصـرف کردنـد و در زمامـداري جانشـین آنـان شـدند، بـراي         
بختی و بیچارگی بشر و تباهی جهان همین بس که رهبري جهان را ملتی نادان و وحشی  نگون

 به دست گیرد.و فاقد دین، دانش، فرهنگ 



 
 
 

 :فصل سوم
 نقش رهبري عثمانیان

 ي تاریخ عثمانیان در عرصه
ي تاریخ ظهور کردند، محمد بـن مـراد دوم در سـن     در این زمان ترکان عثمانی در عرصه

م) فـتح کـرد،    1453هـ  857هاي روم را در سال ( دولتسالگی قسطنطنیه، پایتخت مقتدر  24
هایشـان زنـده شـد، ترکـان و در      با این فتح مسلمانان باري یدگر امیدوار شدند و آرزو در دل

گردانـدن قـدرت و جایگـاه مسـلمانان در      شان عثمانیان در رهبري امت اسـالم و بـازپس   رأس
در برابر مسلمانان  )1(که هشت قرن کاملها  آن نطنیه توسطجهان مورد اعتماد بودند، فتح قسط

ي اجتهـاد در فنـون نظـامی و     کرد، دلیل شایستگی و قـدرت، رسـیدن بـه درجـه     سرسختی می
گیـري از نیـروي    هاي معاصر و بهـره  فرماندهی صحیح نظامی، برتی در تجهیزات جنگی ملت

هـا   آن هرگـز امـت از   شان بود. تمام آنچه ذکر شد مواردي است کـه  ي علم و عمل در وظیفه
 نیاز نیست. بی

 برتري محمد فاتح در فنون نظامی
دانسـت   گوید: محمد فاتح با علوم ریاضی آشنایی داشت و به خوبی مـی  چنانچه دریبر می

را بر فنون نظامی منطبق کند، به همین جهت آمادگی الزم را براي ایـن فـتح   ها  آن که چگونه
 موجود در آن زمان استفاده کرد.تدارك دید و از تمام تجهیزات جنگی 

وران  اندیشـه ) در جلـدو اول کتـاب   Baron carra de vauxبارون کـارادووکس ( 
 گوید: در ذیل شرح حال محمد فاتح می مسلمان

م قسطنطنیه را مورد حمله قرار داده  664هـ مطابق با  44در سال  ةناوگان عربی به فرماندهی بسر بن ارطا -)1(
ها  بعد چهار بار عربم این شهر را محاصره کرد، از آن به  72هـ مطابق با  52و یزید بن معاویه در سال 

 آن را محاصره کردند، اما به سبب استحکامی که داشت موفق به فتح آن نشدند.
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این فتح به صورت اتفاقی یا به علت ضعف دولت روم، براي محمد فـاتح تحقـق یافـت،    «
هاي علمی موجـود   آن چیده بود و تمام توانایی بلکه سلطان مزبور تدابیر الزم را از قبیل براي

اندازها در آن زمان تـازه بـه صـحنه آمـده بودنـد، وي بـه        گرفت، توپ در آن زمان را به کار
اندازها پرداخت، به این منظور کارشناسی قـوي را انتخـاب کـرد، وي     ساختنِ بزرگترین توپ

ابش بـیش از یـک میـل بـود،     کیلو و مسافت پرتـ  300اش  اندازي ساخت که وزن گلوله توپ
سـاعت وقـت    2نفـر الزم بـود، پرکـردنش نیـز      700گویند براي کشاندنِ این توپ حدود  می
سرباز در رکـابش   000/300گرفت، هنگامی که محمد فاتح به فتح قسطنطنیه رهسپار شد،  می

از  ي قسـطنطنیه  جهت محاصـره اش  پیکر را همراه داشت، ناوگان دریایی انداز غول بود و توپ
هاي  کشتی بود، او بود که با ابتکارش کشتی را در خشکی روي چوپ 120طریق دریا حامل 

 .)1(لغزان شده با روغن به حرکت درآورد

 ها و خصوصیات ملت ترك ویژگی
ملت مسلمان ترك تحت رهبري عثمانیان در آن زمان داراي خصوصیاتی منحصر بـه فـرد   

 از دیگران متمایز گردانیده بود:را جهت رهبري مسلمانان ها  آن بودند که
زیستی و  ي جهاد که به سبب سازده ملتی بودند کوشا، حماسی و بلندپرواز و داراي روحیه

هاي مسلمان شرقی مصـون   فطرت سالمی که داشتند از امراض اخالقی و اجتماعیِ اغلب ملت
ي مـادي و روحـی    رهتوانستند سـیط  اي که می هاي نظامی بودند، به گونه بودند، داراي توانایی

هاي دیگر ار دفع کنند و رهبـري جهـان را    اسالم را گسترش دهند و دشمنی و خصومت ملت
شان قبل از هرچیز به استفاده از تجهیزات جنگی  به عهده گیرند، عثمانیان در ابتداي حکومت

ترین  هاندازها را بیشتر مورد توجه قرار دادند، تاز هاي گرم پرداختند و توپ به خصوص سالح
همیـت  اختراعات جنگی را به دست آوردند، به فنون نظامی و تنظـیم لشـکر و ارتـش چنـان ا    

، چاپ 220، ص 1، ج حاضر العالم اإلسالمیهاي امیر شکیب ارسالن بر کتاب  برگرفته از پانوشت -)1(
 دوم.
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دادند که در این موضوع بدون هیچگونه اختالف نظري، الگوي کامل اروپاییان گردیدند. در 
کردند، کشـورهاي شـرق اسـالمی رااز فـارس تـا       ي اروپا، آسیا و افریقا حکومت می سه قاره

ف درآوردند، آسیاي صغیر را نیز به زانو درآوردند و در اروپا نفوذ کردند تـا  مراکش به تصر
آنجا که به دیوارهاي وین رسیدند، فرمانرواي بالمنازع دریاي مدیترانه بودند، آنان مدیترانه را 

 اي در آن حضور نداشت. اي عثمانی کرده بودن که هیچ بیگانه تبدیل به دریاچه
اي بـه قیصـر نوشـت بـه ایـن       کبیر در باب عالی عثمانی نامـه  ي کنسولگري بطرس نماینده

اي در آن  داند کـه هـیچ بیگانـه    مضمون: سلطان دریاي سیاه را مانند منزل شخصی خویش می
 حق تردد ندارد.

توانست با آن مقابلـه کنـد، بـراي     ناوگانی خیلی بزرگ فراهم آوردند که هرگز اروپا نمی
م) بـه پـا    1457هــ /   945الیا، اسـپانیا، پرتغـال و مالطـه (در سـال     مقابله با این ناوگان، پاپ، ایت

 اي نگرفتند. خاستند؛ اما هیچ نتیجه
در دوران سلیمان قانونی بـزرگ، امپراتـوري عثمـانی بـر خشـکی و دریـا گسـترده بـود و         
قدرت سیاسی و روحانی را در اختیار داشت، مرزهاي دولت عثمانی در زمان سلیمان از شمال 

هـاي قفقـاز و از غـرب بـه      س، از جنوب به نیل و اقیانوس هند، از شرق بـه سلسـله کـوه   به تون
هزار میل مربع بود، ناوگان عثمانی متشـکل   400رسید که مساحتی بالغ بر  هاي اطلس می کوه

کشتی جنگی بود و سواحل شرقی دریاي سفید، دریـاي آدریاتیـک، دریـاي مرمـر،      2000از 
 ي آن بود. ریاي احمر و فارس در سیطرهدریاي اژه، دریاي سیاه، د
ي حکومـت عثمـانی درآمـده     مشهور قدیم غیر از روم در حـوزه  )1(خالصه تمام شهرهاي

 بود.
ي  شـان در معاهـده   سرتاسر اروپا از حکومت عثمانی لرزه بر اندام بود، فرمانروایان بـزرگ 

شان  م آن منطقه به احترامرفتند مرد ها به سرزمینی می آمدند، هرگاه ترك شاهان عثمانی درمی
آوردند، هنگامی که خبر درگذشت محمد فاتح را به پاپ  هاي کلیسا را به صدا درنمی ناقوس

 .281 – 280، ص ي تاریخ عثمانی فلسفهرك: بیهم، محمد جمیل،  -)1(
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آوردند، هنگامی که خبر درگذشت محمد فاتح را به پاپ  هاي کلیسا را به صدا درنمی ناقوس
 پا کنند.رساندند، دستور داد تا مدت سه روز مردم نماز شکر بخوانند و جشنی بزرگ بر

ي بالکان ساکن بودند و  براي رهبري جهان در بهترین موقعیت قرار داشتند؛ در شبه جزیره
شـان واقـع در بـین دو دریـاي سـیاه و سـفید و        از آنجا بر آسیا و اروپا اشراف داشتند، پایتخت

متصل به دو خشکی آسیا و اروپا بود، براي بزرگترین دولتی کـه بـر آسـیا و افریقـا حکومـت      
شت این موقعیت بهترین پایتخت بود، به همین دلیل نـاپلئون گفتـه بـود: اگـر تمـام دنیـا بـه        دا

 بود، قسطنطنیه بهترین مکان براي پایتخت آن بود. صورت یک دولت می
آمد که عوامل ترقی و  ي مهم به نظر می ي نزدیک، اروپا بزرگترین خطر و سوژه در آینده

توانستند در میدان  داد، می را اگر خداوند توفیق می ها زد. ترك پیشرفت در وجودش موج می
فکر و علم از اروپاییان مسیحی سبقت گیرند و رهبري جهان را بـه دسـت گیرنـد و آن را بـه     
سوي حق و هدایت سوق دهند، قبل از این که اروپا بـه ایـن زمامـداري برسـد و جهـان را بـه       

 سوي نابودي و آتش کاشند.

 و ایستایی آنان در علم و فنون نظامیها در اخالق  انحطاط ترك
ها این قـوم نیـز بـه انحطـاط و سـقوط دچـار        اما از بخت بد مسلمانان و به ویژه خود ترك

هـاي گذشـته یعنـی حسـد و کینـه، اسـتبداد و ظلـم فرمانروایـان، تربیـت           شدند، بیماري ملـت 
ملت به رفـاه و   شان، خیانت و مکاري امراء نسبت به ملت، دچار شدن نادرست و اخالق فاسد

هـاي تـاریخ    هـاي اقـوام پسـت و زبـون چنانچـه در کتـاب       آسایش و مواردي دیگر از عـادت 
ها ثبت است به آنان نیز سرایت کرد؛ اگرچه در این کتـاب جـاي تفصـیل ایـن مباحـث       ترك

نیست، اما بدترین عیبی که به آن دچار شـدند جمـود و ایسـتایی علمـی و رکـود در تکنیـک       
 فرماید: هی را فراموش کردند که میري بود، و این کالم النظامی و لشکردا

﴿ ْ وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡسَتَطۡعُتمٱلَُهم مَّ ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ وََعُدوَُّ�ۡم  �َّ

 ].60األنفال: [ ﴾َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهمُ 
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هاي  توانید، نیروي [مادي و معنوي] و [از جمله] اسب با آنان] تا آنجا که میبراي [مبارزه «
ورزیده آماده بسازید تا بدان دشمن خدا و دشمن خویش را برسانید و کسان دیگري جز آنان 

 .»شناسید را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی

لَكَِمةُ «را:  صهمینطور سخن رسول خدا 
ْ
ِْكَمةُ  ال

ْ
 َ�ُهوَ  وََجَدَها فََحيُْث  الُْمْؤِمِن  لَّةُ َضا احل

َحقُّ 
َ
 ».تر است ي مؤمن است، هرجا آن را بیابد وي به آن مستحق حکمت گمشده« »بَِها أ

از طرفی جاي آن داشت تا آنان به سبب مرکزیت سیاسی و جغرافیایی که داشتند و از این 
ي بـزرگ اسـالم    وصـیت فرمانـده   ي کشورهاي اروپایی قرار داشتند، این که کامالً در احاطه

 واعلمـوا«دادند:  را خطاب به مسلمانان مصر، نصب العین خویش قرار می عمرو بن عاص 
 و�ىل إيل�ـم قلـو�هم و�شـوف حـول�م األعـداء لكـرثة القيامة يوم إىل ر�اط يف أن�م
 .»دار�م

تان  در اطرافباش هستید، به سبب کثرت دشمنان  آگاه باشید، شما تا قیامت در حال اماده«
 ».تان هاي شان به شما و سرزمین داشت و به سبب چشم

 اما ترکان باز ایستادند و زمان جلو رفت، آنان واپس ماندند و اروپاییان سبقت گرفتند.

 رکود علمی در ترکیه
بناو خالده ادیب رکود علمی در تریکه را دقیق توصیف نموده است، جاي آن دارد تـا در  

 اینجا ذکر شود:
ي متکلمان در دنیا حاکم بود، علماي اسالم در ترکیه همواره به بهترین  ا زمانی که فسلفهت«

ي فاتح دو مرکز مهم علوم و  ي سلیمانیه و مدرسه دادند، مدرسه شان را انجام می ي نحو وظیفه
ي الهـی و مباحـث دینـی و     فنون موجود در آن زمان بود؛ اما زمـانی کـه غـرب از بنـد فلسـفه     

د را رها ساخت و اساس علوم جدید و حکمت نوین را گذاشت، انقالبـی در دنیـا   کالمی خو
آمـوزان را نداشـتند، ایـن     ي تعلیم و برآوردن نیاز دانش پدید آورد که علما توان انجام وظیفه

دسته از علما اعتقاد داشتند که همان علمی که در قرن سیزدهم میالدي بود، همواره در جـاي  
وتر نرفته است، ایـن ذهنیـت اشـتباه در سیسـتم تعلیمـی آنـان تـا قـرن         خویش باقی است و جل



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   246

نـوزدهم مــیالدي ادامـه داشــت، بایـد توجــه داشـت کــه ایـن ذهنیــت علمـاي ترکیــه و ســایر       
ي الهی با علم کالم که در اختیار مسلمانان یا  هاي اسالمی استناد دینی نداشت، فلسفه سرزمین

انی تشـکیل داده بـود و بیشـتر افکـار ارسـطو کـه خـود        ي یون مسیحیان بود، بنیان آن را فلسفه
 فیلسوفی غیر دینی بود برآن غالب بود.

ي علمـاي مسـیحی و اسـالمی بـاهم      آیـد، اجمـاالً اندیشـه    در این بخش مناسب به نظر مـی 
قرآنکریم از موضوع آفرینش جهان طبیعی به تفصیل سخن نگفته اسـت، بخـش    مقایسه شود:

احث اخالقی و اجتماعی به خود اختصاص داده است، هـدف مهـم   اعظم تعلیمات قرآن را مب
قرآن تفکیک خیر و شر و حسن و قبح است، قرآن براي کل جهان یک آیـین آورده اسـت،   

تـوان در   هرگاه از مسایل ماوراء الطبیعه یا معارف روحی سخن به میان آمده است، کمتر مـی 
رآن توحید است، اصوالً اسـالم دینـی   آن پیچیدگی یا اشکالی مشاهده کرد، اساس تعلیمات ق

ي نظریـات جدیـد پیرامـون طبیعـت،      است ساده و گسترده و به مراتب، وسعت نظرش در باره
ي صدر و سادگی که در تحقیقات جدیـد علمـی مـؤثر     بیشتر است تا ادیان دیگر، اما این سعه

ا و متکلمان الهیات بود، در زندگی مسلمانان چندان به طول نیانجامید، در قرن نهم هجري علم
و فقه را در قید و بنـدهاي تنـگ منحصـر کردنـد و بـاب تحقیـق و اجتهـاد را کـامالً مسـدود          

 ي اسالمی نفوذ کرد. در فلسفه )1(در این برهه از زمان افکار ارسطوکردند، 
مباحث مفصلی  )2(برعکس اسالم، آیین مسیحیت که بهتر است بگوییم دین بولس قدیس،

 عت دارد، به خصوص در سفر پیدایش. چون مسیحیان ایمان داشتند کـه ایـن  پیامون جهان طبی

پیش از میالد در شهر استاگیرا متول شد، پزشک پارت پادشاه  374نامدار یونانی، به سال حکیم  -)1(
مقدونیه بود، ارسطو که در کودکی از پدر یتیم ماند به آتن رفت و در محضر افالطون به کسب علم 
پرداخت، پس از مرگ استاد، وي مدتی در شهرهاي مختلف گشت و گذار کرد و سرانجام به مقدونیه 

ت و تربیت اسکندر مقدونی بدو سپرده شد، پس از مرگ اسنکندر وي ناگزیر آنجا را ترك کرد و رف
 پیش از میالد همانجا درگذشت. (د. ن.) 32در خالکیس سکونت گزید و چند ماه بعد به سال 

 بولس قدیس ملقب به حواري نجبا، وي پس از مسیح به ظاهر به آیین عیسی مسیح پیوست و به تبلیغ -)2(
رود،  آن پرداخت، وي یکی از نخستین پدیدآورندگان نظم کلیسایی و معتقدات مسیحی به شمار می
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کردنـد؛ امـا از طرفـی     مباحث کالم خداست، ناگزیر باید درستی و حقانیـت آن را تأییـد مـی   
چون تجربه و ظاهر امر با آن مباحث در تضاد بود ناگزیر به تأویل و توجیه روي آوردنـد، در  

 د؛ چون نظریاتش مانند سحر تأثیر داشت.این باب دست به دامن ارسطو شدن
هنگامی که غرب به تحقیق طبیعت براساس آزمـایش و تجربـه و تجزیـه و تحلیـل علمـی      
پرداخت، رجال کلیسا شدیداً متحیر شدند و چـون دانشـمندان از طـرق عملـی بـه اکتشـافات       

ناك شـدند و   ممهمی دست یافتند، علماي مسیحی از این که مبادا قدرت کلیسا از بین برود بی
تنش شدیدي بین دین و علم اتفاق افتاد و بسیاري از دانشمندان علوم طبیعی که در تحقیـق و  

 شان گردیدند. پژوهش خویش استقامت ورزیدند، قربانی علم
سرانجام بعد از برخوردهاي خونین بین دین و علم، کلیسا مجبور شد، واقعیـت را بپـذیرد،   

هاي خود گنجاندند و بدین  هاي مدارس و دانشگاه را در برنامه به این منظور آنان علوم طبیعی
شان که تا دیروز چندان تفاوتی با مدارس مسلمانان نداشت، اکنون تبدیل  هاي ترتیب دانشگاه

ي خویش را کـامالً   هاي جدید گردیدند، با این وصف نیز فلسفه به مراکز علوم طبیعی و یافته
 رها نکردند.

این بود که کلیسا توانست بر گروهی از طبقـات روشـنفکر تسـلط پیـدا     ي این تحول  نتیجه
هـاي کاتولیـک و پروتسـتان در علـوم جدیـد مشـارکت داشـتند و بسـا اوقـات           کند. کشـیش 

 توانستند با نسل جدید در موضوعات مختلف به مباحثه بپردازند. می
ند. به فراگیـري علـوم   ي عثمانی، علما وضعیت متفاوتی با آنچه بیان شد، داشت اما در ترکیه

شان جلوگیري کردند، از آنجا که  جدید نپرداختند و شدیداً از ورود افکار جدید در سرزمین
دادنـد،   ي ورود نمـی  ي علمـی اجـازه   زمام تعلیم امت اسالم را به دست داشتند و به هیچ یافتـه 

 شان را تحت الشعاع قرار دهد. بدیهی بود که رکود علمی، نظام آموزشی

هاي متعدد به  موجود است، وي طی مسافرت عهد جدیدمکاتیب متعددي از وي بر جاي مانده که در 
 انطاکیه، آتن، افس، کرفت، مقدونیه و اورشلیم مبادي مسیحیت را تبلیغ و ترویج کرد. (د. ن.)
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توانسـتند   شان به حدي تراکم یافته بود که نمی ور در دوران انحطاط، مشاغل سیاسیهمینط
دادنـد، اصـرار بـر     هاي آزمایش و تجربه را تحمل کنند، تنها همتی که از خود نشـان مـی   رنج

ي یونانی بود و این که دانش خویش را بر استدالل استوار سازند، مدارس اسالمی  لزوم فلسفه
 .)1(الدي، همان وضعیت را داشتند که در قرن سیزدهم میالدي داشتنددر قرن نوزدهم می

 ي علمی و فکري انحطاط گسترده
لمی و فکري تنها در محافل ترکیه حاکم نبود، بلکـه جهـان اسـالم از شـرق تـا غـرب بـه        

اراده و سسـت   فکري مبتال شده بود، این قحطی وي را از پا درآورده و بی قحطی علمی و فلج
 یده بود.همت گردان

اگر نگوییم قرن هشتم شاید قرن نهم از نظر نشاط، تولید و ابتکار در دین، علم، ادب، شعر 
 ود.ب و حکمت آخرین قرن بود و قرن دهم، آغاز رکود، تقلید و اطاعت از دیگران

این رکود جوانب مختلف علمی اعم از علوم دینی و فنون درسـی، معـانی شـعري، انشـاء،     
هاي مربوط به شرح حال علما در  آموزشی را شامل بود، به این دلیل در کتابتاریخ و مناهج 
توان کسی را دید که لقب نابغه یا حداقل محقق برآن اطالق شود؛ یـا ایـن کـه     این قرون نمی

هـاي جدیـدي    اي عرضه نموده و در علم بـه یافتـه   سی ظهور کند که در فنی از فنون چیز تازه
اد محـدودي در اقصـی نقـاط جهـان اسـالم ماننـد شـیخ احمـد بـن          نایل شده باشد، به جز افـر 

هـ . ق) صاحب مکتوبات ماندگار و با ارزش در شریعت و  1034عبداالحد سرهندي (متوفاي 
ي  هـــ . ق) نویســنده 1176معــارف الهــی و شــیخ ولــی اهللا بــن عبــدالرحیم دهلــوي (متوفــاي  

ي االنصـاف، و فرزنـدش رفیـع     کبیر و رسـاله الخفاء، الفوز ال لۀ، إزالغۀاهللا البا حجۀهاي  کتاب

، و شـیخ اسـماعیل بـن    لمحبۀهـ) صاحب کتاب تکمیل األذهان و اسرار ا 1233الدین (متوفاي 

 conflict of 43 – 40، سخنرانی دوم، انحطاط عثمانیان، ص رویارویی شرق و غرب در ترکیه -)1(
East and weast in turkey by Halide Edib p.40-4 
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، العبقات والصـراط  مۀهاي منصب االما هـ) صاحب کتاب 1243عبدالغنی بن ولی اهللا (متوفاي 
 .)1(المستقیم

ي تحریر درآمده است، نظمی که  رشته در باب شعر علی رغم اشعاري که در این دوره به
خـورد، اغلـب ابیـاتی اسـت مـرده و       نشین و گیرا و یا انشایی که روان باشد، به چشم نمی ذهن

هاي لفظی و معنوي، ستایش و تملق بیش  گویی، مبالغه هاي لفظی، گزار سرد که بر اثر گرایش
هاي دوستانه و اهـداف   مهسرایی نسبت به جنس مذکر در شعر، تکلفات حتی در نا از حد غزل

ها، به کلی روح خود را  هاي تاریخ و زندگی نامه هاي سرد حتی در کتاب بندي طبیعی، مسجع
 از دست داده است.

هــاي متــأخران اهــل تکلــف واگــذار نمــوده؛  هــاي پیشــینیان، جایشــان را بــه کتــاب کتـاب 
ن بـه قصـد اعمـال    شـا  هایی که سرشار از حواشی، تقریرات و تلخیصات است و مؤلفان کتاب

ي  کردنـد، گویـا داشـتند شـیوه     جـویی مـی   تعقید و اغماض، در اسـتفاده از کاغـذ هـم صـرفه    
دادند، تمام این موارد حاکی از انحطاط فکري و علمی  نویسی و اختصار را ترویج می خالصه

 بود که بر جهان اسالم حاکم شده و در درونش نفوذ نموده بود.

 معاصران عثمانیان در شرق
 ي عثمانیان دو دولت قدرتمند در شرق وجود داشت: دوره در
م) بـود و بـا سـلطان سـلیم      1526هــ   933دولت مغولی که بنیانگذارِ آن بابر تیموري ( -1

ي قدرت این دولت بزرگتـرین فرمانروایـان مسـلمان از نظـر      اول معاصر بود، بر اریکه
شسـتند کـه   شوکت و ابهـت قـدرت نظـامی و وسـعت قلمـرو یکـی بعـد از دیگـري ن        

هـا   آن شان اورنگ زیب بود، او آخرین فرمانرواي تیموري و قدرتمنـدترین  ترین مهم
تـرین و   ترین قلمرو را داشت و از نظر دیانت متـدین  بود، وي از نظر فتوحات گسترده

الخواطر، ج پنجم، ششم و  هۀجهت اطالع بیشتر از ششرح حال این بزرگان رك: الحسنی، عبدالحی، نز -)1(
 هفتم.
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شان بود، بیش از نود سال عمر کرد و پنجاه  ترین از نظر شناخت از کتاب و سنت آگاه
هـ یعنی در آغاز قرن هیجدهم میالدي  1118بود، وي در سال ي قدرت  سال بر اریکه

چشم از جهان فرو بست. این قرن در تاریخ اروپا داراي اهمیت خاصی بود، متأسـفانه  
سلطان اورنـگ زیـب و هیچکـدام از گذشـتگانش هـیچ ارتبـاطی بـا آنچـه در اروپـا          

اي که  و ترقیگذشت و رویدادهاي مهمی که در حال انجام بود و عوامل پیشرفت  می
 زد، نداشتند. در قلب اروپا موج می

هاي اروپایی که آنهم بـه نـدرت گذرشـان بـر ایـن       آنان به تجار، پزشکان و سفیران دولت
 نگریستند. افتاد، با دیدي تحقیرآمیز می سرزمین دوردست می

دولت صفوي در ایران که دولتی پشـیرفته و متمـدن بـود، امـا بـا توجـه بـه اعتقـادات          -2
شـورید و یـا بـه دفـاع از      هاي عثمانی مـی  خاصی که داشت، اغلب یا بر دولت مذهبی

 پرداخت. خویش می
این دو دولت هموراه در سرزمین خویش محصور بودند و حتی از آنچه در خاور نزدیک 

خبر بودنـد، چـه رسـد بـه آنچـه در غـرب در حـال انجـام بـود، از آنچـه در            افتاد بی اتفاق می
خبر بودند، چه رسد به آنچه در کشـورهاي بیگانـه رخ    داد نیز بی میکشورهاي اسالمی روي 

 داد. می
اما این که این دو دولت باهم توافق و ائتالف کنند، امري بود کـه اصـالً در ذهـن احـدي     

هـاي مـوروثی و خانـدانی چنـین      هاي شرقی و حکومـت  کرد؛ گویا سرشت دولت خطور نمی
همینطور تحقیق و بررسی وضـعیت   اند، سفارش کردهاست و نسل اندر نسل، یکدیگر را بدان 

 کرد. علمی و نظامی اروپا و استفاده از صنایع خارجی در آن زمان به ذهن کسی خطور نمی

 نوزایی اروپا و حرکت شتابان آن در صنعت و علوم طبیعی
ترین ادوار تاریخ بشـري بـود و در بطـنِ خـود      هاي شانزدهم و هفدهم میالدي از مهم سده

طـوالنی خـود بیـدار شـد و     ل پیامدهاي خاصی بود، در این برهه از تاریخ اروپا از خواب حام
وار به جبران دوران غفلت و جهالتش پرداخت و به سوي هدف خویش به جاي این که  دیوانه
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هـاي طبیعـت را تسـخیر و     ناییدوان دوان حرکت کند، با تمام پر و بالش به پرواز درآمد، توا
هایی را کشف کرد که تا آن زمان گمنـام بودنـد، در    ال کرد، دریاها و قارههستی را برماسرار

هر علم و فنی و در هر بعدي از ابعاد زندگی به فتوحات جدیدي دست یافت. در ایـن مـدت   
)، برونـو  copernicus( )1(ي نابغه و مبتکر مانند کپرنیـک زمان کوتاه در علوم مختلف افراد

)Brunoe2(هل)، گالی( )galiolio3(رپل)، ک( )Kepler4()، نیوتن( )Newton  و کسانی کـه (

 23اي گمنام در شهر تورن به دنیا آمد، در سن  م در خانواده 1473شناس معروف لهستانی به سال  ستاره -)1(
سالگی به ایتالیا رفت و در دانشگاه پادوا به فراگیري پزشکی و در دانشگاه بوتونی به آموختن 

ه امور پزشکی، م به میهن خود بازگشت و در شهر فروتنبورگ ب 1506شناسی پرداخت، وي به سال  ستاره
ي  دربارهسالگی کتاب بزرگ خود را به نام  70شناسی پرداخت، در سن  تدریس ریاضیات و ستاره

چاپ و پخش کرد، این کتاب انقالبی در جهان دانش پدید آورد، کپرنیک را پدر  اجرام آسمانی
برد، کپرنیک به آورند؛ زیرا نخستین بار او پی به گردش زمین و چگونگی آن  نجوم جدید به شمار می

 م چشم از جهان فرو بست. (د. ن.) 1543سال 
م چشم به جهان گشود، در فلورانس به تحصیل  1564دان ایتالیایی، به سال  دان و فیزیک ریاضی -)2(

ها را  پرداخت و علوم پزشکی و ریاضیات آموخت و سپس به نجوم روي آورد، یکی از نخستین دوربین
هاي متعدد است و بر مطالعات کپرنیک در  ي ماه داراي کوشه بت کرد که کرهاو اختراع کرد و با آن ثا

ي  ي او را در باره مورد حرکت زمین و... اطالعاتی افزود، پاپ او را به رم خواست و اظهار عقیده
حرکت زمین به دور آفتاب کفر شمرد و مجبورش کرد که به زانو درآید و از آن عقیده توبه کند، گالیله 

 م چشم از جهان فرو بست. (د. ن.) 1642ل به سا
م از پدر و مادري فقیر به دنیا آمد، وي دوران کودکی را با تنگدستی  1571شناس آلمانی به سال  ستاره -)3(

گذراند، کپلر به تدریس ریاضیات مشغول شد، آنگاه ازدواج کرد، از فشار تنگدستی از شهري به شهر 
هاي دیگران بود،  ي نوشته هاي آسمانی و مطالعه فکرش متوجه بررسیرفت، در این میان تمام  دیگر می

ها را چاپ و  م به قوانین حرکت سیارات دست پیدا کرد و در کتاب نجوم نوین آن 1609وي به سال 
م قانون سوم خود را کشف کرد. در پایان زندگی با بدبختی و گمنامی به سال  1618پخش کرد، در سال 

 م از جهان فرو بست. (د. ن.)اي چش در گوشه 1630
م به دنیا آمد، در دانشگاه  1642ان و فیلسوف انگلیسی به سال  اسحاق نیوتن، فیزیکدان، ریاضی -)4(

سالگی قوانین اساسی مکانیک را تنظیم کرد و در مورد  24و  23کمبریج تحصیل کرد. وي در سنین 
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نظام قدیم را منسوخ کردند و نظام جدیدي را بنیان گذاردند و جهانی از علم گشودند، پـا بـه   
 )،columbus( )1(گــردان مکتشــف افــرادي امثــال کلمــب     نعرصــه گذاشــتند، از جهــا  

 ) ظهور کردند.maglin( )3() و ماژالنuasscodagama( )2(واسکودوگاما
ي بعضی در  گرفتن و به قالب درآمدن بود، ستاره ها در حال شکل در این زمان تاریخ ملت

ي برخی دیگر هم در حال طلوع بود، آنچه تا به حال غروب کـرده بـود،    حال غروب و ستاره
کرد. یک ساعت  نمود و آنچه تا به حال در حال طلوع بود، داشت غروب می داشت طلوع می

آن تاریخ مساوي با یک روز و بلکه چندین روز بود و یک روز مسـاوي بـا یـک سـال و     در 
 کرد در واقع زمانی را ضایع کرده بود. بلکه چندین سال بود؛ هرکس ساعتی را تلف می

 ماندگی مسلمانان در امور زندگی واپس

جاذبه را کشف و روش حساب جامعه و فاضله را ها را به کار بست. ضمناً قانون اصلی  اجرام آسمانی آن
م چشم از جهان فرو  1727ریزي کرد، نیوتن به سال  ها را پی ابداع کرد و اساس کشفیات مهم عدسی

 بست. (د. ن.)
م به دنیا آمد، وي با حمایت ملکه  1451کریستف کلمب دریانورد معروف و کاشف امریکا به سال  -)1(

ریکا را کشف کند. وي چهار بار براي این منظور سفر دریایی کرد، سرانجام ي ام ایزابل موفق شد قاره
 م درگذشت (د. ن.) 1506وي در حال تنگدستی به سال 

ي هندوستان  م به دنیا آمد، وي از راه دریا (جنوب افریقا) به شبه قاره 1469دریانورد پرتغالی به سال  -)2(
دسترس اروپاییان گذاشت، وي در دومین سفر خود  رسید، این سفر دریایی ثروت هندوستان را در

درگذشت.  1524قدرت پرتغالیان را در هند و سواحل افریقا با توسل به زور مستقر ساخت. وي به سال 
 (د. ن.)

م به دنیا آمد، وي به منظور پیداکردن راه دریایی نزدیک به جزایر  1480دریانورد پرتغالی حدود سال  -)3(
ي زمین را  از پرتغال در اقیانوس اطلس به راه افتاد، وي در این سفر موفق شد کره ملوك با پنج کشتی

تن از همراهانش در این سفر از بین  160دور بزند و این نخستین گردش دور دنیا بود، خود ماژالن و 
 رفتند. (د. ن.)
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چنـدین  مسلمانان نه این که چند ساعت و چند روز را تلف کردند، بلکـه چنـدین سـال و    
نسل را ضایع گرداندند، برعکس در این مدت کشـورهاي اروپـایی هـر دقیقـه و هـر ثانیـه را       
غنیمت شمردند و مسیرشان را در میادین مختلف زندگی به سرعت پیمودند و در مدت چنـد  

 سال، مسافت چندین قرن را طی کردند.
علـم و صـنعت   ي  تـوان میـزان کـرود ترکیـه را در عرصـه      یکی از مواردي کـه بـا آن مـی   

سازي تنها در قـرن شـانزدهم مـیالدي در ترکیـه راه      تشخیص داد، این است که صنعت کشتی
هاي بهداشتی تنهـا در قـرن هیجـدهم در ایـن دولـت قابـل اسـتفاده         ها و قرنطینه افتاد، چاپخانه

ي اروپا در همین زمان دایر شد، در اواخر این  گردید، همینطور مراکز آموزش نظامی به شیوه
ي صنعت و اکتشافات کامالً دور بود؛ حتی زمانی که بالونی را در فضاي  قرن ترکیه از عرصه

 پایتخت در حال پرواز دیدند، گفتند: حتماً سحر و کیمیاگري درکار است.
هاي کوچک اروپایی در اقتباس از تجهیزات تمدن نو و اسباب رفاه عـام، از ترکیـه    دولت

مصر نیز در استفاده از راه آهن و قطار چهار سال و در استفاده سبقت گرفته بودند؛ تا آنجا که 
 از تمبرهاي پستی چند ماه از ترکیه پیشگام بود.

 ماندگی مسلمانان در فنون نظامی واپس
مانـدگی بسـی    ماندگی مسلمانان صرفاً در علوم نظري و مدنی نبود، بلکه ایـن عقـب   واپس

که مـدتی قبـل ابتکـار خـویش بـر ترکیـه سـبقت         فراگیر و گسترده بود، اروپا در فنون نظامی
م اروپاییان سربازان عثمانی را شکست سختی دادند که در پـی آن تـا    1774گرفت و در سال 

حدودي دولت عثمانی به خود آمد و آن وقت بود که مهندسان اروپایی را جهـت سـاماندهی   
ر آغاز قرن نوزدهم که نیروهاي نظامی و آموزش افسران خود فرا خواند، سلطان سلیم سوم د

خود فردي روشن بود و خارج از دربار علم آموخته بود، اصالحات را موردتوجه قرار داد، به 
این منظور مدارس جدیدي تأسیس رد و خودش شخصًا در یکی از مدارس هندسـه تـدریس   

نمود، سپاهی به سبک جدید تشکیل داد و در سیستم سیاسی برخی اصالحات و تعدیالت  می
اعمال کرد، چون ملت به مقدار زیادي بر جمود و محافظت بر هرچیز قدیمی عادت کـرده  را 
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بود، سپاهیان قدیمی بر وي شوریدند و او را تـرور کردنـد و محمـد دوم جانشـین وي تعیـین      
م  1839بر مسند قدرت نشست، بعد از او عبدالمجید اول  1839تا سال  1807گردید و از سال 

د، این دو، جانشینان سلطان سلیم دوم در وظیفـه و مسـئولیتی کـه داشـت،     فرمانروا بو 1851تا 
ي اسـالمی در   اي کـه ترکیـه   ها دسـت یافـت، اگـر مرحلـه     شدند و ترکیه به برخی از پیشرفت

هاي هیجـدهم و نـوزدهم طـی     ي پیشرفت و ترقی طی کرد با مراحلی که اروپا در سده عرصه
خواهـد خـورد، حرکـت ترکیـه و اروپـا در ایـن       کرده، مقایسه شود، تفاوت عمیقی به چشـم  

پشت و خرگوش بود؛ فقط بـا ایـن تفـاوت کـه خرگـوش در       ي الك میدان بیشتر شبیه مسابقه
اي که خود داشت، بعضی اوقات  پشت عالوه بر کنده حرکتش خیلی آگاه و بیدار بود و الك

 رفت. به خواب می

 خألیی که امپراتوري عثمانی بر جاي گذاشت
هایی که براي بیان واقعیت و اداي امانت تـاریخی از دولـت عثمـانی بیـان      کاستیبا وجود 

اي بـزرگ و وسـیع بـراي     شد، شکی نیست که دولت مزبور دژ محکمی بـراي اسـالم و قلعـه   
هاي عرب مسلمان واقع در خاورمیانه، اعم از حجاز و فلسطین و غیره بود که از دخالـت   ملت

ها و این که به تاخـت و تـاز بپردازنـد و بـه مقدسـات       سرزمیني غربی در این  نیروهاي بیگانه
، علـی رغـم آنچـه از وي    )1(د. تا دوران سلطان عبدالحمید خانکر اهانت کنند، جلوگیري می

 شایعه پراکنی شد، این وضعیت ادامه داشت. گفته شد و نسبت به او
بدالحمیـد  هاي یهـودي ضـد اسـالم در زمـان سـلطان ع      هاي مسیحی و توطئه تمام کوشش

م آغـاز شـد. متفقـین موفـق شـدند       1914 – 1918نافرجام ماند؛ تا این که جنگ جهـانی اول  

ان با ناصرالدین شاه و آخرین سلطان عثمانیان، پس از خلع براردش، مراد خان به تخت نشست. در ایر -)1(
م حزب جوانان ترك انقالب کرد و غلبه یافت و  1909مظفر الدین شاه قاجار معاصر بود. در سال 

حکومت مشروطه در عثمانی اعالم کرد، سلطان عبدالحمید معزول و در سالونیک تبعید شد. شهر 
وپا گریخت و همانجا درگذشت. هـ . ق به دست یونانیان افتاد. عبدالحمید به ار 1330سالونیک در سال 

 (د. ن.)
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ي قومیـت   را علیه ترکان بشورانند، نهایتاً اندیشهها  آن ها را به اردوي خویش درآورند و عرب
هـاي   عثمانی فاصله گرفتند و به شکل امارتعربی بروز کرد و کشورهاي عربی از امپراتوري 

وچک و بزرگ درآمدند، مدتی را تحت حمایت دیگران گذراندند و سرانجام به اسـتقالل  ک
رسیدند. دیگر دستی قدرتمند نبود که از آنان حمایت کند و قدرتی جهانی وجود نداشت که 
دیگران از وي حساب ببرند. اینجا بود که اسـراییل بـا تکیـه برقـدرت و حمایـت کشـورهاي       

ي  م توانسـت کرانـه   1967قد علم نمود و اخیراً در ژوئـن سـال    اروپایی، در قلب جهان عرب
ي سینا را به تصرف خویش درآورد و قدس شریف را براي اولـین بـار در    غربی و شبه جزیره

تاریخ غصب کند. جهان غرب که توانایی هیچ تحرکی را نداشت، ایـن ضـرب المثـل قـدیم     

ِ�لُْت «کرد:  عربی را با خود زمزمه می
ُ
َما أ ْ�يَُض  إِ�َّ

َ
ِ�َل اثلَّْوُر األ

ُ
 .)1(»يَوَم أ

 ».روزي که گاو سفید خورده شد، از آن روز به بعد من نیز خورده شدم«
ترین پیروزي براي اروپاي صـلیبی و   پایان امپراتوري عثمانی به خصوص در شرق، بزرگ

 یهود جهانی بود و خألیی را بر جاي گذاشت که هرگز پر نشد.

اشاره  که به قتل حضرت عثمان  منظور امپراتوري عثمانی است. سخنی منقول از حضرت علی  -)1(
 .25، ص مجمع األمثالدارد. رك: میدانی، 
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 اروپاي مادي

 طبیعت و تاریخ تمدن اروپا
هاي تغییـر در نگـرش    قبل از این که آثار انتقال رهبري جهان از مسلمانان به اروپا در زمینه

هاي بشر بررسی گردد و قبـل از ایـن    ها، تمدن و اجتماع و هدف و آرمان جهان، اخالق ملت
شود براي آدمیان از این تحول چه چیز عاید شده است و سودش بیشتر بوده است یا که معلوم 

هاي اروپایی  ي زندگی ملت زیانش؟ الزم است تمدن غرب و وضع این تمدن و روح و فلسفه
 را بشناسیم و بدانیم که از کجا نشأت گرفته است؟

ي  و زاییـده  ي بسـیاري از مـردم تمـدنی جدیـد     تمدن قرن بیسـتم غـرب بـرخالف عقیـده    
هاي تاریک اروپا آمده نیست، بلکه تاریخ این تمدن به چندین  هاي اخیري که بعد از قرن قرن

ي تمدن روم و یونـان اسـت و جانشـین آن دو     ردد؛ زیرا این تمدن سالله هزار سال پیش برمی
هـا، نظـام سیاسـی،     در میراث سیاسـی، عقلـی و مـدنی اسـت و وارث آن دو در تمـام دارایـی      

هـا،   اي که به جاي گذاشـتند، هسـت. خواسـت    هاي اجتماعی و میراث علمی و فرهنگی فهفلس
هاي آن دو تمدن گذشته در وجود این تمدن جـاي گرفتـه و در    ها، تمایالت و انگیزه ویژگی

دهد نخسـتین مظهـر باشـکوه     خونش به گردش درآمده است، تا آنجا که تاریخ به ما نشان می
دن یونان بده است. به طوري که تـاریخ ثبـت کـرده، تمـدن یونـان      براي عقالنیت اروپایی تم

ي اروپایی در آن تجلی  ي اروپا به وجود آمده و روحیه نخستین تمدن بوده که براساس فلسفه
یافته است، بر فراز آوارهاي تمدن یونان، تمدن روم پا گرفته است. این تمـدن داراي روحـی   

ها و اسـاس تغییـر نکـرده     هاي طوالنی هنوز ویژگی نواحد یعنی روح اروپایی بود، پس از قر
است و ملت اروپا همچنان وارث و حافظ اخالق، فلسفه، علـوم، آداب و افکـار روم و یونـان    
است، سرانجام این تمدن در قرن نوزدهم میالدي در لباسی درخشنده خود را نمایاند، گرچـه  
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کند که این لباس تازه یافتـه   ایجاد میهاي این لباس، این پندار را  زیبایی و درخشندگی رنگ
 ي روم و یونان است. شده، ولی باید دانست که تار و پود آن از رشته

بنابراین، شایسته است کـه نخسـت تمـدن یونـان و روم و حقیقـت و روح آن دو را درك      
کنیم، تا با بینایی کامل، اشکاالت تمدن غرب را نقد و بررسی کنیم و در قرن بیسـتم مـیالدي   

 ي آن قضاوت کنیم. بتونیم در باره

 هاي تمدن یونان ویژگی
رفتنـد. از لحـاظ    هاي عـالم بـه شـمار مـی     ترین ملت ملت یونان ملتی با استعداد و از نجیب

اي در فلسـفه و   هوش، استعداد، علم و ادب سرآمد جهانیان بودنـد، در جهـان نقـش جاودانـه    
هاي جهـان اسـت و    خانه ان، زینت بخش کتابادب داشتند، آثار دانشمندان، حکما و نوابغ آن

روي این جهات ملتی شـاخص بودنـد، آن چـه در ایـن بحـث بـراي مـا اهمیـت دارد، درك         
آن را به وجود آوردند، اگر ما به تمدن یونان با دیـد  ها  آن حقیقت و طبیعت تمدنی است که

ر و ظـواهر روي  هـاي دیگـر از لحـاظ مظـاه     نقد و بررسی بنگریم و از مشترکات آن با تمـدن 
هـا و   ها و سرشت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهـیم، برتـري   ها، ویژگی برتابیم و نیز بنیان

کنـد، کـامالً مشـخص     هاي شرق جدا می هاي دیگر خصوصاً تمدن مزایایی که آن را از تمدن
 ها عبارتند از: گردد، این ویژگی می

 حس قابل درك نیست.اعتقاد به محسوسات و ارج نگذاردن به آنچه با  -1
 دینداري اندك و کرنش نکردن در مقابل خداي یکتا. -2
 هاي آن. ها و کامجویی ي شدید به زندگی دنیا و اهتمام به منافع و شادکامی عالقه -3
 .پرستی گرایش ملی و میهن -4

گري خالصه کرد، با این بیان  توان این مظاهر پراکنده را در یک کلمه یعنی مادي البته می
وجود داشـت از جملـه فرهنـگ، علـم،      نگري بود، هرچه در یونا مدن یونان ماديکه شعار ت

شد، حتی یونیان نتوانستند صفات و قدرت خـدا را   گري منتهی می فلسفه، شعر و دین به مادي
بـدون مـاده درك کننـد، بلکـه بـراي صـفات خـدا اشـکال مختلـف مـادي ترسـیم کردنــد و            
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برپـا کردنـد، بـراي رزق، خـدایی و بـاري رحمـت        هایی ساختند و معبدهاي فراوانـی  مجسمه
اي جـدا   گرفتنـد، بـراي هرکـدام مجسـمه     خدایی دیگر و براي خشم نیز یک خدا درنظـر مـی  

هـا و   هـایی از اسـطوره   هاي اجسام مادي را به آنان نسـبت دادنـد و پـرچین    تراشیدند و ویژگی
را در قالب ها  آن جسم نمودند وفراهم آوردند، آنان مفاهیم مجرد را مها  آن ها پیرامون افسانه

 اجسام و اشکال تصور کردند؛ مثالً براي عشق خدایی ساختند و براي زیباي خدایی دیگر!
اي از افکـار   جز چکیـده » افالك تسعه«و  )1(»عقول عشره«ي  مطالب فلسفی ارسطو در باره

 مادي یونیان نیست که بیانگر طبیعت و سرشت یونان است.
هـا و   و در کتـاب انـد   گري بر تمدن یونان اعتراف کـرده  به چیرگی ماديدانشمندان اروپا 

 اند. شان بدان اشاره نموده هاي علمی بحث
سـه  » تمـدن اروپـا چیسـت؟   «) در ژنو پیرامون این کـه  hassدانشمند آلمانی، دکتر هاس (

س سخنرانی ایراد کرد، دکتر هاس از دانشمندانی است که معتقدند تمدن غرب از شـرق اقتبـا  
 گذرانیم: سخنان دکتر هاس را از نظر شما میي  نشده، بلکه تمدن مستقلی است، چکیده

تمدن یونان مرکز تمدن کنونی غرب است، مردان یونانی به پرورش اندام و تناسب بـدن  «
ورزیدند، به همین سبب براي آنان الگوي کامل، جسـم زیبـا و    و زیبایی آن اهتمام زیادي می

ز بیــانگر پرداخــت بســیار بــه امــور محســوس نیســت، از همــین رو بــه متناســب بــود و ایــن جــ
هاي ورزشی و رقـص و امثـال آن سـخت عالقمنـد بودنـد و در بعـد        هاي بدنی و بازي ورزش

اي  پرورش ذهن که شامل شعر، آواز، نمایش، مجسمه، فلسفه و علوم طبیعی است، بـه انـدازه  
هـا) از روحانیـت و    نکند، دیـن (در نـزد آن   ورزیدند که از تربیت جسم برتري پیدا اهتمام می

معنویت خالی بود، در یونان تحصیالت دینی و یا رجال دینی وجـود نداشـت، گرچـه گـاهی     

ارسطو و پیروانش براي حل اشکال صدور موجودات از خالق، بین خالق و مخلوق وسایطی قایل  -)1(
نامند، هریک از این عقول، از باال به پایین، به تدریج از  ها را عقول عشره می ده مرتبه که آن اند در شده

شود، تا عقل دهم که با هان مادي  شود و به کثرت و مادیت نزدیکتر می روحانیت و بساطتش کاسته می
 سنخیت دارد. (د. ن.)
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شود، ولی براي ایـن آثـار    و دیگران دیده می )1(»ازوپس«هاي  رنگ روحی و معنوي در سنت
 ».دانستتوان آن را منتسب به تمدن یونان  روحی از شرق کسب شده بود و نمی

بـودن دیـن در یونـان و کمبـود کـرنش و فروتنـی و        بسیاري از دانشمندان اروپا، کم مایـه 
گري در زندگی آنان را مالحظه و  و فراوانی لهو و لعب و عشوهها  آن کمبود تالش در اعمال

 اند. به آن اقرار کرده
 نویسد: می تاریخ اخالق اروپالکی در کتاب 

عقلی و ذهنی بود، ولی حرکت مصریان بـرعکس آن یـک   حرکت یونانی صرفاً حرکتی «
 مصریان خدایان خود را بـا «گوید:  ي رومی می حرکت روحی و باطنی بود، ابولیس، نویسنده

نمودند، ولی یونانیان با رقص و آواز خدایان خود را تعظـیم   کرنش و گریه و زاري تعظیم می
 ».کردند می

 نویسد: لکی پس از نقل کالم ابولیس می
کنـد؛ زیـرا مـا دینـی      ي ابـولیس را تأییـد مـی    شکی در این نیست که تـاریخ یونـان گفتـه   «

گـري و تـرس    که با عادات یونیان در کثرت اعیاد، شهوترانی، خوشگذرانی، عشـره ایم  ندیده
نداشتن از خدا برابري کند، یونانیان درست بـه سـان بزرگـان و شـیوخ خـود، خـدا را تعظـیم        

 .)2(»کردند هاي جاري بسنده می تعظیم خدا به رسوم رایج و سنتکردند، در تمجید و  می
ي خداشناسی و حایز عقایدي بودند که کـرنش بـراي خـدا، عبـادت،      یونیان داراي فلسفه

آمـد؛ زیـرا    بردن به خدا، تضرع به درگاهش در زندگی آنـان عجیـب بـه نظـر مـی      نیایش، پناه
 و امـر در جهـان هسـتی را از آن سـلب     کسی که صفات خدا را نفی، و اختیـار، افعـال، خلـق   

پیش از میالد. وي نخست برده بوده و  7و  6هاي  گوي یونانی در سده ) افسانهEZOPOSازوپس ( -)1(
اي به نام  اي است. مجموعه سپس آزاد شد و نهایتاً مردم دلف او را کشتند، ازوپس شخصیتی نیمه افسانه

گویند: در اصل از آنِ  به نثر یونانی و بسیار خشک به وي منسوب است که می هاي ازوپس افسانه
 پالنود کشیش است. (د. ن.)

)2(- .w. e. h. lecky . history . European . marals London 1869 . vol.Ipp .344.5. 
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داند که آن را عقل فعـال و حرکـات افـالك     نماید و این جهان را مربوط به دستگاهی می می
این عقیده و باور اعتقاد صحیحی در زندگی عملی خود  ي نامد، طبعاً چنین فردي در نتیجه می

ترسد، خـدا   ندارد، از او نمینسبت به خداوند ندارد، مگر از روي تقلید، همچنین به خدا امید 
هــا از او کمــک  ســاید، در ســختی را دوســت نــدارد، در برابــر شــکوه او ســر بــر خــاك نمــی

کنـد کـه گویـا خـدایی و      آورد و طـوري زنـدگی مـی    خواهد، تسبیحش را به جاي نمـی  نمی
ت پروردگاري وجود ندارد. بنابراین، اگر بگویند یونیان نسبت به خداوند خاشع نبودند، عبادا

شان تعظیم  هاي بدون روح بود و خدا را مانند شیوخ و بزرگان و اعمال دینی آنان همانند الشه
کردند، قطعاً برایمان جاي تعجب نخواهد بود، بلکه شگفت زمانی است که عکـس آن را   می

هـا، اشـکال،    شـان بـه مجسـمه    ي بسیار زیاد یونانیان به دنیا و همچنین دلباختگی بشنویم، عالقه
نامیدند و نیز اهتمام زیاد  را فنون جملیه یعنی هنرهاي زیبا میها  آن و موسیقی که یونانیان آواز

 –شـناخت   که بدون قید و بند بود و هیچ حدي را نمـی  –شعرا و نویسندگان به آزادي فردي 
ي آنـان گذاشـت. در پـی آن هـرج و مـرج در       تأثیر بسیاري بدي در اخالق یونانیان و جامعـه 

کـه   –ها برانگیخته شد. شعار مرد جمهـوري   رش یافت و انقالبی بر ضد تمام نظاماخالق گست
ها  شمردن شادکامی رفتن به دنبال شهوات و غنیمت –کنایه از آزاد اندیشی و روشنفکري بود 

 ي حریص بود. و نیز چپاول دنیا مانند چپاول انسانِ گرسنه
کنـد   مهوري را چنان توصـیف مـی  مرد ج )1(از زبان سقراط جمهوردر کتاب  )1(افالطون

که گویا یکی از نقادان این قرن دارد یکی از جوانان قرن بیسـتم را در یکـی از مراکـز تمـدن     
 کند: غرب توصیف می

اي اصیل در آتن زاده شد، در کودکی تربیتی اشرافی  پیش از میالد در خانواده 428افالطون به سال  -)1(
ي کرت و  سالگی به سقراط پیوست و مدت هیجده سال مالزم او بود، سپس از جزیره یافت، در بیست

د و به تعلیم اي گشو پیش از میالد در آتن مدرسه 387جنوب ایتالیا و سیسیل و مصر دیدن کرد. در سال 
هاي زیادي از خود برجاي  پیش از میالد درگذشت. افالطون کتاب 348شروع کرد. وي سرانجام به سال 

 توان نام برد. (د. ن.) را میجمهور و نوامیس گذاشته که از آن جمله 
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هــا از آرزوهــاي شــریف و نیکــو و فــالن  و اگــر کســی چنــین گویــد کــه فــالن خوشــی«
ز آن گروه اول استقبال و هاي دیگر ناشی از آرزوهاي ناشایسته است و بنابراین، باید ا خوشی

اعتنـایی   ي این سخنان را بـا ابـی   تجلیل نمود و از گروه دوم پرهیز و جلوگیري کرد، وي همه
هـا همـه از نـوع واحدنـد و در خـوبی       تلقی خواهد نمود و چنین خواهد گفت که این خوشی

همینطـور  تفاوتی نیست. گفت: آري، کسی کـه داراي چنـین خصـلتی باشـد البتـه      ها  آن میان
ــد     ــیش آی ــه انجــام آروزیــی کــه پ ــابراین، وي همــه روز را ب ــار خواهــد کــرد، گفــتم: بن رفت

پرهیـزد تـا الغـر شـود، یـک روز       مـی  مـی  نوشد، فردا از گذراندف امروز به نوایی باده می می
گذراند، روز  فکري می کند، روز دوم را به تنبلی و بی هاي سخت را به خود هموار می ورزش

پـردازد و از جـاي خـود     گردد، غالباً به کارهاي سیاسی می ي فلسفه سرنگون میسوم در دریا
کنـد، یـک    گوید، یا کاري که به فکرش برسـد مـی   برخاسته آنچه به خاطرش خطور کند می

ي  شود؛ روز دیگر عاشق پیشه ي کار جنگ می خورد و دلباخته روز به حال لشکریان غبطه می
پرورانـد، خالصـه رفتـارش تـابع نظـم و       در سـر مـی   اي تجـارت گـردد و سـود   صنعتگران می

پنـدارد،   ي زندگی را دلپذیر و قرین آزادي و کـامروایی مـی   اي نیست و چون این شیوه قاعده
 .)2(»آید هرگز در صدد تغییر آن برنمی

عی پیش از میالد زاده شد. از زندگی او در کودکی و جوانی اطال 470فیلسوف معروف یونانی به سال  -)1(
در دست نیست و آثار از او نیز نمانده است، زیرا وي همواره عقاید خدا را از طریق بحث و گفت و گو 

اند سقراط را از آسمان به زمین آورد؛ یعنی ادعاي معرف را  کرد. معروف است که گفته تبلیغ می
وند و تکلیف کوچک کرد و جویندگان را متنبه ساخت که بلندپروازي را رها کنند، در خود فرو ر

زندگی را بفهمند، وي را به جرم این که به آیین رسمی و دولتی اعتقاد ندارد و پرستش خدایان جدید را 
پیش از میالد  399کند، به مرگ محکوم کردند. وي با نوشیدن جام شوکران به سال  ترویج می

 درگذشت. (د. ن.)
)2(- Republic , book VII  این بخش از ترجمه)  افالطون به قلم فؤاد  جمهورکتاب ي فارسی

 روحانی نقل شد. (د. ن.)
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تـر   پرستی در اروپا از آسـیا آشـکارتر و قـوي    پرستی از لوازم طبیعت اروپاست، میهن میهن
کند؛ چون منـاطق آسـیا وسـعت فراوانـی      جغرافیاي اروپا این را ایجاب می است؛ زیرا طبیعت

ســت؛ همینطــور در ها انســان هــاي متنــوعی از دارد و شــامل آب و هواهــاي مختلــف و گونــه
ي آسـیا از   ابزار زندگی، اسیا کامالً غنی و پربار است، بـا ایـن بیـان سـرزمین قـاره      بودن فراهم

هایی که تا  ترین مملکت رش است، در این سرزمین وسیعي توسعه و گست جهات طبیعی آماده
برد و به طور  به حال تاریخ شناخته است، ظهور کرده است. اروپا در تنازع شدید بقا به سر می

دایم و مستمر براي بقا و زندگی در سـتیز اسـت؛ زیـرا اروپـا بـراي عمـران سـرزمین خـود بـا          
هـا و دریاهـا    ندگی روبروسـت. کوهسـتان  ي ز محدودیت وسعت مناطق و کمبود وسایل اولیه

ي  در نقاط تنگ طبیعی محصور کرده است؛ مخصوصاً بخش میانه نژادهاي اروپایی را پیوسته
 غرب و قسمت جنوبی اروپا.

دهد که اروپا به یـک سـرزمین وسـیع و بـزرگ تبـدیل       اینگونه نواقص طبیعت اجازه نمی
گیـري کشـورهاي کوچـک و کـم      شود، طبیعت این قاره مستلزم آن اسـت کـه محـل شـکل    

شهرهایی تشکیل  –ي سیاسی اروپایی قدیم از دولت  مساحت باشد. بدین سبب بود که گمانه
رفت و به طور کامل از استقالل برخـوردار بـود،    از چند میل فراتر نمیها  آن شد که قلمرو می

هر کوچـک و  هـا شـ   ي این گمانه سرزمین یونان است کـه از آغـاز تـاریخ ده    بزرگترین نمونه
 مستقل به خود دیده است.

خـود  » لکـی «پرسـتی روي آوردنـد.    با این وصف جاي تعجب نیست که یونانیان به مـیهن 
ي جهانی که بعضـی   پرستی تنها تفکر حاکم بر یونان بود، اندیشه پذیرفته است که تفکر میهن

نان حامی و پشتیبان به آن معتقد بودند در یو )1(ي آنان مانند سقراط و آناك غورس از فالسفه
دوسـتی و   نداشت. نظامی اخالقی ارسطور مبنی بر جـدایی یونـانی از غیـر یونـانی بـود، مهـین      

پیش از میالد درگذشت. وي  428پیش از میالد زاده شد و  500فیلسوف مکتب یونانی که حدود  -)1(
را وارد فلسفه کرد. پریکس و سقراط از  –یعنی هوش  –ي یک اصل و منشأ حاکم بر همه  اندیشه

 اند. (د. ن.) منحضر او استفاده کرده
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را قبـول داشـتند، مقـدم بـود. بـه      هـا   آن پرستی بر تمام فضایل اخالقی که حکماي یونان میهن
اتر گذاشـت  دوستی اکتفا نکرد، بلکه پا را فر پرستی و میهن طوري که ارسطور نه تنها به میهن

پرسـتی   و گفت: باید یونیان با غیر یونانیان همانند حیوانات رفتار کنند. این تنگ نظـريِ مـیهن  
چنان در محافل یونـانی رواج پیـدا کـرد و در وجـود آنـان رسـوخ یافـت کـه اگـر فیلسـوفی           

دهم، بلکه کـل جهـان را هـدف     گفت: من صرفاً هموطنانم را به اعمال خیر اختصاص نمی می
 کردند. دهم، آنان با تعجب و حقارت به وي نگاه می یقرار م

 هاي تمدن روم ویژگی
رومیان جانشین یونانیان شدند و از نظر قدرت، نظم مملکـت و وسـعت آن و خصوصـیت    
لشکري از یونیانیان برتري حاصل کردند، ولـی رومیـان از لحـاظ علـم، فلسـفه، آداب، شـعر،       

هـاي معاصـر    بـود و در آن بـر تمـام سـرزمین    تهذیب و نزاکت و تمدنی که مخصوص یونـان  
نرسیدند. رومیان همواره در برابر علم آنان سـر تسـلیم   ها  آن خویش برتري و تقدم داشتند، به

 کردند. آوردند و نیازمند آنان بودند و از علوم، فلسفه و افکار آنان استفاده می فرود می
 گوید: ) میleckyلکی (

ها و عصرها به دسـت   نی بود که آن را در اثر گذشت قرنیونان داراي ثروت علمی فراوا«
ي نظامی سرگرم بود و از آثار ادبـی و   آورده و بر آن افزوده بود، ولی روم همچنان در مرحله

بهره بود و حتی زبان رومیان از بازگویی و بازآفرینی افکار و مفاهیم عالی قاصر بود.  علمی بی
ان در علم مغلوب یونان شدند و زبونانه در برابر تمـدن  ش ماندگی و کوتاهی لذا به سبب واپس

یونان که مردمش در سیاست برتري داشتند، سر تسلیم فرود آوردند و تـاکنون در هـر بخـش    
 علم مسحور آنان هستند.
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رومی سروردنِ اشعارِ خویش را به زبان التین آغاز کردند، زبان یونانی به عنوانِ زبان علم 
برومی سروردنِ اشعارِ خویش را به زبان التین آغـاز کردنـد، زبـان    »افتو زبان تألیف تداوم ی

 .)1(»یونانی به عنوانِ زبان علم و زبان تألیف تداوم یافت
ي تـألیف و ادبیـات نبـود، بلکـه تمـدن یونـان در        اینگونه کرنش و زبونی صرفاً در حـوزه 

رومـی چیـره شـد.     اخالق، سرشت، معاشرت، جامعه و حتی در عواطف و تمایالت، بر تمدن
بدینگونه فلسفه و فرهنگ یونانی و حتی اصل و سرشت یونانی در روم نفوذ کرد و ایـن نفـوذ   
به جایی رسید که مانند خون و روح در وجود آنان جاري شـد. ناگفتـه نمانـد کـه رومیـان بـا       

تـازه  هاي فطري بسیار متفـاوت نبودنـد و    توجه به طبیعت اروپایی، از یونانیان به لحاظ ویژگی
شباهت بسیار زیادي نیز بین آنان وجود داشت؛ چرا که هردو معتقد به محسوسات بودند و در 

کردند. در داشتنِ ضـعف در   روي می کردن در دین، غلو و زیاده نهادن به زندگی و شک ارج
شمردن قومیـت   یقین، اضطراب در عقیده و حقیرشمردن نظام و آداب و روش دینی و بزرگ

برآن و افراط در وطن دوستی، با یکدیگر شـباهت فـراوان داشـتند، افـزون      و تعصب ورزیدن
برآن اهمیت قایل بودن به قدرت و احترام فوق العاده به آن، چنان بود کـه در حـد عبـادت و    

 تقدیس رسیده بود.
شان نداشتند، در این مورد من آنان  در تاریخ نمایان است که رومیان ایمان راسخی در دین

پرستی حـاکم بـر روم مقتضـی     پرستی و خرافه دانم؛ زیرا سرشت نظامی دینی بت یرا مقصر نم
کردنـد افکارشـان    شک و تردید و ضعف ایمان بود و هر اندازه رومیان در علم پیشـرفت مـی  

یافت، حتـی رومیـان از آغـاز پیـدایش،      شد، استخفاف آنان نسبت به دین افزایش می بازتر می
 ی در امور سیاست و دنیاي آنان ندارند.معتقد بودند که خدایان دخالت

 گوید: ) میciceroسیسرو (
سـرودند مبنـی بـر ایـن      هاي خود می موقعی که بازیگران نمایش اشعاري را در تماشاخانه«

 .)1(»دادند که خدایان دخالتی در دنیا ندارند، ردم با کمال میل و رغبت به آن گوش فرا می

)1(- lecky. op. cit. p. 243 
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 گوید: این باره می) قدیس در AUgUOSTiNe( )2(اگوستین
هـاي نمـایش    کردنـد و در سـالن   شـان را در معابـد عبـادت مـی     پرست خدایان رومیان بت«

 .)3(»کردند مسخره می
لذا آیین رومی قدرت روحی خویش را بر پیـروانش از دسـت داده و احساسـات دیـن در     

سرد شده بود، این سردي به جایی رسیده بود کـه مـردم نسـبت بـه خـدایان       ها انسان هاي قلب
ون گوید کـه چـ   کردند، تاریخ به بازمی اهانت میها  آن کردند و بعضی اوقات به گستاخی می

ي  در دریا غرق شد، وي سخت خشمناك شد و مجسمه )4(ناوگان جنگی امپراتور اگوستوس
) از Germanicus. موقعی کـه گرمـانیکوس (  خداي دریا را شکست )neptone()5نپتون (

 .)6(دنیا رفت، مردم جایگاه قربانی خدایان را سنگ باران کردند
توانست بر شعور  بنابراین، دین در اخالق، سیاست و اجتماع مردم روم اثري نداشت و نمی

ی و امیال آنان چیره شود و اخالق و حرکات آنان را کنترل کند؛ زیرا در آن عصر دین عمیقـ 
بلکـه دیـن یـک     ها حکومت کند و از اعماق قلب سرچمه گیـرد وجـود نداشـت،    که بر روح

 .178منبع پیشین، ص  -)1(
اگوستین یا اوستینِ قدیس؛ روحاین مسیحی انگلستان، وي مقر روحانیت کنتربوري را ایجاد و در  -)2(

 م درگذشت. (د. ن.) 605حدود 
 .179پیشین، ص منبع  -)3(
پیش از میالد زاده شده و به  63کایوس یولیوس کیزر اکتاویانوس اگوستوس؛ امپراتور روم، به سال  -)4(

میالدي درگذشت، وي پساز فتح آکتیوم و غلبه بر آنتونیوس صاحب اختیار مطلق شد. وي  14سال 
ها پیروز  ید داد و طی اکثر جنگي ایاالت را نظمی جد تعداد اعمال دولتی را در رم افزایش داد، اداره

دانند، به هنگام مرگ مانند خدایی  ترین اعصار تاریخ روم می شد. سلطنت اگوستوس را از درخشان
 معبود رومیان بود. (د. ن.)

در اساطیر رومی خداي دریاها، پسر پرساتورن و برادر ژوپیتر و پلوتون که در قصري در اعماق دریاها  -)5(
کشند. (د.  هاي دریایی او را روي امواج دریا می اي است که اسب سوار بر کالسکه کند، او زندگی می

 ن.)
 History of European morals (the Pagah empire). P. 178 تاریخ اخالق اروپا: -)6(
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عمل تقلیدي همانند اعمال تقلیدي دیگر بود که خواست سیاسـت بقـاي آن بـود، هرچنـد در     
 حد اسم و رسم.

 گوید: لکی در این باره می
افراد و سـالمت آنـان   اساس دین رومیان بر تبعیض و قومیت استوار بود و هدفی جز رفاه «

ها نداشت. شاهد این مطلب این است که در روم صدها انسان پهلـوان و   ها و سختی از مصیبت
هـاي   قوي هیکل تربیت شد، ولی یک نفـر زاهـد کـه از دنیـا چشـم پوشـیده باشـد و از لـذت        

شـود   نمیاي در تاریخ روم از قربانی و ایثار شنیده  شد. حتی نمونه زندگی بیزار باشد، پیدا نمی
که دین در آن تأثیر داشته باشد. اگر هم یافت بشود به سبب دیـن نیسـت، بلکـه اسـاس آن را     

 .)1(»پرستی تشکیل داده است وطن
هاي زمین در آن عصر و بعد از آن متمایز  ویژگی بسیار مشخصی که روم را از دیگر ملت

شـود، روح   اخته مـی سازد و حتی به صورت دین و شعاري برایش شده است که با آن شـن  می
استعمارگري و دید مادي محض به زندگی است و این همان چیزي است که اروپاي کنـونی  

 شده است.ها  آن رو آن را از رومیان قدیم به ارث برده و دنباله
 اسالم بر سـر دو راهـی  دانشمند مسلمان آلمانی، استاد محمد اسد در کتاب بـا ارزش  

 گوید: و می این مطلب را به خوبی توصیف کرده
تفکري که بر امپراتوري روم سیطره انداخته بود، این بود کـه قـدرت را بـه نفـع خـویش      «
هاي دیگر را فقط به نفع مصالح وطن خود به زنجیـر بشـکد. مـردان و     آوري کند و ملت جمع

آوردن یـک زنـدگی راحـت بـراي      رهبران از انجام هیچگونه ظلم و سنگدلی در راه به دست
کردند، اما آنچه در مـورد عـدالت روم شـهرت یافتـه اسـت، درسـت        دریغ نمی ي ممتاز طبقه

نیست؛ چرا که عدالت مزبور صرفاً به رومیان اختصاص داشت. بدیهی است که این روش بـه  
خواهانه ممکن نیست، مگر براساس درك مـادي محـض از زنـدگی و فرهنـگ.      ظاهر عدالت

ده بود، اما از هر نوع ارزش روحی خالی بود؛ گري آنان اگرچه با ذوق عقلی پیراسته ش مادي

 .177همان منبع، ص  -)1(
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چرا که روم به طور صحیح هرگز با دین کنار نیامد و خدایان سنتی آنـان بـیش از خرافـات و    
ي اجتماعی که آنـان را   هاي یونان نبود. آنان به این ارواح صرفاً براي محافظت بر رابطه افسانه

تند. همچنین به این خـدایان هرگـز اجـازه    ساخت، ایمان داش به یکدیگر مرتبط و یکپارچه می
 –دادند که غیـب را   اجازه میها  آن شان دخالت کننند، البته به دادند که در زندگی عملی نمی

دادند کـه   به زبان کاهنان پیشگویی کنند، ولی هرگز اجازه نمی –بخواهند ها  آن زمانی که از
 .)1(»قوانین اخالقی را بر مردم تحمیل کنند

 اخالقی در جمهوري رومانحطاط 
ي] جمهـوري روم، رومیـان را فـرا     گري در اواخـر [سـلطه   سیل انحطاط اخالقی و حیوانی

گرفته بود و دریاي خودپرستی و خوشگذرانی را سخت خروشان کرده بـود؛ بـه طـوري کـه     
هـا   آن رومیان تا چانه در آن غرق شدند، ساختارهاي اخالقی مثل رقص و آواز که رومیان بـه 

ي  به لـرزه درآمـد و در آسـتانه   ها  آن داشتند؛ در آن به جریان افتادند و بناي اجتماعی شهرت
 انهدام قرار گرفت.

 گوید: بند و باري را به تصویر کشیده و می درابر امریکایی با قلم شیوایش این بی
هنگامی که دولت روم از نظر قدرت جنگی و نفوذ سیاسی به اوج رسـید و در تمـدن بـه    «

تـرین درجـه    درجه دست یافت، به فساد اخالقی و انحطاط در دین و فرهنگ به پـایین  برترین
سقوط کرد. رومیان در زندگی خویش به بدترین شکل دچـار غـرور و خودپسـندي شـدند و     

ي آنان این بـود کـه زنـدگی فرصـتی اسـت       نامه شدیداً دنبال هوي و هوس رفتند؛ زیرا اساس
هـا   آن ي ها حد اکثر استفاده را کرد، زهد و روزه ها و لذت براي خوشگذرانی و باید از نعمت

را براي غذا زیاد کند، ها  آن هاي دادند، جز به عنوان رژیم غذایی که اشت که گاهی انجام می
هاي آنان  شان بود. سفره هاي شدن لذت نیز صرفاً جهت طوالنیها  آن روي نبود. اعتدال و میانه

هـاي زیبـا    کرد و خدمتگذاران در لبـاس  رنشان، خودنمایی میي جواه هاي طال و نقره با ظرف

)1(- Islam at the CrossC Roads. P.38 - 39 
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کردند، کنیزان دلربا، جوان و بسیار زیبایی رومی و زنان زیبا و عریان و  خدمت میها  آن براي
ــوه       ــان عش ــراي آن ــد، ب ــرده بودن ــویی نب ــت ب ــه از عف ــیده ک ــا پوش ــی  ی ــري م ــد، در  گ کردن

هاي بـازي و سـرگرمی    داشتند، میداننقش  گر هم هاي آنان حتی کبوتران عشوه خوشگذرانی
گرفتنـد، تـا    با همردیفان خود و یا با حیوانات کشتی میها  آن یافت و پهلوانان در گسترش می

غلتید و اینگونه قهرمانان و فاتحان  افتاد و در خون خویش می این که یکی از آنان به زمین می
است؛ زیرا آنان با همین قـدرت  کردند، اگر چیزي قابل پرستش باشد، صرفاً قدرت  تصور می

شان با عرق پیشانی و با زحمـت بـازو بـه دسـت آورده بودنـد،       هاي ملت را که صاحبان ثروت
یافتند، ایـن   گرفتند. زمانی که با قدرت و نیروي خویش در میدان کارزار بر انسان غلبه می می

هـاي وسـیعی را    و زمینرا مصادره کنند ها  آن آمد که امالك و اموال امکان برایشان پیش می
 به خود اختصاص دهند.

رأس حکومت روم خود رمزي از این قدرت بیکران بود، نظام مـدنی روم بیـانگر عظمـت    
پادشاه بود، با وجود این وي نمادي بیش نبود؛ درسـت ماننـد آنچـه در زمـان انحطـاط تمـدن       

 .)1(»شود یونان دیده می

 شدن روم مسیحی
جاي دارد تا تاریخ آن را ثبت کند و به آن بهـا دهـد؛    در اینجا رخدادي بزرگ هست که

ا جلوس پرست است. این حادثه ب این رخداد عبارت از استیالي مسحیت بر حکومت روم بت
میالدي که خود به نصرانیت گرویـد، رخ داد. اینجـا    306بر تخت اباطره در سال  )2(قسطنطین

)1(- History of the Conflict berween Religion and Scince, London 1927. 
p.312 

م به قدرت رسید،  306م زاده شد. به سال  274قسطنطین اول، کایوس فالویوس اورلیوس به سال  -)2(
م موجب شناسایی دین مسیح به عنوان  312چیرگی وي بر ماکسانس در کنار دیوارهاي شهر رم به سال 

م خود  323م فرمان میالن آزادي دینی را برقرار کرد و به سال  313دین رسمی امپراتوري شد. در سال 
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به سرزمینی وسیع و دولتی بـا قلمـرو    پرستی پیروز شد و ناگهان مسیحیت بود که مسیحیت بت
دیـد، دسـت یافـت.     زد و هرگـز در خـواب هـم آن را نمـی     دار کـه حـرف آخـر را مـی     دامنه

هاي  قسطنطین براي رسیدن به تخت سلطنت، از اجساد سربازان مسیحی و جویبارهایی از خون
 بود. کسانی که به کمک او قیام کرده بودند و او را یاري کرده بودند، بهره جسته

لذا قسطنطین براي این پشتیبانی ارزش قایل شد و حکومت را به دسـت مسـیحیان سـپرد و    
واگـذار  هـا   آن گذاشت و کلیدهاي حکـومتش را بـه  ها  آن رومیان را دست به سینه در اختیار

 کرد.

 داري هاي مسیحیت از حکومت زیان
آوردن  به دسـت مسیحیت در میدان جنگ پیروز شد، ولی در جنگ ادیان شکست خورد. 

پرسـتان   یک پادشاهی بزرگس سود برد، ولی در مورد دین بسیار آسـیب دیـد؛ چـرا کـه بـت     
رومی دین مسیح و پیروانش را مسخ کردند و بیشترین مسخ و تحریف قسـطنطین، کسـی کـه    

 ي پرچم آن بود، باعث شد. حامی شرافت مسیحیت و فرازنده
 گوید: درابر می

ت شد، آن هم به سـبب تـأثیر منافقـانی بـود کـه وظـایف       پرستی و شرك وارد مسیحی بت«
کردنـد و   بسیار مهم و مناصب عالی را در دولت روم بر عهده داشتند وتظاهر به مسیحیت مـی 

اهمیت قایل نبودند و حتی یک روز را هم خالصانه عمل نکرده بودند و حتی  هرگز براي دین
ده بـود هرگـز مقیـد بـه اوامـر      شخص قسطنطین که عمرش را در ظم و بیدادگري سـپري کـر  

 میالدي) که مقدار کمی پایبند شد. 337کلیسا و دین نبود، جز در اواخر عمرش (
گرچه مسیحیان از لحاظ قدرت به حدي رسیده بودند که سلطنت را بـه قسـطنطین سـپرده    

 ي آن را از بـیخ برکننـد،   پرستی را نابود کنند و اصـل و ریشـه   بودند، ولی هرگز نتوانستند بت

منتقل کرد. وي  –که به نام قسطنطنیه نامیده شد  –به مسیحیت گروید و پایتخت امپراتوري را به بیزانس 
 م درگذشت. (د. ن.) 337به سال 
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درهـم  هـا   آن پرستیِ هاي مسیحیت و بت هاي و ستیزها این بود که ریشه اي این درگیري نتیجه
پرستی در آن به یک میزان  آمیخت و از آن یک دین جدید نشأت گرفت که مسیحیت و بت

شوند؛ زیرا اسالم بـرخالف   کرد. اینجاست که اسالم و مسیحیت از هم جدا می تجلی پیدا می
کن کرد و عقایدش را نـاب و خـالص    پرستی) را کامالً ریشه عنی نظام بتمسیحیت، رقیبش (ی

 و بدون هیچگونه غل و غشی منتشر کرد.
پـوچ بـود، بـه خـاطر مصـلحت      اش  ي دنیا بود و عقاید دینی این امپراتوري که برده و بنده

را بـا  هـا   آن پرسـتی) تشـخیص داد کـه    شخصی و مصلحت دو حزب درگیر (مسیحیت و بـت 
الفت اندازد، به طوري که مسیحیان راسخ نیز از پذیرش ایـن  ها  آن متحد سازد و بینیکدیگر 

اعتقاد داشتند که این دین جدید زمانی که بـا عقایـد   ها  آن مشی خودداري نکردند. حتی خط
هـا و   شـود و دیـن مسـیحیت در پایـان از کثافـت      پرستی قـدیم آمیـزش یابـد، شـکوفا مـی      بت

 .)1(»شود ه و پاك میپرستی پالود هاي بت نجاست

 رهبانیت ویرانگر
پرستی که روح و جمـالش را از دسـت داده بـود،     مسیحیت تباه شده و آمیزش یافته با بت

نتوانست راه و روش روم را که اینـک رو بـه افـول گـذراده بـود، تغییـر دهـد و رد آن یـک         
اریخ روم بگشاید، بلکه زندگی نو، دیندار، پاك و پالوده برانگیزاند و دوران شکوفایی را در ت

پرستی روم براي انسان و تمدن بدتر بود. ایـن   گري و بت رهبانیتی را پدید آورد که از وحشی
رهبانیت در جهان مسیحیت سخت دچار جنون شد و از حدود قیاس نیز فراتر رفت، مـا بـراي   

 کنیم: مقدار بسیار اندکی از آن را بیان می تاریخ اخالق اروپانمونه از کتاب 
تعداد راهبان بسیار زیاد شد و مقام و منزلت آنان باال گرفت و اعمـال آنـان بسـیار خطیـر     «

تـوان تعـداد    ها را به خود دوختند و مردم را مشغول کردند، اگرچـه اکنـون نمـی    گردید، نگاه
مبنی بر این که در روز عید  اند، آنان را به دقت برشمرد، ولی بنابر آنچه مؤرخان روایت کرده

 .41و  40همان مبنع، ص  -)1(
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پنجاه هزار راهب جمع شده بودند و تنها زیر نظر راهب سـرابین ده هـزار نفـر اداره     )1(»فصح«
و گسترش حرکت رهبانیت پـی بـرد، خالصـه شـمار راهبـان      ها  آن توان به کثرت شد، می می

ي چهـارم مـیالدي، بـه تعـداد اهـالی مصـر، حـدود بیسـت میلیـون           گیـر در پایـان سـده    گوشه
 ».رسید می

 راهبانهاي  شگفتی
آزار جسم براي دین و اخالق تا دو سده به عنوان الگوي کامل ادامه داشـت. مؤرخـان از   

کنند: او  ) نقل میmakaruisاز راهب ماکاریوس ( اند؛ آن رخدادهایی شگفت روایت کرده
هـاي سـمی نـیش     ي او را پشه داد، تا این که جسم برهنه شش ماه خود را در لجنزاري قرار می

ــا خــود حمــل مــی  شــه میلــهبزننــد و همی کــرد. رفیــق راهــب او یوســیبیس  هــایی از آهــن را ب
)eusebiusگـل    کرد و ) مقدار دو بار آهن را حمل می قـی  عم آلـود و کـم   سه سـال در چـاه

خوابیـد و   ) سه سال روي یک پا ایستاده بود و نمیst. Jhonکر د. راهب یوحنا ( زندگی می
داد،  اي تکیـه مـی   شد پشتش را بـه صـخره   سته میدر این مدت هرگز ننشست. هرگاه خیلی خ

پوشـاندند   پوشیدند و فقط با موهاي بلندشان خود را می حتی برخی از راهبان هرگز لباس نمی
هـاي   رفتند، اغلب آنان در غارهاي درنـدگان و چـاه   و مانند حیوانات چهار دست و پاه راه می

خوردنـد   ري از آنان گیاه و علـف مـی  کردند، بسیا عمق و یا گورها زندگی می آلود و کم گل
شـمردند،   ونیز معتقد بودند، پاکی جسم با پاکی روح منافات دارد و شسـتن بـدن را گنـاه مـی    

ي بیشـتري   در نزد آنان کسـی بـود کـه از پـاکیزگی فاصـله      ها انسان پاکترین و پرهیزگارترین
 ها فرو رفته باشد. داشته باشد و بیشتر در آلودگی

 گوید: راهب اتهینس می

در نزد یهودیان جشن یادبود خروج بنی اسرایل از مصر است و نزد مسیحیان جشن یادبود صعود عیسی  -)1(
 (.د. ن) .است 
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راهب انتونی در طول عمـرش هرگـز گنـاه شسـتن پاهـاي خـود را قبـول نکـرد و راهـب          «
 تماس پیدا نکردم.ها  آن آبراهام صورت و پاهاي خود را پنجاه سال نشُست و آب با

 گفت: ها با نهایت تأسف می راهب اسکندري پس از مدت
 ».رویم به حمام می دانستیم، ولی اکنون ها شستن صورت را حرام می افسوس! ما مدت«

بردند، کودکـان   ربودند و به صحراها و دیرها می ها را می گشتند، بچه راهبان در شهرها می
کـردن، دولـت و    کندند و براسـاس رهبانیـت آنـان را تربیـت مـی      شان می را از آغوش مادران

ن ي مردم و عـوام ضـمن ـیید ایـ     توانست از روش آنان جلوگیري کند. توده حکومت نیز نمی
کردنـد تـا    گرفتنـد، تشـویق مـی    شان فاصله می دسته از راهبان کسانی را که از پدران و مادران

رهبانیت را برگزینند. راهبان بزرگ و مشاهیر تاریخ مسیحیت در ربودن و دزدي افراد مهارت 
دیدنـد، مـادران    ) را مـی ambroseزمانی که مردم راهـب امبـروز (   زیادي داشتند؛ نقل شده:

شـان هـیچ تسـلطی     کردند، پدران و اولیا نسبت به فرزنـدان  ها پنهان می شان را در خانه فرزندان
 .)1(در دست راهبان و روحانیان بودها  آن نداشتند و نفوذ و سرپرستی

 تأثیر رهبانیت در اخالق اروپاییان
ي رهبانیت این شد که جوانمردي و مروت که جزء فضایل بود، متزلزل شد و رذایل  نتیجه

ها جانشین آن گشت. مردم، شادابی، سخاوت، صراحت لهجه، گذشـت، شـجاعت و    شتیو ز
هـاي خـانوادگی متزلـزل     ترین نتایج آن ایـن بـود کـه کـانون     جرأت را کنار گذاشتند، از مهم

هایشان از  گردید و ناسپاسی و سنگدلی نسبت به نزدیکان رواج یافت، راهبان، کسانی که قلب
شان  هایشان سنگ شد و چشمان شان از اشک لبریز بود، قلب انرحم و شفقت ماالمال و جشم

از فروچکاندن اشک نسبت به پدران و مـادران و فرزنـدان خشـکید. بـه دنبـال آن بسـیاري از       
ي حیـات   زن و فرزنـدان را یتـیم کردنـد. اینـان جهـت ادامـه       مادران را داغدار، شوهران را بی

تنهـا تـالش و    آوردنـد،  ها روي می و به بیابانکردند  خویش به سوي مردم دست نیاز دراز می

 .Lecky: History of European morals chapter IV. تاریخ اخالق اروپاژ،  رك: لکی -)1(
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کوشش آنان این بود که خودشان را در آخرت نجات دهند. هیچ توجهی به مرگ یا زندگی 
آلـود و قلـب را    اشـک کنـد کـه چشـم را     هایی را بیـان مـی   لکی در این مورد داستان نداشتند.

را هـا   آن نزدیکـی و همنشـینی بـا   کردند و  ي زنان فرار می . راهبان از سایه)1(سازد غمناك می
رفتن و صحبت با زنـان هرچنـد کـه مـادر یـا همسـر یـا         شمردند و معتقد بودند که راه گناه می

هـاي روحـی از    شود که اعمال انسان نابود شود و تـالش  خواهر حقیقی انسان باشند، باعث می
 یت کرده است.آور و غمناك بسیاري روا هاي خنده بین برود، لکی در این باره داستان

 ناتوانی رهبانیت از کنترل مادیت افسار گسیخته
مبادا کسی چنین تصور کند که این رهبانیت مفرط توانست شرارت مادیت را تعدیر کنـد  

رانی جلـوگیري کنـد؛ چـون عمومـاً چنـین       گري و شهوت و از افسار گسیختی آن در وحشی
پـذیرد و تـاریخ نیـز آن را     تحولی ممکـن نیسـت صـورت بگیـرد و فطـرت انسـان آن را نمـی       

تواند اعتدال ایجاد کند و مادیت سرکش را فرو نشاند و از آن  کند، بلکه آنچه می تکذیب می
 یک زندگی معتدل به وجود آورد،

نظامی است روحی، دینی، اخالقی و حکیمانه که با فطرت سلیم انسانی همگام است، این 
آید فطرت انسان را به کلی نابود کند؛ چـون   مینظام نیز عبارت از دینی است که در صدد برن
کنـد و از شـر بـه سـوي خیـر       اي مفید توجیه می فطرت نابودشدنی نیست، بلکه آن را به گونه

نیـز چنـین کـاري انجـام داد. وي      صکند. اسالم چنین عمل کرد و پیـامبر اکـرم    متمایل می
هاي قدیمی را  توزي ها و کینه وییج اي و کشتارها و انتقام هاي قبیله ها در رقابت شجاعت عرب

ها را به انفـاق در راه   اهللا تبدیل کرد. تبذیر و سخاوت عرب کلمۀبه جهاد در راه خدا و اعالي 
را به جاي پرداختن به جاهلیت به طرف دیـن برگردانـد و هرچیـز را بـا     ها  آن خدا تغییر داد و

و سرگرمی و شادکامی بپـردازد،  ري جایگزین کرد. به نفس نیز حق داد که به نشاط چیز دیگ
کنـد کـه چیـز دیگـري      گوید: نفس انسان وقتی چیزي را رها می یکی از دانشمندان اسالم می

)1(- History of Europea morals. Part II chapter IV. From Constantine to 
Charlemeagne. 
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. جاي تردید )1(عمل آفریده شده نه براي ترك عمل جاي آن را بگیرد؛ زیرا نفس انسان براي
تبـدیل و تغییـر    نیست که بعثت انبیا براي تکمیل فطرت بشر و تثبیت آن بوده اسـت؛ نـه بـراي   

 .)2(آن
وارد مدینه شد مردم داراي دو رزو مهـم بودنـد، در ایـن دو     صهنگامی که رسول خدا 

 فرمود: صشدند. رسول خدا  روز مشغول شادکامی و خوشگذرانی می
 آن دو روز چه روزهایی هستند؟

 کردیم. گفتند: ما در آن دو روز در جاهلیت لهو و لعب می
ده اسـت: روز  خداوند به جاي آن دو، چیزي بهتري را براي شـما برگزیـ  رسول اهللا فرمود: 
 نقل شده است که فرمود: ل. از حضرت عایشه )3(عید قربان و عید فطر

حضرت ابوبکر وارد منزل من شد. نزد من دو کنیز انصـاري بودنـد کـه مشـغول خوانـدن      «
 فرمود: خوان نبودند. حضرت ابوبکر  اشعار جنگ بعاث بودند، ولی آوازه

 خوانید؟ آن روز، روز عید بود. اشعار شیطانی می صایا در منزل رسول خدا 
 فرمود: صرسول خدا 

اي ابوبکر! هر ملتی عیدي دارد و امروز عید ماست. در روایتی نقل شده است که حضرت 
 .)4(»فرمود: آن دو را بگذار که امروز عید است

ي آن کوشید و نظـامی بـه ارمغـان آورد    مسیحیت روم بدون جهت به تغییر فطرت و نابود
فرسا بود، در آغـاز   پذیرفت، و بر نفس تکالیفی گماشت که طاقت که فطرت انسان آن را نمی

دادن بـه مادیـت سـرکش، بـا دلـی ناخواسـته آن را        امر نفوس مردمان به عنوان واکـنش نشـان  

 لفۀهـ) در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم و مخا 728(م  /از گفتار شیخ االسالم حافظ ابن تیمیه  -)1(
 .143أصحاب الجحیم، ص 

 .النبواترك: ابن تیمیه،  -)2(
 به روایت ابوداود با سندش از طریق انس، همچنین احمد و نسایی. -)3(
 حدیث متفق علیه است. -)4(
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شـدیدًا علیـه آن   پذیرفتند، اما دیري نگذشت که خود را از چنـگ آن نظـام نجـات دادنـد و     
بـا فطـرت و واقعیـت،    اش  شوریدند. نصرانیت با وجود غلوش در رهبانیت و زهد و رویارویی

نتوانست اخالق و عادات فاسد مردم را اصالح نماید و تمدن در حال سقوط را از افتـادن بـاز   
شانه دارد. از این رو بود که حرکت فساد و اباحیت و حرکت غلو در زهد و رهبانیت، شانه به 

ها منزوي بـود و در   کده ها و خلوت کردند. صحیح آن است که رهبانیت در بیابان حرکت می
بنـدوباري در شـهرها و    زندگی عملی هیچ نقشی نداشت و عکس آن حرکـت اباحیـت و بـی   

 مراکز به کثرت وجود داشت.

 و مادیت سرکش رهبانیت تند
رهبانیـت و عصـیان قـرار داشـت،     لکی وضیعت جهان نصرانیت را در آن زمان که در بین 

 کشد: اینگونه به تصویر می
خوشگذرانی و پسـتی در اخـالق مـردم و جامعـه بـه اوج خـود رسـیده بـود. شـهوترانی،          «

آسایی، تملق و چاپلوسی در مجالس پادشاهان و ثروتمندان، و لخرجی فرمانـدهان   عیاشی، تن
رسید و دنیا در برهه زمـاین بـین    و مسابقه در زیبایی لباس و زینت، در نهایت شدت وحدتش

ي تارك ها انسان رهبانیت شدید و فسادنهایی قرار داشت. شهرهایی که بیشتر از هرچیز داراي
دنیا بودند، بیشتر از شهرهاي دیگر در فساد و هرزگی، گناه و معصیت فرو رفته بودند. در این 

تند، بـا یکـدیگر جمـع    عصر فساد و خرافات که دو دشمن براي شرف و کرامت انسانیت هسـ 
گردیده بودند تا آنجا که مردم از کردار بد و رسواگري در بین دیگران شرم نداشـتند. گویـا   

ترسید اکنون به خـاطر اعتقـاد و بـاور بـه ایـن کـه        باطن انسان که درگذشته از این وعیدها می
آرامـش خـاطر    شود، کامالً دراش  ي تمام اعمال ناشایسته تواند سبب کفاره دعاهاي انسان می

اي که ایـن عصـر در ایـن مـوارد، از      برد. بازار مکر و حیله و دروغ داغ بود؛ به گونه به سر می
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عصر قیاصره سبقت گرفته بود. اگرچه ظلـم، سرکشـی و قسـاوت نیـز کـم شـده بـود، امـا در         
 .)1(»ي وطن دوستی، انحطاط به وجود آمده بود آزادي اندیشه و حماسه

 فساد در مراکز دینی
هبانیت و نظام دینی منفی جز عامل لطمه زدن و مبارزه با فطرت نبود. بنابراین، فطرت بـر  ر

اثر آیین جدید و صالبت روحی آن و عوامل مختلف دیگر مقهور باقی ماند، اما دیري نپاییـد  
که فطرت و سرشت انسان بر رهبانیت غالب گردید و ضعف و انحراف در مراکز دینی چنـان  

 ن مراکز در فساد اخالقی و فجور بـا مراکـز دنیـایی بـه رقابـت پرداخـت و از      نفوذ نمود که ای
 سبقت گرفت.ها  آن

بدین جهت بود که حکومت، محافل دینی را که بـراي الفـت و بـرادري بـین مسـیحیان و      
آسـایی و فسـق و فسـاد     گردید، اما به اماکنی جهـت تـن   تجلیل از شهیدان و اولیا بزرگوار می

گردانید و روحانیان مذهبی به ارتکـاب گناهـان کبیـره و منکـرات مـتهم       گردیده بود، ممنوع
 شدند.

 گوید: ) میJarumراهب جروم (
از خوشگذرانی و بولهوسی امـراء و ثروتمنـدان سـبقت    ها  آن زندگی روحانیون و عیاشی«

ها رو به انحطاط بزرگی نهاده بود، حرص و دنیاطلبی چشم آنان را پـر   گرفته بود، اخالق پاپ
ها به جایی رسید که  را از حدود خود متجاوز ساخته بود، به طوري که کار پاپها  آن کرده و

فروختنـد و گـاهی بـه طـور علنـی در       هاي روحانیت و وظایف [خویش] را مانند کاال می مقام
 هـاي غفـران، بـه اجـاره     دادند و زمین بهشت را با وثیقه و سند و با بلیط معرض مزایده قرار می

بـودن   هـاي نجـات و مجوزهـاي حـالل     دانسـتند، مـدرك   د، نقض قـانون را مجـاز مـی   دادن می
کردنـد،   دادنـد، رشـوه و ربـاخواري مـی     محرمات و ممنوعات را مانند اوراق نقد به مردم مـی 

کردند، به طوري کـه   آوري مصرف می حساب و کتاب را به صورت اسراف سرسام اموال بی

)1(- History of Europeahn morals vol. II. pp. 162 - 3 
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کنند که وي آنچه  ه بود و نیز از پاپ لو دهم نقل میپاپ اینوسان هشتم تاجشن راگرو گذاشت
را که از پاپ سابق از مال به جا مانده بود، و درآمده و سهم خـودش و تمـام ثـروت جانشـین     

کـه تمـام فرانسـه بـراي خـرج و      انـد   را گرفت و مصرف نمود. حتـی روایـت کـرده   اش  آینده
 .)1(»ها کافی نبود ارضاي شهوات پاپ

 و امپراتوريرقابت بین پاپیسم 
ي یازدهم آغاز شد. ایـن نـزاع    نزاع، درگیري و رقابت بین پاپیسم و امپراتوریسم، در سده

کننده و وحشتناك شدت گرفت. در این جدال نخسـت پیـروزي از آن    بسیار سخت، ناراحت
مـیالدي بـا کمـال     1077پاپیسم بود، تا جایی که امپراتور هانوري چهارم ناگزیر شد در سـال  

ي ورود داد کـه   ي کانوسا راه یابد؛ اما پاپ تنها زمانی به وي اجازه قلعه دربار پاپ درذلت به 
شمار زیادي از درباریان سفارش وي را کردند، اینجا بود که پـاپ بـه وي اجـازه داد کـه بـه      

و با لبـاس پشـمینه بـه دربـار پـاپ راه یافـت و بـه         دربار راه یابد، امپراتور با ذلت تمام پا برهنه
وي توبه کرد و پاپ گناهانش را بخشید. این مبارزات بـین پاپیسـم و امپراتـوري ادامـه      دست

داشت تا این که نهایتاً پاپیسم ضعیف شد. در این مدت طوالنی مردم در بین دو عامل دینی و 
دنیوي دو دسته شده بودند و در زیر یوغ امپراتوري و پاپیسم از پـا درآمدنـد، پـاپ در قـرون     

اي پیدا کرده بـود کـه پادشـاهان و امپراتـوران چـین قـدرتی        نفوذ فوق العاده وسطی قدرت و
ي دین، اروپا را در علم و تمدن به پیشـرفت صـحیح و    توانستند در زیر سایه نداشتند، آنان می

چشمگیري نایل گردانند؛ چرا که جانشینان و نمایندگان آنـان در کشـورهاي اروپـایی بسـیار     
در نـزد مـردم بسـیار مـورد احتـرام بودنـد، مـردم یکـدل از آنـان          کردنـد و   گشت و گذار می

پرداختنـد و در امـور مهـم سیاسـی      کردند و با زبان واحد با مردم به تبادل نظر می پشتیبانی می
وران و  کردند، در هر روستا و هر ده و شـهري طرفـداران بسـیار فـراوان از اندیشـه      دخالت می

)1(- Conflict of Religion and Science. P.230 
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کردند و در امور دولتی و اداري به  زبان واحدي صحبت میسیاستمداران داشتند که با آنان با 
 کردند. آنان کمک می

 بدبختی اروپا از رهبران دینی
هایی که به مسیحت گرویـده بودنـد، ایـن بـود کـه       از بدشانسی مسیحیت و بدشناسی ملت

رهبران دینی از تسلط نفوذ و جایگاه خویش به بدترین وجه استفاده کردند، در پـی آن اروپـا   
نیز در وادي جهل، خرافات و انحطاط سرگردان شد و با حکومت و رهبانیت آنان تمـدن نیـز   

 سخت آسیب دید.
ي اروپا افزوده نشد و در مدت پانصدسال جمعیت  در طول هزار سال بر شمار جمعیت قاره

انگلستان نیز به خاطر ترك دنیا افزوده نشد؛ زیرا شکی نیست که یکی از دالیل عدم افـزایش  
عیت تجرد و عدم رغبت به ازدواج بود که روحانیـان و راهبـان ایـن عمـل را بـراي مـردم       جم

کردند، کاهنان و روحانیان دینی به یـاري و مراقبـت    دادند و به آن ترغیب می خوب جلوه می
ي اروپـا منتشـر شـد. ابنیسـیس      پزشکان نشتافتند. بیماري وبا و امـراض دیگـر در سراسـر قـاره    

میالدي سفري به جزایر  1430ه لقب پوئیس دوم مشهور شد در حدود سال سلوئیس که بعداً ب
توان به بدبختی  ي آنچه که وي در آنجا مشاهده کرده است، می بریتانیا انجام داد و از مالحظه

 و انحطاط تمدن و فقر مهلک که در این جزایر وجود داشته است، پی برد.

 هاي دینی جنایت روحانیت بر کتاب
اشتباه زمامداران کلیسا در اروپا و نیز بزرگترین جنایت آنان بـر خودشـان و بـر    بزرگترین 

هاي مقدس دینی را با معلومـات بشـري و    کردند، این بود که کتاب دینی که از آن پیروي می
علوم عصري مانند تاریخ، جغرافیا و علوم طبیعی آمیختند. چه بسـا ایـن مطالـب علمـی در آن     

بود که به آن دست یافته بودند و در واقع حقایق موجود آن زمان بود  هایی عصر، آخرین یافته
هـاي علمـی نبودنـد کـه علـم       برتـرین دانسـته  ها  آن تردید نداشتند؛ اما یقیناًها  آن که مردم در

هـا، علـم بشـر بـه      اي از دوره انسانی به آن دست یافته بود. این بدیهی است کـه اگـر در دوره  
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هـاي بعـدي از ایجـاد دگرگـونی و تعـارض در امـان        در دوره آخرین حد خـود برسـد، قطعـاً   
نخواهد بود؛ چرا که دانش انسانی گام به گام در حال پیشرفت است و هرکس دیـن خـود را   

هاي شنی بنـا شـه اسـت، شـاید چنـین       بران دانش بنیان نهد، مانند کاخی خواهد بود که بر پایه
ند، ولی چنـین عملـی بزرگتـرین جنایـت بـر      اشخاصی این عمل را با نیت نیک انجام داده باش

شان بود؛ چرا که این عمل موجب ستیز شومی بین دیـن و علمـی گردیـد کـه      خودشان و دین
نهایتاً به شکست نافرجام دین انجامید؛ دینـی کـه بـا دانـش بشـري کـه در آن حـق و باطـل و         

ن سـقوط  خالص و ناخالص وجود داشت خلط شده بود، بعـد از آن روحـانیون مسـیحی چنـا    
تر از آن، سرنوشت اروپا بود که کامالً از قیـد   کردند که دیگر هرگز برنخاستند و بدتر و شوم

 دین رها شد.
شد، بلکه آن مطـالبی کـه    هاي مقدس خالصه نمی خیانت روحانیون فقط در مطالب کتاب

و گشت و در بین مردم مشهور بود و بعضـی از تفسـیرهاي تـورات و انجیـل      دهان به دهان می
شناسی که مفسـران تـورات و انجیـل برآنهـا افـزوده       معلومات جغرافیایی و تاریخیی و زیست

را در ردیف تعـالیم  ها  آن رنگ دینی دادند وها  آن را مقدس شمردند، بهها  این ي بودند، همه
و اصول دین که اعتقـاد بـه آن واجـب بـود برشـمردند و هرگونـه مطالـب مخـالف آن را رد         

ها را که هرگز مورد تأیید خداوند نبود،  ها نوشتند واین نوع کتاب زمینه کتابکردند، در این 
تمسک جستند ها  آن ) نامیدند و شدیداً بهChristian topographyنگاري مسیحی ( مکان

 .باور نداشت تکفیر کردندها  آن و هرکس را که به

 ستم کلیسا نسبت به علم
ي اروپـا منفجـر شـد و     شان عقـل و اندیشـه  ها همه درست در عصري رخ داد که آتشف این

دانشمندان علوم طبیعی زنجیرهاي تقلید دیین را شکستند، نظریات جغرافیایی کلیسا را کـه در  
پرده مورد انتقاد قرار دادند و از این که به صورت غیبـی و   هایشان بود، با صراحت و بی کتاب
هاي علمی و تجربیات خـویش   د و یافتهایمان و باور ندارند، پوزش طلبیدنها  آن بسته به چشم

را علنی کردند. اینجا بود که کلیسا قیامتش برپا شد و مردان صاحب نفوذ آن که زمام امور را 
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در دست داشتند به تکفیر دانشمندان پرداختند، خون و اموال آنان را در راه دین مسیح حـالل  
دینان را کـه   قول پاپ آن ملحدان و بی هاي تفتیش عقاید را برپا کردند تا به دانستند و دادگاه
کیفر دهند. کلیسـا   اند، ها، غارها و کشتزارها پراکنده شده ها، جنگل ها، دشت در شهرها، خانه

زد،  کردن هرکس که در جهان مسیحیت بر ضد کلیسا نبضش می در این مسیر براي قلع و قمع
 نهایت کوشش خود را به کار برد.

ــ  ــول و ع ــا در ط ــان کلیس ــس جاسوس ــدند، نف ــده ش ــور پراکن ــاي رض کش ــان ه ــا انس را  ه
کردنـد. دانشـمندي    شـان را تعقیـب مـی    کردنـد و افکـار و خیـاالت    شمردند و کنترل می برمی

 گوید: مسیحی می
 ».شد که مسیحی باشد و به مرگ طبیعی بمیرد کسی یافت نمی«

ار تن بـوده  ها کیفر کردند سی صد هز شود که شمار کسانی که این دادگاه زده می تخمین
است. از میان این تعداد سی و دو هزار تن زنده زنده سوزانده شدند، دانشمند معـروف علـوم   
طبیعی، برونو، نیز جزو آنان بود، کلیسا از وي انتقـام گرفـت، آن هـم بـه جـرم ایـن کـه ایـن         

ه ها بود و به این دلیل حکم قتلش را صادر کرد و دستور داد ک دانشمند معتقد به کثرت جهان
 اي از خون او بر زمین نچکد، یعنی این که زنده زنده سوزانده شود. قطره

) به قتل رسید؛ چون معتقـدب ود  Galileoهمچنین دانشمند مشهور علوم طبیعی، گالیله (
 گردد. که زمین به دور خرشید می

 انقالب نوگرایان
به پا خاسـتند و   ي صبر نوگرایان و روشنفکران لبریز شد و در چنین شرایطی بود که کاسه

کاران قدیم قیام کردند و عقیده، فرهنـگ، علـم،    علیه روحانیون و نمایندگان کلیسا و محافظه
شد، شدیداً مورد تنفر قرار دادند، نتیجـه ایـن شـد     نسبت داده میها  آن اخالق و ادب را که به

دیـن مبـارزه   ي دوم بـا خـود    ي نخست با مسیحیت به ستیز برخاستند و در مرتبـه  که در مرحله
 کردند.
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رهبران و دانشمندان علوم طبیعی و عقلی در یک جبهه و رهبران دین مسیح و یا به عبارت 
اي دیگر متشکل شدند که این به طور مطلق جنگی  تر زمامداران دیانت بولس در جبهه صحیح

مانند دو زن یک اي نشان دادند که علم و دین  تمام عیار بین علم و دین بود. انقالبیون به گونه
شوهر هستند که باهم سازش ندارند و عقل و نظام دینی متضاد یکدیگرند که با یکدیگر جمع 

شوند و هرکس یکی از آن دو را بپذیرت، باید به دیگري پشـت کنـد و هـرکس کـه بـه       نمی
هاي پاکی را کـه در راه علـم و    اولی ایمان آورد باید به دومی کفر ورزد، زمانی که آن خون

هـاي   گنـاهی را کـه بـه سـبب سـنگدلی و وسوسـه       هـاي بـی   قیق ریخته شده بود و آن جانتح
آوردنـد، در پـی آن روحـانیون کلیسـا در نـزد آنـان بـه         قربانی شـدند، بـه یـاد مـی     روحانیون

باریـد و   شان اخگر مـی  هاي شدند که از چشم اي تبدیل می هاي عبوس، تیره و چروکیده چهره
هایشـان   هایشان سبک و خوار بود، این جا بود کـه قلـب   ود و عقلشان تنگ و خفه ب هاي سینه

بستند که براي همیشه از آنان و آنچـه را کـه    گردید و با خود عهد می سخت از آنان بیزار می
اي جاودانـه بـاري    ي آن هستند، متنفر باشـند و ایـن توصـیه را بـه صـورت کلمـه       آنان نماینده

 شان باقی گذاشتند. آیندگان

 شان نقالبیون و عدم تحقیقاشتباه ا
ي خردورزي و مطالعه، صـبور و باپشـتکار نبودنـد و آن قـدر      انقالبیون روشنفکر در زمینه

فروتن و متین و خردمند و کوشـا نبودنـد کـه بتواننـد دیـن را از زمامـداران انحصـار طلـب و         
 اندیشـی،  طلب آن بازشناسند و تعهـد و مسـؤولیتی کـه ناشـی از دیـن اسـت و خشـک        قدرت

گشت، تفاوت قایل شوند،  اي که به زمامداران کلیسا باز می جهالت، خودرأیی و الگوپردازي
ي خرما به دور نیاندازند، اما شـتابزدگی، عـداوت و دشـمنی     بدین سبب دین را همچون هسته

با روحانیون دینی فرصت مطالعه در امور دینی و تحقیق در شـأن و منزلـت آن را ماننـد اکثـر     
 شان گرفت. ر عصرها و شهرهاي مختلف از دستانقالبیون د

اشتباه دیگر مخالفان کلیسا این بود که آنان در جستن و خواستن آن قدر صداقت نداشتند 
اندیش نبودند که به دین اسالم بنگرنـد؛   و آن قدر خیرخواه ود و امت خویش و آن قدر فراخ
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توانست آنان را از ایـن بحـران    کردند و می هاي هم عصر آنان از آن پیروي می دینی که ملت
 برهاند:

﴿ ِ ُمرُُهم ب
ۡ
ّيَِ�ِٰت ٱَو�ُِحلُّ لَُهُم  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ

�َِث ٱ  ].157األعراف: [ ﴾ۡ�ََ�ٰٓ
برایشـان  هـا را   دارد و پـاکیزه  دهد و از کار زشت بـاز مـی   آنان را به کار نیک دستور می«

 .»سازد ها را برآنان حرام می کند و ناپاکی حالل می
هاي صلیبی بین مسـیحیان در غـرب و مسـلمانان     ولی تعصب جاهلی و موانعی که با جنگ

در شرق به وجود آمده بود و همینطور تبلیغات کاهنان و مردان کلیسا بر ضد اسالم و صاحب 
 ها و تحقیقات و کمبود اشتیاق به نجات ختیوالسالم، و عدم تحمل سا ةرسالت آن علیه الصلو

هـاي مسـلمانان در تبلیغـات     اخروي و نپرداختن به زندگی بعد از مرگ و نیـز کمبـود فعالیـت   
عواملی بود کـه مـانع پیوسـتن اروپاییـان بـه دیـن       ها  این ي اسالمی و نشر اسالم در اروپا، همه

ه اسالم مانند نیاز انسان مارگزیده اسالم و تمسک به آن شد؛ آن هم در شرایطی که نیازشان ب
 به پادزهر بود.

 گري گیري غرب به سوي مادي جهت
داد، تحقق یافت و غرب با تمام وجود اعم از عقیده، هدف،  به هرحال آن چه نباید رخ می

گـري روي آورد،   روح، عقل، اخالق، اجتماع، علم، ادب، سیاست و حکومت به سوي مادي
گیـري آرام آرام بـود، ولـی ایـن حرکـت تـدریجی، بسـیار قـوي،          جهـت هرچند در ابتدا این 

اي  دار و ژرف بود. دانشمندان فلسفه و علوم طبیعی بـه پـا خاسـتند و بـه جهـان بـه گونـه        ریشه
گفتنـد: نیرویـی مـاوراي طبیعـت و مـاده       نگریستند که هیچ خالق و مدبري وجود نـدارد. مـی  

ها و آثارش  محض جهان طبیعی را تفسیر و پدیده ي مکانیکی وجود ندارد. دانشمندان از دیده
خواندنـد و هرگونـه پـژوهش و     کردند، این روش را نگاه محض علمی مـی  جویی می را علت
دانستند که از نگـاه   اي را که معتقد به وجود خدا و ایمان به آن بود، روشی تقلیدي می اندیشه

گرفتنـد و سـخت    به ریشـخند مـی   آنان براساس علم و حکمت استوار نبود. بدین سبب آن را
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هـا و   دادند، در نتیجه تفکر و روشی که آنان برگزیده بودنـد و پـژوهش   مورد تمسخر قرار می
پذیرفتنـد   هاي ایشان به جایی رسید که هرچیزي را که ماوراي حرکت و ماده بود نمی نگرش

شـمردنی و  پـذیر،   ي حس و آزمـایش خـارج بـود و سـنجش     و از ایمان به چیزي که از دایره
زدند. پس بنابر حکم طبیعت و به طریق لزوم، ایمان به خدا و ماوراي  داراي ابعاد نبود، تن می

ي آن  توانست آن را در کند و علـم از مشـاهده   طبیعت جزء فرضیاتی قلمداد شد که عقل نمی
و علنـاً   هاي بسیار مدیدي وجود خدا را انکار نکردند ناتوان بود. ناگفته نماند که آنان تا مدت

به دشمنی با دین نپرداختند و همگی آنان در مقابل دین قیام نکردند، ولی روش تفکـري کـه   
ها و تحقیقات شان اتخاذ کرده بودند، این امکـان را   برگزیده بودند و موضعی که در پژوهش

ي ایمان به غیب اسـتوار بـود و اسـاس آن     کرد که این نوع تفکر و دینی که بر پایه فراهم نمی
وحی و نبوت و دعوت و سخنش زندگی آخرت بود، با یکدیگر توافق پیدا کنند. هیچکـدام  

پـذیر، شـمردنی و داراي    گرفتنـد و سـنجش   از این موارد در قلمرو حس و آزمایش قرار نمـی 
 مساحت نبود، به این دلیل بود که آنان همواره در عقاید دینی دچار شک و تردید بودند.

 سین مرحلهي در واپگر رسوایی مادي
جو و حیات مـادي و   گرایی ستیزه ي مادي رهبران نهضت علمی اروپا تا چندین سده نظریه

رسوم دین مسیح را با تقلید یا با اثر پذیري از محیط حاکم در جهان مسـیحیت و یـا بـه سـبب     
رعایت مصالح مردم و اجتماع که متقضی بقاي نظام دنی هرچند به صورت ظاهري بود جمـع  

در عصر اخیر این دانمشند رسوا شدند و به سـبب شـتاب حرکـت تمـدن مـادي و       کردند. می
گرایـی   ها و درماندگی آن از همگامی بـا تمـدن، جمـع بـین مـادي      ماندگی دین و سنت واپس

محض و رسوم دینی مسیح سـخت دشـوار شـد، و از آنجـایی کـه جمـع بـین آن دو مسـتلزم         
نیاز از تحمل چنین مشکالتی بودند، نهایتاً  بیا ه آن ها و اتالف وقت بود، و ها، دشواري مشقت

 شان برداشتند و از هرنوع نزاکت و ادبی درآمدند. ي نقاب نفاق را از چهره

 گري و دعوتگران آن سپاهیان مادي
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شناسان و سیاسـتمداران در تمـامی اروپـا بـه پـا       نویسندگان، مؤلفان، ادیبان، معلمان، جامعه
گري و پاشاندنِ زهر آن در عقل و قلـب ملـت پرداختنـد و     ماديخاستند و به دمیدن در صور 

جویی  ي لذت ي منفعت طلبی و گاه فسفه گري تفسیر کردند گاه فلسفه اخالق را از نگاه مادي
 – 1469کردنـد و سیاسـتمدارانی همچـون ماکیـاول فالرنسـاوي (      را تزریق مـی  )1((اپیکوري)

است و تقسیم اخالق به اخالق شخصی و اجتماعی از ابتدا براي جدایی دین از سی )2(م) 1527
ي شخصی باشد  گفتند: اگر وجود دین ضروري است، باید یک قضیه کردند، و می دعوت می

و شایسه و الزم نیست که دین در امور سیاسی و دولتی دخالت داده شود. دولت در نزد آنـان  
ي متـدین و  هـا  انسـان  د وتر از هرچیزي بود و موضوع مسیحیت زندگی آخرت بو برتر و مهم

صالح هرچند براي کلیسا مفید هستند، اما وجودشان براي دولت هیچ نفعـی نـدارد، چـرا کـه     
تواننـد احکـام دینـی و مبـادي اخالقـی را زمـانی کـه         آنان مقید به احکام دینی هستند و نمـی 

ه اخـالق  مصلحت جز آن را اقتضا کند، کنار بگذارند. پادشاهان و فرمانروایـان بایـد مـزین بـ    
کــرد، نبایــد از  ایجــاب مــی روباهــان باشــند و در صــورتی کــه کــوچکترین مصــحلت دولــت

شکنی، دروغ، خیانت، مکر و نفاق، واهمه و پروایی داشته باشند. نهایتاً عوامل بسیاري از  پیمان
پرستی و نژادگرایی که میراث دیانـت قـدیم بـود، در موفقیـت ایـن دعـوت تـأثیر         جمله وطن

ن، مؤلفان و صاحبان ذوق و قریحه و تیزهوشان خصوصاً در انقالب فرانسه و بعـد  داشت. ادیبا
از آن، انقالبی بر ضد اخالق قدیم و نظم اجتماعی پدید آوردند، گنـاه را بـراي مـردم زینـت     

هـا از هرگونـه قیـد و بنـد و      آمـدن سرشـت   بنـدوباري و بیـرون   بخشیدند، دعوت به سـوي بـی  
یتی را همه جا گسترش دادند، زندگی حیوانی محض و ارضاي درآمدن فرد از هرگونه مسؤول

پیش از میالد زاده شد. وي شاگرد  341ي اپیکوري، به سال  اپیکور، فیلسوف یونانی و بینانگذار طریقه -)1(
لذت خیر مطلق است و تمام گفت:  دانست و می اکسنوکراتس بود، اپیکور لذت را غایت مطلوب بشر می

 پیش از میالد درگذشت. (د. ن.) 272یا  270کارهاي ما باید متوجه کسب آن باشد. اپیکو به سال 
دان و سیاستمدار ایتالیایی، وي در امور سیاسی معتقد بود که باید تنها رسیدن به  ماکیاول نیکول، تاریخ -)2(

هدف را در نظر گرفت و رعایت اصول اخالقی در این مرد ضروریت ندارد، روش وي به نام ماکیاولیسم 
 ت. (د. ن.)باقی مانده اس هنرجنگو  تیتلو، شاهزادههاي  معروف شد. از وي آثاري به نام
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شهوات و تاراج مسرات و شتاب به سوي طیبات را ترویج کردنـد و در ارزش نهـادن بـه ایـن     
روي  تالش براي هرگونه آنی و نفع مادي ظاهر و محسوس، بیش از حد زیاده زندگی مادي و

 کردند.

 اي راستین از تمدن یونانی نسخه
اي حقیقـی از زنـدگی یونــان و روم    هــاي نـوزدهم و بیسـتم نمونــه   ا در سـده زنـدگی اروپـ  

پرست و جاهلی است و سرشت اروپا که مسیحیت شرقی آن را مغلوب کرده بـود دوبـاره    بت
 تازه شد.

هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد که وجود اروپاییان امـروز، از یونانیـان و رومیـان آن    
گیرد که معتقد به دینی خالی از معنویـت بودنـد؛    ر سرچشمه میهاي اروپایی دیگ موقع و نسل

 چنانچه دکتر هاس در شرح تمدن یونان این نکته را مورد توجه قرار داده است.
دینـی و کمبـود    گفت، در اروپاي امروزي نیز بـی  ي یونانیان می همانگونه که لکی در باره

عـب و خوگشـذرانی در زنـدگی    خشوع و تالش براي انجـام اعمـال دینـی و کثـرت لهـو و ل     
ي وضعیت دینی اسـت کـه اروپـا بـه آن گرفتـار شـده اسـت. ایـن          گر است و این نتیجه جلوه

وضعیت به هیچ وجه با کرنش و نیایش براي خدا و تالش براي عبادت او سازگار نیست، این 
ي نظریات و اهافی است کـه دانشـمندان علـوم طبیعـی و حکمـت بـه آن        وضعیت دینی نتیجه

ي مــردم نیــز آن را پذیرفتنــد و  ســت یافتنــد و آن را بــه عمــوم مــردم اعــالن کردنــد و تــودهد
 جایگزین دین کردند.

هـاي   ها به آتـش، بـه سـوي لـذت     سرانجام اروپاییان همانند هجوم تشنگان به آب و پروانه
شـان، بـه    هاي آن با دستان زندگی شتافتند و حرص برچیدن محصوالت زندگی و کندن ثمره

گـف، رسـیدند. همچیـنن     اوصافی که سقراط از جمهوري یونان در عصـر خـویش مـی    همان
شک در دین، اضطراب در عقیده، استخفاف به نظـام دینـی و احکـام و رسـوم آن، در اروپـا      

 محرز است، همانگونه که در روم بعد از روشنفکري و پیشرفت دیده شد.
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 گري است نه مسیحیت دیانت اروپاي امروز مادي
در این نیست که دین امروز اروپاییان که بر قلب و احساسات آنان چیـره و بـر    هیچ کشی

گري است نه مسیحیت. هرکس روح اروپایی را شـناخته باشـد    ارواح شان حاکم است، مادي
ها به اروپا رسیده باشد و فریـب   داند و هرکس که از نزدیک و از طریق کتاب این نکته را می

را انجـام  هـا   آن افزایـد و ملـت جهـت آرامـش و تنـوع      دولت مـی مظاهر دینی را که بر ابهت 
هـاي   دهد، نخورده باشد و همینطور فریب دایدار آنان از کلیسـاها و حضورشـان در مکـان    می

 کند. مقدس را نخروده باشد، حتماً این نکته را درك می
اسالم بر این حقیقت را به طور و واضح استاد آلمانی تازه مسلمان، محمد اسد در کتـاب  

 نویسد: کند و می بیان می سر دو راهی
کنند و  شکی در این نیست که در غرب بعضی از افراد، طبق راه و روش دینی زندگی می«

شان سازش دهند، این دسـته بسـیار    کوشند عقاید خود را با روح تمدن ورزند و می اندیشه می
دمکرات و چه فاشیسـت باشـد،    اندك هستند، زیرا در اروپا یک فرد چه مادي گرا باشد، چه

چه امپریالیست و چه کمونیست، کارگر عادي باشد یا فردي روشـنفکر، متوجـه یـک هـدف     
است و آن پیشرفت مادي است، اعتقاد دارند که هیچ هدفی در زندگی جز این که انسـان در  

از قید نهایت راحتی قرار داشته باشد وجود ندارد. به تعبیر امروزي در جستجوي آزادي مطلق 
هـاي بـزرگ،    و بندهاي طبیعت هستند؛ اما کلیساهاي ایـن دیـن، در حقیقـت همـان کارخانـه     

هـاي رقـص و مراکـز تولیـد بـرق اسـت. علمـاي ایـن          هاي شیمیایی، خانه سینماها، آزمایشگاه
هاي تجـاري   ها، مهندسان، نمایندگان، ستارگان سینما، مدیران شرکت کلیساها، رؤساي بانک

اي هستند که همواره داراي رکودهـاي جهـانی هسـتند،     ان و اشخاص برجستهو صنعتی، خلبان
هـاي   جویی مشخص است؛ یعنی پدیدآمدن طیـف  ي این حرص بر قدرت و آز بر لذت نتیجه

بردن و نبرد با یکدیگر هستند؛  رقیب و غرق در سالح و تجهیزات نظامی که آماده براي از بین
مصالح آنان با یکدیگر اصطکاك پیدا کند، امـا در بعـد   ها و  به ویژه زمانی که هواها و هوس



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   290

دانـد و   اي از انسانیت اسـت کـه فضـیلت را در سـود عملـی مـی       ي آن ظهور طبقه تمدن نتیجه
 .)1(»الگوي کامل و فارق بین خیر و شر در نزد او فقی پیروزي مادي است و بس

فکـري آن جـایی   هـاي   تمدن غرب با شدت و صراحت منکر خدا نیست، ولی در برنامـه «
اي از شناخت الهـی نیسـت و اروپاییـان خـود را      براي خدا وجود ندارد، و معتقد به هیچ فایده

 .)2(»دانند نیازمند به خدا نمی
ممکن است بگویید: چون محمد اسد تازه مسلمان است و چون از مسیحیت به اسالم و از 

هـا   نگرد، پس ایـن شـهادت   یت میاروپا به شرق اسالمی انتقال یافته، با چشم حقارت به مسیح
که او در مورد جایگاه دین در زندگی اورپاییان بیان کرده است، ارزش چندانی ندارد، ولـی  

ترین نویسندگان انگلیسی در دست  تر از یکی از بزرگترین و برجسته شهادتی گویاتر و صریح
نش حاضـر نیسـتند   کند دین الهی در اکثر مراکز رو به افول اسـت و مردمـا   است که ثابت می

 خود را مسیحی بدانند.
ي فلسـفه و روانشناسـی در دانگـاه لنـدن در کتـاب       ) ریـیس دانشـکده  Joadاستاد جـود ( 

)Cuide to modern wickedness:گفته است ( 
سـال داشـتند سـؤال     20آموز پسر و دختري که کمتر از  من از بیست نفر دانشجو و دانش«

امل مسیحی هستید؟ جز سه نفر کسی دیگر پاسخ مثبت نداد کردم: چند نفر از شما به معناي ک
ده نفر باقی با کمال صـراحت   ایم، و هفت نفر گفتند: ما هرگز تاکنون به این مسئله فکر نکرده

گفتند: ما دشمن مسیحیت هستیم، من معتقدم که این نسبت در بین کسـانی کـه بـه مسـیحیت     
ــد، اســتثنایی و  ایمــان دارد و متــدین هســتند و کســانی کــه در مــور  د آن هــیچ ادعــایی ندارن

شـد،   سال پیش این پرسش در مورد چنین جماعتی مـی  50یا  30آور نیست. آري، اگر  تعجب
) Canon Barryکرد. بنابراین، کسانی کـه بـا کنـون بـاري (     ها متفاوت بود و فرق می پاسخ

ات دهد، بسیار تواند جهان را نج کنند که یک نهضت بزرگ مسیحی می نظرند و گمان می هم

)1(- Islam at the cross roads p.50 fifth Edition 

)2(- Islam at the cross Roads, p.40 
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بینم که او را تأیید و تصـدیق   ي وي نمی و من طرفداري براي عقیدهاند  اندك و رو به کاهش
ها  هاي خود اوست. و اغلب خواسته صرفاً براساس رغبت و خواستهاش  کند، جز این که نظریه
اکنـون  آورند. حاالت و آثاري کـه   شوند، اما مدرك و سند پدید نمی موجب ایجاد افکار می

رود،  میر و از بین مـی  ي آن است که کلیسا در قرن آینده می در اروپا حاکم است نشان دهنده
 کنم: براي شاهد مطلب این خبر را از یک روزنامه براي شامل نقل می

هاي کهنه را به  سالگی دستگاهی اختراع کرد که با آن کاغذهاي تورات 77مردي در سن 
ي کردیـف   کند. این دسـتگاه را در کارخانـه   دار از آن تهیه میهایی لطیف و اوراق بها اوراق

)Cardiff factoryهاي قدیمی تـورات،   ي دیگر کار گذاشت و با نسخه ) و هشت کارخانه
هـایی را در زنـدگی    ها و مشقت ساخت، این مخترع پس از این که سختی ي جنگی می اسلحه

 دست آورد.تحمل کرده بود توانست ثروت سرشاري از این راه به 
اي  ها و روحانیونی مانند کانون باري و دیگران با جمله را با خطاب به کشیشاش  استا مقاله

 .)1(»این گوشزدي باشد براي کسانی که گوش شنوا دارند«برد:  زیبا از تورات به پایان می
 نویسد: ) میPhilosophy for our Timesاستاد در کتاب دیگر خود (

اي کـه پـول و آز بـر عقالنیـت انگلسـتان اسـتیال یافتـه اسـت؛ چـون رغبـت بـه             چند سده«
ترین عامل براي آبادي شهرها و بـه کارگمـاردن مـردم اسـت و نیـز       آوردن ثروت قوي دست

شود، زیادبودن و کثرت آن نیز مقیاسی براي برتـري   ثورت با تملک و استیالیافتن حاصل می
ــه دســت  ــراي ب ــو   آوردن آ اســت و ب ــات، نمــایش، ســینما و رادی ــد از راه سیاســت، ادبی ن بای

هـاي کلیسـا    پرستی آن قدر واج پیدا کرده که گاهی در منبرها و خطابه برداري کرد، پول بهره
آوري مـال و حفـظ آن ترغیـب     شـود کـه مـردم را بـراي جمـع      در هر سال و ماهی شنیده مـی 

پرسـتی و   کسانی هستند که حـس پـول  هاي متمدن  ملت –شان  از دیدگاه –کنند؛ چرا که  می
 اندوزي آنان ترقی کرده باشد. ثروت

)1(- Guide to modern Wickedness p.114 – 115 
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پرستی با عقاید دینی ما سازگار نیست؛ زیرا دیـن فقـر را سـتایش و     ناگفته پیداست که مال
شدن از ثروتمند تواناتر است. حکمت  گوید: فقیر براي صالح کند، و می ثروت را نکوهش می

خدا و ورود به بهشت سازگارتر است، ولی مردم این حقیقت که فقر با عبادت اند  و دین متفق
دهنـد و همیشـه ثـروت حاضـر را بـر       پذیرنـد و رغبتـی نشـان نمـی     دینی و عمل به آن را نمـی 

برنـد کـه اگـر آنـان در آخـر       دهنـد و گـاهی گمـان مـی     هاي بهشت موعود ترجیح مـی  نعمت
انـدازکردن   هاي دنیـا بـا پـس    لذت ها و عمرشان در دنیا توبه کنند، همانند اکنون که از خوشی

 مند شوند. هاي آخرت نیز بهره توانند از خوشی جویند، می ها کام می هایشان در بانک دارایی
) در کتاب خود چنـین مجسـم   Sammuel Burlerي این دسته را سموئیل بتلر ( اندیشه

 کرده است:
ستی را با یکـدیگر جمـع   پر توانیم خداپرستی و پول گویند: ما نمی بعضی از نویسندگان می

کنیم، من قبول دارم که این کار آسان نیست، اما کدام یـک از کارهـاي ایـن جهـان سـاده و      
 آسان است که جمع بین پول و عبادت خدا آسان باشد؟!

در اصول باهم تفاوت داریم، اما حقیقت روشن این است کـه بـه راسـتی مـا پیـرو       هرچند
و عقیـده  ایم  ي مال شده یم؛ زیرا ما از ژرفاي دورن دلباختهي بتلر و از طرفداران او هست عقیده

هاست و همـین توجـه شـدید بـه ثـروت       داریم که ثروت مقیاس عظمت اشخاص و حکومت
 موجب ظهور دو عقیده که اهمیت تاریخی بزرگی دارند، شده است:

پیـروان  ي نوزدهم میالدي رواج یافت.  نخست؛ عدم دخالت اقتصادي: این عقیده در سده
گـذاري کنـد و بـه فکـر      ها پایـه  آن معتقد بودند که بشر باید کردار خود را بر باالترین منفعت

جلب نفع باشد؛ زیرا مقصود از زحمت و کارهاي دنیا لذت و عواطف روحی و قلبی نیسـت،  
 بلکه هدف اصلی از کار و کوشش، لذت از ثورت است.
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 )1(یستم رواج داشت و منتسب به مارکسب ي دوم؛ ساماندهی اقتصادي: این عقیده در سده
است. این باور بر این مبنا استوار است که نظام اقتصادي انسان براساس احتیاج مادي اوست و 

آورد و  همین نظام اقتصادي است که اخالق، ادبیات، دین، منطق و حکومت را به وجـود مـی  
آوري  شد و بـراي جمـع   ول واقع نمیاگر عالقه به مال در نهاد مردم نبود، این دو مبدأ مورد قب

 .)2(»ورزیدند شدند و به آن اهتمام نمی ي آن نمی کشیدند و دلباخته ثروت زحمت نمی
 نویسد: در جاي دیگر از این کتاب می

اي است که هر مسـئله   ي زیستی که در این عصر سر برافرشته و حاکم است، نظریه نظریه«
 ».کند ابی میي شکم و جیب ارزی و موردي را از ناحیه

در درون نـویس مشـهور امرکـایی در کتـاب      ) روزنامـه John Guntherگنـدر (  جون
 نویسد: ) این روحیه را مجسم کرده و به شیوایی این چنین میInside Europe( اروپا
پرسـتند و روز   ) را مـی Bank of Englandهاي انگلـیس (  ها شش روز بانک انگلیسی«

 ».روند هفتم به کلیسا می

 ر طبیعت مادي در اروپامظاه
کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند و وراي لذت و کامجویی و دستیابی به بلندمرتبگی 

کنند و با متانـت بـه او امیـدوار     در زمین به چیزي دیگر معتقد نیستند، خدا را بسیار کم یاد می

کارل مارکس، فیلسوف و اقتصادادن آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم، سوسیالیسم و کمونیسم  -)1(
ه شد، پدرش یک یهودي بود، پس از پایان تحصیالت در دانشگاه شهر م زاد 1818علمی، وي به سال 

ي فلسفه و اقتصاد روي آورد و افکار و عقاید  نگاري پرداخت. پس از آن به مطالعه بن، نخست به روزنامه
شناسی را  ي ماتریالیسم دیالکتیک، اقتصاد و جامعه خود را انتشار داد. مارکس سه مبناي کمونیسم: فلسفه

کرد، وي بر اثر مطالعه در تاریخ تحول و عروج و زوال جوامع، جوامع بشري را به شش دوره مدون 
داري، سوسیالیسم و کمونیسم. مارکس  تقسیم کرد: اجتماع اشتراکی اولیه، بردگی، فئودالیته، سرمایه

 درگذشت. (د. ن.) 1883سرانجام به سال 
)2(- Philosophy for Times pp 338 - 40 
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او تمسـک  هـا متوجـه خـدا گردنـد؟ بـه       نیستند، چگونه ممکن است در مشکالت و نـاراحتی 
کنـد او را یـاد کننـد؟ همانگونـه کـه خداونـد از        را تهدید مـی ها  آن جویند و زمانی که خطر

 کند: بیان میاند  مشرکان که به خداوند ایمان داشته

ۡوٞج كَ  �َذا﴿ لَلِ ٱَغِشَيُهم مَّ َ ٱَدَعُواْ  لظُّ  ].32لقامن: [ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ
گیـرد، خالصـانه خـدا را بـه فریـاد       همچـون کـوه آنـان را فـرا مـی     هاي  هنگامی که موج«

 .»دانند خوانند و عبادت را خاص او می می
شـان در اسـباب ظـاهري و     شدن با توجه به دلباختگی اروپاییان به مادیت و تمسک و غرق

 ي اهللا در مـورد آنـان   که این فرمودهاند  نیازي از خدا، در سنگدلی و غفلت به جایی رسیده بی
 کند: صدق می

ِ  َولََقدۡ ﴿ َخۡذَ�ُٰهم ب
َ
َمٖ� ّمِن َ�ۡبلَِك فَأ

ُ
رَۡسۡلَنآ إَِ�ٰٓ أ

َ
َسآءِ ٱأ

ۡ
آءِ ٱوَ  ۡ�َأ َّ  فَلَۡوَ�ٓ  ٤٢لََعلَُّهۡم َ�َتَ�َُّعوَن  ل�َّ

ْ َوَ�ِٰ�ن قََسۡت قُلُوُ�ُهۡم َوَز�ََّن لَُهُم  ُسَنا تََ�َُّعوا
ۡ
ۡيَ�ٰنُ ٱإِۡذ َجآَءُهم بَأ ْ َ�ۡعَملُوَن َما َ�نُ  لشَّ  ﴾٤٣وا

 ].43 -42األنعام: [

آنـان را بـه    ایم، پیغمبران زیادي گسیل داشتهاند  هایی که پیش از تو بوده ما به سوي ملت«
تا بلکه خشوع و خضـوع کننـد،    ایم، ها گرفتار و به شداید و بالیا دچار ساخته ها و زیان سختی

آینـد] خشـوع و خضـوع کننـد؟ ولـی       آنان چرا نباید هنگامی کـه بـه عـذاب مـا [گرفتـار مـی      
دهند برایشـان آراسـته و پیراسـته     هایشان سخت شده است و شیطان اعمالی را که انجام می دل

 .»است
 ي خداوند عزوجل: و نیز فرموده

ِ  َولََقدۡ ﴿ َخۡذَ�ُٰهم ب
َ
ْ ٱَ�َما  ۡلَعَذاِب ٱأ  ].76املؤمنون:[ ﴾٧٦لَِرّ�ِِهۡم َوَما َ�َتَ�َُّعوَن  ۡسَتَ�نُوا

ما ایشان را به عذاب گرفتار کردیم، اما آنان در برابر پرودگارشان سـر فـرود نیاوردنـد و    «
 .»کرنش و تضرع و زاري نکردند

جنگ و  هاي سران و وزیران در اروپا، در بدترین شرایط ها و سخنرانی هیچگاه در موعظه
کنیـد، همینطـور در اخـالق،     اي از رقت قلب و رجوع به سوي خدا مالحظه نمی مصیبت، ذره
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وران غـرب و   بینیـد و تـازه اندیشـه    ي مردم نیز چنین چیـزي را نمـی   هاي توده کردار و خوشی
داننـد یکـی از    نپـذیري مـی   ي استحکام و قوت قلب و ظلـم  شان این سنگدلی را از زمره ادیبان

کند که ملـت انگلسـتان تسـلیم     زرگ سیاسی انگلستان در پارلمان انگلیس افتخار میرهبران ب
 گوید: شود و براي شاهد سخن خود چنین می هاي زندگی نمی حوادث و سختی

مردان و زنان سنگاپور مشغول رقص و لهو بودند کـه هواپیمـاي ژاپنـی روي شـهر بمـب      «
کان بخورند و رقـص و آواز و پـایکوبی را   ریختند، آنان بدون این که از مکان خودشان ت می

 ».ترك کنند، همچنان به لهو و لعب خود ادامه دادند
 کند: اي که خود در آن حضور داشته نقل می نشینی یک هندي از شب

موقعی که ما مشغول رقص و آواز بودیم، فریاد هولناك آزیـر خطـر، سـکونت منـازل و     «
نشینی گفـت: تکلیـف چیسـت؟ آیـا بـه رقـص        شبکرد، یکی از رفقاي  ها را تهدید می مکان

نشـینی خـود را در حـال     اي گفـت: شـب   ادامه دهیم و یا آن که چلسه را ختم کنـیم؟ دوشـیزه  
سان گذشته از آن باشگاه شبانه در تمـام محلـه صـداي آهنـگ و      دهیم و بدین رقص ادامه می

 .)1(»آواز پیچید
 گوید: این هندي می

کردنـد کـه حمـالت     موقع شروع فـیلم در سـینما اعـالم مـی    از عادات روزانه این بود که «
خواهـد از   رسـد، هـرکس مـی    هوایی شروع شده است، ولی این فیلم ادامه دارد و به پایان می

گاه استفاده کند، از سمت چـپ بـه زیـر زمـین بـرود، مـردم همـان طـور نشسـته بودنـد و            پناه
 .)2(»شد کرد و فیلم شروع می هیچکس از جاي خود حرکت نمی

ي بـزرگ انگلیسـی زبـان هنـد،      ي عکسی که در روزنامه ي انگلیسی در باره یک نویسنده
 گوید: میالدي منتشر شده است می 1942ي  ژانویه 24) که در Statesman( استیتزمن

 .71، ص حمالت هواییدهلوي، آغامحمد اشرف،  -)1(
 .70ص  ،همان -)2(
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ها در روزهاي سخت جنگ به نمایش درآمده است،  آور است که بهترین نمایش شگفت«
ــت،    ــین اس ــز چن ــا نی ــروز در بریتانی ــاخانه ام ــگذرانی، تماش ــالت خوش ــینماها، مح ــا و  در س ه

کند،  ها، بیننده بهترین و برتریت تصویرها را که قبل از جنگ ندیده بود مشاهده می نشینی شب
رونـد از اسـباب سـرگرمی و ارضـاي ذوق هرچـه       آنان که بـراي خوشـگذرانی بـه لنـدن مـی     

 ».بخواهند، موجود است
 میالدي نوشته بود: 1943دسامبر  15ي دیگر در  در شماره

 ».صنعت فیلم در لندن و مسکو رو به ترقی و شکوفایی است«
ترین  و لذت را در سخت هاي تاریخی این نوع پایبندي و اعتیاد به خوشگذرانی شما نمونه

 ساعات و لحظات پایانی عمر جز در یونان و روم باستان، جاي دیگري سراغ ندارید.
را از سـال جدیـد و    ، نخسـت وزیـر انگلیسـان   )1(چرچیلخبرگزاري رویتر داستان استقبال 

خداحافظی با سال گذشته را آنهم در روزهایی دشوار از جنگ که اصوالً انسان به خـدا پنـاه   
 شود، چنین نقل کرده است: آید و سنگدل فروتن می برد، آدم مست به هوش می می

م دیشب که سال تحویل شد و سال جدید سال گذشته را به  1942اول ژانویه  –واشنگتن «
جا گذاشت، چرچیل در قطار رسمی خود که از کانادا به ایالت متحد عازم بود، صـبحگاه بـا   

اي نویشـد و   حالت سرور و مستی با سر چارلز بورتل برخورد کرد. چرچیل شراب را با خنـده 
که ما را به سختی و پیروزي کشانید. در آن لحظه سال کهنـه   م 1941به نام و یاد سال «گفت: 

نگاران و رؤساي قطار، سال جدیـد را بـه چرچیـل     تمام شد و سال جدید تحویل شد، روزنامه
تبریک گفتند. چرچیل دست چارلز بورتل را با یک دست و با دست دیگـر دسـت کـاربورل    

م زاده شد. وي در مصر با کیچنر همراه بود و  1874سروینستون چرچیل، سیاستمدار انگلیسی، به سال  -)1(
ي مجلس شد. دو بار نیز به نخست  م نماینده 1900نگار به ترانسوال رفت. در سال  سپس به عنوان روزنامه
کار  حزب محافظهم وي همچنین رهبر  1955 – 1951و بار دوم  1940 – 1945وزیري رسید، بار اول 

 1965بود، وي در پیروزي متفقین در جنگ جهانی دوم نقش به سزایی داشت. چرچیل به سال 
 درگذشت. (د. ن.)
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خـوانی شـدند.    دن و آوازههارنر را گرفـت و همـه دسـت در دسـت یکـدیگر مشـغول رقصـی       
چرچیل در را باز کرد و گفت: سال جدید بر شما مبارك باد! خداوند پیروزي را به ما عنایت 

) را نوشـت و بـا   Vزدن بودند. چرچیل حرف ( کند! جمع به تندي مشغول آوازخوانی و کف
 ».ي خود گردید شادي و سرور رهسپار درشکه

ها و  عالیم آن و عمل و سیرت دینداران در جنگگري را با روح دینی و ت این روش مادي
 فرماید: لحظات مهم مقایسه کنید، خداوند در قرآن می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئٗة فَ  �َّ ْ ٱَءاَمُنٓوا ْ ٱوَ  ثۡبُُتوا َ ٱ ۡذُكُروا  ﴾٤٥َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  �َّ

 ].45األنفال: [
که با گروهی [از دشمنان در میدان کارزار] رو به رو شدید پایداري  اي مؤمنان! هنگامی«

 .»کنید و بسیار خدا را یاد کنید [در دنیا] پیروز و [در آخرت] رستگار شوید
خود در  ابن هشام در سیره )1(شد آمدن مشکلی مشغول نماز می موقع پیش صپیامبر اکرم 

 جنگ بدر به نقل از ابن اسحاق نوشته است: باره
هاي مجاهدان را منظم کـرد و بـه خیمـه بازگشـت. فقـط حضـرت        صف صرسول خدا 
با او همـراه بـود و مشـغول مناجـات بـا خـداي خـود گردیـد و از او طلـب           ابوبکر صدیق 

َـوم ال «فرمود:  پیروزي نمود، در ضمن مناجات خود می
ْ

ِعَصـابََة ايل
ْ
اللَُّهـمَّ إِْن ُ�ْهِلـْك َهـِذهِ ال

اي وجـود   کننـده  یا! اگر امروز این لشکر خداپرست از بین روند، دیگر عبادتبار خدا« »ُ�ْعبَدْ 
 ».نخواهد داشت که تو را عبادت کند

گري شعار تمدن  بنابر عوامل جبري، طبیعی، تاریخی و علمی از دوران قدیم تاریخ، مادي
و هاي جدید علمی و سیاسی در اروپا جز این که بر حدت  و حیات غرب بوده است و نهضت

بسیاري از دانشمندان شرق و غـرب بـه ایـن     اند. شدت این شعار بیافزایند تأثیر دیگري نداشته
نظـر و  از جمله علمـاي شـرق، اسـتاد دانشـور و جهـانگرد، صـاحب        اند؛ حقیقت مهم پی برده

 .رواه أبو داود». إذا حز�ه أمر ص� صاكن رسول اهللا «قال:  عن حذيفه  -)1(
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چنـین   طبـائع اإلسـتبداد  در آغـاز ایـن سـده در کتـاب      )1(بافراست، عبدالرحمن کـواکبی 
 نویسد: می

جوسـت.   ی داراي زندگی مادي، نفس سرکش، مال انـدوز، اسـتعمارگر و انتقـام   فرد غرب«
گویا نزد غربیان از مبادي عالی و عواطف شریفی که مسیحیت شـرق بـه آنـان منتقـل سـاخته      
بود، چیزي باقی نمانده است؛ براي نمونه فرد آلمانی با قساوت قلب شدیدي معتقد اسـت کـه   

فرد آلمـانی فضـیلت را در قـدرت و قـدرت را در     عضو ضعیف جامعه مستحق مرگ است و 
دارد، ولی براي اندوختن ثروت؛ مجد و بزرگواري را دوست  داندغ علم را دوست می مال می

دارد، ولی به خاطر مال. فرد انگلیسی خودپسند و سبکسر است و معتقد است که عقـل در   می
در خدعه و تزویر به مـردم   آزادي، زندگی در نابودي حیا، شرافت در زینت و لباس، و عزت

 ».است
این تصویر حقیقیِ سرشت و اساس اروپا و تحلیلی درست از اخالق غـرب اسـت، گمـان    

ي کـالم،   کنیم که مرحوم کواکبی جز به سبب اجتناب از فروافتادن در دشـواري و اطالـه   نمی
ي  نمونـه جز آلمان و انگلیس به کشورهاي دیگر نپرداخته است و از آلمان و انگلـیس مشـتی   

 خروار از تمام اروپاییان نشان داده است.

 هاي مادي براي حرکات معنوي و علمی هدف
روح مادیت در تمام امور سیاسی، اجتماعی، و اخالقی اروپا که ملت آن در این عصر آن 

اي نوبدان بخشیده بود رسوخ کرده بود؛ تا آنجا کـه هـدف اصـلی در     را تجدید کرده و جامه

هـ . ق زاده شد. پدر  1265عبدالرحمن بن احمد کواکبی، دانشمند و روشنفکر معروف سوري، به سال  -)1(
ي کواکبیه به  وي مدرس جامع اموي بود، کواکبی در مدارس محلی تحصیل کرد. سپس در مدرسه

گویی و ظلم ستیزي او را به زندان افکندند و  تحصیل علوم دینی پرداخت و به سبب صراحت و رك
اش را مصادره کردند. کواکبی پس از آن از سوریه خارج شد و از بسیاري کشورها دیدن کرد و  راییدا

پس از چندي دوري از سرزمین خود، درگذشت. افکار کواکبی در بیدارگري مسلمانان تأثیري ژرف 
 از شهرتی فراوان برخوردارند. (د. ن.) ام القريو  طبائع االستبدادداشت. دو کتاب 
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داراي روحـی مـادي اسـت و آن را بـه      اند، بسیاري از مردم به آن سرگرم شدهعصر اخیر که 
ي  کننـد و هـدف آن مشـاهده    ها و فنون در اروپا تلقـی مـی   عنوان پیشه و فنی مانند دیگر شغل

گفتن ارواح مردگان و بازي و سرگرمی با  و سخنها  آن عجایب عالم ارواح و اطالع از اسرار
ي قلـب،   ي نفـس، تصـفیه   هـا هـیچ پیونـدي بـا تزکیـه      ن پژوهشارواح است، این حرکت و ای

هاي زنـدگی   کرنش براي خدا، عمل صالح، آماده شدن براي مرگ، بردباري در برابر سختی
 گري در شرق اسالمی. و سرکوب نفس ندارد؛ درست برخالف حرکت معنوي و صوفی

کننـد، در   فـدا مـی  شـان را   همینطور در غرب کارهایی که مردم در انجام آن جـان و روح 
نهایت به اهداف مادي مانند مـاجراجویی و انتشـار شـهرت و نـام و آوازه جـاودانگی نـام در       

شـدن و   تاریخ، نمایان و برترشدن در میان مردم و مورد بزرگداشـت و نکوداشـت ملـت واقـع    
شود؛ درست برخالف کارهایی که جهت جلب خشنودي  کردن میهن به وي ختم می مباهات

گیرد و مسلمان در هراس است که مبادا عملش با ریا و خودنمایی، مخلـوط   جام میخداوند ان
 شنود: ي الهی را می شود و در نتیجه حبط و نابود شود. مسلمانان همواره این فرموده

ِ  قُۡل ﴿ ۡخَ�ِ�نَ ٱَهۡل نُنَّبِئُُ�م ب
َ
ۡعَ�ًٰ�  ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣أ �ۡ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  �َّ َوُهۡم  َيا�ُّ

ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا  َّ�
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠٤َ�َۡسُبوَن �

ُ
ِينَ ٱ أ َّ� � ْ فََحبَِطۡت  ۦَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َولَِقآ�ِهِ َ�َفُروا

ۡعَ�ٰلُُهۡم فََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم 
َ
 ].105الكهف: [ ﴾١٠٥َوۡزٗنا  لۡقَِ�َٰمةِ ٱأ

که تالش و تکاپویشـان  اند  آگاه کنیم؟ آنان کسانیبگو: ایا شما را از زیانکارترین مردم «
کنند.  برند که بهترین وجه کار نیک می رود و حال آن که خود گمان می در زندگی هدر می

شان باطـل و   که به آیات پروردگارشان و دیدار او کفر ورزیدند؛ پس در نتیجه اعمالاند  اینان
 .»شویم یل نمیرود و در روز رستاخیز ارزشی برایشان قا هدر می

 ي خداوند عزوجل: نیز این فرموده

﴿ ٓ نثُوًرا  َوقَِدۡمَنا  ].23الفرقان: [ ﴾٢٣إَِ�ٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ

رویم و همه را همچون ذرات غبار  میاند  ما به سراغ تمام کارهایی که آنان در دنیا کرده«
 .»سازیم پراکنده در هوا می
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در مورد مردي که شـجاعانه بجنگـد و دیگـري کـه ریاکارنـه بجنگـد،        صاز رسول اهللا 
 فرمود: صسؤال شد که کدام یک در راه خدا خواهد بود؟ رسول اهللا 

ِ  لَكَِمةُ  تِلَُكونَ  قَاتََل  َمنْ « ُعلْيَا ِ�َ  ا�َّ
ْ
ِ  َسِبيِل  ىِف  َ�ُهوَ  ال  .)1(»وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

 ».جنگد در راه خداستاهللا ب کلمۀهرکس براي 
 فرمود: در دعایش می حضرت عمر بن خطاب 

  َخالًِصا لِوَْجِهك َواْجَعلْهُ  َصاحِلًا لُكَّهُ  َ�َمِ�  اْجَعْل  اللَُّهمَّ «
َ

َْعْل  َوال
َ

 .»َشيْئًا ِ�يهِ  َغْ�ِكَ لِ  جت
 ي آن را به خاطر خود خالص گردان، و در آن ي عمل مرا صالح فرما و همه بار الها! همه«

 ».چیزي براي غیر خود قرار مده
هاي تاریخ  شان، در کتاب داشتنِ عبادت و صداقت تالش صالحان این امت براي نهان نگته

 و سیره مشهور است.

 الوجود اقتصادي ةتصوف مادي غرب و وحد

ي استغراق و فنـا و فراموشـی غیـر     نظر و تفکر مادي اروپا تا حدي پیش رفت که به درجه
م)  1818 – 1883ي کـارل مـارکس (   اي نمونـه شـاهدي از روش و عقیـده   مادیات رسید؛ بـر 

 آوریم: ي کمونیسم می بنیانگذار فلسفه
مارکس معتقد است که نظام اقتصادي روح و بنیان هر اجتمـاعی اسـت و دیـن و تمـدن و     

گویـد: در هـر    ي زندگی و هنرهاي زیبا همه برخالف این نظام اقتصادي است، وي مـی  فلسفه
دورانی از تاریخ روشی خاص براي تولیدات صنعتی وجود دارد و طبـق آن مناسـبات   عصر و 

گیرد، ولی بعد از مدت انـدکی ایـن ارتباطـات اجتمـاعی همـاهنگی و       اجتماعی نیز شکل می
دهند. اینجاست که بعضی از مردم تالش  تولید اقتصادي از دست میهاي  تناسب خود را با راه

ریـزي کننـد و ایـن همـان      ارتباط یک سازمان و نظام جدیـدي پایـه  کنند، براي ایجاد این  می
شود. این در حالی است که مـؤرخ   چیزي است که در تاریخ به انقالب و تحوالت شناخته می

 هاي صحیح. ایت شده در کتابرو -)1(
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شناسد. عـدم شـناخت وي نیـز عجیـب نیسـت؛ زیـرا کسـانی کـه در ایـن           را نمیها  آن ماهیت
کنند غافلند. زیرا کسانی کـه   مبارزه میکنند خود از هدفی که براي آن  ها شرکت می انقالب

کنند غافلند. ولی ایـن   کنند خود از هدفی که براي آن مبارزه می ها شرکت می در این انقالب
امکان براي ما وجود دارد که این معماها را حل کنیم و بشناسیم که ارتقـاي سیاسـی و ایجـاد    

ــام  ــدیالت در نظ ــالحات و تع ــر   اص ــه ب ــی ک ــی و تغییرات ــاي سیاس ــا  آن ه ــیه ــود و  وارد م ش
هـایی جدیـد بـراي اجـراي ارتبـاط       گیرد، چیـزي جـز بـه صـورت     هایی که انجام می پیشرفت

هـاي   اجتماعی نیست که به سبب ایجاد تناسب و سـازگاري بـین ایـن ارتبـاط اجتمـاعی و راه     
هاي تولیدات صنعتی و ارتباطـات   کند. چون تفاوت بین روش ي جدید بروز می تولید به شیوه

هـاي   تماعی که براساس تولیدات صنعتی استوار است همواره وجود دارد. بنـابراین، تـالش  اج
تالف شـدید شـود و بـه اوج    گسترده جهت تطبیق بین آن دو همواره برپاست و زمانی که اخـ 

کند، ولی در صورت عدم شفافیت اختالفات براي ما  خود برسد، به صورت انقالب ظهور می
هـاي   را نفی و انکار کنیم، باید توجه داشت که اختالف بـین روش ها  آن شایسته نیست وجود

شـود؛ چـرا کـه تمـام طبقـات       تولید صنعتی و ارتباطات اجتماعی در جنگ طبقاتی ظـاهر مـی  
 اجتماعی اجزاي نظام اقتصادي هستند.

گیرد که تاریخ بشر جز زمـانی کـه حیـات بشـري در      از این سخنان نیتجه میکار مارکس 
 برد، چیزي جز سرگذشت جنگ طبقات اجتماعیِ مختلف نیست. ت به سر میي طفولی مرحله

کنـد و   ي اقتصـادي، تمـام نـواحی زنـدگی بشـر را انکـار مـی        مارکس اینگونه جـز ناحیـه  
کند و براي دین، اخالق، روح، قلب و حتی عقل هیچ ارزش  هیچگونه توجهی به غیر آن نمی

و انـد   عـاملی از عوامـل تـاریخ   هـا   این دام ازکند که هیچک و بهایی قایل نیست و اعتراف نمی
ها در تاریخ جز انتقـامِ شـکمی از شـکمی دیگـر و نیـز جـز جهـاد و         ها و جنگ تمامی انقالب

هــاي پیشــرفت صــنعت نبــوده اســت. حتــی  تــالش در راه تنظــیم نظــام اقتصــادي جدیــد و راه
ه یکی به مراکز هاي طبقاتی اقتصادي ک هاي دینی نیز از نگاه مارکس چیزي جز جنگ جنگ

هاي تولید دست یافته است و دیگري به رقابـت بـه آن پرداختـه و     ثروت و ابزارهاي آن و راه
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خواهد به سهم خویش دست یابد و اصـالحاتی بـه وجـود آورد و در نتیجـه جنـگ بـروز        می
هـاي بـدر، احـد، احـزاب، قادسـیه،       ي مارکس جنـگ  کند، چیزي دیگر نیست. بنابر نظریه می

را حفظ کرده، باید مشمول همین انگیزه باشد. ها  آن هایی که تاریخ وقایع و جنگیرموك و 
الوجود مـادي   ةي وحد این بود تصوف مادي غرب چنانچه مشاهده نمودید و این است فلسفه

 از آنجایی کـه روح دینـی بـر شـرقیان غالـب اسـت،       الوجود اقتصاد. ةیعنی وحد ها، آن در نز
و در موقـع سـکر و   انـد   وجـود هرچیـزي جـز اهللا را نفـی کـرده      ي وارسـته و مغلـوب  ها انسان

و هنگـامی  ». هیچ موجودي جز اهللا وجود ندارد«دادند که ال مجود إال اهللا؛  خودي شعار می بی
اقتصـادي  ي  که متفکران اروپایی تفکر مادي برآنان غلبه یافت وجود هرچیزي را به جز ناحیه

هیچ موجودي جز شکم و معده وجود «؛ ةالبطن والمعد نفی کردند و شعار دادند: ال مجود إال
کـرد، در   گري شرق انسان را موجودي ملکوتی و آسمانی معرفی مـی  ي صوفی فلسفه». ندارد

کردند، جـز آن کـه او را موجـودي     گرایانِ غرب هیچ توجهی به انسان نمی صورتی که مادي
 دانستند. پرست می حیوانی و شکم

 آن بر افکار و تمدن اي داروین و تأثیر نظریه
ي سیر تکامل انسان ظهـور یافـت و انسـان را حیـوانی      اي که در قرن نوزدهم در باره نظریه

شان نسبت به مسـایل   تکامل یافته نسبت به حیوانات دیگر معرفی کرد، اروپاییان را در دیدگاه
نـوعی  انسان تقویت کرد و بر مشکل افـزود. در ایـن نظریـه انسـان مراحـل مختلـف حرکـت        

) بـه میمـون و از   Amoebaخویش را پشت سر گذاشته است؛ از یک حیوان تـک سـلولی (  
شـوا و قهرمانـان ایـن نظریـه     میمون به ا نسان، تا این که به کمال نوعی خـود رسـیده اسـت. پی   

م  1895) در سـال  Origin of Species( اصل انـواع است؛ کسی که کتابش  )1(داروین

م زاده شد. نظریات وي در  1809دان و بیولوژیست معروف انگلیسی به سال  چالرز رابرت داروین، طبیع -)1(
ها آمده است. طبق دیدگاه داروین تمام موجودات هستی  و دیگر کتاب اصل انواعکتاب معروف 
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روز مجالس و مجامع قرار گرفت. این نظریه توجه جدیدي بود انتشار یافت و به زودي سخن 
ي آن سابقه نداشت؛ سیر تفکـر را واژگـون کـرد و نظـر و      که در مسایل بشري و زیرمجموعه

توجه انسان را در مورد خودش و سرگذشتش از انسانیت به سـمت حیوانیـت برگردانـد. ایـن     
این هستی عنایت الهی وجود ندارد و در  دارد که معتقد شود، در حرکت نظریه انسان را وا می

این آفرینش هیچ علتی جز قوانین طبیعی نیست و ارتقاي موجودات از مراتب زندگی اولیه به 
مراتب عالیه، یک عمـل فطـري تـدریجی و عـاري از عقـل و حکمـت اسـت. انسـان و سـایر          

ي قانن طبیعی بوده  یجهبلکه نت اند، حیوانات در اثر آفرینش ذاتی صانع و حکیم به وجود نیامده
است که در اثر تنازع بقا و قانون انتخاب اصلح که در آفرینش حاکم است، منجـر بـه وجـود    
انسان ناطق و داراي اراده شده است، ناگفته پیداست که تناقض این نظریه بـا عقـل و دیـن در    

ایـن فرضـیه    مبادي، غایات و نتایج فکري و اخالقی و آثار عملی کامالً روشن است و اساسـاً 
گردانـد. بـا    کرد و جایگزین آن می آیین جدید بود که آیین قدیم را از ریشه و اسا منهدم می

ي دارویـن حسـابی خـاص     پیدایش این افکار جدید اگر روحانیون آشفته شوند و باري نظریه
 ناك شوند، تعجبی ندارد. بازکنند و از سرانجام دین در اوپا بیم

 نویسد: بش می) در کتاJoodاستاد جود (
در حال حاضر بسیار براي ما سخت است که حیرت و تجب اجـداد خـویش را در موقـع    «

و نتایجی که دربر داشت، درك کنیم؛ هنگامی کـه دارویـن ثابـت     اصل انواعانتشار کتاب 
ي  کرد ثابت کرده است که عمل تکامل حیـات بـر روي ایـن سـیاره     کرد یا این که گمان می

ي دریایی  ) و ستارهAmoebaر مستمر و متوالی از زمان پیدایش آمیب (زمین همیشه و به طو
)Jelly fishهـاي تکامـل یافتـه کـه برتـرین و بـاالترین اشـکال         هاي اولیه تا شکل ) از شکل

پیوسـته و الینقطـع ادامـه     هـا  انسـان  زندگی هستند، این پیشرفت و تکامل از آمیب تاز مـان مـا  

اند و به شکل و وضعیت فعلی  ل یافتهاند و به مرور زمان تکام نخست شکل و وضعیت دیگري داشته
 م درگذشت. (د.ن.) 1882اند، وي به سال  رسیده
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کردند، پذیرفته بودنـد کـه    زندگی می )1(عصر ویکتوریابرعکس، کسانی که در داشته است. 
اي است از مقام خود فرود آمده است،  انسان نوع مستقلی است و معتقد بودند که انسان فرشته

گفت: انسان چیزي جز میمونی کـه   که میولی زمانی که در مقابل تفکر داروین قرار گرفتند 
نتوانستند تحمل کنند که انسـان بـه جـاي ایـن     ترقی کرده، نبوده است مردمان عصر ویکتوریا 

ي داروین) برایشان خوشایند نبود، از این رو تـالش   ي منزل باشد، این نظریه (نظریه که فرشته
کردند انسان را از توهینی که براساس این عقیده به وي نموده بودنـد نجـات دهنـد و بـه ایـن      

 .)2(»منظور پیشنهاداتی مطرح کردند

 ي تکامل ي مردم به نظریه آوردنِ توده روي
 –ي مـردم   هایی که این نظریه از لحاظ علمـی داشـت، تـوده    ها و کاستی علی رغم ضعف

انگـار مـردم   ي چنـین نظریـه بودنـد.     آن را پذیرفتند. گویی اذهان، آماده –فهمیده یا نفهمیده 
سـنگین بـود   اي را رقیب دین و رجال دین یاقتند، براي رجال دین بسیار مشکل و  چنین نظریه

هـا و   ها، نشریه هاي مردم و یان سیل انبوه از کتاب که با این جریان خطرناك از افکار و سلیقه
ها معارضه کننند. بنابراین، کلیسا در این جنگ وارد نشد؛ حتی مـوقعی کـه دارویـن در     بحث
بدین  د؛دهد، به وي دا م مرد، کلیساي انگلیس بزرگترین افتخار را که به انسان می 1883سال 

ي  محـل دفـن رهبـران دینـی دفـن شـود. نظریـه        )3(ه اجازه داد وي در وست مینسـترابی معنا ک

ي انگلستان بود،  تا هنگام مرگ ملکه 1837م زاده شد. از سال  1819ي معروف انگلستان، به سال  ملکه -)1(
روسیه، وي با پسر عموي خود، پرنس آلبرت ازدواج کرد. وصلت او موجب اتحاد خاندان انگلیس با 

آلمان، یونان، دانمارك و رومانی شد. وي از جنگ کریمه پشتیابین کرد و چون شوهرش مرد مدت سه 
ترین و بهترین ادوار  سال در انزوا به سر برد و سپس از انزوا خارج شد، دوران سلطنت او یکی از طوالنی

 رود. حیات سیاسی و اجتماعی انگلستان به شمار می
)2(- Guide to modern wickedness, pp.235 - 36 

)3(- West minsterabbey ي رجال بزرگ انگلستان است، ساختمان آن  اي در لندن که مقبره صومعه
 ي هفتم میالدي است. (د. ن.) مربوط به اوایل سده
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هـاي   داروین تأثیر ژرفی در اندیشه، فرهنگ، ادب، سیاست، اخـالق و آداب مـردم و انگیـزه   
زندگی کرده است، گذاشت و در تعیین  بازگشت به فطرت و دورانی که انسان آزاد و عریان

آن پـذیرش ایـن دیـدگاه اسـت کـه       منشأ ل انسان و تمامی اعمال و اخالق کههاي کام ارزش
کردن زندگی خانوادگی، نقشی اساسی داشـت، تـا    انسان حیوانی است تکامل یافته، و در تباه

 نویسد: ، چنین میآنجا که اشبرد، از دانشمندان انگلیسی
دانـد و   هیچ چیـز نمـی  در انگلیس نسلی از مردم پیدا شده است که از زندگی خانوادگی «

 ».شناسد جز زندگی حیوانی چیزي دیگر نمی

 گري هاي مادي جنایت
دینی که در آن اخالق و ترس از خداوند عزوجل  گري و تربیت بی از نتیاج ویرانگر مادي

و ایمان به آخرت جایی ندارد، این بود که صاحبان مراکز بزرگ و رجال سیاست و مسؤوالنِ 
شـوند کـه بزرگتـرین جنایتکـاران جهـان از       هایی را مرتکب می نایتمردم در بعضی مواقع ج

ي خود را به نام مصاحل پوچ سیاسی کشور و  زنند. آنان این اعمال وحشیانه تن میها  آن انجام
یکــی از بزرگتــرین  شــوند. ملــت و بــه خــاطر ریاســت شخصــی یــا ســود مــالی مرتکــب مــی 

ي  بت شده این اسـت کـه انگلـیس در بـاره    هایی که در تاریخ بشر از سنگدلی و ظلم ث جنایت
بنگال هند کار را به جایی رساند که مردم آن را در یک گرسنگی و قحطی سـاختگی و غیـر   

هـاي کـوچکی کـه در     ها براي فشار به مردم هند از استفاده از قـایق  معمولی فرو برد. انگلیسی
اك عمـومی بنگـال بـرنج    رفت، جلوگیري کردند. به دنبال آن چون خور شالیزارها به کار می

آوري کنند و دچـار قحطـی سـختی شـدند، مقـدار انبـوهی از        ، نتوانستند محصول را جمعبود
در اختیار مردم نگذاشتند تا این ها  آن حبوبات را براي سربازان خود ذخیره کردند و چیزي از

دنـد؛ در  که سرانجام همه فاسد شدند و از بین رفتند، صـدها هـزار انسـان نیـز از گرسـنگی مر     
هـاي رفـت و آمـد بـاز بـود و قطارهـا صـبح و عصـر          حالی که حبوبات در کشور بسیار و راه

توانست کشورهاي دیگـر را نیـز    خیزي بود که حتی می کردند، هند شکور حاصل حرکت می
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گردان بودند و  ي این فشارها به خاطر این بود که مردم از خدمت سربازي روي سیر کند. همه
 ي کشور ناکام است. ه دولت خودگردان در ادارهتا نشان دهند ک

م نسـبت بـه اعمـال فشـارهایی کـه بـر        1947لُرد ماونت لتین، حاکم انگلیسی هند در سال 
هایی کـه   ها و نقشه کرد. اخبار توطئه شد توجهی نمی مسلمانان دهلی و پنجاب شرقی وارد می

شـد و او را از وقـوع یـک     د مـی شد، به او گوشـز  بر ضد مسلمانان این ناحیه تدارك دیده می
توجه بود و خـود را بـه خـواب غفلـت      کردند، اما او همچنان بی آشوب خطرناك خبردار می

زده بود؛ چون مسلمانان به او رأي نداده بودند و مثل مردم هند او را به عنوان حاکم پاکسـتان  
ها و  با این ناامنی خواست انتخاب نکرده بودند، از طرف دیگر چون خود عامل استعار بود، می

ها عمالً ثابت کند که این ملت شایستگی استقالل ندارد و باید در نظم و امنیـت زیـر    اغتشاش
ي خطرناك بشري که تاریخ نظیرش را به خود  ي انگلیس باشد. چنین شد که آن فاجعه سلطه

دولـت   ندیده است، پدید آمد. تأیید واشنگتن و رئیس جمهور امریکا نسبت بـه صهیونیسـم و  
اي بـرآن گرفتـه    هاي عربـی کـه هـیچ خُـرده     ي دولت اسرائیل در فلسطین و رویارویی با قضیه

هـا   آن شد آنهم جهت کسب عطوفت یهودیان و استفاده از نفوذ سیاسی، مالی و فرهنگی نمی
اي اسـت کـه بیـانگر     هاي بزرگ غربی بر تجاوز و دشمنی، قضـیه  و همچنین همکاري قدرت

ي ایـن اسـت کـه چـرخش زنـدگی       دهنـده  اروپا و امریکاست و نشـان  ضعف اخالق بزرگان
 سیاسی در این کشورها براساس منافع است نه اصول و مبانی.



 
 
 

 :فصل دوم
 پرستی در اروپا گرایی و میهن ملی

 پرستی گرایی و میهن ملی ویت عنصرقفروپاشی و شکست کلیساي غرب، عامل ت
گرایـی و توجـه زیـاد بـه مـردم و موقعیـت        پرسـتی، ملـی   پیش از این بیان کردیم که میهن

هاي سرشت اروپایی است که در مجراي روح اروپایی سـاري و جـاري    جغرافیایی از ویژگی
، شده و چون خون در رگ و پوستش جریان پیدا کرده است و سرشت دوم اروپا شده اسـت 

هـایش   اما مسیحیت این سرشت را شکست داد؛ چون مسیحیت به رغم انحرافات و ناهنجـاري 
تا به امروز ردپایی از تعالیم به وجود آمده، هیچگونـه تفـاوت و تمـایزي بـین نـوع بشـر قابـل        

هـا   هـا و سـرزمین   ها، رنگ گنگرد و بین ملیت ي تعصب به افراد جامعه نمی شود و با دیده نمی
هـاي اروپـایی را در زیـر     گذارد. این نگرش باعث شد که مسیحیت تمام ملـت  یهیچ فرقی نم

دین گرد آورد و از تمام جهان مسـیحیت، یـک امـت و قـوم متحـد بـه وجـود آورد؛        ي  سایه
مردمان بسیاري را به فرمانبرداري از کلیسـاي التـین واداشـت و در نتیجـه بـر تعصـب ملـی و        

پرستی روگـردان کـرد.    ي مدت درازي از ملیت و میهنپرستی چیره شد و مردمان را برا میهن
م) به پا خاست و حرکت اصالح دینی علیه کلیساي التـین   1546 – 1483اما زمانی که لوتر (

هـا   اندیشی در این زمینه افتاد که براي نجات ملتش از خود آلمانی را به راه انداخت و به چاره
تـوان دسـت    و پیروزي دست یافت که نمی کمک بگیرد و در این کار خود به چنان موفقیت

ي پیونـد آن را از هـم گسسـت و     کم گرفت؛ در نهایت کلیساي التین شکست خورد و حلقه
مردمان مستقل و جدا شدند و هـیچ ارتبـاطی بـاهم نداشـتند و روز بـه روز در  امـور خـود بـه         

بـه کلـی از بـین     یافتند؛ تا آنجایی که مسـیحیت در اروپـا   استقالل و جدایی بیشتري دست می
 پرستی گرفت. رفت و جاي آن را تعصب ملی و میهن
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شـد   تـر مـی   ي ترازو بودند، به هراندازه که یکی سـنگین  دین و تعصب ملی به سان دو کفه
تـر   ي دیـن هـرروز سـبک و سـبک     شد و آنچه بدیهی است این که کفـه  تر می دیگري سبک

 تر. ي رقیب سنگین شد و کفه می
ــ )، ســفیر پیشــین بریتانیــا در امریکــا در Lord lothianرد لــوتین (دانشــمند انگلیســی، لُ

ایراد کرده به ایـن حقیقـت    1938ي سال  اي که در مراسم دانشگاه علیگره در ژانویه سخنرانی
 تاریخی اشاره کرده است:

زمانی که جنبش لوتر با عنوانِ جنبش اصالح دینی، وحدت فرهنگی و دینـی اروپـا را از   «
هـاي بـه    هـا و رقابـت   هاي مردمی مختلف تقسیم شد و درگیـري  قاره به حکومتبین برد، این 

 ».وجود آمده در آن تبدیل به خطري همیشگی و ابدي براي امنیت جهانی شد
پرسـتی و   ي مـیهن  ي سقوط منزلت دینی و فروکش مبانی دین و اخالق، برتري کفـه  ثمره

 گوید: گرایی بود، لُرد لوتین در این سخنرانی می ملی
ي انحطاط حاکمیت دینی که راهنماي ضروري انسان، تنها عامل رسیدن به اهداف  نتیجه«

ي آن  اخالقی و افتخار و اصالت معنوي در زندگی بشر است، این بود که جهان غـرب شـیفته  
ي تفاوت نژادها و طبقات استوار بود و با اثرپـذیري از   دسته از مکاتبِ سیاسی شود که بر پایه

نین اطمینان یابد که ترقی و پیشرفت مـادي، هـدف واال و خواسـته و آرزویـی     علوم طبیعی چ
هـاي زنـدگی    ها و سـنگینی  بس بزرگ است، این امر است که همواره بر مشکالت، گرفتاري

افزاید، از دیگر نتایج آن این بود که ایجاد هماهنگی و توافق بین روح و زندگی در اروپـا   می
 .)1(»گرایی این بال و بدبختی بزرگ عصر برهاند، مشکل شد یبتواند آن را از موفقیت و مل

 هایی از تعصب ملی در اروپا گونه
 گرایی، این بود که: آمیز ملی ي فروپاشی نظام دینی و تقویت و رشد مبالغه نتیجه

)1(- Convocation address of lord Lothian at muslim university Aligrah. 
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اروپا تبدیل به پایگاهی نظامی در مقابل تمام شرق شد و خط فاصلی بین غرب و شـرق یـا   
ها پدید آمد، نژاد آریایی و نژادهاي دیگـر   ها و سرزمین اروپا و سایر قاره به عبارت دیگر بین

بشري از هم جدا شدند و اعتقاد به این که هرآنچه در دورن این خط قرار دارد بر هـر نسـل و   
مردم، فرهنگ، تمدن، علم و ادبـی کـه در وراي آن قـرار دارد برتـري دارد و ایـن کـه نـژاد        

تري آفریـده شـده و غیـر آریـایی بـراي تبعیـت و پیـروي کـردن.         آریایی براي حاکمیت و بر
 سآریایی پابرجا و ماندنی است و باید شکوفا شود و دومی باید بمیرد و از بین برود.

این عیناً همان امري است که یونان و روم در عصر خود بدان اعتقاد داشتند؛ تنهـا خـود را   
شمردند، به ویـژه هرچـه را    ود را بیگانه میپنداشتند و هرچیزي دیگر جز خ پاك و آراسته می

گرایـی و تعصـب علیـه     ي ایـن ملـی   نامیدند. نتیجـه  که در شرق دریاي آتالنتیک بود، بربر می
شد، این بود که برخـی مردمـان اروپـا بـه      آمد و به اجانب نسبت داده می هرآنچه از بیرون می

د و در صــدد طــرد و بــودن بــه ســان یــک امــر عارضــی وگــذرا نگریســتن  مســیحیت و مســیح
ي  شان و رهایی از دست آن برآمدند. موضوع فوق با ایـن گفتـه   راندن آن از کشورهاي بیرون

 گوید: دانشمند آلمانی، پروفسور اترنی،  مطابقت دارد که می
خوانند و به چه منظور  کنند و می هاي بیگانه را مطالعه می براي چه فرزندان ما تاریخ ملت«

 ».مان نیز آلمانی باشد شود؟ باید خداي م و اسحاق برایشان حکایت میهاي ابراهی داستان
به سبب بنی اسرائیل بـودنش   در آلمان تشکّلی فکري رشد کرد که از حضرت مسیح 

داشتند، تالش  جستند و کسانی هم که مدام دوستداري وي بودند و او را گرامی می دوري می
کـردن خـدایان    ، در آلمان گـرایش احیـا و زنـده   بودن وي را ثابت کنند کردند که آریایی می

 پرستید، ظهور کرد. را میها  آن مردمی قدیم که ملت آلمان در روزگاران گذشته
ي خـود،   پرستی دست کمی از رقیب دیرینه روسیه نیز در بازآفرینی تعصب نژادي و میهن

دیـد، ریشـه در   هاي بزرگ عصـرِ ج  آلمان نداشت. در روسیه مردم معتقدند که تمام نوآوري
 گردد. باز میها  آن برتري روسیه دارد و برتري نهایتاً به
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گذاري نکرده است، بلکـه او   ، در مورد ترکیب مواد، قانون جدیدي را پایه)1(پس الوازیه
ایـن کـه بـرق را     )2(سی، میشل لوموتسـف اسـت. یـا ادیسـون    کار دانشمند رو مدیون و مرهون

وي نیسـت، چـرا کـه شـش سـال قبـل از او لـووجین،         اختراع کرد، جاي برتري جستن بـراي 
ي پـراوادا خبـر    دانشمند روسی، دست به چنـین نـوآوري زده بـود، در همـین راسـتا روزنامـه      

و بـه حرکـت ماشـین     )3(تراع و ابداع تلگرف، قبل از مرسدهد که دانشمندان روسی به اخ می
هـاي تـاریخی کـه     ین قبیل چـالش و مواردي دیگر از ا اند، یافته بخار قبل از استفان سن دست

 همگی برگرفته از تعصب نژادي و بزرگنمایی روسیه است.

 یهاي اسالم گرایی به سرزمین سرایت ملی
هـاي   هاي قومی به برخی سرزمین ي تأسف و نگرانی است، این که این درگیري آنچه مایه

امنیـت و آرامـش   آور  بایست رهبري دعوت جهان اسالم را متولی شوند، پیـام  اسالمی که می

م  1743کاشف و دانشمند شیمی، فیزیک و اقتصاددان فرانسوي، وي به سال  آنتوان لوران دوالوازیه، -)1(
ي آن را  دهنده نوین است. او هوا را تجزیه کرد، عناصر تشکیل زاده شد. الوازیه از بنیانگذاران شیمی

ي آن موفق شد. این  کردن هوا از عناصر اولیه سان گاز اکسیژن را کشف کرد و به ترکیب شناخت و بدین
الوازیه دانش ترموشیمی را پایه گذاشت. الوازیه در زمان انقالب کبیر فرانسه به هواداري از رژیم کشف 

ي سلطنتی برخاست و به همین جهت به دست انقالبیون دستگیر شد و پس از محاکمه به سال  مشروطه
 م باگیوتین اعدام شد. (د. ن.) 1794

اده شد. وي برق و بسیاري از ابزارهاي برقی را اختراع م ز 1847دان معروف امریکایی به سال  فیزیک -)2(
اختراع کرد. ادیسون به سال  –که اساس آن را طرح کرده بود  –کرد. وي بود که نخستین فنوگراف را 

 م درگذشت. (د. ن.) 1931
در  زاده شد. 1791ساموئل فینلی بریزمرس، نقاش امریکایی و مخترع تلگراف الکترومغناطیسی، به سال  -)3(

» الفباي مرس«م نخستین ایستگاه تلگراف را ساخت و الفباي مخصوصی را که هنوزهم به نا او  1385سال 
م خط تلگراف واشنگتن بالتیمور را دایر کرد و  1844شود براي مخابره ترتیب داد. وي در سال  نامیده می

م  1872. وي سرانجام به سال »چنین بود خواست خدا«نخستین پیامی که از آن دستگاه فرستاد این بود: 
 درگذشت. (د. ن.)
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گیري کنند، رسوخ کرده و حکمفرما شـده   پرستی موضع گرایی و میهن باشند و در مقابل ملی
ها بوده است.  رنگ شدن مسایل دینی در این سرزمین شدن و کم است. این امر به سبب سست

تـوران  «با اثرپذیري از فرهنگ اروپایی و تمدن غربی است که در ترکیه گرایش به تورانیسم 
هاي گذشته و رسوم و فرهنگ آن و نگریسـتن بـه دیـن     کردن نادانی و فراخوان به زنده» مینز

ها انتشار یافت، و شریعت اسالم، فرهنگ و زبان آن بـا   اسالم به عنوانِ دینی که با تالش عرب
نگاهی شبیه به آنچه در آلمان نسبت به ادیان الهی که توسط پیامبران غیر آریایی آورده شد و 

ي  ها وجود داشت، به وجود آمد. برخی نواندیشـان در ترکیـه   به رسوم و فرهنگ سامی نسبت
جدید معتقد شدند که دین اسالم یک دین عارضی و بیگانـه اسـت کـه شایسـته و دردبخـور      

ي خـود،   ملت ترك نیست، بلکـه آنچـه سـزاوار ملـت تـرك اسـت، ایـن کـه بـه دیـن اولیـه           
 دین اسالم داشتند، باز گردند.شان پیش از  پرستی، دینی که پدران بت

بانوي دانشمند خالده ادیب هانم از ضیاء کوك آلپ کـه از بنیانگـذاران بـزرگ تعلـیم و     
 گوید: ي جدید است چنین سخن می تربیت در ترکیه

اي جدید که ارتباطی بین ترکان عثمـانی و تورانیـان    خواست ترکیه ضیاء کوك آلپ می«
هایی که از البـالي تشـکالت سیاسـی و     ا اطالعات و آگاهیگذشته باشد، به وجود بیاورد و ب

آوري کـرده بـود، اصـالحاتی مـدنی بـه وجـود        کشورداري دوران ترکان قبل از اسالم جمـع 
ها آن را به وجود آوردند در شأن و منزلت ما  بیاورد. ضیاء اعتقاد داشت که اسالمی که عرب

اي جز اصالح مذهبی که با  یم راه چارهنیست و اگر نخواهیم به دورانِ جاهلی خویش بازگرد
 .)1(»طبیعت و سرشت ما سازگار باشد نداریم

بدون تردید این گرایش و تمایل در میان ترکان و ایرانیان نیز در عصر حاضر پدیـد آمـده   
 است.

 ادیب هانم، دانشگاه ملی دهلی. ةمباحث خالد -)1(
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ها دارد، به دلیل  مرحوم شکیب ارسالن عالوه بر تسلط زیادي که بر اوضاع و احوال عرب
کیـه و عضـویت مجلـس ملـی، در مـورد ترکـان و آنچـه بـدانان مربـوط          ساکن بودنش در تر

 گوید: شود دانشمندي قابل اعتماد است، می می
اینجا (در ترکیه) گروه دومی وجود دارد که برخالف گروه اول که در تمام آراي خـود  «

اي هـ  کنند. از مشهورترین چهـره  بودن می بر قومیت ترکان عثمانی تأکید دارند، ادعاي تورانی
که این دو نفر اخیر از روسـیه   –این گروه ضیاء کوك آلپ، احمد آغایف و یوسف آقشورا 

جالل ساهر، یحیی کمال، حمداهللا صبحی رئیس، تورك بوردي، محمد امین بـگ،   اند، آمده
شاعر مردمی، و بسیاري از ادیبان و اندیشمندان و جمع کثیـري از دانشـجویان و نسـل جدیـد     

ترین و پیشروترین مردمان در تمـدن   ترین و اصیل که ترکان از با سابقهاند  هستند، اینان مدعی
هستند و در اصل با قوم مغول یکی هستند وب اید که به اصل واحد خود باز گردند که آن را 

نامند، آنان در نسبت دادن خود تنها بـه ترکـان سـیبري، ترکسـتان، چـین،       ي تورانی می جامعه
روم ایلی بسنده نکردند، بلکه طبق اصل آنان این پیوند تا مغوالن چین  ایران، قفقاز، آناتولی و

هاي اروپا و به هرجایی که به تبار تورانی نسـبت داشـت، گسـترش     ها و فنالندي و مجارستانی
و ثانیـاً  انـد   اوالً تـرك هـا   آن گوینـد:  مـی انـد   یافت. ولی اینان برخالف آنچـه کـه قـدما گفتـه    

ي اسـالمی اسـت، مگـر     بند و باري و زیر پاگذاردن جامعه ینی و بید شعارشان بی اند، مسلمان
گرایی تورانی قرار بگیرد کـه در ایـن صـورت     ي اسالمی در خدمت انتشار ملی این که جامعه

بسیاري از هواداران این گروه در مـورد تـورانی   واسطه و وسیله خواهد بود نه هدف و غیات. 
ي مـا تـوران    ما ترك هسـتیم و کعبـه   اند: ا جایی که گفتهتاند  گویی کرده بودن افراط و مبالغه

 است.
کنند و چیـزي از   کنند، به جهانگشایی مغول افتخار می سرایی می اینان براي چنگیز مدیحه

کننـد و بـراي نوسـاالن و کودکـان سـرودهایی در       کارهاي مغول (جور و ستم) را انکار نمـی 
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ي شگفت وانمود کنند و به  را مایههاي وي کنند تا کار وصف رویدادهاي چنگیزي تنظیم می
 .)1(»کودکان را ارتقا دهند ي کار آنان استعدادهاي وجودي واسطه

 گوید: در جایی دیگر می
هاسـت و پیـروي و متابعـت مردمـان مختلـف از       از آنجایی کـه ایـن عصـر، عصـر ملیـت     «

گرایی در ایران بـیش   ملیاروپاییان در این عصر قابل انکار نیست، بر کسی پوشیده نیست که 
از پیش رشد نموده است و این شبیه همان چیزي است که براي ترکان اتفاق افتاده، بسیاري از 
مردم ایران در جستجوي دین قدیمی ایران هستند، درست نظیـر آنچـه در میـان ترکـان پدیـد      

د پرسـتیدن  شـان و گـرگ سـفیدي کـه مـی      هـاي گذشـتگان   آمد، ترکان نیز به جستجوي آیین
 هاي جدیدشان این گرگ را به تصویر کشیدند. افتادند و حتی در برخی از کتاب

بـه ایـن    –که خود آن را براي من بازگو کرده است  –مرحوم موسی کاظم شیخ االسالم 
بـه  هـا   آن هاي آنچنانی داشتند که بـدن از شـنیدن   ها عبادات و پرستش دسته گفته است: عرب

کن کردند و به این که خداوند در حـق   ها را با اسالم ریشه ستشآن پر افتد، ولی آنان لرزه می
پرســتی) رهانیــده و از آن  آنــان لطــف و احســان کــرده و آنــان از آن گــرداب (گــرداب بــت

کننـد؛ امـا شـما، آیـا      ي واال و عـالی رسـانیده، افتخـار مـی     فرومایگی و خواري به ایـن درجـه  
موش کنید و پرسـتش گـرگ سـفید را یـادآور     خواهید ایمان به خداوند باري تعالی را فرا می

شوید؟! واقعاً متأسفم. آنچه در نزد ترکان به وجود آمد، در میان خـویش پرداختنـد، یکـی از    
پرستی  این ادیان، دین کیومرئی است، دین بزرگداشت نور و رهایی و پرهیز از تاریکی، آتش

گانگی و توحید خداونـد فـرا   ي زرتشت است که به ی در این دین ریشه دارد. یکی دیگر فرقه
 گوید: خواند؛ و زرتشت می می

آمخیتن این  ي روشنی (نور) و تاریکی است و خیر و شر از به هم همانا او (خدا) آفریینده«
آمیختنـد، جهـان امکـان وجـود      شود و اگر آن دو بـه هـم نمـی    دو (نور و تاریکی) حاصل می

 »یافت... نمی

 .159 – 158، جزء اول، صص حاضر العالم االسالمیهاي امیر شکیب ارسالن بر کتاب  از پانوشت -)1(
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ثنویـت   انـد؛  اعتقـادات و آدابـی کـه گذشـتگان ایرانیـان داشـته      اي دیگر از اینگونه  و پاره
 .)1(»کرد (اعتقاد به دو خدا)، زرتشتی، مانوي، مزدکی که به کفر و انکار هستی دعوت می

 گرایی در جنگ ي ملی اندیشه
گرایی در  هاي قوم ي بدبختی است، این کینه ي این مسایل بیشتر تلخ و مایه اما آنچه از همه

هـایی کـه در طـول سـیزده      ها اثر گذاشت؛ عـرب  ي نوزدهم میالدي در میان عرب اواخر سده
هاي دینی که خداوند آنان را براي ایـن امـر برگزیـده بـود و آن      قرن به سبب احکام و آموزه

هاي دینی با خون و گوشت ایشان آمیخته بود و سرشـت جدانشـدنی آنـان     دستورات و آموزه
ي  کردنـد، امـا اندیشـه    و برابري انسانی و بشري دعـوت مـی   گردیده بود و مردم را به برادري

 جود عوامل داخلی و خارجی روي داد.گرایی به دلیل و ملی
 ترین عوامل داخلی عبارتند از: مهم

نخوت و خودبینی ملی، برخی از فرمانروایان ترك به این بیماري مبتال بودند و غـرور   -1
هـا کـه داراي حساسـیتی     ، بیشتر عربگر بود و خودستایی در رفتار و کردارشان جلوه

آینـد و از   کردند که آنان ملتی درجه دو بـه شـمار مـی    زاید بودند، چنین برداشت می
تـوجهی   کردند، به خصوص بـی  طرفی بوي استعمار را نیز از رفتار ترکان احساس می

آنان به زبان عربی و نگریستن به زبان ترکی بـه عنـوان زبـان رسـمی و زبـان رایـج، و       
 تباهات سیاسی دیگر که تأثیرات مهمی برجاي گذاشت.اش

ي اسـالمی را سـر دادنـد، کینـه و نخـوت       در دوران اخیر هنگامی که ترکان نداي جامعـه 
کردگـان بـزرگ مسـیحی در اره     عربی سـخت برافروختـه و مشـتعل شـد، برخـی از تحصـیل      

عقیـدتی و دینـی و اخـوت    دارکردنِ این نفرت و کینـه کوشـیدند. اینـان طبعـاً از لحـاظ       ریشه
ي کافی از فرهنگ غربی داشـتند؛ یعنـی همـان     اسالمی، هیچ پیوندي با ترکان نداشتند و بهره

 .165 – 164، ص 1، جلد حاضر العالم االسالمیهاي  پانوشت -)1(
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اي که بزرگداشت نژاد و ملیت در ادبیات، شـعر، فلسـفه و سیاسـت آن سـخت جریـان       پدیده
 داشت.

عامل دوم که خارجی است اینگونه تحقق یافت: دعوتگران و رهبران سیاسـی غـرب    -2
ي خود زدند، اینـان   رصت را غنیت شمردند و دست به اقدامات از یش طراحی شدهف

رفـتن   گسسـتن اسـتحکام، از بـین    از دیرباز رؤیاي فروپاشی امپراتوري عثمانی، از هـم 
دیدند. آنان این تفکر و اندیشه را  حاکمیت و نفود روحی و سیاسی آن را از شرق می

بلنـدپرواز عـرب راه یافتـه بـود، بـه عنـوان        گرایی) که در رگ بعضی از جوانان (قوم
ها و تألیفات و سـیاحت و   ي جوانان با کتاب ابزاري به دست گرفتند و شروع به تغذیه

گردش در شهرهاي بزرگ عربی و ارتباط با رهبران فکـري و صـاحبان قلـم و سـران     
و قبایل و ایالت در جهان عربی نمودند، و به آنـان از روي تظـاهر بـه دوسـتی عـرب      

دفاع از حق ایشان پیشنهاد انتقال مرکزِ حکومت و خالفت از آستانه که در قرن دهـم  
هجري فتح شده بود، به محل شرعی و طبیعی خود در یکی از دو حرم شریف (مکـه  

 دادند. هاي عربی اسالمی، می هاي سرزمین و مدینه) یا یکی از پایتخت
اه یافته و چگونه شـروع بـه کـار کـرده و     ها ر اما این که چگونه این اندیشه به اذهان عرب

وران غربی در ایجاد، پرورش و تغذیبه و انتقال آن از جایی بـه جـاي دیگـر چـه      نقش اندیشه
 Future ي اسالم آیندهرا در کتاب ها  آن هایی است که پاسخ پرسشیها  این بوده است؟

Of Islam یم. ایـن کتـاب از لحـاظ    یـاب  م نوشته، می 1882، اثر مستر ولفرد بلنتی که در سال
اي در محافل عربی و اسالمی پیدا کرده و  دارا بودن مطالب آموزنده، آوازه و شهرت گسترده

 هاي عربی و اردو ترجمه شده و چندین نوبت به چاپ رسیده است. به زبان
 گوید: ي کتاب چنین می مستر بلنتی در مقدمه

هاي  اي را برگزیدند و توانایی و میانهي خالفت، راه معتدل  رهبران مصري در مقابل قضیه«
گیـري کردنـد و در مقـام مقابلـه و      ي آزطادي متمرکز و در برابـرِ آن سـخت   خود را بر مسأله

 برخورد با خالفت برنیامدند.
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اي ایجاد نکردند و خواستار چنین امري هم نبودند، به همین  آنان در اسالم شکاف و رخنه
خان بـه عنـوان امیرالمـؤمنین (رهبـر مسـلمانان) نـام بـرده         دلیل است که از سلطان عبدالحمید

تـرین فـرد بـراي چنـین منصـب و مقـامی اسـت، مصـر          که وي بهترین و مناسب شود؛ چرا می
گیري دوم خالفت تجلیل کرد و تا زمانی که خالفت عثمانی خود بمیـرد بـه    همچنین از شکل

هاست و بـه   ع وزین و متین مصرياین کار ادامه خواهد داد. چنین برخوردي با خالفت، موض
 ».ي آنان بود که چنین کاري انجام دهند راستی که شایسته
 دهد: وي ادامه می

امکان دارد که این پیروزي البته با بردباري و شکیبایی چندساله، به پیروزي چشمگیرتري «
ت، تبدیل شود. شکی نیست که مرگ سلطان عبدالحمید یا برکناري وي از فرمانروایی حکوم

ها فـراهم خواهـد کـرد     منجر به انتقال مرکز خالفت به قاهره خواهد شد و فرصتی براي عرب
 ».ي دینی خود را دوباره بازیابند رفته تا رهبري از دسته

 گوید: می» مکه، پایتخت حقیقی«در جاي دیگري از کتاب، در بخش 
که اگر به گذشـته  وران مسلمان به صورت روشن و آشکار نمایان شده است  براي اندیشه«

 ةاي بسیار خواهیم بود که مرکز دین و پایتخت آن در جزیـر  بازگردیم ناچار از پیمودن فاصله
ي اسـالم، مکـان فـرود وحـی و الهـام الهـی اسـت و تنهـا          العرب است و آنجا مهد و گهـواره 

سرزمینی است که از تمام صفات حکومت دینی برخوردار اسـت و توانـایی گسـترش آن بـه     
شـوند کـه نیـاز بـه      ین مرزها را دارد. در آن دیار پیروان مسیحیت و یهودیت یافت نمیدورتر

خیـز   العرب، سرزمینی حاصل ةمخالفت و مبارزه با آن پیش آید، این در حالی است که جزیر
هـایی غربـی بـراي آن سـرازیر شـود. آنجـا خلیفـه از         و ثروتمنـد نیسـت تـا آب دهـانِ دولـت     

اي بیگانه هم در امان است و آزادانـه   هاي فرستاده فرانسه و تهدید هشدارهاي سفیر انگلیس یا
را انجـام دهـد و اسـالم در چنـین وضـعیتی، اسـالمی        صتواند مقام جانشینی رسول خدا  می

صاف و پاك و به دور از هرگونه لوث و آلودگی خواهد بـود، از ایـن رو ممکـن اسـت کـه      
 ».ددخالفت به صاحبان خود در مکه یا مدینه بازگر
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 گوید: ي سخن می در ادامه
جابجایی پایتخت روحی و معنوي از قسطنطنیه به مکه، امري بدیهی و آسان است که در «

هـاي   کند، بلکه با آرا، نظرات و گـرایش  اذهان و افکار عمومی کنونی هیچ تغییري ایجاد نمی
اهل حل و عقـد   گاه شرعی و روحی براي علما کامالً همگام است، چون مکه و مدینه دو پناه

هستند و دو مرکز توانمند روحی خواهند بود، تمام کسانی که در این زمینه بـا آنـان گفـت و    
ي توافـق و همفکـري همگـی علمـا، جـز       ي آن اتفاق نظر دارند و از ناحیـه  گو کردم، در باره

سـت،  ترکیه و هوادارانِ آن اطمینان دارند. من خود نیز معتقدم که مکه پایگاه اصلی خالفت ا
همـانطور  » روم پایخت است«شندیم که  ها را می ي جاري بر زبان دیر زمانی بود که این جمله

ي  گـذارد. اگـر بـدان، جملـه     بر افکار و اذهان تـأثیر بسـزایی مـی   » مکه پایختخ است«ي  جمله
تواند داشته باشد، این اسـت   افزوده شود، کمترین تأثیري که می» خالفت از آنِ قریش است«

ي جغرافیـایی از   ها شور و حماسه ایجاد خواهد کـرد، ایـن حرکـت در محـدوده     عربکه در 
مراکش تا بوشهر ادامه خواهد داشـت. مسـلمانان هنـد و مـاالیو در ایـن منطقـه قـرار دارنـد و         
گذشته از آن هر عنصري اسالمی هرجا که باشد بر محور این دایره گردش خواهد نمود، جز 

 .)1(»دهند تر زمان اعتبار و ارزش ذاتی خود را از دست میترکانی که با گذشت هرچه بیش
رخ داد، فرصت مناسـبی بـراي جـدایی     1918تا  1914هاي  جنگ جهانی اول که بین سال

هاي عربی از امپراتوري عثمانی فراهم کرد. در این میان، متفقین، این فرصت طالیـی   سرزمین
نیـز غوغـا بپـا کـرد و      )2(این میان لـورنس  را غنیمت شمردند و شعار نژادپرستی سر دادند، در 

)1(- Future of Islam 
ي انگلیسی،  شناس، افسر، سیاستمدار و نویسنده لورنس توماس ادوارد، معروف به لورنس عربستا، باستان -)2(

م زاده شد. در دانشگاه اکسفورد تحصیل کرد و به همراهی هیأت باستانشناسی و اکتشافی  1888به سال 
به  1914تا  1910هاي  سالي بریتانیا، کنار رود فرات و کشورهاي عرارق، سوریه و فلسطین طی  موزه

در سن  1935کار اکتشاف پرداخت، اواخر عمرش در گمنامی و تهیدستی گذشت و سرانجام در سال 
 سالگی در یک تصادف موتورسیکلت درگذشت. (د. ن.) 47
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 )1(تاب وتب نژادي را برافروخت و اعراب را بر ترکان شورانید. به عنوان مثال شریف حسین 
در حجاز و مردمان شام در شامات علیه ترکان شوریدند و پیوستن به متفقـین را بـر مانـدن در    

بودند، ترجیح دادند، آنـان متـون   کنار ترکان مسلمان که رمز پیروزي و بزرگی و مجد اسالم 
هاي فریبنـده و دلربـا و سیاسـت     قرآن و حدیث را در مورد نژاد پرستی از یاد بردند و به وعده

دروغینی که جز رعایت مصالح و منافع آنان چیزي نبود و بر زور و قدرت پایدار بود، اعتماد 
شـمی در سـوریه بـود.    ي این امـر شـورش و برپـایی حکومـت عربـی ها      ي زنده کردند؛ نمونه

و فروپاشـی شـتابناك ایـن    هـا   آن ها از جانب متفقـین و زیرپـا گـذاردن کامـل     شکستن پیمان
 ي دیگر آن است. حکومت نمونه

گرایـی عربـی کـه     پس از جنگ جهانی اول مفهوم جدیدي نقش بازي کرد: مفهـوم ملـی  
هـاي حمیـت و    ویژگـی اي خودبنیاد بود، تمـام   مفهومی کامالً غربی و تفکري مستقل و فلسفه

هـاي   هـا و مقدسـاتی را کـه دیـن داشـت، دارا بـود. بـه همـین سـبب عـرب           حرارت و آرمـان 
شـان بـه دالیـل فراوانـی سسـت       که ارتباط و وابستگی دینی –به ویژه جوانان  –کرده  تحصیل

شده بود، در برابر آن سر اطاعت فرود آوردند و عالقـه و اشـتیاق شـدیدي بـراي رسـیدن بـه       
هاي آزاد و پیشرفته در میادین تمدن و پیشرفت، در آنـان   ملت شدن با مجد و همگام بزرگی و

گرایـی عربـی    راهـی جـز ملـی    –به گمان خویش  –رشد کرد و براي رسیدن به چنین هدفی 
هـاي   نیافتند، آنان از اوضاع حاکم بر جامعه احساس آشفتگی و نارضایتی داشـتند و از دولـت  

نامیدنـد و بـر    به وجود آوردند و همواره وي را فرزند خویش مـی غربی که دولت اسراییل را 
ي  گرایـی عربـی بـه مثابـه     ها ناچار بـه ملـی   نمودند، ناامید شدند. بنابراین، عرب وي شفقت می

واکنشی شدید و انقالبی فکري پناه بردند، برخی از افراد افراطی در این راه دچار افراط شدند 
گرایی عربی، همه چیـز را انکـار کردنـد و بـه مقاومـت       ز ملیو سرانجام بدانجا رسیدند که ج

 پرداختند.

درگذشت.، وي  1924م به قدرت رسید و در سال  1916حسین بن علی معروف به شریف مکه به سال  -)1(
 ، پادشاه عراق و امیر اردن بود، ابن سعود در مکه جانشین وي شد. (د. ن.)پدر امیر فیصل
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تـرین سـالح در مقابـل دشـمن و بزرگتـرین ابـزار بـراي         اما این اندیشه که به عنـوان قـوي  
ها برگزیده بودند، و چون حاصلی به بـار   رفته عرب بازیافت و استرداد شرف و عزت از دست

ي پیشـین   معجزه نکـرد، آن شـور و حماسـه    1967سال  ها و اسراییل به نیاورد در جنگ عرب
 خود را نیز از دست داد.

 دینداري ملی اروپا و ارکان آن
هـاي کوچـک و بـزرگ اروپـا، هرکـدام       گام دوم در این راه این بود که مردمان و دولت

دنیاي مستقلی شدند که جهان خارج از مرزهاي طبیعی یا مرزهاي سیاسـی را کـه بـا اهـداف     
هاي جغرفیایی خود بـه وجـود آدمـی     دیدند و در غیر از محدوده استعماري کشیده بودند نمی

شـناختند، نفـس    گذاشتند و نه او را مـی  کردند و نه به وي احترام می در جاي دیگر اذعان نمی
خود را مترادف با معبودي انگاشتند که عابـدان پاکـدل و مخلـص بـه عبـادت و تقـدیس وي       

نگرش بود که براي انسـان، ریخـتن خـون و گـرفتن جـان و مـال و سـرزمین        پردازند، این  می
طلبید کـه مـرگ و زنـدگی بایـد بـراي ایـن        کرد، مبارزه در این مسیر، می دیگران را مباح می

 ي ایجابی و سلبی است: گرایی حاوي دو جنبه هدف انجام گیرد، آیین ملی
ي ایجابی یعنی ایمان و باور به این که مردم و ملت باالتر و برتر از هر موجودي است  جنبه

در صورتی که مردم به خداوند ایمان و اعتقاد اشـته باشـند یـا ایـن کـه مـردم        –و خداوند نیز 
تـر،   تـر و نجیـب   برتـر، اصـیل   –بـرداري کننـد    بخواهند از ایمان به خدا بـه نفـع خـویش بهـره    

تر از این مردم براي حکومت و سرداري و سرپرستی مردمان و  قدرتمندتر و شایسته تر، باهوش
دار و جانشـین و   داري از جهان، نیافرده است. این ملت (اروپـایی) امانـت   یا پاسداري و جانب

تـر از ایـن سـرزمین (اروپـا) و      داشـتنی  ستوصی خداوند در زمین است. خداوند سرزمینی دو
این دین ملی است که تـا بـدان ایمـان نیـاوري نخـواهی       ن نیافریده.تر از خاك آ خاکی پاك

پیشـگی، در مـورد ایـن دیـن      گـویی و نفـاق   توانست در دیارش زیست کنی. و جـزد در رك 
هاي آن اختالفی ندارند؛ مثالً بعضـی بـدان    نژادي هیچکدام از مردمان اروپاي کنونی و دولت

کننـد، از   این که شعاري سر دهند عمـل مـی  کنند و برخی دیگر بدون  گویند عمل می چه می



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   320

پایـد کـه بـزرگ و     پرستی در زمین افشانده شود، دیري نمـی  گرایی و میهن زمانی که بذر ملی
هایش در زمین جاي گیرند و پس از چندي تبدیل به درختی تنومند شود  بزرگتر شود و ریشه

و طغیان و سرکشی نکند و یـا  و بر مردم سایه افکند، براي هیچ ملتی نیست ه نژاد پرست باشد 
هواي طغیان، سرکشی و زور را در سر نپروراند، از دیگران بیزاري نجوید و آنـان را تحقیـر و   

کند، امکان ندارد  روي می خوردن زیاده خوار نگرداند؛ همانطور که براي فردي که در شراب
 گوید: گویی نکند، شاعر می و یاوه ،که مست نشود

 فـــــا وقـــــال لـــــهألقـــــاه يف البحـــــر مكتو
 

ــــــــــل باملــــــــــاء  ــــــــــاك أن تبت ــــــــــاك إي  إي
 

 ».او را دست و پا بسته در دریا انداخت و بدو گفت: مواظب باش خیس نشوي«
به ویژه زمانی که دانش، ادبیات، شـعر، فلسـفه، تـاریخ و حتـی علـوم طبیعـی در پـرورش        

نیاکـان و   گرایی با نوعی استبداد و خودبینی و فخرجوي و مباهات به احساسات نژادي و مردم
پیشینیان، همکار و همدست باشند و هیچگونه مانع اخالقی و دینی هـم نباشـد و رهبـري ایـن     

دار باشـند کـه جـز نژادپرسـتی و افتخـارات نـژادي، هـدف و مرامـی          اندیشه را کسانی عهـده 
دار چیـزي   هاي بارز این زندگی نژادپرستانه کـه عهـده   شناسند، بیزاري و ترس از ویژگی نمی

گرایی است، چون شور و هیجان  ي سلبی در دین ملی پرستی نیست، هست و این جنبهجز نژاد
یابد که ملت از چیزي تنفر داشـته باشـد و از آن بترسـد و نـژادي      ملی تنها زمانی نمو و بقا می

اي مـاورایی وجـود داشـته     نمایان و ماندگانر نخواهد بود مگر این که بـراي آن مـردم، پدیـده   
یزاري و ترس به دل داشته باشند؛ رهبران، احساسات پنهانی و درونی آن ملت باشد که از آن ب

ي حساس نفـرت   را برانگیزند و آن غیرت آرام و ساکت را یادآور شوند و همواره روي نقطه
رفت  و ترس، انگشت بگذارند. مسلماً اگر این الگوي بیزاري و ترس نبود نژادپرستی کنار می

 کاست. و سیالب آن فرو می
 گوید: استاد جود تحلیلی فلسفی و روانی از این مسأله ارائه کرده است و می

را هـا   آن تـوان  از احساساتی کـه بـین مـردم، عمـومی و مشـترك اسـت و بـه آسـانی مـی         «
 برانگیخت، احساس بیزاري و ترس است که به جاي مهربانی، بخشش و محبـت، بـا تحریـک   
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خواهند براي هدفی  برانگیخت. پس کسانی که میهاي بزرگی از مردم را  توان دسته می ها آن
ناکند، پیروز و  خاص بر مردم حکومت کنند، جز با یافتن پدیدهایی که مردم از آن بیزار و بیم

مـثالً   –اي دیگـر   شد، اگر من خواستار اتحاد مردم باشم باید دشمنی در سـیاره  موفق نخواهند
آور نیسـت کـه امـروزه     برایشان اختـراع کـنم کـه مـردم از آن بترسـند، شـگفت       –ي ماه  کره

هـاي همسـایه بـا اسـتفاده از چنـین       شان با دولـت  هاي ملی و نژادي در رفتار و روابط حکومت
کننـد؛   کنند و مردمانی که برآنان حکومـت مـی   عواطفی (بیزاري و ترس) مردم را رهبري می

براسـاس همـین عواطـف نیـز همبسـتگی مردمـی تقویـت         کنند و با چنین عواطفی زندگی می
 .)1(»خواهد شد

 راه حل اسالمی براي مشکل جنگ و درگیري مردمی
هـاي مـردم    هـا و معضـل جنـگ و درگیـري     آن راه حلی که استاد جود براي مشکل ملـت 

هـاي مـردم بـا     پیشنهاد کرده است، راه حلی عادالنـه بـود و رویکـردي عاقالنـه دارد. دشـمنی     
رود که دشـمنی خـارجی و بیگانـه کـه در دشـمنی و بیـزاري و        تنها زمانی از بین می یکدیگر

ترس از وي مشترك باشند، وجود داشته باشد و در مبارزه علیه ونی باهم همکاري کنند، این 
امر نیاز به ابداع و نوآوري و پردازش ذهنی ندارد که دشمنی فرضی براي وي از کرات دیگر 

ریخ در نظر گرفته شود، مگر امکان دارد که بـر چنـین دشـمنی دسترسـی     ي ماه و م مانند کره
دهد به این که چنین دشمنی براي نوع بشـر و فرزنـدان آدم    داشته باشند؟ بلکه دین هشدار می

شود و انسان مکلف اسـت کـه بـا وي دشـمنی کنـد و از خـود در        در خود زمین نیز یافت می
و دشمنی با وي با همنوعان خـود همکـاري کنـد،     مقابل وي حفاظت و پاسداري و در مبارزه

 فرماید: قرآنکریم می

ۡيَ�ٰنَ ٱ إِنَّ ﴿ ُِذوهُ ٱلَُ�ۡم َعُدّوٞ فَ  لشَّ ْ ِحۡز�َهُ  �َّ َما يَۡدُعوا �ۚ إِ�َّ ۡصَ�ِٰب  ۥَعُدوًّ
َ
ْ مِۡن أ ِ�َُكونُوا

عِ�ِ ٱ  ].6فاطر: [ ﴾٦ لسَّ

)1(- Guide to Modern Wickedness p.150 
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بگیرید، او پیروان خود را گمان اهریمن دشمن شماست، پس شما هم او را به دشمنی  بی«
 .»خواند تا از صاحبان آتش سوزان جهنم شوند فرا می

 فرماید: ي دیگري می در آیه

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ۡلمِ ٱِ�  ۡدُخلُوا ْ ُخُطَ�ِٰت  لّسِ ۡيَ�ِٰن� ٱَكآفَّٗة َوَ� تَتَّبُِعوا لَُ�ۡم  ۥإِنَّهُ  لشَّ

بِٞ�   ].208: ةالبقر[ ﴾٢٠٨َعُدّوٞ مُّ
هاي اهـریمن پیـروي    اي کسانی که ایمان آورده اید! یکدست به اسالم درآیید و از گام«

 .»گمان او دشمن آشکار شماست نکنید؛ بی
 اسالم جهان بشري را به دو قسمت تقسیم کرده است:

 دوستان و یاران خدا و حق. -1
 دوستان و حامیان شیطان و باطل. -2

هیچ عنوانی، مگر علیـه یـاران باطـل و دوسـتداران     اسالم هیچگونه جنگ و جهادي تحت 
شیطان در هر مکـانی و هرکسـی کـه باشـند، دسـتور نـداده اسـت، در همـین راسـتا خداونـد           

 فرماید: می

ِينَ ٱ﴿ ِۖ ٱَءاَمُنواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ِينَ ٱوَ  �َّ ُٰغوتِ ٱَ�َفُرواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ْ  ل�َّ  فََ�ٰتِلُٓوا
ۡوِ�َآَء 

َ
ۡيَ�ِٰن� ٱأ ۡيَ�ٰنِ ٱإِنَّ َكۡيَد  لشَّ  ].76النساء:[ ﴾٧٦َ�َن َضعِيًفا  لشَّ

در راه انـد   جنگنـد و کسـانی کـه کفرپیشـه     در راه یـزدان مـی  اند  کسانی که ایمان آورده«
گمان نیرنگ شیطان همیشـه ضـعیف بـوده     جنگند؛ پس با یاران شیطان بجنگید، بی شیطان می

 .»است
تـرین رویـدادهایی    تـرین و درسـت   هایی که در صدر اسالم رخ داده، واقعی نگتمامی ج

است که تاریخ به خود دیده است و از لحاظ خونریزي و تلفات جانی در کمترین درجه قرار 
و اند  ها در راستاي مصلحت عمومی خیر مشترك و خوشبختی همگانی بوده دارند، این جنگ

کافر) در تمام غزوات و سرایا و زد و خوردهـایی کـه    شدگان دو طرف (مسلمان و رقم کشته
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نیسـت؛ از ایـن    )1(نفـر  1018هم ادامه یافته، بـیش از  از سال دوم هجري شروع شده و تا سال ن
هاي جنگ  نفر کافر بودند، این در حالی است که شمار زخمی 759نفر مسلمان و  259تعداد، 

میلیـون نفـر    7شـدگان   میلیون نفر بـود و کشـته   21م) دقیقاً بالغ بر  1914 – 1918جهانی اول (
 .)2(بودند

) 1939مستر مکستن، عضو پارلمان انگلستان ارزیـابی کـرده کـه در جنـگ جهـانی دوم (     
ي کشتن هـر فـرد در جنـگ جهـانی اول ده هـزار       میلیون نفر مجروح شدند، هزینه 50حدود 

میلیـارد جنیـه    37ل بـالغ بـر   ي جنگ جهـانی او  جنیه (یک میلیون تومان) بود و در کل، هزینه
هاي جنگ جهانی دوم در هریک ساعت یک میلیون جنیه بـوده   میلیارد تومان) و هزینه 370(

 .)3(است
هـا و فـاتح و    ها و مـال  ها، حامی جان هاي دینی اسالمی، پاسدار خون گذشته از آن، جنگ

یرت جاهلی که سرآغاز روزگار خوشبختی و شادمانی در جهان بودند، ولی جنگ رقابت و غ
هاي پیاپی. حال آنچه را  اي بود براي جنگ منجر به جنگ بزرگ جهانی شد، دریچه و مقدمه

که مستر لوید جورج، قهرمان جنگ جهانی دوم و نخست وزیر وقت انگلستان در ایـن زمینـه   
 کنیم: گفته است ذکر می

توانـد زنـدگی    به دنیا بازگردد، چند صباحی بیشتر نمی اگر سرور ما، حضرت مسیح «
سـال هنـوزهم درگیـر و مشـغول      2000کند، چرا که او خواهد دید که انسان بعد از گذشـت  

آشامیِ فرزندان همنوع خویش و تاراج و چپاول  تبهکاري، بزهکاري، کشتار، خونریزي، خون

اثر سیرت نگار مشهور، قاضی محمد سلیمان منصور پوري  سرية رمحة للعاملنيارقام فوق برگرفته از کتاب  -)1(

ته، در حالی که مؤرخان دیگر ارقام کمتري را اي را فرو نگذاش و سریه ةنگار هیچ غزو است، این سیره
 اند. بیان کرده

م منتشر کرده،  1943ژانویه  31ي انگلیسی زبان هندو در  اي که در روزنامه اي، اچ، تاونسند در مقاله -)2(
تن کمر  37513886تحقیق کرده که شمار کسانی که در جنگ جهانی اول از جنگ آسیب دیدند از 

 است. 8543515ن شمار کشتگان نیست که از این میا
 ي هندو. ي تاونسند در روزنامه از مقاله -)3(
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است. از طرفی بزرگترین جنگ که در تاریخ رخ داده خون از جسد آدمی مکیده و آبـادانی  
 ا به بدبختی و هالکت و قحطی و خشکسالی دچار کرده است.و آدمیان ر

چه خودهد دید؟ آیـا مـردم را خواهـد دیـد کـه ماننـد بـرادر و         راستی، عیسی مسیح 
 دوست دست در دست هم نهاده اند؟

تـر از   شـدن بـراي جنگـی سـخت     او قطعاً آنان را در حالی خواهد دید کـه مشـغول آمـاده   
آور  ر از آن هستند و در ساختن ابزار و آالت آتشین و عـذاب ت نخستین و ویرانگرتر و کشنده

 .)1(»باهم رقابت دارند
هـاي داخلــی بــر سـر مســایل موجــود و    کــردن ایـن مردمــان بــه دشـمنی و جنــگ   سـرگرم 

کـردن ایشـان از    کـردن و غافـل   گـردان  پرستی و... چیـزي نیسـت جـز روي    نژادپرستی و میهن
خـورد،   بردن آن. آتش اگر چیزي نیافـت خـود را مـی    دشمنی و ستیز با دشمن واقعی و از بین

 گوید: همانطور که شاعر جاهلی می
ــــــــــا ــــــــــرٍ أخينَ ــــــــــاً عــــــــــىل بَكْ  وأحيان

 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــدْ إال أخان ْ نَجِ  إذا مــــــــــــــاملَ
 

 ».آوریم اگر غیر از برادرمان کی دیگر را نیابیم بسا اوقات بر برادرمان، بکر حمله می«
آن و خطر و توانایی او را بشناسد، یک نوع  بنابراین، ارگ این ملت دشمن و ضرر و زیان

ــه وجــود خواهــد آمــد کــه وي را از تمــام جنــگ و جــدل    ــراي وي ب ــا،  اشــتغال فکــري ب ه
دارد.  هـاي سـاختگی بـاز مـی     اسـاس و تبهکـاري   هاي بـی  توزي ها، کینه ها و رقابت نظري تنگ
 گویند: ها در ضرب المثلی چنین می عرب
 ».رود ها از بین می غیره... دشمنی هنگام نیاز جهت محافظت ناموس و«

بینی کرده بود با چشمان خویش  فراست و دوراندیشی وي به حقیقت پیوست و آنچه را وي پیش -)1(
مشاهده کردیم؛ چرا که جنگ جهانی دوم چه خونریزي و عذابی و چه ویرانی که روح و جان کشورها 

ها باال  اند به راه انداخت، رخدادهایی که جوانان از ترس شروع آن پیر شدند، قیمت نبودهاز آن در امان 
 هاي شدید دچار شدند. هاي مختلف به قحطی رفت، تورم اقتصادي پیش آمد و مردم سرزمین
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هـاي عـرب کـه     از قبیلـه  صبدین سان است که پیامبر اسالم، حضـرت محمـد مصـطفی    
چکیـد؛ ماننـد اوس و    شـان مـی   شـان از نـوك شمشـیرهاي    دشمن سرسخت هم بودند و خـون 

خزرج در مدینه، بنی عدنان و بنی قحطان در جزیره و اقـوام مختلفثـی در جهـان آن روزگـار     
ی متحد و یکپارچه و پایگـاهی منسـجم در برابـر کفـر و جاهلیـت بـه وجـود آورد؛ چـون         امت

ترسـیدند،   حضرت براي این قبایل در خارج از وجودشان دشمنی که از آن بیزار بودند و مـی 
(این دشمن همان طاغوت و پاسداران و یاوران آن بودنـد) مـردم را بـا خوانـدن ایـن آیـه بـه        

 فرماید: خواند که می جنگ فرا می

ِينَ ٱ﴿ ِۖ ٱَءاَمُنواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ِينَ ٱوَ  �َّ ُٰغوتِ ٱَ�َفُرواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ فََ�ٰتِلُٓواْ  ل�َّ
ۡوِ�َآَء 

َ
ۡيَ�ِٰن� ٱأ ۡيَ�ٰنِ ٱإِنَّ َكۡيَد  لشَّ  ].76النساء:[ ﴾٧٦َ�َن َضعِيًفا  لشَّ

در راه انـد   جنگنـد، و کسـانی کـه کفرپیشـه     یزدان مـی در راه اند  کسانی که ایمان آورده«
گمان نیرنگ شیطان همیشه ضـعیف بـوده    جنگند، پس با یاران شیطان بجنگید، بی طاعوت می

 .»است
هـاي بیهـوده و    هـا و دشـمنی   امت تا زمانی که از دشمنی و مبارزه با دشمن غافل نبود کینه

حض غفلت از دمشن واقعی و مبارزه با وي هایش را به دست فراموشی سپرد، اما به م تبهکاري
 هاي داخلی درگرفت که همه برآن واقفند. ها و آشوب جنگ

 هاي کوچک هایشان بر ملت گرایان و زیان تبلیغات ملی
هــاي کوچــک قومیــت و  گرایــان در داخــل و خــارج کشــورها پیوســته بــراي ملــت  ملــی

و آمـوزش و تربیـت هـر ملـت را     دهند و ادبیـات، زبـان، فرهنـگ     گرایی از زیبا جلوه می ملی
کنند، تا این که آن ملت سرمست احساسـات و عواطـف    ستایند و تاریخ آن را ستایش می می

ملی و غرور و نخوت و تکبر شود و به خود ببالد و گمان برد که داراي دژهاي تسخیرنشدنی 
ینی و غـرور  گسلد و بسا اوقات از روي خودب و ابزارهاي فراوان جنگی است. لذا از جهان می

شـوند کـه در انـدك     ور مـی  کند، یا آن کشورها بر وي حمله هاي بزرگ تعرض می به دولت
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شـود، مسـؤوالن    اي تنگ می گرایی محبوس مانده در دایره رود و قربانی ملی زمانی از بین می
 فرماید: این قربانی توان هیچ دفاعی از وي را ندارند. قرآنکریم می

ۡيَ�ٰنِ ٱ َكَمَثلِ ﴿ �َ�ِٰن  لشَّ ا َ�َفَر قَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنَك  ۡ�ُفرۡ ٱإِۡذ قَاَل لِۡ�ِ  ].16احلرش: [ ﴾فَلَمَّ
گوید: کافر شو.  [داستان منافقان با یهودیان] همچون داستان اهریمن است که به انسان می«

 .»گوید: من از تو بیزار و گریزانم! شود اهریمن می اما هنگامی که کافر می
 سر بوالندا، بلژیک، هلند، یونان، دانمارك، ایران و عراق نیز آمد.این بال بر 

 گهاي بزر هاي دولت طلبی جاه
ي پهناوري از جهان و به  ي خویش را در گسترده هاي بزرگ بسط و گسترش سلطه دولت

هاي خـالی   هاي وسیعی حتی اگر صحراها و بیابان هایشان را بر سرزمین اهتزاز درآوردن پرچم
هـاي مختلـف مسـتعمرات و     داننـد، تـا در قـاره    شـان مـی   ي نژادپرسـتی  د، از الزمـه بیش نباشـن 

هـاي هنگفتـی داشـته باشـند؛ هرچنـد ایـن مسـتعمرات جهـت نگهـداري و پاســداري،           ثـروت 
هاي زیادي بطلبد و در عین حال سود و منفعتی آنچنانی عایدشـان   هاي هنگفت و ارتش هزینه

کند و هیچ هـدف   گرایی بر آنان تحمیل می نه را نظام ملیطلبا ي توسعه نکند، تمام این اندیشه
 .)1(ي ادبی جز شرف و بزرگی قومی ندارند اخالقی و نتیجه

 دهد: استاد جود عزّت و افتخار ملی را چنین شرح می
ت قومی و ملی یعنی این که آن ملت داراي چنان توانی باشد که هروقت احساس نیاز عزّ«

آلِ  ود را بر دیگران تحمیـل کنـد. بـراي قباحـت آنچجـه ایـده      هاي خ ها و خواسته رکد هوس
نامند، همین بس که با فضایل اخالقـی و صـفات نیکـو در تضـاد      کاملِ امت یا افتخار ملی می

ها پایبند باشند و با متسضـعفان   بنابراین، اگر مردم کشوري، در گفتار راستگو و به وعده است.
ترین درجه خواهد  از این نگاه سطح عزت آنان در پایین به عنوان انسان برخورد و رفتار کنند،

 هاي هنگفت جانی و مالی به همراه هاي بارز آن دخالت امریکا در جنگ ویتنام است که هزینه از مثال -)1(
 داشت.
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عبارت است از چنان قدرت و  –همانطور که مستر بلدون گفته است  –بود. شرافت و بزرگی 
ها بدان خیره شوند و اذهان  توانی که ملت بدان وسیله به بزرگی، عزت و افتخار برسد و چشم

ردم بـدان، بـه ایـن درجـه از مجـد و عـزت       بدان مشغول شوند. روشن است این توانایی که مـ 
ي  پرسـتانه  هاي فروزان و عشق و اشتیاق مـیهن  هاي آتشین، شعله رسند منوط به داشتنِ بمب می

ها بر دیگر شهرها هستند. بنابراین، عـزت و   جوانانی خواهد بود که خواستار افکندن این بمب
اخالقـی و سـتایش   صوصـیات  هـا و خ  شود، با ویژگی افتخاري که با آن یک ملت ستایش می

برانگیز افراد در تضاد است. ولی من معتقدم که هر قومی به هر میزان از این شرف برخـوردار  
تمدن و آموزش نیافته (وحشی) به شمار آید؛ زیرا شرفی که انسـان یـا قـومی بـا      باشد، باید بی

 .)1(»حیله و فریب و ستم بدان دست یابد، شرف نیست
 افزاید: میدر قسمتی دیگر 

ي حـاکم دولـت بریتانیـا را واداشـته تـا       طبقه –بیش از حرص و آز  –کبر و خودپسندي «
هـا بـا شـعار صـلحخ و دوسـتی کـه بـه ریـا سـر           هاي خطرناك جنگی بکشند، ایـن نقشـه   نقشه

دهند، همخوانی و سازگاري ندارد، فردي را در نظر بگیرید کـه از زمامـداران و حاکمـان     می
هـایی ار کـه انـدازه و حـدود      خوهد مختصري از ثروت و مستعمرات و سرزمین بریتانیایی می

آب و علفی بیش نیست فرو گذارند، خواهی دید که  هاي بی ها و زمین مشخصی ندارد و بیابان
روِ  هـاي میانـه   زنند و روزنامه کار، از خشم و نفرت، زمین و زمان را به هم می قهرمانان محافظه

کـاران نـه تنهـا حـریص و      لولنـد. بـا ایـن وصـف ایـن محافظـه       رهم میانگلیسی نیز از خشم د
 .)2(»آزمندند، بلکه مستکبر و معاند نیز هستند

 رقابت استعمارگران بر سر مستعمرات و بازارها

)1(- Guide To Modern Wickedness p.153 

)2(- Guide To Modern Wickedness p.180 
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بعـدها   اند. مانده هایی دیگر عقب هایی پیشقدم و دولت هاي ضعیف،دولت در استعمارِ ملت
هـاي بـزرگ بـه     با هدف قرارگرفتن در ردیـف امپراتـوري   هاي به جامانده از قافله این دولت

هاي بزرگ پیشین به پا خاستند و در جستوجوي مستعمرات و  ي سهام و رقابت با دولت مطالبه
هـاي   شـان برآمدنـد. دولـت    هاي هایی جهت برافراشتن پرچم هایشان و تپه بازارهایی براي کاال

به جا مانده بـا کارهـاي ریاکارانـه در قالـب     هاي  ي دولت کردن این خواسته پیشرو براي خنثی
پرداختند، ولی عموم مردم، چـه از خودشـان و   ها  آن بشردوستی و پشتیانی از مظلومان، به دفع

 اند. ها پی برده چه از بیگانگان به سوء نیست و اهداف شوم و شیطانی این دولت
 گوید: استاد جود می

توجـه   ي عمران شد و بی منجر به تقسیم ناعادالنهها آگاه یا ناآگاه از مسایلی که  انگلیسی«
طلـب   هـایی صـلح   ها نظیر ژاپن، بر این باورند کـه مـردم انگلـیس آدم    به نارضایتی برخی ملت

کنند، این درسـت اسـت کـه     طلبی و آتش افروزي نبرد متهم می ها را به جنگ هستند و ژاپنی
طلبی دزدي اسـت کـه از    انند صلحطلبی آنان م طلب هستند ولی صلح ها مردمی صلح انگلیسی

ي سـابق، عربـت و    هـاي دزیـده   ي ثـروت  شغل قدیمی خود (دزدي) دست شکیده و در سـایه 
خواهند به شغل قدیمی وي (دزدي) بپردازند،  نماید و از این که جدیداً کسانی می بزرگی می

تـن  هـا   نآ ، او خود سرمایه و غنایم انبوهی در اختیـار دارد کـه از مصـرف   شود خشمناك می
ها و امالك با وي شریک شوند، جنگجـو   خواهند در این ثروت زند ولی کسانی را که می می

 .)1(»خواند طلب می و جنگ
بسا بین آن استعمارگران قدیمی و این استعمارگرانِ تازه از راه رسیده بر سر حکمفرمـایی  

هـایی کـه    با جنگ ها دهد، ولی این درگیري و استعمار هرچه بیشتر، جنگ و درگیري رخ می
گیرد  به منظور مقابله با ظالم و ستمگر و دفاع از حقوق مظلومان و برپایی عدل و داد انجام می

 فرماید: قابل مقایسه نیست، در این باره خداوند می

 .180، ص همان -)1(
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ْ ٱ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿ ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮٰهُ  ۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
ۡخَرىٰ ٱَما َ�َ فَأ

ُ
�ۡ 

 ْ ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُوا
َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�ۡبِ� َح�َّ َّ�  ِ ْ بَۡيَنُهَما ب ۡصلُِحوا

َ
قۡ  لَۡعۡدلِ ٱفَإِن فَآَءۡت فَأ

َ
ْۖ َوأ إِنَّ  ِسُطٓوا

َ ٱ  ].9احلجرات: [ ﴾٩ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ
هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح براقرا کنید، اگر «

کند و تعدي  اي که ستم می یکی از آنان در حق دیگري ستم کند و تعددي ورزد، با آن دسته
روزد بجنگید تا زمانی که به سوي اطاعت از فرمان خدا باز گردد و حکم او را پذیرا شود.  می

شان دادگرانه صلح برقرار کنید و عدالت به  شت و فرمان خدا را پذیرا شد در میانهرگاه بازگ
 .»چرا که خدا عادالن را دوست داردکار برید؛ 

اما این جنگ و درگیر جنگ رقابت و تنگ نظري و آزمندي، جنگ غیرت و حسادت 
ستی ي ملل قدیم و جانشین، سازمان ملل جدید، برآنها نظارت و سرپر است که جامعه

 کند، همانطور که شکیب ارسالن گفته: می
است که خالی از آب است. این سازمان  )1(ي ملل شبیه بحور اوزان عروضی معهاین جا«

هایشان با تغییر نام آن به دفاع  ددن کشورگشایی جز به خاطر پوشش قانون دادن تجاوز و جلوه
مند و ستمیدیده و ناتوان از آن از خود به منظور دیگري به وجود نیامده است. تنها قشر مست

 ».هاي قدرتمند و زورمند هیچ تسلطی ندارد کنند و گرنه بر دولت پیروي می
 یا به قول دانشمند بزرگ اسالم، دکتر محمد اقبال:

 برفتـــد تـــا روش رزم دریـــن بـــزم کهـــن
 

ــه     ــو انداخت ــرح ن ــان ط ــدان جه ــد دردمن  ان
 

 من بیش از این ندانم که کفن دزدي چنـد 
 

ــر   ــاخته  به ــی س ــور انجمن ــیم قب ــد تقس  )2(ان
 

ست، اصطالحی است که اوزان عروضی و »دریا«همچنان که به معناي » بحر«ي  در زبان عربی واژه -)1(
است و از لحاظ معنایی  بحر است. در اینجا تشابه صرفاً لفظی 19سنجند و شامل  شعري را با ن می

که اصطالحی خاص براي سنجش » بحر«ي ملل را به همان  ها نیست. نویسنده جامعه همگونی بین آن
 کند. (د. ن.) اوزان عروضی است تشبیه می

 .260، ص کلیات اقبال -)2(

                                           



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   330

 گوید: استاد جود انگلیسی می
ي  پذیرد در راستاي اقامه جنگی که با نظارت و سرپرستی سازمان ملل متحد صورت می«

عدالت نیست که تحت نر پلیس بین الملل براي گرفتن حق ستمدیده از ستمگر و مجازات 
باشد، بلکه این جنگ و درگیري چیزي جز آن و در نهایت برپایی عدالت وارد عمل شده 

هاي رقیب بر سر زور و قدرت نیست، یکی براي حفظ سهم  ایجاد دشمنی بین اقوام و ملت
 آوردن هاي بیشتر) و دیگري براي به دست هاي جهانی (استعمار سرزمین بیشتري از ثروت

 کند. تالش میها  آن
هایی که  قیب درگذشته یا جنگهاي ر هایی که میان ملت در حقیقت این جنگ با جنگ

هایی که در طول هفت سال بین فرانسه، روسیه، سوئد، آلمان و  و جنگ )1(مانبین اتریش و آل
هاي ناپلئون بناپارت و جنگ جهانی اول، جز در اسم تفاوتی دیگر  ایتالیا روي داده و با جنگ

از سازمان ملل و براي ها به خاطر دفاع از دموکراسی، دفاع  ندارند، اما این که این جنگ
 .)2(»اساس بیش نیست مبارزه با فاشیسم و یورشگري به وجود آمده است، ادعایی بی

 حکومت باجگیر یا حکومت رهگشا
ي مسلمانان بـه عامـل خـود چنـین فرمـود:       روایت شده است که عمر بن عبدالعزیز، خلیفه

بـراي هـدایت و راهنمـایی مـردم برانگیختـه شـده نـه بـراي          صواي بر تو! حضرت محمد «
 .)3(»آوري باج و مالیات جمع

انگلیس ها، فرانسه، اسپانیا و  ساله، رقابت و حرص و آز بود. در این جنگ هاي هفت خاستگاه جنگ -)1(
ها قلمرو و امالك اتریش کاهش یافت.  آوردن غنایم شرکت کردند، در این جنگ براي به دست

هاي مزبور پس از مرگ فردریک، پادشاه اتریش و بر تخت نشستنِ دخترش ماریا ژوزفا  جنگ
 پایان پذیرفت. 1748م آغاز شد و به سال  1740(مهندوشس) به وصیت پدر و موافقت دولت، به سال 

)2(- Guide to Modern Wickidness, p.191 

 .بعث هاد�ً ومل يبعث جابياً  وحيك إن حممداً  -)3(
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ي حقیقی حکومت دینی را که طبـق روش پیـامبر بنیـان     ي عمر بن العزیز، چهره این جمله
کنـد، توجـه و    مشی سایر پیامبران در حرکت اسـت، نمایـان مـی    گذارده شده و بر آثار و خط

اهتمام این حکومت به دین، اصالح اخالق ملت، منـافع و مضـرات اخـروي، بیشـتر اسـت تـا       
اج و انواع درآمدها. این نوع حکومت بـه تمـام مسـایل سیاسـی و     توجه به امور باجگیري، خر

دهد،  اقتصادي ریوکرد دینی دارد و اصول دین و اخالق را بر منافع و مصالح مادي برتري می
ي فاسدي کـه عفـت    رانی و هر معامله کاري و شهوت پس خوردن شراب، زنا و هر نوع هرزه

شخصی باشد ممنوع کرده است، گرچه قماربازي  جامعه را تهدید کند و به زیان جامعه و نفع
در ظـاهر بـه حکومـت    هـا   آن اي سودآورد اسـت و در عـین حـال ممانعـت از     عدهو ربا براي 

رسـاند، ولـی حکومـت دینـی اینگونـه کارهـاي را بـه زیـان جامعـه           خسارت مالی فاحشی می
قی یعنی تزکیه کند و راهکارهاي اصالح و مراقبت اخال دهد و از آن ممانعت می تشخیص می

ي  ي هنگفـت و پشـتوانه   کردن ایـن امـور هزینـه    کند؛ هرچند عملی و تهذیب نفس را ارائه می
آیـد اگـر در سـرزمین نافـذ      ها به دسـت مـی   اي که از این نوع حکومت طلبد، نتیجه زیادي می

ا شوند، چنان است که قرآن خود بیان نموده و مهاجرین نخستین را از آن خبر داده است. آنج
 فرماید: که می

ِينَ ٱ﴿ ُٰهۡم ِ�  �َّ َّ� كَّ �ِض ٱإِن مَّ
َ
�ۡ  ْ قَاُموا

َ
لَٰوةَ ٱأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا ِ  لزَّ ْ ب َمُروا

َ
َوَ�َهۡواْ َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ

ِ َ�ٰقَِبُة  لُۡمنَكرِ� ٱ ُمورِ ٱَوِ�َّ
ُ
 ].41احلج: [ ﴾٤١ ۡ�

دارند و زکـات   بخشیم، نماز را برپا میکسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت «
ي کارهـا بـه خـدا بـاز      کنند. و سرانجام همـه  پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می را می

 .»گردد می
هاي مادي که براي باجگیري نه براي راهنمایی و براي سودبردن نه براي سود  اما حکومت

هـا   کـه هـدف ایـن نـوع حکومـت      طبیعـی و بـدیهی اسـت    انـد،  رسانی تشکیل شـده  و منفعت
آوري مالیات، محصوالت و غالت است و چه بسا این اهـداف پـوچ بـه قیمـت اخـالق،       جمع

فضایل و نظام خانوادگی تمام شود و به این نحو بسـیاري از کارهـاي زشـت و ناپسـند و غیـر      
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ي از کننـد و بسـیار   رانی را مبـاح مـی   شوند؛ مثالً به خاطر سودجویی، شهوت اخالقی مباح می
آوردن مصـالح و منـافع خـویش تجـویز و      جنایات و جرایم اخالقی را با تغییر نام براي دسـت 

 کنند. بینند، محدود می برخی دیگر را که در تضاد با منافع خویش می
هاي مالیاتی تنهـا بـه جایزشـمردن و رواج شـراب خـواري و مصـرف مشـروبات         حکومت

شـوند و هـرکس    ید و فروش و تجارت آن مـی کنند، بلکه خود متصدي خر الکلی بسنده نمی
گیـرد. گـاهی اوقـات برخـی از      اعتراض کند شدیداً مـورد بازخواسـت و مجـازات قـرار مـی     

کشــورها را مجبــور بــه خریــد مــواد مخــدر (تریــاك، هــرویین، دخانیــات و غیــره کــه خــود  
 ار کردند.هاي اروپایی در چین چنین رفت کنند. چنانچه برخی از دولت ي آنند) می صادرکننده

شوند و  هاي محکوم، از لحاظ دین و اخالق دچار تباهی می بدیهی است که این نوع ملت
خورند، مردمان این کشورها صرفاً به سبب معاشرت و رفت  از نظر روحی و قلبی شکست می

هـاي   کنند. تمام بیماري ترین درجه تنزل می و آمد با کشورهاي حاکم از نظر اخالقی به پایین
شـان اسـت در ایـن کشـورهاي      رایج در کشورهاي اروپایی که دستاورد تمدن مـادي  اخالقی

 کند. این چیزي است که خود بدان اقرار و از آن شکوه دارند. محکوم، سرایت می
هاي تمدن غربی را با خود بـه همـراه    ها و هرزگی ها، تباهی هاي اروپایی، ناهنجاري حکوم

و چشمداشت شکوفایی اخالق و اعمـال پسـندیده چشـم     ها چگونه انتظار دارند. از این دولت
فاقد اهمیت هستند و در قبال آن احساس مسؤولیت ها  آن خورد و در اصل این امور براي نمی
کنند و جزو امور اعتقادي و ارزشی آنان نیست، استعداد و سطح اخالقی مـردم پیشـرفت    نمی

 .همان تراود که در اوست  خواهد کرد؟! چرا که از کوزه
گیریم که همیشه راه و روش پادشـاهان و جهانگشـایان جـداي از سـیره و روش      نتیجه می

پیامبران، هدایتگران و مصلحان بوده و این حقیقتی است که قرآن از زبان پادشـاه سـبا بـازگو    
 کند: کند؛ حقیقتی است که همیشه تازه است و زمان و مکان در آن تغییر ایجاد نمی می

ذِلَّةٗ  لُۡملُوكَ ٱإِنَّ ﴿
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ةَ أ ِعزَّ

َ
فَۡسُدوَها وََجَعلُٓواْ أ

َ
 ].34النمل: [ ﴾إَِذا َدَخلُواْ قَۡر�ًَة أ
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کشـانند و   منطقه و آبادي شوند، آن را به تباهی و ویرانی مـی پادشاهان هنگامی که وارد «
 .»کنند عزیزا اهل آنجا را خوار و پست می





 
 
 

 :فصل سوم
 اروپا به سوي خودکشی

 ي کشف و نوآوري دوره
ي  توان دوره بندي شود، این دوره را می هایش دقیقاً تقسیم هاي تاریخی با ویژگی اگر دوره

امـري  کشف و نوآوري و نبوغ و تخصص دانشـمندان اکتشـاف و نـوآوري و اختـراع آنـان،      
 است بدیهی و غیر قابل افکار.

هـاي غـرب و اختراعـات جدیـد در      امیز از صنعت هاي اغراق اما با وجود تمجید و ستایش
زدگی ما و ستایش از مخترعان و مکتشفان، این نکته نباید فرامـوش شـود کـه     اروپا و شگفت

ایل و هـا، خــود هــدف اصــلی و مقـود بــه ذات نســیتند، بلکــه وســ   هــا و نــوآوري ایـن صــنعت 
دستاویزهایی براي رسیدن به اهداف دیگري است که ما با خوب یـا بـدبودن و سـود و زیـان     

ها، عالی و خوب بوده باشـد، آن وسـایل نیـز     سنجیم؛ اگر این هدف اهداف، آن وسایل را می
درنظر ها  آن عالی خواهند بود و با در نظر داشتن مطابقت این وسایل با اهدافی که راي تحقق

و با توجه به دستاوردهایی که از آن ابزارها حاصل آمده و نقشی که در زندگی اند  دهگرفته ش
بودن و ناکـامی ایـن ابـزار     مردم، جامعه، اخالق و امور سیاسی آنان بازي کرده است، به موفق

 کنیم. حکم می

 ها و موضع اسالم در این زمینه غایت صنایع و نوآوري
پیـــروزي بـــر مشـــکالت و  –ي مـــن  بـــه عقیـــده –هـــا  هـــدف اختراعـــات و نـــوآوري

برداري از  هاي ناشی از نادانی و ضعفی که درگذر زندگی به وجود آمده و بهره ماندگی واپس
ي زمینی  هاي سرشار و نهفته هاي موجود در طبیعت و استفاده از گنجینه ها و پتانسیل توانمندي

 لگري و فساد در روي زمین باشند.براي اهدافی است که به دور از اخالها  آن و کاربست ِ
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کرد، سپس به فکـر آن افتـاد    هاي قدیم با پاي پیاده مسافرت می براي نمونه آدمی در زمان
کردن حیوانات  هایی را با رام که براي این کار از حیوانات استفاده کند. پس گاوي و کالسکه

؛ آنگاه به تدریج به فکـر اسـتفاده   گرفت و بعداً به فکر استفاده از ماشین و اتومبیل افتاد به کار
 هاي بادي و بخاري افتاد که در این امور جاي نگرانی و مشکل نیست. از هواپیما، کشتی
ها و اختراعات در راستاي اهـداف درسـت و صـحیحی بـه کـار       ي نوآوري اي کاش! همه

افرت از جـایی بـه جـاي دیگـر مسـ     هـا   آن شد و انسان براي رسیدن به آن اهادف بـا  گرفته می
نبود با ها  آن ها امکان جابجایی و انتقال کرد و بارهاي سنگینی را که در سابق جز با سختی می

جـویی   رساند و با این کار در وقت و نیـرو صـرفه   آن وسایل جدید از شهري به شهر دیگر می
بــرد. همینطــور ســایر امــور و نیروهــاي طبیعــی و   جــویی بهــره مــی کــرد و از ایــن صــرفه مــی

را بـراي  هـا   آن کنـد و  ي مشـروع و مفیـد مـی    اسـتفاده هـا   آن اي جدید که آدمی ازه نوآوري
 اند. برد، از این دسته رسیدن به اهداف واالي خود به کار می

موضع اسالم در مقابل نوآوري آشکار است. اسالم از جانشینی انسان در روي زمـین خبـر   
ی، چـه بـه تصـرف انسـان و چـه      دهد و خداوند، جهان را براي اهداف صحیح و سالم آدم می

 فرماید: بدون تصرف وي مهیا کرده است و می

ِيٱ ُهوَ ﴿ ا ِ�  �َّ �ِض ٱَخلََق لَُ�م مَّ
َ
 ].29: ةالبقر[ ﴾َ�ِيٗعا ۡ�

 .»اوست که هرچه در زمین است براي شما آفریده است«
 فرماید: ي ابراهیم چنین می سوره 34تا  32و یا در آیات 

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
نَزَل ِمَن  ۡ�

َ
َمآءِ ٱَوأ ۡخَرَج بِهِ  لسَّ

َ
رِۡزٗقا  �ََّمَ�ٰتِ ٱِمَن  ۦَماٗٓء فَأ

َر لَُ�ُم  ِ  ۡ�َۡحرِ ٱِ�َۡجرَِي ِ�  ۡلُفۡلَك ٱلَُّ�ۡمۖ وََسخَّ ۡمرِه
َ
َر لَُ�ُم  ۦۖ بِأ نَۡ�ٰرَ ٱوََسخَّ

َ
رَ  ٣٢ ۡ� لَُ�ُم  وََسخَّ

ۡمَس ٱ َر لَُ�ُم  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ � وََسخَّ َۡل ٱَدآ�َِبۡ�ِ ۚ �ن  َوَءاتَٮُٰ�م ٣٣ �ََّهارَ ٱوَ  �َّ ۡ�ُُموهُ
َ
ِ َما َس�

ّمِن ُ�ّ
واْ نِۡعَمَت  ِ ٱَ�ُعدُّ �َ�ٰنَ ٱَ� ُ�ُۡصوَهاۗٓ إِنَّ  �َّ ارٞ  ۡ�ِ  ].34 -32براهيم: إ[ ﴾٣٤لََظلُومٞ َكفَّ

و از آسـمان آب فرسـتاد و بـا آن از    ها و زمـین را آفریـد    خداوند همان است که آسمان«
ها و محصوالت مختلفی براي شما روزي ایجاد کرد و کشتی را برایتان رام ساخت تـا بـه    میوه
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حکم او در دریا روان با شد. و همچنین خورشید و ماه را که پویسته دوانند برایتان رام کرد و 
ه بودیـد بـه شـما داد و اگـر     روز و شب را براي شما مسخر گردانـد، و از هرچـه از او خواسـت   

هاي خداوند را بشمارید، نخواهیـد توانسـت. بـه راسـتی کـه انسـان سـتمگر و         بخواهید نعمت
 .»ناسپاس است

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َلَۡ�ُٰهۡم ِ� ﴿ فرماید: در جایی دیگر می ِ ٱ۞َولََقۡد َكرَّ َوَرَزۡقَ�ُٰهم  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ
ّيَِ�ِٰت ٱّمَِن  ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ� َوفَ  لطَّ ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ ي  هباید خوانند ]70اإلرساء:[ ﴾٧٠ضَّ

ِ ٱوََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ مطلق خداوند مطلق است:این آیه توجه کند که این قول   و یا ﴾ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ

ّيَِ�ِٰت ٱَوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن ﴿  فرماید: و نیز می ﴾لطَّ
نَۡ�ٰمَ ٱوَ ﴿

َ
ُ�لُوَن  ۡ�

ۡ
َولَُ�ۡم �ِيَها َ�َاٌل ِحَ�   ٥َخلََقَهاۖ لَُ�ۡم �ِيَها دِۡفءٞ َوَمَ�ٰفُِع َوِمۡنَها تَأ

ْ َ�ٰلِغِيهِ إِ�َّ �ِِشّقِ  َوَ�ِۡمُل  ٦تُرِ�ُحوَن وَِحَ� �َۡ�َُحوَن  ۡ�َقالَُ�ۡم إَِ�ٰ بََ�ٖ لَّۡم تَُ�ونُوا
َ
نُفِس� ٱ�

َ
�ۡ 

 َ َكبُوَها َوزِ�َنٗةۚ َو�َۡخلُُق َما َ� َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َِم�َ ٱوَ  ۡ�َِغاَل ٱوَ  ۡ�َۡيَل ٱوَ  ٧َرُءوٞف رَِّحيٞم إِنَّ َر�َُّ�ۡم ل لَِ�ۡ
 ].8 -5النحل: [ ﴾٨

ي گرما و سودهایی دگیر است و  براي شما وسیلهها  آن و چهارپایان را آفریده است؛ در«
را هـا   آن ي زیبـایی اسـت بـدانگاه کـه     مایـه هـا   آن خورید، و برایتـان در  را میها  آن برخی از

هـا   آن کنیـد،  را بامدادان بـه چـرا روانـه مـی    ها  آن آوردي و آنگاه که شامگاهن از چرا باز می
کنند کـه جـز بـا رنـج فـراوان خـود بـدان         بارهاي سنگین شما را به سرزین و دیاري حمل می

ت زیـادي اسـت، و خـدا اسـبان و     گمان پروردگارتـان داراي رأفـت و رحمـ    رسیدند، بی نمی
ها سوار شوید و نیز زینتی باشند، و خداوند چیزهـایی   آن قاطران و خران را آفردیه است تا بر

 .»دانید نمیها  آن آفریند که شما [هم اینک] چیزي از را براي حمل و نقل و طی مسافت می
برایش بـدون سـختی و   به هدف  خداوند در این آیه بر انسان منت نهاده تا این که رسیدن 

کنـد، در جـایی دیگـر     مشقت ممکن باشد و از این آیه به رأفت و ترحم خویش استدالل مـی 
 فرماید: می
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ِيٱوَ ﴿ ۡزَ�ٰجَ ٱَخلََق  �َّ
َ
نَۡ�ٰمِ ٱوَ  لُۡفۡلِك ٱُ�ََّها وََجَعَل لَُ�م ّمَِن  ۡ�

َ
ْۥ لِتَۡسَتوُ  ١٢َما تَۡرَكُبوَن  ۡ� ٰ  ا َ�َ

 ِ ِيٱَعلَۡيهِ َوَ�ُقولُواْ ُسۡبَ�َٰن  ۡسَتَوۡ�ُتمۡ ٱواْ نِۡعَمَة َرّ�ُِ�ۡم إَِذا ُ�مَّ تَۡذُكرُ  ۦُظُهورِه َر َ�َا َ�َٰذا َوَما  �َّ َسخَّ
ٓ  ١٣ُمۡقرِ�َِ�  ۥُكنَّا َ�ُ  ا  ].14 -12الزخرف: [ ﴾١٤إَِ�ٰ َرّ�َِنا لَُمنَقلُِبوَن  ��َّ
و حیوانـات و گیاهـان] را    ها انسان ها اعم از ها [نرها و ماده ي گونه و همان کسی که همه«

شـوید.   هـا] سـوار مـی    آن آفرید. و برایتان از کشتی و چهارپایان چیزي تهیه دیده است که [بر
هـا   آن قـرار گیـرد و هنگـامی کـه بـر     ها  آن ها را آفریده است] تا بر پشت [خداوند این مرکب

 منـزه خـدایی اسـت کـه    سوار شدید نعمت پرودرگار خویش را یاد کنید و بگوییـد: پـاك و   
تواناهـایی  هـا   آن کـردن و نگهـداري]   را به زیـر فرمـان مـا درآورد، و گرنـه مـا بـر [رام      ها  این

 .»نداشتیم، و ما به سوي پروردگارمان باز خواهیم گشت
چه نیکو و شایسته است کـه امـروزه انسـان هنگـام سوارشـدن ماشـین یـا هواپیمـا بگویـد:          

رسـد کـه انسـان ایـن وسـایل یـا        بعید به نظر مـی  »ا له مقرننيسبحان الذي سخرلنا هذا وما كن«
را به هـر  ها  آن حرکتند، رام کرده باشد و قطعات آلومینیوم و آهن را که اجسام غیر زنده و بی

دارد مورد استعمال قرار دهد. وي نباید فراموش کنـد کـه روزي بـه سـوي      شکلی که دوست
گردد و براساس استعداد و قدرتی که خدا به وي عطا کرده، محاصـبه و بازپرسـی    خدا باز می

خواهد شد و اگر استعمال این قدرت و امکان را در راه و راستاي هدفی ناصالح وناشایست به 
 هد شد.کار گیرد، کیفر و بازجویی خوا

گوش به فرمان خدا و پیرو حکم اوسـت کـه نـه    ي  کند که وي بنده همچنین فراموش نمی
مالک مرگ است و نه حیات و مبادا طغیان و سرکشی کند؛ چرا که انسان زمانی که احساس 

 کند. نیازي و غنا کند، سرکشی می بی
 فرماید: خداوند چنین می

ِ  لََقدۡ ﴿ رَۡسۡلَنا رُُسلََنا ب
َ
ِ ٱأ نَزۡ�َا َمَعُهُم  َ�ِٰت ۡ�َّي

َ
ِ  �َّاُس ٱِ�َُقوَم  لِۡمَ�انَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَوأ  ۡلقِۡسِط� ٱب

نَزۡ�َا 
َ
ٞس َشِديٞد َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس َوِ�َۡعلََم  ۡ�َِديدَ ٱَوأ

ۡ
ُ ٱ�ِيهِ بَأ هُ  �َّ ِ  ۥَورُُسلَهُ  ۥَمن يَنُ�ُ  إِنَّ  ۡلَغۡيِب� ٱب

َ ٱ  ].25احلديد: [ ﴾٢٥قَوِيٌّ َعزِ�ٞز  �َّ



 339 فصل سوم: اروپا به سوي خودکشی

مان را با دالیل روشن فرستادیم و با آنان کتاب [آسمانی] و میـزان [و مقیـاس]    ما پیامبران«
فرو فرستادیم تا مردم به داد [و عدالت] بپردازند و [همچنین] آهـن پدیـد آوردیـم کـه در آن     

 هایی براي مردم است تـا خداونـد بدانـد چـه کسـانی او را و      [ابزار] جنگ و ستیز و [نیز] بهره
 .»دست است گمان خداوند نیرومند و چیره کنند، بی فرستادگانش را در نهان یاري می

تـرین و بزرگتـرین آن بـه     هاي فراوانی است که مهـم  پس با این توضیح آهن داراي فایده
جهت نیسـت کـه در ایـن آیـه      کارگیري آن براي یاري و کمک خدا و پیغمبرش است، و بی

 هاي آسمانی آمده است. کتاببعد از ذکر رسالت پیامبران و 
در نتیجه انسـان مسـلمان بایـد از هرآنچـه خداونـد آفریـده و از قـدرت و اسـتعدادي کـه          
خداوند در وجود وي به ودیعه نهاده، در رساتاي جهاد در راه خدا و نشر و گسترش دین او و 

بـه کـارگیرد و از   ي (ال إله إال اهللا)  او اعتالي کلمه –به معناي عام کلمه  –کردن آن  همگانی
ها ترغیب و تشـویق نمـوده،    تجارت و کسب حالل، سفر نیک و مصالح روا که خداوند بدان

 بهره گیرد.

 از شماست که بر شماست
تحت فرمان و اراده و اسیر و ها  آن هاي صنعتی هیچ گناهی ندارند؛ چرا که فرآورده

نه خیرند نه شر. این انسان است که با ذاتاً ها  آن فرمانبر عقل و اندیشه و اخالق انسان هستند؛
کند. چه بسا که در  را به خیر و شر تبدیل میها  آن در راستاي اهداف خودها  آن به کارگیري

برداري، بداندیشی و  وجود این دستاوردهاي صنعتی خیر و جود دارد، اما آدمی با سوء بهره
ها و اختراعات به خودي خود کند، این دستاورد را به بدي تبدیل میها  آن تربیت منفی،

مربوط به افرادي است که این دستاوردها و ها  آن داراي مقام و اهمیتی نیستند، بلکه اهمیت
هایی  کنند و از زیر دریایی ها، روستاها و شهرها را ویران و منفجر می هایی که خانه افکن بمب

که دروغ و افترا پخش هایی  سیم کنند و از بی را نابود میهاي تجارتی و مسافرتی  که کشتی
دهند، باید خطاب به چنین کسانی که از  آبرویی را گسترش می کنند و مفاسد اخالقی و بی می

احساس بدشگونی ها  آن کنند و نسبت به را مالمت میها  آن این ابزارها شکایت دارند،
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َعُ�مۡ ﴿ چنین بگوییم:کنند،  می شماست که بر ؛ بدفالی با خود شماست؛ از ﴾َ�ٰٓ�ِرُُ�م مَّ
 شماست.

ي به کارگیري  سازند، ولی شیوه چرا که علوم طبیعی قدرت مادي را براي انسان فراهم می
ي ایجاد آتش است تو  آموزند؛ براي مثال کبریت که وسیله قدرت و توانایی را به انسان نمی

بسوزانی، یا این که از آن براي پختن غذا اي را با ساکنانش آتش بزنی و  توانی با آن خانه می
ي  استفاده کنی، یا این که از آتش براي ایجاد گرما و حراررت، بهره بگیري، اما آن که شیوه

 آموزد، دین و علوم دینی است. برداري و به کارگیري این قدرت را به انسان می بهره
وانایی و قدرت، انسان را گیريِ درست و مفید از این ت دین در راستاي استفاده و بهره

کند که شکر قدرت دهنده را به جاي آورده و وي را از این که این قدرت را  راهنمایی می
دارد.  براي کمک و مساعدت ستم، تبهکاري، گناه و دشمنی به کار گیرد، برحذر می

 همانطور که موسی گفت:

ُ�وَن َظِهٗ�� ّلِ ﴿
َ
َّ فَلَۡن أ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
 ].17القصص: [ ﴾١٧ۡلُمۡجرِمَِ� َرّبِ بَِمآ �

 .»اي هرگز پشتیبان جنایتکاران نخواهم شد پروردگارا! اکنون که به من نعمت داده«
 سلیمان نیز چنین گفت:

َما �َۡشُكُر ِ�َ ﴿ ۖ َوَمن َشَكَر فَإِ�َّ ۡ�ُفُر
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
َوَمن  ۦۖ ۡفِسهِ َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ ِ�َۡبلَُوِ�ٓ َءأ

ٞ َكرِ�ٞم   ].40النمل: [ ﴾٤٠َ�َفَر فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّ
این [امر] از لطف خداي من است، تا مرا امتخان کند که آیا [در برابر این نعمت] «

کنم، آن که شکر [خدا را] به جاي آورد  کنم و یا آن که ناسپاسی [نعمت] می سپاسگزاري می
نیاز و بزرگوار  کند، به راستی خداي من [از او] بی به نفع خود شکر نموده، و هرکس ناسپاسی

 .»است

 آمیختگی وسایل و اهداف به هم
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ي دینـی و   ي بازدارنـده  بهره کردنـد؛ هـیچ وسـیله    اروپاییان خود را از دین و امور دینی بی
را ها  آن اخالقی از گناه و فساد در بین آنان باقی نمانده است. راهنما و ارشادگري خدایی که

وبی و مسیر درست رهنمون شود نیز وجود ندارد. پس هدف آفرینش منشأ و سرنوشت و به خ
 مأواي خویش را فراموش کردند و گفتند:

ۡ�َياٱإِۡن ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ﴿  ].29األنعام: [ ﴾٢٩َوَما َ�ُۡن بَِمۡبُعو�َِ�  �ُّ
مرگ] برانگیخته نخـواهیم  بیش از این زندگانی دنیاي، [امري] وجود ندارد و ما [پس از «

 .»شد
مندي مادي و فساد و تبهکاري در  طبعاً چنین پنداشتند که غیر از لذت، خوشگذرانی، بهره

صاحب و سرپرست اسـت کـه حکمرانـی     جهان چیزي وجود ندراد و جهان مانند مملکتی بی
ار هاي نهفته در آن، مقصد است و هدف دیگري در کـ  برآن، سودجویی از امکانات و ثروت

ها، حکمرانـی و غلبـه    آرودنِ لذت نیست. پس این قدرت و علم و دانش را در جهت به دست
هاي صنعتی که بدان وسیله بـه   بر مردم و شکست رقیبان به کار بردند و در نورآوريِ فرآورده

 ها و آرزوهایشان برسند و دیگران را تابع خود بکنند با یکدیگر به رقابت پرداختند. خواسته
هـا یکـی    کردند، تا این که وسایل را با اهداف و آرمان یان پیوسته این چنین فکر میاروپای

ي مخترعات و اکتشـافات شـدند،    و شیفتهاند  پنداشتند و معتقد شدند که وسایل همان اهداف
شـدند؛ همـانطور کـه    هـا   آن بنـابراین، سـرگرم و مشـغول    اند. ذاتاً هدفها  آن بدین تصور که

شوند، اروپاییان معتقـد شـدند کـه     بازي می م بازي و عروسک اسبابهاي کوچک سرگر بچه
تمدن یعنی آسایش و رفاه، ولی بعدها که پیشرفت کردند تغییر عقیـده دادنـد و معتقـد شـدند     

 که تمدن یعنی سرعت.
 گوید: در این زمینه استاد جود می

آسـایش و   ي عصر او معتقد اسـت تمـدن یعنـی    گوید: جامعه ) میDisraeliدیسراییلی («
رفاه، ولی ما معتقدیم که تمدن یعنـی سـرعت، پـس در ایـن عصـر، سـرعت، خـداي جوانـان         
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ــانی    ماســت و آســایش، آرامــش، صــا، امنیــت و دســتگیري از دیگــران را معبــد ســرعت قرب
 .)1(»کنند می

 در اروپا رت و اخالقنابرابري قد
ها پیش فراموش کـرده   قرناروپا توان و برابري بین قدرت و اخالص و دانش و دین را از 

 انـد،  رشد نمـوده  است، در اروپا پس از نهضت جدید قدرت و دانش به حساب دین و اخالق
سیر قدرت و دانش، صعودي و دین و اخالق، نزولی بوده و این سیر شکاف عمیقی بـین ایـن   

ه هـاي آن بـ   دو دسته انداخته است و نسلی رشد کرده که بسان ترازویی است که یکی از کفه
نهایـت   ي دیـن و اخـالق) بـی    ي دیگر آن (کفـه  ي قدرت و دانش) و کفه زمین چسبیده (کفه
ي ابتکـارات تکنولـوژي و    ده است، این نسل در عـین حـال کـه در زمینـه    »سبک شده و باال ا

هاي جدید و تسخیر ماده و نیروهاي طبیعی در راستاي پیشبرد مصالح و منافع خود در  نوآوري
عقلـی و   نمایـد، امـا در اهـداف و اعمـالش، طمـع و آزش، سـبک       سانی مینگاه شخص، فرا ان

و سنگدلی و ستمش، با حیوانات و درندگان چندان تفاوتی ندراد، و با ایـن کـه   اش  نزاکتی بی
شناسد و بـا   ي امکانات و لوازم زندگی زیر فرمان و نظر اوست، راه چگونه زیستن را نمی همه

و وسایل لوکس و زینتی به آخرین درجه رسیده است، ولی این که در اسباب رفاه و آسایش 
 داند. اصول اولیه و اساسی انسانیت، بدیهیات زندگانی و اخالق را از یاد برده یا اصالً نمی

وي که هنوز آنچه را مربوط به زمین است یـاد نگرفتـه و زیـر پاهـایش را اصـالح نکـرده       
در آن نفوذ کند و ستارگان و کـرات دیگـر   خواهد گنبد مینا (آسمان) را بخراشد و  است، می

هـاي زیـاد بـه     هـا و قـدرت   آسمانی را تحت کنترل خود آورد. با وجود دستیابی به توانمنـدي 
هـا در دسـت    ماند کـه زمـام کارهـا و کلیـدهاي گنجینـه      کودکی کوچک، دیوانه و نادان می

انـد و فقـط بـا جـواهر     د را نمـی هـا   آن بـرداري و اسـتفاده از   اوست، ولی بدیهی است راه بهره
 شود.  کند و به خونریزي و کشتن مردم سرگرم می گرانبها و کاالهاي نفیس و قیمی بازي می

)1(- Guide to modern Wickedness p.241 
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 قدرت خدایان و خرد کودکان
 گوید: استاد جود انگلیسی می

 هاي خدایان را به ما داده، ولـی مـا بـا خـرد کودکـان و درنـدگان، از       علوم طبیعی قدرت«
 .)1(»کنیم برداري می بهرهها  آن

 گوید: استاد جود در اي دیگر کتاب خود چنین می
آور  انگیـز علمـی و کـودکی شـرم     ما با ایـن تفـاوت چشـمگیر بـین دسـتاوردهاي حیـرت      «

هـا   توانیم از فراسوي قاره مان، رویاروي هستیم. ما می هاي زندگی مان، در تمام زمینه اجتماعی
بـا تلگـراف عکـس بفرسـتیم و در     و دریاهاي دوردست جهان، [بـا دیگـران] سـخن بگـوییم.     

سیم [و تلفن] نصب کنیم، و در سیالن صـداي زنـگ زدن سـاعت بـزرگ لنـدن       یمان بی خانه
)Big BEN .روي دریـا و زمـین و زیـر آن دو مسـافرت کنـیم، فرزنـدان مـا بـا          ) را بشـنویم

وند و ها بدون درد پر ش هاي تلگرافی و ابزارهاي نوشتاري با همدیگر سخن گویند، دندان سیم
ي ایکـس   ها با آسفالت و... فرش شوند. ما با اشـعه  کشاورزي به کمک برق رشد کند، خیابان

گوینـد و   ها و تصاویر متحرك [کارتون] مـا بـا سـخن مـی     بینیم، عکس داخل بدن خود را می
هـا،   شـوند، زیردریـایی   سیم جنایتکاران و جاسوسان شناسایی مـی  خوانند، از طریق بی آواز می

پیمایند؛ امـا بـا ایـن کـه شـرق و غـرب را تسـخیر         و هواپیماها قطب جنوب را می قطب شمال
کنـیم، قـادر بـه سـاختن میـدانی بـراي        و از تمام موجودات به نفع خـود اسـتفاده مـی   ایم  کرده

هاي تهیدست و فقیر نیستیم که با آسایش و امنیت بازي کنند. در نتیجـه سـالیانه دو هـزار     بچه
 کنیم. را مجروح و زخمی میها  آن دهیم و نود هزار نفر از شتن میرا به کها  آن نفر از

مان که برخی  هاي تمدن یک فیلسوف هندي با انتقاد شدید از سخنان من در مورد شگفتی
متر) را در یک سـاعت بـر    801تا .../ 60(.../ 400تا  300از رانندگان اتومبیل توانستند مسافت 

 50یـا   20د و هواپیمایی از مسکو تا نیویورك به مدت ) بپیماینPendineروي ریگزارهاي (
توانید مانند پرنـدگان در هـوا پـرواز     ساعت (به خاطر ندارم) پرواز کند. گفت: آري، شما می

)1(- Guide To Modern Wickedness p.261 
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رفـتن بـر روي زمـین را     کنید و بسان ماهی زیر دریا برویـد، ولـی تـاکنون آداب و رسـوم راه    
 .)1(»نیاموخته اید

 وزندآم آور است می آنچه را زیان
هاي امروزي با خیر و نیکـی آشـنایی داشـتند و     کنندگانِ اختراعات و نوآوري اگر استفاده

اي  رسید؛ اما امروزه به گونـه  ي زیادي به انسانیت می گرفتند، قطعاً بهره راه خیر را در پیش می
شـان از سودشـان بـه مراتـب بیشـتر اسـت. چنانچـه قـرآن در مـورد سـحر            شده است که زیان

 :گوید می

 ].102: ةالبقر[ ﴾مۚۡ َوَ�َتَعلَُّموَن َما يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعهُ ﴿
 .»بخشید رساند و به آنان سود نمی آموختند که به آنان زیان می و آنچه را می«

به عنوان بهتـرین شـاهد از خودشـان یعنـی اسـتاد جـود کـه قـبالً ذکـر گذشـت و شـدیداً            
 و حقیقت را آشکار کرده است، توجه کنید:اختراعات جدید را مورد انتقاد قرار داده 

ما با سرعت زیادي توانستیم از جایی به جاي دیگر مسافرت کنیم، ولی جاههـایی کـه مـا    «
کنیم شایستگی سفر را ندارند. زمین براي جهانگردان جمع شده است، مردمان  ها سفر می بدان

نند، ولی این آمـد و شـدها   ک هاي یکدیگر رفت و آمد می و به سرزمیناند  به هم نزدیک شده
ها و پیوندها را محکم و مردمان را باهم صمیمی کند به عکس، موجب  به جاي این که ارتباط

توانسـتیم بـا   هـا   آن ها شده و بدتر از پیش شده است. ابزارها و امکاناتی کـه بـا   آشفتگی رابطه
رادیـو را   انـد.  همان ارتباط برقرار کنیم، موجب ایجاد آشـوب و تخریـب عـالم شـد     همسایگان

گوییم، ولی نتیجه ایـن   هاي همسایه و دوست خود با آن سخن می کشف کردیم و با سرزمین
هاي هوایی براي سرکوب همدیگر استفاده کردیم و مردم  شد که پس از چندي از همین اشعه

)1(- 293Guide To Modern Wickednessp. 
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خواهــد دیگــري را تســلیم نظــام و سیســتم سیاســی خــود  را آزردیــم؛ زیــرا هــر کشــوري مــی
 .)1(»گرداند

از دانش و ها  آن کنند که سازندگان نگاهی به پرواز هواپیماها بیافکن که به ما گوشزد می«
شکی نیست آنان کـه   اند، و قدرت توانایی فوق بشري داشتهاند  مهارت باالیی برخوردار بوده

اي  سـابقه  نخستین بار در هواپیما نشسـتند و پـرواز کردنـد داراي جـرأت زیـاد و شـجاعت بـی       
بینیـد بـراي    ی اگر امروزه هدف اسـتفاده از هواپیمـا را بنگریـد و بررسـی کنیـد مـی      بودند، ول

هـا را انتشـار دهـد و     رود تا بسوزاند، خفه کند، میکروب افکنی و نابودي آدمی به کار می بمم
 .)2(»سران و اهریمنان نیست؟! نظران، سبک پناهان را تکه تکه کن، آیا این اهداف کوته بی

نگاران در مورد معادنِ طـال و... چـه خواهنـد نوشـت؟ یـادآور       نویسان و وقایع تاریخفردا «
ها  آن سیم، معادن طال را کشف و شناسایی کردیم. خواهند شد که ما با وسایل جدید مانند بی

تصاویري را که بیانگر مهارت و شایستگی بانکـداران در شـمارش و وزن طـال بـود، بررسـی      
شان خواهند نمود که ما چگونه در انتقال طال از پـایتختی بـه پایتخـت    خواهند کرد، و خاطر ن

دیگر، قانون جاذبه را هم زیرپل گذاشتیم، آنان ثبت خواهند کرد که وحشی صـفتانی کـه در   
فتوحات صنعتی ماهر و گستاخ بودند، چگونه از همکـاري بـین المللـی کـه خواسـت طبیعـی       

کردن معـادن   ، عاجز بودند و جز به دفن و نهانکشف و استخراج طال و تقسیم درست آن بود
هـاي جنـوب    اندیشیدند؛ طال و معادن را از سـرزمین  با سرعت هرچه بیشتر به چیز دیگري نمی

 .)3(»نمودند هاي لندن، نیویورك و پاریس ذخیره می کردند و در بانک افریقا استخراج می
م فلسـفی و علـوم طبیعـی    ) دانشمندي که با علوAlexis Carrelدکتر آلکسیس کارل (

 انسـان، موجـود ناشـناخته   کامالً آشناست، در تحلیلی دقیق و با سبکی عمیق، در کتـاب  

)1(-Guide To Modern Wickednessp.247  
)2(-Guide To Modern Wickedness p.262  
)3(-Guide To Modern Wickedness p.262  
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بین دانش و تکنولوژي و بین اخالق انسانی و ناتوانی و عدم موفقیت تمدن  ضمین بیان تفاوت
 نویسد: جدید در اداي مأموریت خود، می

ان نابغه و با شجاعتی بپروراند. در هرجـا کـه   تواند مرد بدیهی است که تمدن عصر ما نمی«
ي امور هستند از لحاظ اندیشه و اخـالق در انحطـاط    کننده بنگرید افرادي که زمامدار و اداره

ي  بینیم که این تمدن نتوانسته به آرزوهاي بزرگ انسانیت جامـه  برند، ما می شدیدي به سر می
تی که بتوانند در این مسیر پرخطر و لغـزان،  عمل بپوشاند و در پرورش افراد با هوش و با جرأ

آوري  تمدن را همراهی کنند، ناکام مانده است، و یقیناً انسانیت هرگز بـه آن سـرعت سرسـام   
نرسیده است و این خود دلیلی  اند، ي انسانی بدان دست یافته هاي برآمده از اندیشه که مؤسسه

شان که جهان را در معرض خطر  دانیاست بر کمبودهاي فکري و اخالقی رهبران سیاسی و نا
قرار داده است. فضایی که علوم طبیعی و تکنولوژي براي انسان فراهم آورده است با حـاالت  

هـا خرسـند و    سازگار نیست؛ چرا که ایـن جنـبش و پیشـرفت    ها انسان و اخالقیات و روحیات
ون تردیـد مردمـانی   و بـد  ایم، دلخوش نیستیم؛ زیرا در یک فرومایگی اخالقی و فکري افتاده

از لحاظ اخالقی از آنچه قبالً  اند، هایی دست یافته ها و شکوفایی که در تمدن فعلی به پیشرفت
خـویی   گري و درنـده  انگیزي به سوي وحشی ترند و با شتاب شگفت تر و پست ضعیفاند  بوده

 .)1(»دانند در حرکتند و خود نمی
شـان پدیـد آورده اسـت، هـیچ      یعی پیرامـون ها از اقیانوس خروشانی که علوم طب این ملت«

هاي کهن  مانند سایر تمند –امنیت و اطمینانی ندارند، حقیقت امر این است که تمدن امروزها 
هایی بر زندگی تحمیل کرده که زندگی را بنا به دالیلی کـه همچنـان    شرایط و محدودیت –

در مادیات و تکنولـوژي پـیش   سازد، ما در عین حالی که  مشکل و غیر ممکن میاند  ناشناخته
مانـدگی مـا را بیچـاره و     و همین واپـس ایم  کردن بس عقب مانده ي زندگی در نحوه ایم، رفته

هـاي اتومـاتیکی هـیچ     . کثرت و فراوانی شمار اختراعات و نـوآوري )2(خانمان کرده است  بی

)1(- Man the unknown p.33 

 .38منبع پیشین، ص  -)2(
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نجـوم و علـم   دهد، این که براي اکتشافات و اختراعات در علوم طبیعـی،   سودي به دست نمی
 ».شیمی اهمیت فوق العاده قایل شویم، هیچ سودي دربر ندارد

ي بهینـه کنـیم و    هنگامی که در اثر ضعف و ناتوانی خویش نتانیم از این امکانات اسـتفاده 
سـیمایی و   در جهت مصلحت خویش سوق دهیم، آسـایش و عـزت فـراوان، زیبـایی، خـوش     

خواهد داشت؟! یقیناً تحکیم راهی کـه در   مان چه سودي هاي لوکس تمدن تجمالت و پدیده
هـاي بـزرگ نادیـده گرفتـه شـود، هـیچ        آن عنصر اخالقی کنار زده شود و عناصر مهم امـت 

 ».خیري براي آدمی ندارد
آنچه سزاوار حال ماست، این که به روح و وجود خود توجه کرده و بـیش از آن کـه بـه    «

هایی که  ر، رادیوهاي ارزان و تلسکوپهاي خوش سف هاي سریع السیر و ماشین ساختن کشتی
رود بپردازیم، به  از مسافت دور به کار می» سدیم«براي بررسی و جستجوي شکل و ساختمان 

افکار و درون خود مشغول شویم، مگر میزان پیشرفت و ترقی واقعی چیست کـه در کمتـرین   
هـاي   زم است کـه فـروآورده  کند؟ آیا حتماً ال زمان هواپیمایی ما را از اروپا به چین منتقل می

تولیدي را بدون توقف همچنان ادامه دهیم تا انسان بتواند حجم بیشتري از کاالها و چیزهـاي  
فایده را مصرف کند؟ آیا جـاي شـک اسـت کـه علـوم مکانیـک، علـوم طبیعـی و شـیمی           بی

 توانند به ما هوش، نظام اخالقی، تندرسـی و سـالمتی، تعـادل عصـبی و امنیـت و صـلح و       نمی
 .)1(»آرامش بدهند؟

 ي خودکشی اروپا در آستانه
هـا   آن ي این همه نوآوري و اختراع و اکتشاف صنعتی و عدم به کـارگیري صـحیح   نتیجه

این شد که اروپاییان بعد از این که گرایش به درستی و عالقـه بـه نیکـی را از دسـت دادنـد،      
عقایدشان دسـتخوش تغییـر و فسـاد    مبانی اخالقی و فاضیل انسانی را زیرپا گذاشتند، افکار و 

شان از کار افتاد و بیمار شد، دانش و پیشرفت آن در غرب جز زیـان و بـدبختی    ي شد و ذایقه

 .51 – 50منبع پیشین، صص  -)1(
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مردم، چیز دیگري دربر نداشت؛ مانند بیمار مبتال به وبا که غذاهاي سالم در بدنش، مـرض و  
ر نــابودي و بخشــد، امکانــات و اختراعــات، جــز قــدرت و ســرعت د  فســادش را ازدیــاد مــی

 اي دیگر برایشان نداشت. خودکشی، نتیجه
م ایـن   1938هـاي خـود در سـال     ایدن، نخست وزیر پیشین انگلستان در یکی از سخنرانی

 وضعیت را به بهترین وجه بیان کرده است:
ي آن  هاي پایانی ایـن سـده در آسـتانه    برند در دهه مردمانی که امروزه در اروپا به سر می«

مشـابه   –از لحـاظ اخالقـی    –اي  گـري بـاز گردنـد و زنـدگی     ه به دورانِ وحشیقرار دارند ک
هـاي   تآور است که کشـورها و دولـ   اشند. بسی خندهب نشینان داشته زندگی غارنشینان و زاغه

اي خـونریز کـه خـود     ي حفاظـت خـود از وسـیله    هـا دالر خـر و هزینـه    حاکم بر زمین میلیون
 کنند. است که براي کنترل آن هزینه نمیکنند؛ این در حالی  میاند  ساخته

ي  گویم: اگر مسافري از یکـی از سـتارگان آسـمان بـه کـره      زده با خود می گاهی وحشت
زمین آید چه خواهد دیـد؟ مـا را در حـالی خواهـد دیـد کـه بـه فکـر نـابودي همـدیگریم و           

همـدیگر و   بریم و همواره از چگونگی نـابودي  هاي کشنده را علیه یکدیگر به کار می قدرت
 ».دهیم سوز به همدیگر خبر می به کارگیري این ابزارهاي جهنمی و خانمان

 بمب اتم و پیامدهاي وحشتناك آن
دانست کـه زنـده خواهـد بـود دیـد کـه جهـان         شاید آقاي ایدن هنگام سخنرانی خود نمی

در بحـران   –دار تمدن  تاز جهان و طالیه آور امنیت و یکه پیام –متمدن و در رأس آن، امریکا 
زند که در ویرانگري، کشتار و تشویش اذهان انسـان و بـه    جنگ دست به استعمال ابزاري می

 کند. انداختن آن روي هر وسیله و اسباب جنگی را سفید می وحشت
این ابزار جنگی، بمب اتم بود که امریکا بار اول آن را در بیابان نیو مکزیکو، و بار دوم بر 

 آزمایش کرد. اند، ا و آخرین بار بر ناکازاکی که دو شهر ژاپنسر مردمان شهر هیروشیم
خبري انتشار داد که شمار افراد ژاپنیِ کشته شـده   1949اگوست  20شهردار هیروشیما در 

ت). اسـتوارت   –هزار نفر در نوسـان اسـت (ب    240تا  210م بین  1949اگوست  16در روز 
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) در States manي انگلیسی زبـان هنـد(   مهاي در روزنا ) در مقالهStuart Gilderگیلدر (
هـاي بهداتشـی بمـب اتمـی از پروفسـور پلـچ        راجـع بـه زیـان    1945سپتامبر  16ي روز  شماره

)Pleschنویسد: ) نقل کرده چنین می 
کننـد از   کیلومتري) محلِ انفجارِ بمب زندگی مـی  20ي صد میلی ( مردمانی که در فاصله«

آزمایش طبی به عمل آید؛ زیرا دور از انتظار نیسـت کـه   ها  آن تأثیر آن ایمن نیستند و باید از
مردم روزي در روزنامه بخوانند که ابتالء به بیماري طاعون اتمـی در کسـانی کـه در هـزاران     

بروز کرده است، پروفسور م.ي. اولی فنیت، استاد دانشگاه پیـر  اند  کرده میلی ژاپن زندگی می
اساس ایـن اسـت    گوید: یکی از امور خرافاتی و بی میمنگهام و عضو هیأت صنعتی بمب اتم 

تواند راز بمب اتم را مخفی نگه دارد؛ زیرا  ها معتقدند انگلستان یا دولت دیگري می که برخی
هاي پیشینیان، استفاده کردند و در ساخت بمب اتـم بـه آخـرین     اصول ساخت بمب اتم تجربه

براي مدتی کوتاه، پنهان نخواهد ماند؛ چرا حد از پیشرفت رسیدند، ولی هیچگاه این رمز، جز 
توانند طی پـنج سـال مقـدمات سـاختن آن را تهیـه       ي کشورهاي صنعتی و پیشرفته می که همه

تـرین   هـاي الزم آن را در پیشـرفته   هـا و زحمـت   سال دیگـر بعـد از تـالش    2کنند و در مدت 
 ».صورتش بسازند

 گوید: وي همچنین می
هـایی   ي نمایش جهانی، بمب مدت زمانی کوتاه، در صحنه ي من بعد از گذشت به عقیده«

هاي اولیه برتري دارند  تهیه و ساخته خواهد شد که از لحاظ قدرت انفجار ده هزار تن از بمب
هایی ساخته خواهد شد که داراي قدرت یک میلیون تن باشند و آن زمـان   و به دنبال آن بمب

نخواهـد داشـت و بـراي نـابودي تمـام       است که دیگر احتیاط و دفاع جهت حفاظـت سـودي  
انگلستان فقط شش بمب کافی خواهد بود، دانشـمندان روسـی در مـدت کوتـاهی موفـق بـه       

 ».هاي اتمی خواهند شد ي بمب تهیه
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امریکا نوع دیگري از بمب را ساخته که از لحاظ قـدرت و نیـروي تخریبـی بـر بمـم اتـم       
) است که براي دومین بار آن Hydrogen Bombبرتري دارد، این همان بمب هیدروژنی (

 میالدي در اقیانوس آرام آزمایش کرد. 1954مارس  26را در 
) سخنگوي وزرات دفاع یادآور شد Charles .E. Wilsonآقاي جالرز. اي. ویلسون (

) رئـیس  Lewis Straussکه نتایج این بمب غیر قابل باور بده است، آقاي لویس استراس (
تـوان مسـاحت شـهر     امریکا نیز گفته کـه یـک بمـب هیـدروژنی مـی      ي انرژي اتمی در کمیته

 بزرگ نیویورك را نابود کند.
دانشمند نامدار علوم طبیعی و رئیس شوراي امنیت، سرهنگ سینگ در دهلـی نـو گفـت:    

تواننـد تمـام افـراد     هاي هیدروژنی که هرکدام صد تن وزن داشته باشد می چهار عدد از بمب
 Nitrogenز بین ببرند. اخیراً شایعه شده که روسیه بمب نیتروژنی (روي زمین را بکشند و ا

Bombتر است. ) را کشف کرده است که به مراتب از بمب هیدروژنی هولناك 

 از کوزه همان تراود که در اوست
از آنچه به تفصیل گفته شد روشن شد که اساس تمدن اروپا متزلزل و سست شده است و 

رغم افزایش شکوه و زیبایی خود در حال ریزش و فروریختن اسـت،  ساختمان تمدن اروپا به 
ي آن نیز فاسـد و ناپـاك خواهـد     دهی، میوه اي که ناپاك است به هنگام میوه زیرا تخم و دانه

 فرماید: بود، خداوندنیز در این باره می

ّيُِب ٱ ۡ�ََ�ُ ٱوَ ﴿ ِيٱوَ  ۦۖ �ِإِۡذِن َرّ�ِهِ  ۥَ�ُۡرُج َ�َباتُهُ  لطَّ األعراف: [ ﴾َث َ� َ�ُۡرُج إِ�َّ نَِ�ٗداَخبُ  �َّ

58.[ 

زار] جـز   آید، اما [رستنیِ] زمین بد [شوره رستنی زمین خوب به فرمان پروردگارش برمی«
 .»آید بد برنمی

هـاي   حقیقت این مطلب را استاد ابواالعلی مودودي به صورت مختصـر در یکـی از فصـل   
 داده است:به زبان اردو اینگونه توضیح تنقیحات کتاب 
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اي شـیرین   اي از منبعی شفاف و سرچشمه تمدن غرب در میان ملتی پیدا شد که هیچ بهره«
داراي هـا   آن از حکمت الهی نداشتند، گرچه در میان آنان رهبران دینی وجود داشـتند، ولـی  

خواسـت   حکمت، علم و شریعت الهی نبودنـد و از دیـن شـبحی وجـود داشـت کـه اگـر مـی        
اندیشه به راه راست هدایت کند، توانایی نداشت. و قدرت و توانایی آن  بشریت را در عمل و

ي عطف و عاملی براي پیشرفت دانش و حکمت باشـد، در نتیجـه کسـانی     را نداشت که نقطه
که خواهان پیشرفت علمی بودند دین و مسایل دینی را کامالً کنار زدند و راه آمایش و تجربه 

به دالیل و قراینِ آزمایشگاهی که خود نیازمند نور و راهنمـایی  و استقرا را در پیش گرفتند و 
هـاي فکـري، پژوهشـی، اکتشـاف،      هستند، اطمینان کردند و بـراي بـه کـاربردن آن در زمینـه    

ریزي سخت به تالش افتادند، اما نخستین گام آنان در هر جهـت و هـر    ساخت و ساز و برنامه
هایشـان در راه   ان در میادین علم و تحقیق و کوششش زمینه اشتباه برداشته شد و تمام فتوحات

ي الحاد و مادیت شـروع   شان را از نقطه حرکت فکر و اندیشه به هدفی نادرست انجامید، آنان
کردند و با دید منکر به جهان هستی نگریستند؛ به طوري که قایل به خدایی براي جهان هستی 

 اهده و تجربه را نپذیرفتند.و حقیقت آفاق و انفس نبودند و چیزي غیر از مش
اروپاییان از راه آزمایش و استقرا، قوانین فطرت را درك کردند، اما به آفریدگار فطـرت  
دست نیافتند، آنان موجودات را در تسخیر داشتند و از موجودات براي رسیدن بـه آرزوهـاي   

نیستند، بلکـه جانشـین   مادي خود استفده کردند، اما نفهمیدند که آنان خدا و مدبر موجودات 
وي هستند و مالک اصلی خداست. از این رو خود را نسبت به موجودات موظف ندانسـتند و  

 هیچ نوع تعهد و مسؤولیتی را متوجه خویش ندانستند.
ي این تصورِ اشتباه بود کـه اسـاس تمـدن، فرهنـگ و اخـالق آنـان در هـم فـرو          در نتیجه

وردند و هواهاي نفسانی خویش را به خدایی بـر  ریخت و از خداپرستی به خودپرستی روي آ
هـاي   ي خویش کرد، عبادت این خـدا در تمـام زمینـه    گرفتند. این خداي جدید آنان را شیفته

ي نادرست، منحرف، فریبنده و جذاب رسوخ کرد و نهایتاً آنـان را بـه    فکري و عملی به شیوه
انی بـود کـه اهـداف علـوم     سوي هالکت و نابودي کشاند. همین خودپرستی و هواهـاي نفسـ  
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ي هالکت و نابودي بشر گردیدنـد و اخـالق در قالـب     وسیلهها  آن طبیعی را دگرگون کرد و
بنـد و بـاري درآمـد و در زنـدگی، شـیطان، خودخـواهی، بخـل و از         شهوات، ریا، مکر و بـی 

پرسـتی،   بردن همنوع، مسلط شد و این بیشن نادرست در رگ و پوست جامعه، سـم نفـس   بین
ــت خود ــگذرانی و راح ــواهی، خوش ــتی،     خ ــا نژادپرس ــت را ب ــرد و سیاس ــق ک ــی را تزری طلب
پرستی آلوده کرد و بزرگترین مصیبت را براي انسانیت بـه   گرایی، تبعیض نژادي و قدرت ملی

 ارمغان آورد.
ي نهضـت دومـش افشـانده     در نتیجه دیري نپایید که تخم ناپاکی در خاك اروپا در دوره

هـایش زیبـا ولـی     شیرین اما زهرآگین بود، گـل اش  آن رویید که میوه شد و درختی خبیث از
شـد   جهید که با چشم دیده نمی هایش سرسبز بود اما گاز سمی از آن برمی خاردار بود، شاخه

 .ساخت ولی خون بنی نوع انسان را زهرآلود می
نـاالن و   ي آن اینـک از ثمـره   اند، بنابراین، غربیان که خود این درخت بدسرشت را کاشته

هایی بـه بـار    گریزانند؛ چون این درخت در گوشه و کنار زندگی، چنان مشکالت و گرفتاري
اي را  کنـد، هنـوز شـاخه    مشکلی دیگر جایش را پر مـی  اند، آورد که هنوز یکی را حل نکرده

 آورند. هاي خاردار بسیار دیگري سر برمی که شاخهاند  هرس نکرده
ماننـد کـه درد را بـا درد درمـان      ورشان بـه پزشـکی مـی   آنان در حل مشکالت و اصالح ام

داري را از بـین ببرنـد کـه کمونیسـم از آن      کشد؛ خواستند سرمایه کند و خار را با خار می می
کــن کننــد کــه دیکتــاتوري ســربرآورد. خواســتند   زاده شــد. خواســتند دموکراســی را ریشــه

پدید آمـد. خواسـتند    )feminism()1مشکالت تمام جامعه را حل کنند که ناگهان فمینیسم (

کند،  فمینیسم جنبشی است که براي استقالل و تساوي اقتصادي، سیاسی و جنسی زن با مرد فعالیت می -)1(
ي بیستم به کار  ي نوزدهم و اوایل سده هاي فمینیستی اواخر سده فمینیسم براي اشاره به جنبش» موج اول«

به » موج دوم«رود که کارشان کسب حقوق مساوي براي زنان، به ویژه حقّ رأي بوده است، فمینیسم  می
وج نیز پیرامون اشاره دارد، در این م 70ي  و تمام دهه 60ي  از سرگیري فعالیت فیمینستی در اواخر دهه

هاي خانواده، مسایل جنسی و کسب و کار  ي عدم تساوي زنان و فقدانِ حقوقِ سیاسی، عرصه مسأله
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کـن کنـد کـه بـه طغیـان، سرکشـی و        قوانین و مقرراتی بگذارند که مفاسـد اخالقـی را ریشـه   
تر از آن تبدیل شـد، و از   تبهکاري منتهی شد، خالصه این که هر منکري به کار بدتر و زشت
هـا و مفاسـد    یبتاي از مص فساد، فسادي بزرگتر زایید. این درخت از ریشه فاسد، هر روز میوه

اي زخمی و نمک به زخم پاشیده تبدیل کرده که هر  آورد و جامعه غرب را به الشه به بار می
نالد، پزشکان از درمـان درد عـاجز ماندنـد، آب از سرگذشـت و      عضو و اندامی از دردي می

 مردمان غربی از این ناکامی و بدفرجامی سخت در رنج و زحمتند.
کـه درد از هرگوشـه در آن   انـد   فرسا قرار گرفتـه  زندگی طاقتهاي اروپایی در یک  ملت

هایشان پریشـان و   آشکار است. این درد، دانشمندان و معاجالن را به ستوده آورده است. قلب
گردنـد ولـی از ایـن منبـعِ حیـاتی       شان تشـنه اسـت. آنـان در جسـتجوي آبِ حیـات مـی       روح

هـا در   ي بـدبختی  ي همـه  افتند که سرچشـمه  خبرند. گاهی افراد سرشناسِ آنان به گمان می بی
کننـد و از درخـت    ها را قطع مـی  هاي این درخت تمدن نهفته است. بنابراین، آن قسمت شاخه

رسند؛ چرا که  اي نمی کنند، اما به نتیجه هاي خود را تلف می نمایند و وقت و کوشش جدا می
 است. ي درخت نهفته که منبع فساد در اصل و ریشهاند  از این غافل

اي پاك و مفیـد   ي فاسد و پلید، رشد شاخه نهایت نادانی و کودنی است که انسان از ریشه
ي ایـن   انتظار داشته باشد. تنها گروه اندکی از عالمان و آگاهان اروپا هستند که به فساد ریشـه 

ولی چون این تمدن جدید و آثارش با پوست و گوشت آنان آمیخته است  اند، تمدن پی برده
توانند قایل به وجود اصلی دیگر غیر از تمدن اروپا باشند که بتوانـد مـردم را راهنمـایی و     ینم

کنند بـا آنـان    دانند مشکل و گیر کار کاست ولی اقدام نمی هدایت کند. بنابراین، آنان که می
د هایشان را درمان کنـ  حلی هستند که درد دانند یکسانند؛ زیرا هر دو گروه به دنبال راه که نمی

 .)1(»یابند و آنان را از این بیچارگی و درماندگی برهاند ولی آن را نمی

هاي فمینیستی به سر گروه نامنسجم: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی یا  اعتراض شده است. جنبش
 اند. (د. ن.) سوسیالیستی، و فمینیسم رادیکال تقسیم شده

 .26 – 24هاي بیمار عصر، صص  ي ملت ت، مقالهتنقیحا -)1(

                                                                                                             





 
 
 

 :فصل چهارم
 هاي معنوي انسانیت در دوران استعمار اروپا مصیبت

شــده اســت نیســتیم و در صــدد بحــث از مصــایب شــرق و آســیا کــه از غــرب متوجــه مــا 
هــاي سیاســی، اقتصــادي، تجــاري و صــنعتی ســخن بگــوییم.   خــواهیم از ایــن نــاگواري نمــی
هاي آسیا و شرق را بنویسیم و شکسـت پـی در پـی     هاي کشورها و سرزمین خواهیم زیان نمی

هاي سیاسی و مادي اروپـا کـه بـه دنبـال      ي پیروزي خواهیم در باره آنان را منعکس کنیم، نمی
هـا مفصـل اسـت و ایـن      ورد بحثی به میان آوریم؛ زیرا این بحث ا و شرق شکست میآن آسی

ي ایـن   تواند حق آن مطالـب را ادا نـد، دانشـمندان شـرق و غـرب در بـاره       کتاب مختصر نمی
 اند. هاي کوچک و بزرگ داد سخن داده ها نوشته و در کتاب موضوعات کتاب

ي ضعف و انحطـاط مسـلمانان و پیشـرفت     مقصود من این است که زیان جهان را از ناحیه
اروپا باز بتابانم؛ زیرا زیان ضعف مسلمانان متوجه جهان بشریت است. چون روح و معنویـات  

هــاي بشــري و آنچــه از مــاده و مادیــات فراتــر اســت، در برابــر ســیل  بشــر و خالصــه ســرمایه
 خانمانسوز تمدن و نفوذ اروپا در معرضِ خطر قرار گرفته است.

ها مصیبتی نیست که با تسلیت تسـکین پـذیرد، زخمـی نیسـت کـه بـا مـداوا و         بختیاین بد
معدودنـد و کسـانی کـه از ایـن     انـد   معالجه بهبود یابد، کسانی که این مصیبت را درك کرده

 به مراتب کمترند.اند  مصیبت سخن گفته
وزي نظـام و  با توجه به این که نظام اسالم و نظـام جاهلیـت بـاهم رقیبنـد. بنـابراین، اگـر ر      

ها خواهد بود و سهم آنان  احکام جاهلیت به قدرت رسد، مصیبت مسلمانان بیش از سایر ملت
ي ترازو هستند کـه   تر خواهد بود. اسالم و جاهلیت مانند دو کفه ي جهانی افزون از این فاجعه

هرکدام سنگینی کند، به همان نسبت، دیگري سبک خواهد شد. اکنون یکایک این مفاسد و 
 کنیم: ها را بررسی می دبختیب
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 رفتن شعور دینی از بین
شود؟ فرجامِ آن چه خودهد بـود؟ آیـا بعـد از زنـدگی ایـن جهـان،        دنیا به کجا منتهی می

هـا و   زندگی دیگري هست؟ و اگر باشـد چگونـه خواهـد بـود؟ آیـا در زنـدگی دنیـا آمـوزه        
سـان را بـه زنـدگی    رهنمودهاي مربوط به مسایل آخرت موجـود اسـت؟ راه صـحیحی کـه ان    

ي شروع این راه کـدام اسـت؟ بهتـرین     رضایت بخش و ابدي آخرت برساند چیست؟ و نقطه
پایان آن جهان، کدام است؟ این راه از کجا به دست  هاي ابدي و بی راه براي رسیدن به نعمت

 آوریم؟
خـود  و خـاطر آنـان را بـه    انـد   هاست که شرقیان فرزند از پدر به ارث برده اینگونه پرسش

شان را در طول قرون متمادي به خـود مشـغول کـرده اسـت، شـرقیان       ي متوجه داشته و اندیشه
ها را فراموش کنند، حتی در حالت خوشگذرانی و غم، لهو و  هیچگاه قادر نبودند این پرسش

 اند. لعب و اندوه، همیشه و همه جا با این افکار دست به گریبان بوده
ی جاي مهمی براي خود باز کرده است. آنـان از هـزاران   ها در روح مردم شرق این پرسش

از نادیـده  هـا   انـد آن  هیچگـاه نتوانسـته   اند. سال قبل در حال رد و یا تأیید این موضوعات بوده
هـا   از هزاران سـال قبـل اینگونـه پرسـش     اند. روي آوردهها  آن گیرند، بلکه با میل و رغبت به

، »مـاوراء الطبیعـه  «، »متافیزیک«آنچه را که ما به نام  مکان اول را در زندگی آنان داشته است،
نامیم فقـط عکـس العمـل     و امثال آن می» حکمت«، »علم«، »ریاضت نفس«، »اشراق«، »الهیات

مهیا سازند و در ایـن راه تاریـک و   ها  آن پاسخی براياند  هایی است که خواسته چنین پرسش
گویایی است که شرق به ایـن مسـأله چقـدر    ي شرق شاهد  طوالنی قدم گذارند، تاریخِ فلسفه

 دهد. اهمیت می
این روحیات به تمام معنا قبل از ظهورِ تمدنِ غرب، در شرق و در بـین اکثـر افـراد بشـر از     

هاي معتدل رواج دشته است، اگر این رویه را در قالـب اصـطالحات فلسـفی بریـزیم      سرزمین
؛ زیـرا  »حـس دینـی  «ششمی است بـه نـام   باید بگوییم: شرق غیر از حواس پنجانه داراي حس 

ي کـاري خاصـی اسـت کـه طـی آن       همان طـوري کـه سـایر حـواس انسـان داراي محـدوده      
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ي کـاريِ خاصـی    شوند، این حـس نیـز داراي محـدوده    اي از آن حاصل می محسوسات ویژه
 بوید و دهان تلخی و شیرینی را به ما اطـالع  شنود، بینی می بیند، گوش می است. اگر چشم می

 دهد، حس دینی نیز آثار مخصصو به خود دارد که هیچگاه شرق آن را رها نکرده است. می
توانـد آن   همانطوري که چشم، شعاع فعـالیتی دارد و اگـر انسـان آن را زا دسـت داد نمـی     

منافعی را که از دست داده از سایر حواس خود تأمین کند، جز از طریق معجزه، همچنین اگر 
را از دسـت داد، از تمـام نتـایج    اش  عارضی یا کمبودي فطري، حس دینیکسی در اثر امري 

 را تصور و یا تصدیق کند.ها  آن تواند شود و هیچگاه نمی مخصوص به آن حس محروم می
ورزد و  لجاجت نیز مـی ها  آن ها را ندیده و چه بسا در انکار مانند کوري که اجرام و رنگ

اهو در گوش او شهر مردگان اسـت و گویـا سـخنگویی    یا مانند کرِ مادرزادي که دنیاي پرهی
 وجود ندارد.

مسایل مربوط به مارواء الطبیعه را  اند؛ به همین شکل آنان که حس دینی ندارند منکر غیب
شـدن   توانند علل مهربانی قلـب و جـاري   کنند و نمی قبول ندارند و مفاهیم دینی را درك نمی

 اشک را بفهمند.

 شود ن هرگز متأثر نمیمرده از زخم وارده برآ
و با دعوت و سخنرانی و اند  بزرگترین مشکلی که پیامبران و داعیان دین با آن روبرو بوده

ي مردمـی بـوده اسـت کـه از      کرده است، مبارزه پند و اندرزهاي آنان مبارزه و کارشکنی می
 حس دینی محروم و یا این که آن را به طور کامل از دست داده بودند.

شان حالت جمود به خود گرفته و حس دینـی نداشـتند و تصـمیم     ي غز و اندیشهآنان که م
گرفته بودند که در امور دینـی و اخـروي فکـر نکننـد، مصـیبت بزرگـی بـراي رهبـران الهـی          

شنیدند و با این که قلوب دیگـران   را می صآنان که وقتی سخنان امثال رسول خدا  اند، بوده
افزودنـد و بـا کمـال     شـد، بلکـه بـه سـرپیچی خـود مـی       م نمـی شد، قلب آنان نه تنها نر نرم می

 گفتند: اعتنایی می بی

ۡ�َياٱِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا  إِنۡ ﴿  ].37املؤمنون:[ ﴾٣٧َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما َ�ُۡن بَِمۡبُعو�َِ�  �ُّ
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 .»شویم و قیامتی وجود ندراد میریم و زنده می زندگی منحصر به همین دنیاست، می«
را کـه از نظـر سـادگی بـراي      صي رسـول خـدا    هنگامی که بیان شـیرین، رسـا و سـاده   

 گفتند: شنیدند، می کودکان خردسال نیز قابل درك بود و به زبان فصیح خودشان نیز بود، می

ٮَٰك �ِيَنا َضعِيٗفا﴿ ا َ�ُقوُل �نَّا لََ�َ  ].91هود: [ ﴾َما َ�ۡفَقُه َكثِٗ�� ّمِمَّ
 .»بینیم فهمیم و ما تو را در میان خود ضعیف می نان تو را نمیما بسیاري از سخ«

﴿ ْ ٓ إَِ�ۡهِ َوِ�ٓ َءاَذانَِنا َوقۡٞر َوِمۢن بَۡينَِنا َو�َۡينَِك ِحَجاٞب  َوقَالُوا ا تَۡدُعونَا ِ�نَّةٖ ّمِمَّ
َ
قُلُوُ�َنا ِ�ٓ أ

َنا َ�ِٰملُوَن  ۡ�َمۡل ٱفَ   ].5فصلت: [ ﴾٥إِ�َّ
هایمـان   هـایی اسـت و گـوش    خوانی در پـرده  نچه ما را به آن میهاي ما زا آ و گفتند: دل«

ي  سنگین است و میان من و تو حجابی است، پس [به روش خود] رفتار کن که ما نیز [به شیوه
 .»کنیم خود] کار می

هـا و مطالـب    جاي تردید نیست که در آغاز نهضت جدیـد علمـی اروپـا اینگونـه پرسـش     
وران و دانشوران بوده است، ولی هرگامی که بـه   توجه اندیشهمعنوي، موضوع مطالعه و مورد 

ها که بر محور معنویـات   شد، یک گام از این مباحث و پرسش جدید برداشته می سمت تمدن
شدند، وقتی خصوصیات نهانِ تمدن جدیـد کـامالً خودنمـایی کـرد، ایـن       زد دور می دور می

 گرفت، خاموش شد. می ي بشر سرچشمه صدا که از اعماق قلب و وجدان زنده
ي فلسفه  ها و مراکز علمی، در رشته جاي انکار نیست که این مطالب اکنون نیز در دانگشاه

کنند و  بحث میها  آن ي شود و متخصصان و فالسفه در باره و علوم ماوراء الطبیعه تدریس می
و ماننـد  د انـ  هـا از دسـت داده   نویسند ولی حکومت و قدرت خود را بر افکـار و دل  کتاب می

همانطور که قطار در برابـر   –هاي پیش گفته  گذشته نیست که هر فرد  انسانی در برابر پرسش
ها ذهـن   بیاندیشد، دیگر این پرسشها  آن ي بایستد، تا در باره –ایستد  ها می ها و عالمت اشاره

راح صـدر،  کند و از روي ایمان، انش شان به خود مشغول نمی را همچون پدران ها انسان و قلب
 شوند. اي صحیح و قطعی طرح نمی یافتن به نیتیجه آرامش دل و دست
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باید قبول کرد که امروز این مسایل فلسفی و الهی جاي خود را به مسـایل علمـی و مـادي    
ي مسـایل مـادي صـرف     ي خـود را در بـاره   داده است و فرزندان قرن نوزدهم و بیستم اندیشه

هان دیگري هست یا نیست ندارند؛ زیرا انسان امروزي نسبت کنند و کاري به این که آیا ج می
طرفی اختیار کرده و زندگی دوباره، بهشت و جهنم، ثواب و عقـاب و   به این مسایل کامالً بی

ي  نجات و هالکت برایش مهم نیست، چون این امور به مسایل روزانه و آخـر مـاه و خـانواده   
کند. امروزه طرز تفکر مردم این است که  نمیوقت صرف ها  آن وي متعلق نیست، اصالً براي

نقد را نباید به نسیه تبدیل کرد و این مباحث و موضوعات را باید به دانشمند فلسفه و فیلسوف 
 واگذاشت که او خود بیاندیشد، فکر کند و کتاب بنویسد.

هـا، ادارات و بـه    آري، جوان امروز مرد کار و کوشش است. زندگی را جـز در کارخانـه  
ها و گرفتن سود و یا حقوق آخر هفته و مـاه و سـالمتی و زنـدگی خـوش      ارانداختن ماشینک

آسایی در آخر روز و خواب آرام در آخر شب و مزد آخر  داند و فقط به تن چیز دیگري نمی
انیشد؛ اما جهان  هفته یا حقوقِ آخرِ ماه و سود آخر سال و بازگرداندن جوانی در آخر عمر می

ي ایـن دسـته    و معلوم نیست و شاید از وهـم و خیـال فـرا نگـذرد. خـدا در بـاره      دیگر از نظر ا
 فرماید: می

َٰركَ ٱ بَلِ ﴿ ِ� ٱِعۡلُمُهۡم ِ�  �َّ  ].66النمل: [ ﴾٦٦بَۡل ُهۡم ِ� َشّكٖ ّمِۡنَهاۖ بَۡل ُهم ّمِۡنَها َ�ُموَن  �ِخَرة
دادنِ] آن در  آنـان از [رخ ي] قیامـت آرام آرام تـه کشـید، بلکـه      شان در [باره بلکه دانش«

 .»تردید هستند. بلکه آنان از [پذیرفتنِ] آن کورند
این دسته از مردم به سبب تأثیرات تمدنِ غرب در هر ملت و کشـوري افـزایش و اهمیـت    

دهد که به سراغ دیـن برونـد، کسـی کـه      هاي مادي آنان، اجازه نمی یابند. ولع و سرگرمی می
و زندگی آخرت فرا بخواند، مانند سندبار سرگردان خواهد شد. بخواهد آنان را به سوي دین 

کند، یک بنـاي سـنگی    شود و تصور می همانطوري که سندباد چون با تخم سیمرغ مواجه می
کند، مبلغان دینی هم  شدن پیدا نمی چرخد و راهی براي داخل است، چندین مرتبه دور آن می

آوردن راه نفـوذ هسـتند، تـا     و به فکر به دستچرخند  هاي دنیازدگان می اطراف مغزها و عقل
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ها جاي دهند، ولی زنـدگی مـادي    بتوانند به مغزها وارد شوند و افکار دینی و الهی را در قلب
هاي اندیشه را مسدود کرده است. همانطوري که اگر کسـی ذوق ادبـی    درهاي عقل و وردي

داند، همچنـین   بدون فن و هنر مینداشته باشد، اشعار خوب و اوزان بالغی را صرفاً صداهایی 
هـاي گوینـدگان    دعـوت انبیـا و سـخنرانی   انـد   کسانی که حسس ششم دینی را از دسـت داده 

هاي آسمانی براي آنان اثري نـدارد و سـخنان بزرگـان نسـبت بـه آنـان ماننـد         مذهبی و کتاب
 گوید: دمیدن در خاکستر و فریاد در بیابان است، شاعر می

تَ لــــــو  عْ ــــــمَ يّــــــالقــــــد أَسْ  ناديــــــتَ حَ
 

ـــــــــادِي  ن ـــــــــن تُ ـــــــــاة ملَِ ـــــــــن ال حي  ولك
 

کنـی   شنواندي، ولی کسی را که فریـاد مـی   کردي، قطعاً او را می اي را صدا می اگر زنده«
 ».زنده نیست

هاي آنان تسـخیر شـده و مطالـب دیـن را درك      ها و عقل ها، چشم ها، گوش خالصه، قلب
گان مذهبی در مغز آنان اثري ندارد. شرح کننند و سخن پیامبران و رهبران دینی و گویند نمی

داند که اینگونه اشخاص را دیده باشد و در تفسیر این آیات  این نوع آیات در قرآن کسی می
 توانند به تجزیه و تحلیل بپردازند: نمی اند، دچار نشده ها انسان مفسرانی که با این دسته از

ُ ٱ َخَتمَ ﴿ َّ�  ٞ بَۡ�ٰرِهِۡم ِغَ�َٰوة
َ
� ٰٓ ٰ َسۡمعِِهۡمۖ َوَ�َ ٰ قُلُو�ِِهۡم َوَ�َ  ].7: ةالبقر[ ﴾َ�َ

 .»اي است شان پرده شان مهر زده است و بر چشمان هاي ها و گوش خداوند بر دل«

مۡ ﴿
َ
ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ�َّ كَ  أ

َ
ۡ�َ�َُهۡم �َۡسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
نَۡ�ٰمِ ٱَ�َۡسُب أ

َ
َضلُّ َسبِيً�  ۡ�

َ
بَۡل ُهۡم أ

 ].44الفرقان: [ ﴾٤٤
فهمنـد؟ [نـه] ایشـان همچـون چهارپایـان       شنوند یا می بري که بیشتر آنان می آیا گمان می«

 .»تر هستند بلکه گمراه

ِينَ ٱ َوَمَثُل ﴿ ْ َكَمثَِل  �َّ ِيٱَ�َفُروا ۢ بُۡ�ٌم ُ�ۡ�ٞ  �َّ ۚ ُصمُّ َ�ۡنعُِق بَِما َ� �َۡسَمُع إِ�َّ ُدَ�ٗٓء َونَِداٗٓء
 ].171: ةالبقر[ ﴾١٧١َ�ُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن 
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[و راه حقیقت و هـدایت را تـرك گفتـه انـد]     اند  مثال [دعوتگرِ] کسانی که کفر ورزیده«
بانگ زند. کر، گنـگ   شنود، همچون مثال کسی است که چیزي را که جز صدا و ندایی نمی

 .»ورزند و کورند؛ چرا که آنان خرد نمی
اسـت،  » نیـازي از دیـن   بـی «درمـان ایـن عصـر، بیمـاري      هاي سـخت و بـی   یکی از بیماري

کشـند، در   هایی که مردان الهی و دعوتگران دینی امروز از دعوت این دسته از مردم مـی  رنج
 انـد؛  هاي معصیت و غفلت نکشیده ن زمانتری اي از ادوار فسق و فجور و در تاریک هیچ دوره

چنان غافلند که نسبت به مسایل کالمی هیچ توجهی سلبی یا ایجابی  ها انسان زیرا این دسته از
 ندارند.

 فرماید: ي این دسته به پیامبرش می خداوند در باره

مَّ ٱَوَ� �ُۡسِمُع  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَ� �ُۡسِمُع  إِنََّك ﴿ َ�ٓءَ ٱ لصُّ  ].80النمل:[ ﴾٨٠إَِذا َولَّۡواْ ُمۡدبِرِ�َن  �ُّ
دالن] را بشنوانی و نداي [دعوت خود] را به گـوش   توانی مردگان [مرده گمان تو نمی بی«

 .»گریزند کنند و می کران برسانی، وقتی که پشت می
هاي اروپـا فلسـفه و روانشناسـی تـدریس      یکی از دانشمندان غرب که در یکی از دانشگاه

ي بشر عصر حاضر و بشر قدیم پی بـرده اسـت و بـه     به این تفاوت اساسی بین روحیهکند،  می
 طور اختصار آن را بیان کرده است:

 گوید: س.م. جود می
آمــد و گــاهی  هــاي دینــی بــه میــان مــی ي پرســش درگذشــته اعتــراض و تردیــد در بــاره«

هـایی اهمیـت    ششدند، ولـی نسـل جدیـد بـه چنـین پرسـ       ها، قانع نمی کنندگان به پاسخ سؤال
 ».کند دهد و در ذهنش نیز خطور نمی نمی

 ي دینی رفتن عاطفه از بین
اخیراً هنگامی که دریاي مادیات طغیان کرد و کشورهاي اسـالمی نیـز در امـواج آن فـرو     

ي ها انسان هاي کوچکی در این اقیانوس مادي تدارك دیدند تا رفتند، دعوتگران دینی جزیره
هاي قوي بشریت  مانند نورافکنها  آن پناه برند،ها  آن مادیات و غفلت، بهخداجو و گریزان از 



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   362

هـاي دینـی و    بخشیدند و مردم را با تربیت را از تاریکناي مادیت و فرورفتن در آن، نجات می
 ساختند. هاي آنان را روشن می اخالقی آشنا و قلب

هـاي نجـات    جزیـره  شد که به سمت این آري، در جهان اسالم حرکتی مستمر مشاهده می
آوردن راه نجات و تربیت دینـی از شـرق و    ها به منظور به دست در حال سفر بود، این کاروان

هاي شمال و جنوبِ جهانِ االم به این نقطه درآمد و رفت بودند و بـراي   غرب و دوترین نقطه
 ند.ها از سرحدات و مرزهاي سیاسی و جغرافیایی در حال عبور بود رسیدن به این جزیره

هـا   آن شدند. اختالفـات نـژادي و ملـی در    مستعمرات دینی مسحوب می ها تنها این جزیره
اي انسانی بودند که شرقی و غربـی، بخـارایی، مرکشـی، اهـل      شد و در حقیقت موزه نابود می

هـاي اجتمـاع گریختـه و بـه      ترکیه و انـدونزي همـه و همـه در آن جمـع بودنـد، همـه از فتنـه       
خواندنـد و فقـط منتظـر     نده شده بودند، بامدادان و شامگاهان خـدا را مـی  پروردگار خود پناه

گرفتنـد و در گوشـه و کنـار جهـان پخـش       هاي دینی را فرا می تربیتها  آن رضایت او بودند،
شدند، تا مردم را به سمت سعادت و نجات رهبري کنند، و تا این که مردان خدا را بیابند و  می

 ه کنند و در آن تخم دین و تقوا بپاشند.ها را زند ي دل زمینِ مرده
هایی روحی بودند کـه   دولتها  آن ها، ها و دولت ترین قدرت بدین ترتیب در کنار بزرگ

هاي روحی  ها برخوردار بودند، در  این دولت از قدرتی به مراتب بیشتر از قدرت مادي دولت
نهایـت فروتنـی بـه سـوي آنـان       افرادي بودند که دنیا با ذلت تمـام و شـاهان و فرمانروایـان بـا    

هـاي روحـی [مخصوصـاً در هنـد] طـوري بـود کـه هماننـد          آمدند. تشکیالت ایـن دولـت   می
کردنـد، عـزل و نصـب در     هاي مادي، نمایندگان خود را به مراکـز مختلـف اعـزام مـی     دولت

 دست خودشان بود و داراي کنسولگري و سفیر بودند.
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بود، هرگـاه یکـی از مرزهـاي اسـالمی خـالی       ي جهان اسالمی در دست آنان گویی نقشه
گماردند تا آنجا را از غفلت و  درنگ مجاهدي دینی در آنجا می ماند، بی دفاع می شد و بی می

 .)1(گناه و جهل و طغیان حراست کند
مخصوصـاً در هنـد] بـه هـیچ مقـامی      «هـاي روحـی    ي داخلی این دولـت  تشکیالت و اداره

هـاي سیاسـی و    کردنـد و دگرگـونی   ایـان در آن دخالـت نمـی   وابسته نبـود. شـاهان و فرمانرو  
ي غیـاث پـور    اي هیچ تأثیري در آن نداشت؛ براي نمونه چند جمله در باره رخدادهاي منطقه

هجري) در پایتخت هند بنا شده است  725که به دست شیخ نظام الدین بدوانی هندي (متوفی 
 شود: نقل می

) تا غیـاث الـدین   684 – 664زمان غیاث الدین بلبن (شیخ با هفت نفر از پادشاهان هند از 
 ) معاصر بود. وي در طول این مدت استقالل این بنا را حفظ کـرد و هرگـز  725 – 720تغلق (

نگذاشت این مرکـز عظـیم تربیتـی مـورد دسـتبرد حکـام قـرار گیـرد. در ایـن پایگـاه تربیتـی            
شرق هند مشغول بودند، مراکـز  اشخاصی از رجال دولت سنجر ایران تا رجال دولت اوره در 

بهره بودند، مـردم   دینی و افراد وابسته به آن در نظر مردم محترم بودند، با این که از ثروت بی
رسـید کـه مـورد     اي براي آنان قایل بودند، گاهی این احترام بـه جـایی مـی    احترام فوق العاده

 گرفتند. براي نمونه: حسادت ریاستمداران وقت قرار می
هـ) که در بقیع دفن شده است همه روزه هـزار نفـر بـر سـر      1053بنوري (متوفی  سید آدم

خوردند و هزاران نفر از مردان با شخصیت و صـدها نفـر از دانشـمندان،     خوان طعاماو غذا می
وارد الهور گردید هزاران نفر از اشراف  1053ملتزم رکاب او بودند. موقعی که سید در سال 

گوید: شیخم مرا به الهور اعزام کرد و دستور  شیخ سید ابوالحسن علی هجویري (مدفون در الهور) می -)1(
داد تا آنجا اقامت کنم، من معذرت خواستم؛ زیرا دوستم، شیخ حسین زنجانی در آنجا بود، اما شیخ 

شدم و شب آنجا دستور داد باید حتماً آنجا بروي. سرانجام من دستور شیخ را پذیرفتم و عازم الهور 
ها بسته بود، شب را بیرون از قلعه سپري کردم. چون صبح شد، متوجه شدم که مردم  رسیدم. دروازه

کنند، آنگاه بود که دستور شیخ را درك کردم. وارد شهر شدم و  ي شیخ حسین را تشییع می دارند جنازه
 .المحجوب کشفي کار شیخ یعنی دعوت إلی اهللا پرداختم. رك: هجویري،  به ارائه
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و بودند. وقتی شاه جهان، سلطان هند این وضعیت را دید، از موقعیت و دانشمندان در رکاب ا
ي خدا  سید ترسید؛ لذا از در خدعه وارد شد و مقداري پول براي او فرستاد و گفت: حج خانه

بر شما واجب گردیده، عازم مکه شوید. سید مقصود پادشاه را درك کرد و عازم حجاز شـد  
 .)1(و آنجا را از دنیا رفت

هـ) فرزند شیخ بزرگ امام احمد سرهندي نه صد هزار نفـر بـا    1079محمد معصوم (شیخ 
او بیعت کردند و به دستش توبه کردنـد و هفـت هـزار نفـر در دعـوت و تربیـت دینـی مـردم         

 .)2(جانشین وي شدند
ي او هزار و چهار صد نفر غذا  هـ) همیشه بر سر سفره 1096م شیخ سیف الدین سرهندي (

 .)3(دادند خودشان غذا سفارش می خوردند و می
شـد مـردم شـال و     هـ) هرگاه از منزل خود خـارج مـی   1151شیخ محمد زبیر سرهندي (م 

انداختنـد کـه پـایش را روي زمـین نگـذارد و هرگـاه بـه         هاي خود را زیر پاهاي شیخ می حله
استمداران شد، ثروتمندان و سی رفت و سوار می عیادت مریضان یا براي کار دیگري بیرون می

 .)4(هاي سلطنتی بود ملتزم رکاب او بودند، خالصه تشریفات حرکت وي مانند اسکورت
ها فقط عظمت دین و احترام دانشـمندان در نظـر مـردم بـود، آن      مقصود از ذکر این نمونه

بـر در منـازل سـالطین دیـده      قدر رفت و آمد بر در منازل علماي دینی زیاد بود کـه مانـد آن  
 شد. نمی

هایی بود که صرفاً جهت بیـان عظمـت، جایگـاه و مقـام دیـن در نظـر        بیان شد نمونه آنچه
عموم مردم تقدیم حضورتان شد و این که رجال دینی و نمایندگان دین تا چـه میزانـی مـورد    

 (فارسی). التذكرة اآلدمية -)1(
 ./اثر عالمه عبدالحی حسنی، والد بزرگوار مصنف ، 5، ج نزهة اخلواطر -)2(
 (فارسی). ذيل الرشحات -)3(
 (عربی). نزهة اخلواطر(فارسی)،  دار املعارف -)4(
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ي  کردند و چقدر شیفته توجه مردم بودند و مردم به جاي قدرتمندان چقدر از دین اطاعت می
 ي آن بودند.ها امور دینی و برنامه

هاي فوق صرفاً از تاریخ دوران اسالم هنـد بـه صـورت گـذرا،      باید توجه داشت که نمونه
اقتباس شده است و اگر از سیرت علما و رجال تاریخ عمومی اسالم مانند رجال سرزمین شام، 

آمـد، امـا    آوردیم، لزوماً کتابی بزرگ پدید مـی  هایی را درمی مصر، مغرب دور و عراق نمونه
هــ) کسـی کـه در بغـداد مـورد اسـتقبال        1242اینجا فقط به ذکر شیخ خالد شهرزوري (م  در

آوردنـد،   مردم قرار گرفت و از گوشه و کنار، مردم جهت اسـتفاده و توبـه بـروي هجـوم مـی     
 کنیم: می اکتفا

دهد که صد تن از علماي بـزرگ از   نویسد چنین خبر می اي که به استادش می وي در نامه
نفر از علما با وي بیعت نمودند و تعداد عوام و خواص کـه بـه    500مند شدند،  همحضرش بهر

 .)1(وي مراجعه کردند، قابل شمارش نیست
ي استعمارِ اروپا، این گرایش دینی، هجرت در طلب علم نافع و عمل صالح  تا اوایل دوره

به هدایت و ي نفس و تهذیبِ اخالق و رسیدن  تحمیل دشواري سفرها و خطرها، جهت تزکیه
هاي  گاه اي از جهان اسالم مراکز دینی و پناه آمادگی براي آخرت، ادامه داشت. در هر گوشه

هـاي   آوردند، دنیا و پست پناه میها  آن روحی وجود داشت که جویندگان از گوشه و کنار به
یـانوس  آوردن بـه ایـن اق   کرد، اما آنان جز گریز از آن و پنـاه  ها بدانان روي می عالیِ حکومت

کردند و به اصالح باطن خـویش و مبـارزه بـا وسـواس شـیطان       آرام روحی، کار دیگري نمی
 گردیدند. مشغول می

ي سیزدهم، زمانی که انگلـیس هنـد را بـه تصـرف      هنگامِ پیدایشِ تمدن یعنی اواسط سده
ي مردم اثـر نگذاشـته    شان در زندگی توده ي زندگی خویش آورده بود و هنوز تمدن و فلسفه

 .دار املعارف -)1(
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از خانقـاه شـیخ غـالم علـی      )1(کنیم. یکـی از مؤرخـان   ا مشاهده میبود، بقایاي زندگی دین ر
 گوید: ) چنین می1240دهلوي (م 

در این خانقاه با چشم سر افرادي از روم، شام، بغداد، مصر و حبشه دیدم که با شیخ بیعت «
دانسـتند،   سـنات مـی  کردند و زانوزدن در برابر وي را براي خویش سعادت و از بهتـرین ح  می

زایران از کشورهاي مجاور مانند هند و افغانستان چون مور و ملخ سرازیر بودند. کسـانی کـه   
را تـأمین  هـا   آن نفر کمتر نبودند کـه خانقـاه مزبـور مخـارج     500در این خانقاه مقیم بودند از 

 .)2(»کرد می
انقـاه مـذکور   هــ . ق از خ  1213جمـاي االول   28شیخ رؤوف احمـد مجـددي در تـاریخ    

نماید. سمرقند، بخارا، تاشـکند،   کند و افرادي را از شهرهاي ذیل در آن مشاهده می دیدن می
حصار، قندهار، کابل، پیشاور، کشمیر، ملتان، الهور، سرهند، امروهه، سنبهل، رامپور، بریلـی،  

 .)3(آباد، دهاکه، حیدرآباد، بونه و غیره لکهنؤ، جایس، بهرایج، کرو کهبور، عظیم
هـاي ارتبـاطی    هاي دور و دراز در شرایطی بوده است کـه راه  فراموش نکنید که این سفره

 گرفته است. ها انجام می جدید وجود نداشته است و مسافرت پیاده و در رکاب کاروان
هاي اخیر این دوران در حال اتمام، در زمان مصلح بـزرگ هنـد و مجاهـد مشـهور،      منظره

مـرد و   شـود، اگـر تـاریخِ ایـن بـزرگ      هــ) نمایـان مـی    1224( /امام احمد بن عرفان شهید 
سفرهاي وي در هت جهت انتشار دعوت به سـوي توحیـد و پیـروي از سـنت و جهـاد مـورد       
مطالعه قرار گیرد، روشن خواهد شد که چگونه هزاران انسان به دست وي از گناهان، شـرك  

شود و بـراي پـذیرایی    و مساجد پر می ها تعطیل اي که مغازه کنند؛ به گونه ها توبه می و بدعت
پردازند، تا آنجا که بسـا   از او و همراهانش که صدها تن بودند، مردم با یکدیگر به رقابت می

سبک آموزش انگلیسی در هند فرا مؤرخ مزبور سیر سید احمد خان است؛ کسی که مردم را به  -)1(
 خواند و دانشگاه مشهور علیگره را تأسیس کرد. می

 (اردو). آثار الصنادید -)2(
 (فارسی).دار المعارف  -)3(

                                           



 367 هاي معنوي انسانیت در دوران استعمار اروپا فصل چهارم: مصیبت

کنند و بدین ترتیب اموال و دارایی  کشی می اوقات جهت کسب نوبت اول، بین یکدیگر قرعه
اسـت کـه مسـلمانان از    کننـد، در ایـن زمـان     خویش را با طیب خـاطر در راه خـدا خـرج مـی    

شهامتف دینی، همت باال و مردانگی برخوردارند که بعد از آن تاریخ، دوباره به چنین صفاتی 
 دست نیافتند.
نفر بود،  700هـ هنگامی که سید به اتفاق یارانش عازم حج شد و تعدادشان  1236در سال 

اي کـه   شدند، از هر منطقهها  از رایی بریلی، محل سکونتش، تا کلکته که از آنجا سوار کشتی
آبـاد اقامـت نمودنـد،     گرفتند، هنگامی که به ادله گذشتند، مورد پذیرایی مسلمانان قرار می می

ها و اطراف آنجا  به مدت پانزده روز پذیرایی نمود، مردم از تمام قریهها  آن شیخ غالم علی از
، این پذیرایی جدا از هـدایا،  کردند ي شیخ تناول می جمع شده بودند و بهترین غذا را بر سفره

 داد. توشه و لباس بود که به اهل کاروان می
کاروان مزبور هنگام برگشت از سفر چون در مسیر کلکته و راي بریلی به شهر مرشـدآباد  

را به عهـده گرفـت و اعـالن کـرد: هـرکس از افـراد       ها  آن رسید، غالم علی مرتضی پذیرایی
پردازم. چون سید در این مـورد   یازي دارد، پولش را من میخرد و ن کاروان چیزي از بازار می

با وي صحبت کرد، گفت: براي من جاي بسی شکر و افتخـار اسـت کـه در خـدمت حجـاج      
هستم، در این سفر هزاران انسان توبه کردند و رقت قلب، اطاعت از حـق و خضـوع در برابـر    

آمدنـد و در راه   ي دسته دسـته مـی   هناپذیر نمایان بود، مردم از هر ناحی اي وصف شرع به گونه
نشین و  شدند، حتی بیمارانِ بیمارستان بنارس به سید چنین پیام فرستادند: ما خانه خیر داخل می

افتاده در بستر بیماري هستیم. اگر سید صالح بداند، سري به ما بینوایان بزند تـا بـه دسـت وي    
 د و آنان با وي بیعت کردند.توبه کنیم، سید در پاسخ آنان به بیمارستان تشریف بر
شود که کسانی کـه روزانـه بـا وي بیعـت      دو ماه در کلکته اقامت گزید، چنین محاسبه می

نفر نبودند، و بیعت تا نصف شـب ادامـه داشـت. ازدحـام زایـران بـه        1000کردند کمتر از  می
مـه را پهـن   عما 8الـی   7نمودن ممکـن نبـود، آنـان     حدي زیاد بود که جداگانه با هر نفر بیعت
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بسـتند. هـر    کردند و با خدا عهد می انداختند و توبه می ها دست می کردند و مردم به عمامه می
 شد. مرتبه این عمل تکرار می 18یا  17روز 

ي مردم حـدود   نمود و عالوه بر توده روز سید در کلکته مردم را ارشاد می 20یا  15مدت 
شدند. همینطور شیخ عبدالحی برهـانوي   ر میهایش حاض تن از علما و شیوخ در موعظه 2000

پرداخـت، و   همراه سید روزهاي جمعه و سه شنبه بعد از نماز ظهر تا عصر به ارشاد مـردم مـی  
 شدند. نفر مسلمان می 15الی  10روزانه 

شـان از شـریعت، بـازار تجـارت      ها و توجه مردم بـه دیـن و اطاعـت    از تأثیرات این موعظه
 ترین شهرهاي هند و مرکز انگلیس بود، تعطیل شد. بـازار  از بزرگشراب در کلکته که یکی 

ها کاسـد شـد و بـه سـبب کسـاد بـازار و تعطیـل شـدن بـازر شـراب،            ها و شرابخانه فروشی می
فروشندگان از پرداخت مالیات به حکومت امتناع ورزیدند. زمانی که سید مـردم را بـه جهـاد    

حماسه دعوتش را لبیک گفتند و به وي پیوسـتند.   فرا خواند، مردمِ طبقات مختلف با نشاط و
هایشان را  هایشان را بستند و مردم خانه شان را رها کردند، بازرگان مغازه کشاورزان کشاورزي

ترك کردند و غربت در راه خدا را برگزیدند و به پست سرشان هرگز ننگریستند و تـا آنجـا   
االکوت در سنگرهاي جهـاد بـه شـهادت    هـ در وادي ب 1246پیش رفتند که سرانجام در سال 

 ها پناه بردند و به جهاد خویش ادامه دادند. هاي کوه ي شان نیز به قله رسیدند، باقی مانده
کشـید و حکومـت    هـاي اخیـرش را مـی    این در حالی بود که تمدن اسالمی در هند نفـس 

دینـی، انابـت بـه    اسالمی در حال فروپاشی بود. اما هنوز در بین مردم غیرت اسالمی و شـعور  
گـرفتن زنـدگی دنیـا و     سوي خدا و گریختن به سوي او شتاب بـه سـوي داعـی خـدا، نادیـده     

 گذشتن از جان و مال وجود داشت.
کــه اش  ســرانجام جــاي پــاي انگلــیس در ایــن ســرزمین محکــم شــد و سیســتم آموزشــی 

ر بنـی مـردم   داد. افکار و تمـایالت انگلـیس د   شان بود، داشت نتایجش را می بزرگترین سالح
سرایت نمود و بدون این که خود احساس کنند، نظام زنـدگی و نظـام فکـري در هنـد کـامالً      

هـا خـاموش شـد، گرمـاي زنـدگیِ       هاي دل ها در باب دین فرو نشست، شعله تغییر کرد. همت



 369 هاي معنوي انسانیت در دوران استعمار اروپا فصل چهارم: مصیبت

ترین انگیزه در راسـتاي پیشـرفت    ها و رقابت طبیعی که مهم ها، خواست دینی سرد شد، رغبت
هاي کوشـش   است، از دین و روحانیت به سوي زندگی و مادیت برگشت، از انگیزه و ابتکار

در باب دیـن، علـم و آنچـه مربـوط بـه روح و قلـب اسـت کاسـته شـد و در عـوض موانـع و            
ها افزوده شدند، و اسباب و عوامل ضد دین و معنویت افـزایش یافـت. مـوج نبـوغ،      بازدارنده

حال به سوي علوم مربوط به دین و روح متوجه بود، به نواوري، ذکاوت و تیزهوشی که تا به 
 کردن اسبابِ رفاه و آسایش متوجه شد. سوي علوم مربوط به زندگی و فراهم

با  این وصف این دوران در حال اتمام، اندك رمقی داشت و با مرگ دست و پنجـه نـرم   
ق و آراستن آن کرد، مردانی که همچنان به سوي دین، اصالح نفس، تزکیه، تهذیبِ اخال می

رغبتی به دنیا و توجه بـه  آخـرت و اخـالص و     کردند و یادگاران گذشتگان در بی دعوت می
اتباع سنت بودند، وجود داشتند. آنان همچنان در بین مردم داراي دعـوت بودنـد و مسـلمانان    

د، دانستن شان را از واجبات زندگی و حقوقِ دین خویش می ارتباط با آنان و تمسک به سیرت
ي خـویش،   داران و صاحبان دنیا، نسـبت بـه حسـن خاتمـه     حتی برخی از فرمانروایان و سرمایه

امرو آخرت، اصالح قلب و عمارت باطن توجه زیادي داشتند، امـا تمـام ایـن مـوارد در ایـن      
ي درخـت   شدن بـود؛ زیـرا ریشـه    کشیدن چراغ قبل از خاموش برهه از زمان چیزي شبیه شعله

 آب زندگی از آن قطع شده بود و گردبادي آتشین برآن وزیه بود.دین خکشیده بود، 
هاي اصـیل در دیـن و علـم بـه سـبب تـأثیرات محـیط و         متأسفانه در مراکزِ دینی و خاندان

هاي انگلیسی، تردید و بدگمانی سرایت نمود، اعتمـاد بـه خـدا، اعتمـاد بـه صـفات و        آموخته
شان را به تحصیل علوم دینی بفرسـتند، تـن    نهایش ضعیف شد. پدران از این که فرزندا وعده

هاي غربی را آموختند، آنهم نه به سببِ تحصیل  زدند و به آنان علوم مربوط به زندگی و زبان
رغبتی در دین و فـرار   یک علم و فن مفید و نافع و یا به سبب دفاع از اسالم، بلکه به خاطر بی

ر و نـاداري ضـایع شـوند، ایـن علـوم را      هایشـان از فقـ   از خطرات آینده که مبـادا جگرگوشـه  
 آموختند.
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به این شکل این نسل مبارك منقرض و بسـاطش جمـع شـد. ایـن دوران روحـی آخـرین       
گري پدید آمد و دنیا چـون بـازاري شـد کـه      هایش را کشید و پشت سرش دوران مادي نفس

 جز خرید و فروش چیزي دیگر در آن نیست.

ن ماده و شکمارفَو 
که کبشـه بنـت معـدیکرب بـرادرش، عمـرو بـن معـدیکرب را بـه سـبب          اند  روایت کرده

 مورد سرزنش قرار داد و چنین گفت:اش  شده پذیرفتن خونبهاي برادرِ کشت
ــــــك عمــــــراً أنَّ عمــــــراً مســــــامل عْ عن دَ  وَ

 

ــــم  ــــربٍ ملطع ــــري ش ــــرو غ ــــنُ عم ــــل بط  وه
 

بـیش از یـک وجـب بـراي      کار اسـت، مگـر شـکم عمـرو     عمرو را بگذار که وي سازش«
 ».خوراك است؟

دید که چقدر بزرگ و وسیع شده اسـت، زمـین را    ي انسان قرن بیستم را می اگر وي معده
کنـد، چـه تصـور     در خود جاي داده است و جز خـاك [گـور] چیـز دیگـري آن را پـر نمـی      

ز مـال  ي آز و ولع انسان به قدر بزرگ شده است که بـا مقـدار انـدکی ا    کرد؟ آري، معده می
شود و به چنان حـرص و عطشـی دچـار شـده اسـت کـه بـه سـادگی سـیراب و قـانع            سیر نمی

سـر  » هـل مـن مزیـد   «شود، هر انسان در وجود خـویش جهنمـی دارد کـه همـواره فریـاد       نمی
طلبی مسلط شـده اسـت؛ گویـا جـن      دهد، بر اقشارِ مختلف مردم شیطانی از حرص و فزون می

خواهد دنیا را فرو ببلعد و از هر  ریص و آزمنده شده است که میو انسان چنان ح اند، زده شده
زراندوزي کنـد، امـا هرگـز نـه نیازهـایش بـرآورده        –چه حالل چه حرام  –طریقی که شده 

یابد. علت اساسی، طبیعت و سـاختارِ زنـدگیِ مـادي کنـونی      شود و نه به آرامش دست می می
که جز دنیا به زندگی دیگري اعتقاد نـدارد  است که به آخرت باور ندارد. بدیهی است کسی 

تـرین هـدف و    دنیاي کنونی است، این زندگی را سرمایه، مهـم اش  و اولین و آخرین زندگی
و منـافع آن چیـزي را بـه تعویـق     هـا   دهد و از لـذت  ترین دستاوردش قرار می خواسته و نهایی

غیـر از ایـن جهـان ایمـان      دهد. کسی که به جهانی دیگر اندازد و فرصتی را از دست نمی نمی
 انداز کند؟ خواهد پس ندارد، براي چه جهانی می
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طرف بن عبد، شاعر جوان دوران جاهلی با صراحت و سادگی تمام از این روحیه اینگونه 
 تعبیر نموده است:

ـــــي ـــــعَ منيت ف ـــــتطيعُ دَ ـــــتَ ال تس ـــــإن كن  ف
 

ني أبادرهـــــا بـــــام ملكـــــتْ يـــــدي   فـــــدعْ
 

ــــــــه ــــــــه يف حيات ي نفس ــــــــروّ ــــــــريمٌ ي  ك
 

ـــــت  ـــــديس ـــــا الصّ ن ـــــداً أيّ ـــــا غ  علمُ إن متن
 

توانی مگر را از من دور کنی، مرا بگذار تا با آنچه دارم بـا مـرگ مقابلـه نمـایم،      اگر نمی«
کند، فردا که مردیم خواهی دانست کـدام یـک    انسان بزرگوار خود را در زندگی سیراب می

 ».از ما تشنه است
اشـد و بـه   مورد لطف خداوند قـرار گرفتـه ب  ي متمدن، جز کسانی که ها انسان مروزه تماما

اي دارند؛ فقط بـا ایـن    نعمت ایمان از اینگونه نگرش مصون مانده باشند، چنین تصور و نظریه
برخی شهامت آن را دارند که آشکارا از آن سخن بگویند و برخی هم داراي زبان  تفاوت که

 شان باشد، نیستند. هاي درونی ي خواست بلیغی که بازگوکننده
علت دیگر ادبیات معاصـر اسـت کـه جـز از مـاده و صـاحبان آن از چیـزي دیگـر خسـن          

داران، محتکـران و تولیدکننـدگان، ذلیـل شـده اسـت؛       گوید؛ ادبیاتی که در برابر سـرمایه  نمی
ي  ي ادبیات گرانقدر نیست، جزئیات زندگی اینگونه افـراد را بـه رشـته    ذلتی که هرگز زیبنده

کنـد و نهایتـاً    هاي عریض و درشت منتشر مـی  شان را با قلم القاب و اسامیآورد،  تحریر درمی
اي مادي یـا بـه قهرمـانی از قهرمانـان      این که ستایش و تمجید و... هر فصل از داستان به نتیجه

شود و براي خواننده گاهی آشکارا و گاهی به اشاره مکتـبِ اپیکـوري را    گري ختم می مادي
با نثر و نظمش، فلسفه و داستانش، تجزیـه و تحلـیلش، جوانـان را بـه     کند، و ادبیات  تزیین می

کنـد و خواننـدگان    هاي زودگذر ترغیب مـی  هاي زندگی و خوشگذرانی دست یافتن به لذت
یابنـد،   گري، به چیزي دیگر دسـت نمـی   ي مادي و تقدیس رجال مادي در پایان جز به روحیه

کسی دیگر ارج قایل نیست و از رذایل اخالقـی   طبیعت، به دارِ نازك اي که جز سرمایه جامعه
کند و در عین حال انسانی که هرچند داراي  پوشی می و تبار پست و اخالقِ نادرست آن چشم

مهري  استعداد، خالقیت، اصالت و جوهر باشد، اما چون با معیارهاي او منطبق نیست، مورد بی
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گیرد و  ه صراحت حق حیات را از فقیر میگیرد و از طرفی به اشاره و چه بسا اوقات ب قرار می
کند. بدیهی است که اگر انسان بر چنـین   چون سگان، ستوران و چهارپایان با وي برخورد می

ده، از طرفـی معیارهـاي ارزش و    اي نشورد، ناگزیر خودش را با معیارهایش تطبیق مـی  جامعه
ا و مطالباتش متنـوع و زیـاد   ه اي همواره در حال تغییر است و خواسته ظرافت در چنین جامعه

شـود جهـت بـه     گیـرد کـه مجبـور مـی     اي کـه انسـان چنـان در تنگنـا قـرار مـی       است؛ به گونه
ها و مشقات دست و پنجه نـرم کنـد    هاي نادرست روي آورد و با رنج آوردن مال به راه دست

 شماري به دنبال دارد. هاي بی ها و غم که مصیبت
لیدگران و سازندگان، مشکل را چند برابر کرده است، هـر  ها، تو ي کارخانه وقفه رقابت بی

هـاي مـدل بـاال، انـواع سـیگارها،       ترین تولیدات، ماشـین  صبح در هر شهر سیلی جدید از تازه
هاي مدرن سرازیر است که  ها، وسایل بهداشتی و آرایشی، ابزار آالت زینتی و دستگاه کفش

و صـرفاً جهـت منفعـت صـنعتی و احتکـار      هیچکدام نیز جزء ضروریات و لوازم اولیه نیسـت  
گـذرد کـه ایـن ابـزار آالت غیـر ضـروري در ردیـف         شوند، اما دیري نمـی  تجاري تولید می

 دسترسی نداشت گویا از مردگان است.ها  آن آیند و هرکس به نیازهاي اولیه درمی
در  –فتـه  با توجه به این عوامل و عوامل دیگر، ارزش مال و دنیا در نظر مردم خیلی بـاال ر 

اي از  اي رسـیده اسـت کـه در هـیچ دوره     و بـه درجـه   –حالی که درگذشته چنین نبوده است 
ادوار مدون تاریخ تا آنجا که ما سراغ داریم، نرسیده است. مال به سانِ روحی شده است کـه  

ي مردم در راستاي اعمـال و   ترین انگیزه ي بشري جاري و ساري است و مهم در کالبد جامعه
دارد و سازنده را  رود. پول است که مخترع را به اختراع وامی می هاي مدنی به شمار می تفعالی

دارد و نماینـده را بـه    به سازندگی، پول است که شخص سیاسـی را بـه ایـراد سـخنرانی وامـی     
دارد و فرماندهان نظامی را به شورش. خالصـه ایـن کـه     می کاندیدا شدن، عالم را به نوشتن وا

است که مرکز تمام حرکات زندگی کنـونی قـرار گرفتـه اسـت. چنانچـه اسـتاد       تنها محوري 
 گوید: جول، معلم فلسفه و روانشناسی در دانشگاه لندن می
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ي اقتصادي است؛ شکم و جیب میزان هـر حرکتـی    ي حاکم بر عصر کنونی، نظریه نظریه«
زه آن حرکـت را  است که با توجه به میزان ارتباط آن حرکت با جیب و شکم، به همـان انـدا  

 ».دهند مورد توجه قرار می
گـرفتن زنـدگی و بـر مبنـاي تألیفـات و مقـاالتی کـه در زوایـاي          اگر بخواهیـد بـا نادیـده   

ها نگاشته شده است، در سرشت و افکار عصر خویش داوري کنید، سخت در اشتباه  کتابخانه
شـود کـه    بی دیـده مـی  هاي فلسفی و مقاالت تحلیلی و علمی مطال خواهید بود؛ زیرا در کتاب

کند؛ عصري که معیارهاي اخالقی در  کند در عصري خیلی پیشرفته زندگی می انسان فکر می
هـاي واالي انسـانی در آن رواج دارد، ابرهـاي فضـیلت و بزرگـواري       آن حاکم است، ارزش

چرخد. اما واقعیت چیزي دیگر است؛  برآن سایه افکنده است و روح علم و دیانت در آن می
نوشته شـده   –کنند  که اغلب نویسندگان در آن زندگی می –ها در عالم خیال  ا این کتابزیر

شـان   است؛ آخر نویسندگان همواره داراي عالمی خیالی هسـتند کـه از تصـورات و خیـاالت    
 کنند. گیرد و آنان همواره آن عالم خیالی را توصیفل می شکل می

زندگی در ارتباط باشـید و بـا مـردم نشسـت و      ها، با اما اگر از نزدیک، نه از البالي کتاب
شان در خانه و قطار، باغ و بستان و در سـفر و حضـر گـوش     برخاست داشته باشید و به سخنان

ها و آغـاز و   ها، خواست دل ي زبان داده باشید، متوجه خواهید شد که سخن مجالس و مشغله
 ول است.چرخد، پ فرجامِ هر موضوع و مرکزي که زندگی به گردن آن می

کند  اندیشد، سرزنش می شاعري عرب، فقیري را که جز لباس و طعام به چیزي دیگر نمی
 گوید: و می

 حلــــــــا اهللا صــــــــعلوكاً منــــــــاه ومهــــــــه
 

 مــــن العــــيش أن يلــــق لبوســــاً ومطعهــــا 
 

 ».خدا لعنت کند مسکینی را که آرزویش در نزدگی فقط لباس و غذاست!«
کـرد؟   آورد و تمـدن کنـونی را مشـاهده مـی     درمیچگونه بود اگر این شاعر سر از خاك 

داران و مسـتمندان، همـه و همـه در پـی      هـا و اشـراف، سـرمایه    فیلسوفان و سیاستمداران، نابغه
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هـا و القـاب مختلـف یـاد      گذرد، هرچند هم به شـکل  هدفی هستند که از لباس و غذا فرا نمی
 پوشاك.امان در راه خوراك و  شود؛ گویی زندگی پیکاري است بی می

 فروریختن اخالق و جامعه
ي اسـالمی شـرق در    شرق اسالمی را بیگانگان در حالی مورد تجاوز قرار دادند که جامعه

اخالق و امور اجتماعی دچار انحطاط شدید شده بود، امراض اخالقی و اجتماعی دامنگیرش 
هـاي   ترین عامل در فروپاشـی کشـورهاي اسـالمی و شکسـت ملـت      شده بود، این پدیده مهم

 شد. شرقی محسوب می
هایش هنوز به برخی از اصول  ي اسالمی در شرق با تمام کاستی اما با این وصف نیز جامعه

شود، پایبند  هاي برتر اجتماعی که نظیرش در جوامع دیگر یافت نمی واالي اخالقی و ویژگی
ظرافـت، دقـت و    اي از بود. هنرِ اخالق در نزد شرقیان چنان پخته و کامل شده بود و به درجـه 

کنند و غربیان جز در شعر و ادبیات  لطافت رسیده بود که مغزهاي کنونی تصورش را هم نمی
 کند. شان هم خطور نمی به خیال

بسا اوقات انسان داستانی از استحکام روابط اجتماعی و روابط بـین افـراد یـک خـانواده و     
خواند یا  مصلحت و منفعت مادي می هاي متمادي به دور از هر نوع استمرار این روابط تا قرن

هاي کنونی هرگز قابل تصور نیست؛ همچون شفقت پدران بر فرزندان،  شنود که براي نسل می
احسان فرزندان به پدران، احترام کوچکان نسبت به بزرگان و شفقت بزرگـان بـر کوچکـان،    

وانان بر اخالق نیکو، داري خدمتگزاران، پایداري ج عفت و پاکدامنی زنان، وفاي زنان، امتنت
برخورد اشراف با یکدیگر، محافظـت اخـالق و عـادات خـودب، رعایـت پوشـش، شـعایر و        

 برخورد اسالمی، ایثار و خیرخواهی نسبت به دوستان.
شـان   محبت فرزندان با پدران و نیکی به آنان و تالش در اداي حقوق آنان به دوران حیات

ا حفظ ارتباط با دوستان پدر و مـادر و ادن هـدایا بـه    شان ب شد، بلکه بعد از مرگ خالصه نمی
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فرمـوده   صخـدا  یافت؛ زیرا پیامبر  ي آنان، این محبت و احسان استمرار می اوالد و خانواده

بَرِّ  ِمنْ  إِنَّ «بود: 
َ
رِبِّ  أ

ْ
ْهَل  الرَُّجِل  ِصلَةَ  ال

َ
�ِيهِ  وُدِّ  أ

َ
نْ  َ�ْعدَ  أ

َ
َ  أ

ِّ
 .)1(» يَُو�

 ».از مرگش، ارتباط برقرارکردن با دوستان وي استبهترین نیکی به پدر بعد «

نَْت «: صبا توجه به این حدیث رسول خدا 
َ
كَ  َوَمالَُك  أ تـو بـا آنچـه داري مـال     « )2(»لِـَوادِلِ

شان از پدران به حد از خودگذشتگی و جان نثاري  احسان به فرزندان و اطاعت». پدرت هستی
شـان ضـرب المثـل بـود،      ان نسبت به فرزنداني پدر رسیده بود، محبت خالصانه و خیرخواهانه

هـا، تمـایالت، راحـت و     شان تمـام خواسـته   پدر و مادر جهت تربیت، اصالح و تعلیم فرزندان
سـواد در ایـن مسـیر، ظلـم      کردند، حتـی پـدران و مـادران بـی     لذت مادري و پدري را فدا می

کردنـد و بـه    اناً تحمـل مـی  ي آنان بر بدن فرزندان را حی معلمان و ضررهاي واردشده از ناحیه
شـدند، تـا آنجـا کـه      شـان هـر نـوع سـختی و رنـج را تمحـل مـی        خاطر رشد و نبوغ فرزنـدان 

هاي شریف و طبقات متوسـط و پـایین بـر ایـن نکتـه اتفـاق نظـر داشـتند و کسـی کـه            خاندان
 دانستند. کرد، او را پست و فرومایه می برخالف این عمل می

ه دو فرزندش، امین و مأمون در مورد خدمت به استادشـان،  تنبیه و وصیت هارون الرشید ب
 کسائی، در تاریخ مشهور است.

کنند و بیانگر طبیعـت شـرقی در ایـن     یکی از موارد عجیبی که در این موضوع روایت می
زمینه است این که تاج الدین آلدز، فرمانرواي افغانستان بعد از شهاب الدین غوري، فرزندش 

میرد. چـون تـاج الـدین از ایـن      زند که می ارد، معلم پسر را چنان کتک میسپ را به معلمی می
گوید: از  دهد تا فرار کند و به وي چنین می کند، به معلم دستور می موضوع اطالع حاصل می

 توانم امنیت تو را تضمین کنم، امکان دارد باعث رنجش تو شود. ي مادر پسر نمی ناحیه

 .روایت مسلم از طریق ابن عمر  -)1(
 روایت ابوداوود از طریق عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده به صورت مرفوع. -)2(

                                           



 ماندگی مسلمانان عقبي  جهان در سایه   376

 َمنْ «ي شریعت بـود:   ي اسالمی براساس تعالیم ارزنده ي کوچک و بزرگ در جامعه رابطه
 .)1(»ِمنَّا فَلَيَْس  َكِبِ�نَا َحقَّ  َوَ�ْعرِْف  َصِغَ�نَا يَرَْحمْ  لَمْ 

 ».هرکس بر کوچک ما رحم نکند و هرکس حق بزرگ را رعایت نکند، از ما نیست«
و یـک   هاي تمدن شرق، یکنواختی در زندگی و محافظت از یـک رنـگ   یکی از ویژگی

کرد و یا در شـکل و قـالبی خـاص در برابـر دیگـران       شکل است. هرکس کاري را شروع می
داد، اگر عادتی یا هیأت خاصی از پوشـش   شد، به همان نحو تا پایان آن را ادامه می نمایان می

کرد، تـا آخـرین لحظـات     کرد و یا این که با کسی به روش خاصی برخورد می را انتخاب می
هاي  ها، تغییرات جوي و بیماري ها، مصلحت ماند، بدون این که رویداد قدم می تثاب عمر برآن

 جسمی، برآن اثر گذارد.
ها، معیار شـرف و احتـرام، داشـتن ثـروت زیـاد نبـود، در یـک         در زندگی قبایل و خاندان

خاندان، سطح مالی اختالف فاحشی داشت؛ اعضاي یک قبیله یا طایفه از لحاظ ثروت و مقام 
نهایت بینوا بود؛ اما کسی  باهم تفاوت داشتند؛ مثالً یکی بسیار ثروتمند بود و دیگري بی بسیار
توانست بین آنان تفاوت قایل شود و برخی را به سبب تفاوت اقتصـادي بـر دیگـران بـاال      نمی

ها و رسومات، چنین چیزي وجود نداشت. هرگاه کسـی از جانـب    ها، خاندان برد. در خانواده
کرد، چـون شـیرِ خروشـان     بعیض و تفاوت و یا برخوردي تحقیرآمیز را حس میفردي بوي ت

یافت، همگی  شورید، و یا اگر مهمانی از صاحب خانه و میزبان به چنین واکنشی دست می می
کردنـد، آنـان در کنـار     ي خود را با میزبـان قطـع مـی    کشیدند و رابطه از آن ضیافت دست می
 یک دست بودند.ي خویش  برادر مظلوم و ستمدیده

بالیـد، بـا    فقیِر درمانده از یک قبیله بـا جـرأت تمـام در حـالی کـه بـه وجـود خـویش مـی         
شد و بـه سـبب فقـر خـویش احسـاس هـیچ نـوع ضـعف و          ثروتمندان همان قبیله رو به رو می

نمود؛ از سوي دیگر ثروتمند و حتـی حـاکم، فقیـر مزبـور را مـورد اکـرام قـرار         حقارتی نمی
بـود؛ قطـع نظـر از ظـاهر     اش  یگاهی که مناسب با شرف، نسب و فضـیلت ذاتـی  دادند و جا می

 طریق عبداهللا بن عمر. روایت ابوداوود از -)1(
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ي  ي درهـم ریختـه، بحـران عارضـی اقتصـادي کـه بـر اصـالت بـزرگ، ذخیـره           ژولیده، قیافه
آالیش، رویشگاه پاك، دین متین و علم وافرش سایه افکنده بود، برایش قایل بودند، فقیـر   بی

کـرد و صـبر و    گی معیشت خویش فوق العاده تـالش مـی  داشتن تنگدستی و تن نیز در پناه نگه
گرفت و حتـی از ایـن کـه کسـی متوجـه وضـعیت وي بشـود، ناراحـت          پایداري در پیش می

شد. انسانِ آزاده وجدانش چون دین و ناموسش عزیز و محترم بود؛ به هیچ قیمتی فروختـه   می
بـا گفـتن یـک دروغ و    گرفت. افرادي بودند کـه   شد و هرگز در معرض فروش قرار نمی نمی

ــی مــی  ــانتی جزی ــا مــرگ ســرخ را     خی ــد، ام توانســتند خــود را از مــرگ حتمــی نجــات دهن
کردند، تاریخ هنـد در ایـن مـورد مطالـب دلپـذیري را نقـل        گزیدند و چنین حرکتی نیم برمی

 کرده است که قطعًا امثالش در تاریخ تمام کشورهاي اسالمی به کثرت وجود دارد:
م به جرم شرکت در شورش علیه حکومت انگلیس  187انی در سال شیخ رضی الدین بدو

هاي انگلیس که حاکم آن شاگردش بود، محاکمه شد. حـاکم   بازداشت و در یکی از دادگاه
مزبور از طریقِ دوستانِ شیخ به وي اشاره نمود که اکر شیخ اتهمان مرود نظـر را انکـار کنـد،    

گفت: مـن در شـورش علیـه انگلـیس شـرکت       شود. اما شیخ خودداري کرد و چنین آزاد می
توانم این واقعیت را انکار کنم، سرانجام حاکم ناگزیر حکم اعدام شیخ را  ام، چگونه می کرده

روي سکوي اعدام بردند، حاکم گریسـت   صادر نمود، هنگامی که شیخ را براي اجراي حکم
، مـن بـراي نجـات و    و گفت: اگر اکنون هم ادعا کنی که اتهام من کذب و دروغ بوده است

خواهی علمم را با گفتن دروغ،  استاد خشمگین شد و گفت: آیا میکنم.  ات تالش می آزادي
ام و هـم اعمـالم از بـین رفتـه اسـت. آري، مـن در        محو کنم؟ در این صورت هم زیـان دیـده  

 خواهد انجام دهید، وي سرانجام اعدام شد. تان می شورش شرکت داشتم، هرچه دل
شان منحصـر بـه چیـزي نبـود کـه مربـوط بـه         شان در کردار و معتقدات رافصداقت و اعت

شد، بلکه در برابرِ امت و ملت نیز صداقت داشتند، آنان از تعصبات نژادي، قومی  خودشان می
و ملی که امروز ترویج یافته است، کامالً به دور بودند، آنان شـهادت دروغ را بـه نفـع امـت،     
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دانستند و باور داشتند که احکام شرع، فرد، امت، امور  رگ میملت و وطین رذیلت و گناه بز
 :شود و همواره بر این آیه متمسک بودند شخصی و مسایل اجتماعی را شامل می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ِ ٰمَِ� ب وِ  ۡلقِۡسِط ٱَءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َ�َ يۡنِ ٱُشَهَدآَء ِ�َّ  ۡلَ�ِٰ�َ

ۡقَر�َِ�ۚ ٱوَ 
َ
ۡو فَقِٗ�� فَ  ۡ�

َ
ُ ٱإِن يَُ�ۡن َغنِيًّا أ ۡوَ�ٰ بِِهَماۖ فََ� تَتَّبُِعواْ  �َّ

َ
ُ  لَۡهَوىٰٓ ٱأ ن َ�ۡعِدل

َ
ْۚ أ ْ ۥٓ �ن تَۡلوُ  وا ۡو  ا

َ
أ

َ ٱُ�ۡعرُِضواْ فَإِنَّ   ].135النساء:[ ﴾١٣٥َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ��  �َّ
ایمان آورده اید! به عدل و داد استوار [و] براي خدا گواه باشید، و هرچند اي کسانی که «

تان] به زیان خودتا یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشند. اگر [کسی که به زیان او  [شهادت
شود] دارا یا نادار باشـد [رغبـت بـه دارا یـا شـفقت بـه نـادار شـما را از اداي          شهادت داده می

تـر اسـت. پـس از هـوا و      نکند] که [در هرحال] خداوند به آنان مهربـان  شهادت حق منصرف
هوس پیروي نکیند که [از حق] بگذرید. و اگـر زبـان [از اداي شـهادت] بپیچانیـد یـا [از آن]      

 .»کنید آگاه است روي بگردانید، خداوند به آنچه می

ُ  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ� ﴿ �َّ َ�ۡعِدل
َ
� ٰٓ ْۚ اُن قَۡوٍ� َ�َ ْ ٱوا ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ وَ  ۡعِدلُوا

َ
ْ ٱُهَو أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َّ�﴾ 

 ].8: ةاملائد[
دشمنی قومی شما را برآن ندارد که دادگري نکنید، دادگري کنید که آن به پرهیزگاري «

 »تر است نزدیک

ِ  �َّاِس ٱ�َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ﴿ ن َ�ُۡكُمواْ ب
َ
 ].58النساء: [ ﴾ۡلَعۡدلِ ٱأ

 .»هنگامی که در میان مردم به داوري نشستید، این که دادگرانه داوري کنیدو «

ْ ٱ�َذا قُۡلُتۡم فَ ﴿  ].152األنعام: [ ﴾َولَۡو َ�َن ذَا قُۡرَ�ٰ  ۡعِدلُوا
و هنگامی که سخنی در کار داوري یا شهادت گفتید دادگـري کینـد، هرچنـد محکـوم     «

 .»علیه از خویشاوندان باشد
کنند: باري اختالفی بین مسلمانان و هندوها در مـورد زمینـی در    نقل می چنانچه بزرگان ما

ي کاندهله از توابع مظفرنگر در هند به وقوع پیوست. هندوها ادعا داشتند که ایـن زمـین    قریه
. جهت حل و تهاس و مسلمانان مدعی بودند که مربوط به مسجد آن هاست آن مربوط به معبد
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مش انگلـیس بـود رفتنـد، حـاکم، قضـیه و دالیـل طـرفین را        فصل قضیه به دادگاهی که حاک
اي دسـت نیافـت. حـاکم از هنـدوها سـؤال کـرد: آیـا در ایـن قریـه           استماع نمود، اما به نتیجه

مسلمانی را سراغ دارید که صداقت و امانتش مورد اعتماد باشد و طبق نظر وي حکـم صـادر   
نیکـان مسـلمان را ذکـر کردنـد، قاضـی       جواب دادند: آري، اسم یکی از علما وها  آن نمایم؟

فردي را دنبال عالم مورد نظر فرستاد، تا در دادگاه حاضر شود، هنگامی که قاصد پیام قاضـی  
 ي انگلیسی نگاه نکنم. ام که به چهره را به وي داد، او گفت: من سوگند یاد کرده

رد فقـط  قاصد قاضی برگشت و موضوع را به وي اطالع داد، قاضـی گفـت: اشـکالی نـدا    
 حاضر شود و نظرش را بیان کند، کافی است.

عالم مزبور به دادگاه آمد و در حالی که صورتش را از حاکم برگردانیده بود، گفـت: در  
 .هاست آن این قضیه، حق با هندوهاست و زمین از آن

قاضی نیز طبق نظر وي فیصله کرد و در این قضیه مسلمانان متضرر شدند، اما از طرفی این 
ه بر هندوها تأثیرات عمیقی بر جاي گذاشت و گروهی از آنان به اسالم گرویدند، مـردم  قضی

دانستند و چون سایر کاالهـا آن را در بـازار    اي مقدس از جانب خدا می علم را امانت و عاریه
دادنـد و هیچگـاه    شان را در خدمت گناهکاران و متجاوزان قرار نمی فروختند، هرگز علم نمی

هاي غیر اسالمی از علم آنان به نفـع خـویش کـار     که حکام ظالم و یا حکومت راضی نبودند
 گیرند.

 ایـم،  و در تـاریخ خوانـده  انـد   یکی از مواردي که افراد مرد اعتماد براي ما حکایت کـرده 
هـ) در شـهر رامپـو در برابـر حقـوقی      1234ماجراي ذیل است: شیخ عبدالرحمین رامپوري (م 

روپیـه نبـود، مشـغول     10نمـود و بـیش از    خیلی ناچیز که از طرف امارت اسالمی دریافت می
ي  روپیـه در دانشـکده   250تعلیم بود، حاکم انگلیس مستر هاکنس با حقوقی خیلی باال یعنـی  

جنبـه بـود و در ضـمن     50هاد تدریس داد. این مبلغ در آن زمان مسـاوي بـا   بریلی به وي پیشن
 د.ي افزایش حقوق بعد از گذشت مدتی از کارش را هم به وي دا وعده
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روپیـه   10شیخ از پذیرفتن پیشنهاد مستر هاکنس عـذرخواهی نمـود و گفـت: مـن اکنـون      
 خویش نیز محروم خواهم شد. کنم و اگر پیشنهاد شما را بپذیریم از حقوقِ کنونی دریافت می

حاکم انگلیسی تعجب نمود و گفت: عجیـب اسـت مـن چنـدین برابـر حقوقـت را بـه تـو         
 کنی؟ کنی و به حقوق ناچیز خودت اکتفا می دهم، تو از این مبلغ صرف نظر می می

شیخ عذرخواهی و اظهار تعلل نمود، مبنی بر این که در منزلش درخـت سـدري دارد کـه    
ي آن عالقمند است و اگر پیشنهاد حاکم را بپذیرد و در بریلی اقامت گزیند از  شدیداً به میوه

 شود. این نعمت محروم می
ي درختـت هسـتم کـه از     حاکم انگلیس متوجه منظور شیخ نشد و گفت: من متکفل میـوه 

رامپور به بریلی برایت بفرستم. شیخ براي بار سوم عذر آورد مبنی بر این کـه شـاگردانی دارد   
گیرند، اگر پیشنهاد حاکم را بپـذیرد درس   آیند و از او علم فرا می در این شهر نزد وي میکه 

 شود. آنان تعطیل می
دهم کـه   ي درس آنان را در بریلی می حاکم انگلیسی ناامید نشد و گفت: من ترتیب ادامه

 هایشان به تعویق نیافتد. درس
فرداي قیامت پروردگـارم را چـه    اینجا بود که شیخ آخرین تیرش را به هدف زد و گفت:

 پاسخ دهم، اگر از من سؤال نماید که چگونه در برابر علمت اجرت گرفتی؟
ي عالم مسلمان پی بـرد، سـرانجام    حاکم انگلیسی مبهوت شد و خود را باخت و به روحیه

 روپیه سپري نمود. 10شیخ خویش را با همان 
علم چون کاالیی بـه معـرض فـروش    ي واال و قلب بزرگ را که حاضر نیست  این روحیه

دهد تا عقیده و کرامتش بـا مـال و منفعـت مبادلـه شـود، بـا        گذاشته شود و غیرتش اجازه نمی
پستی و فرومایگی امروز اهل علم و دانش و صنعت مقایسه کن کـه چگونـه بسـیاري از آنـان     

ذارند تا با گ علم، عقل و دستاوردهاي خویش را چون کاالیی در بازارها به معرض فروش می
بیع مزایده به هرکس که آن را گران بخرد، بفروشند و در این معامله عقیده و هـدف و نتیجـه   

 پردازد. برایشان اهمیت ندارد، آنچه برایشان مهم است پولی است که مشتري می
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یابیم، استادي که دیروز در  دست می آور آور و گریه هرروز در این زمینه به خبرهاي خنده
ي  اسالمی مشغول تدریس تاریخ و علوم اسالمی بوده است، امروز فالن دانشـکده یک مرکز 

نمـوده، وي را بـه    اي بیشتر به وي از آنچه تا به حال دریافـت مـی   کاتولیکی با پرداخت شهریه
آنجا کشانده است. فالن آقا که سابقاًَ در بخـش آمـوزش و پـرورش مشـغول بـوده و جـوانی       

حقیــق و پــژوهش بــوده و در مجــالت زنــده داراي مقــاالت و روشــن، عــالم و عالقمنــد بــه ت
ي صدا و سیما یا دفتـر هواپیمـایی اسـتخدام     رسد که در اداره می هایی بوده، ناگهان خبر بحث

را عـوض کـرده   اش  کنیم چه شده است فالنی را که اینگونه مسیر زندي شده است، سؤال می
گیرد. فالن محقق و پژوهشـگر   یشتر میروپیه ب 10دهند که وي در شغل جدید  است؟ خبر می

وران مـورد تقـدیر قـرار     ي تصوف اسالمی نوشته بود و از طـرف اندیشـه   اي در زمینه که مقاله
هاي اروپایی شـده   گرفته بود، اکنون در وزارت خارجه استخدام شده و مترجم یکی از دولت

 .است، آنهم صرفاً به سبب دریافت چند درهم اضافه از کارمزد سابقش
آیا جز این است که پول همه چیز شده است؟ و پول است که در تمام ابعاد زندگی نقـش  

 دارد و بر روح و روانی مردمان حاکم گشته است؟
ي مشهور عباسی از ابن طاووس در مجلس  که منصور، خلیفهایم  در تاریخ اسالمی خوانده

ابن طـاووس از دادن دوات  ي دوات را به وي بدهد که مطلبی بنوسید.  خود خواست تا شیشه
امتناع ورزید. خلیفه از وي علت امتناع و عـدم امتثـال دسـتور خلیفـه را پرسـید. او پاسـخ داد:       
ترسیدم مبادا گناهی را ثبـت کنـی و در نتیجـه شـریک جرمـت شـوم و مـددکارت در اثـم و         

 عدوان باشم.
 کردند: آنان تا این حد به این آیات عمل می

ِ ٱ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ﴿ ّ�ِ
ثۡمِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  �َّۡقَوٰىۖ ٱوَ  لۡ  ].2: ةاملائد[ ﴾لُۡعۡدَ�ِٰن� ٱوَ  ۡ�ِ

 .»به نیکی و تقوا همکاري کنید و در گناه و تجاوز همکاري نکنید«
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شان نبود  هایی که مورد قبول هاي قضایی در نظام شان از پذیرفتن مقام ورزیدن موارد امتناع
هاي نخستین زندگی اسالم نمایـان   به حد تواتر رسیده و در تمام دوره به قدري زیاد است که

 است.
گیري از مشارکت  این نوع احتیاط و اجتناب از همکاري در گناه و تجاوز و این نوع کناره

ترین مساعدت در راستاي اهدافی کـه بـا مصـالح     هاي نادرست و نپذیرفتن کوچک در نظامی
شود و یـا در آن خدعـه و نیرنـگ علیـه      به زیان امت تمام میامت اسالمی سازگار نیست و یا 

گویـا کـه در راسـتاي     رسا و زبـان  امت نهفته است را مقایسه کنید با ذکاوت، زبان چرب، قلم
 اهداف و مصالح بیگانگان در اختیارشان قرار گرفته است.
رنـد کـه   هـا و مجالتـی را عهـده دا    جوانانی مسلمان و نویسـندگانی مـاهر تحریـر روزنامـه    

شان در کشورهاي اسالمی و اثر گذاشتن بر روحیـه و   هاي اجنبی جهت نشر تبلیغات حکومت
 دهند. هاي خود مسلمانان انتشار می تفکر مسلمانان و تحریف حقایق، آنهم با استفاده از تونایی

و بــه انــد  هــاي اصــیل و خــالص اي از فاضــالن هســتند کــه از لحــاظ نســب از عــرب دســته
شان در راه حـق   نسبت دارند که در عظمت، اخالص و اسالم ریشه دارند، پدران هایی خاندان

هایی که در اسامی این فاضالن است بـراي مـا یـادآورد     نسبت اند، و نابودي باطل پیکار کرده
شان که سرشار از شاهکارهاست، عزیزانی که خون این پدران  تاریخی است با شکوه از پدران

ي این فاضـالن نمایـان    یت کرده و اکنون آثار آن در سیما و چهرهشان سرا ي در رگ و ریشه
هاي اجنبی مشغول خدمت هستند و بـه زبـان فصـیح     است، اما این عزیز ان امروز در حکومت

هـاي مسـلمان در محافـل     گویند؛ زبانی که قرآن به آنازل شده است و پیـک  مضري سخن می
نمودنـد و در دل  دشـمن    ت اسالم را ادا مـی گفتند و رسال شاهان ایران و روم به آن سخن می

هـا و   شـوران مسـلمان بـا آن حماسـه     انداختند، زبانی که فرماندهان و سلح وحشت و رعب می
نمودند. آري، با این زبـان پرافتخـار کـه جـز دالوري و شـجاعت       هاي جهاد را ایراد می خطبه

دلکش که جز براي بیان حق و  زیبد و با این واژگان رسا و اسالمی براي بیان چیزي دیگر نمی
هـاي اجنبـی کـه مسـلمانان را      دارند براي حکومتها  این جهاد رد جایی دیگر شایسته نیست،
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و سیاسـت، اسـتقالل، ایمـان، فکـر و اقتصادشـان ضـربه وارد       انـد   ي خویش قـرار داده  بازیچه
 کنند. تبلیغات میاند  نمودهاند و چه کارهاي دیگر که نکرده

در راه هـا   آن گویند: هاي اجنبی می ي حکومت که در بارهایم  افرادي شنیدهبارها از چنین 
دهنـد. ایـن نـوع     هاي قابل تقـدیري را انجـام مـی    مصالح عربیت و اسالم و ترقی آن دو تالش

در جهانی که تاریکی مطلق برآن حاکم اسـت، نـور آزادي و آزادگـی هسـتند.     «ها:  حکومت
هـاي بریتانیـایی در جهـت     هاي قابل توجـه رسـانه   همکاريکه خدمات مهم و ایم  بارها شنیده

نهضت کشورهاي عربی، وحدت افکار و فرهنگ آنان، تحکیم روابط متقابـل، نشـر فرهنـگ    
ــی و اســالمی، آگــاه  ــا عظمــت و تمــدن شکوهمندشــان و    عرب ــاریخ ب نمــودن مســلمانان از ت

و خلـوص تقـدیر و    رسانی به جهان عرب از جریانات و رویدادهاي موجود با صـداقت  اطالع
ها  خوانیم که این افراد باور این حکومت شنویم یا می . و بسا اوقات می)1(»کنند بزرگداشت می

را نسبت به دموکراسی صحیح و تالش آنان را در راه تحقـق امنیـت عمـومی، صـلح جهـانی،      
کنند و به ایـن کـه نـان     هاي مستضعف و کشورهاي محکوم به شکست، تأیید می آزادي ملت

 طلبی هستند، کامالً باور دارند و... ستیزي و حق رچمدار عدالت و مساوات، ظلمپ
دانند که چنین کلمـاتی در   هایشان همسویی ندارد و می واقعاً اگر وجدان این افراد با گفته

شان استعمال شده است و صرفاً در جهت منافع مادیشان بـوده اسـت، پـس اي واي     غیر موضع
اي واي که واژگان سرشار  اند، اي که کاالهاي گرانبها چه ارزان شدهانسانی، اي و بر شرافت

 بختی زبان عرب و مردمان عرب؟! از مفاهیم چه زود از دست رفتند و اي واي بر نگون
و اگر واقعاً با اعتقاد و اعتماد و از روي درك و فهم اظهار شدهاست پس این چه جهالتی 

ت نسبت به مشاهدات عینی و این چه مسخی است است نسبت به حقایق و این چه انکاري اس
 اند؟ ها به آن دچار شده که قلب

شود کـه در   نگاري مشاهده می گویی است. بسا اوقات ادیب یا روزنامه امروز عصر تناقض
نویسـد،   مورد یکی از قهرمانان جهاد اسالمی یا یکی از مجددان اسامی موضوعی حماسی می

 جمالت داخل پرانتز عیناً نقل شده است. -)1(
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کیده است که با همان قلم به تقدیر و ستایش یکی از خائنـان  هایش نخش اما هنوز جوهر نوشته
پـردازد و یـا بـه خـاطر مصـالح سیاسـی و منـافع مـادي بـه تأییـد مـوردي از             به ایـن امـت مـی   

 داند. آورد، و این عملش را نیز تناقض نمی عملکردهاي اجانب روي می
دادن اسـب   یکی از پادشاهان عرب اسبی از یک شـاعر عربـی خواسـت. شـاعر مزبـور از     

 گزافی پرداخت شود و چنین گفت: خودداري ورزید، هرچند که در مقابل پول
 أبيــــــــت اللعــــــــن إن ســــــــكاب علــــــــق

 

ـــــــــــــاع  ب ـــــــــــــار وال تُ ع ـــــــــــــيس ال تُ  نف
 

شود و نـه   گوهري است گرانبها که نه عاریه داده می سکاباز لعن و نفرین به دور باش، «
 ».فروختنی است

هـاي ملـی و    هاي بیگانه و یـا حکومـت   حکومت گویا وجدان اینگونه افراد که در خدمت
موضـوعاتی منتشـر   هـا   آن هـاي  و از رسـانه انـد   ي مسلمانان حاکمند، درآمده ظالم که برگرده

کنـد و در برابـر دریافـت     شان آن را تأیید مـی  شان راضی است ون علم کنند که نه وجدان می
گویا وجدان این افراد از اسب آن کنند،  نگاري می نویسند و روزنامه کارمزد ماهیانه کتاب می

شـود و بـه عاریـه     فروخته میها  این تر است که وجدان تر و ارزان شاعر جاهلی به مراتب پست
 شد. شد و نه عاریه داده می شود، آما آن اسب نه فروخته می داده می

یـا  ها بر بنیانی غیـر مـادي اسـتوار بـود؛ بنیـانی عقلـی،        ها و وابستگی در شرق اغلب ارتباط
روحی و یا وجدانی که خودخواهی و خودپرستی در این ارتباطات جایی نداشـت. بـه همـین    

را مادي یا منفعت طلبی، تحلیـل  ها  آن توان آمد که نمی هایی پدید می دلیل ارتباط و وابستگی
دار بود؛ به عنوان مثال ارتباط شاگرد و اخالصش نسبت به استاد  کرد. این روابط سخت ریشه

که امروز ارتباط فرزند با پدر چنین نیست. خبـر وفـات اسـتاد مشـهور، عالمـه نظـام        چنان بود
حـالی حاضـر در   ي درسـی مـدون کـه در     هــ) صـاحب برنامـه    1161الدین لکهنوي (متوفاي 
بـه   شـود انتشـار یافـت. هنگـامی کـه خبـر درگذشـت او        اجـرا مـی   )1(مدارس هند و خراسـان 

ي درسی اکنون در هند و پاکستان، بلوچستان ایان و در برخی از مدارس دینی اهل سنت  این برنامه -)1(
 ي درسی نظامی به ایشان منسوب است. خراسان همچنان مورد توجه و عملی است و برنامه
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سید، از ثروت شدت غم و اندوه در جا وفات نمود آبادي ر شاگردش، سید کمال الدین عظیم
را از دسـت داد. مـدتی   اش  آبـادي از شـدت گریـه بینـایی     و شاگرد دیگـرش، ظریـف عظـیم   

 .)1(نگذشت که معلوم شد، انتشار خبر وفات استاد نادرست بوده است
ي  شاید ذهنیت معاصر وجود چنین روایتی را نپذیرد؛ اما کی که از طبیعت شرقیان و رابطه

دانـد و نـه دروغ    عمیق شاگرد با استاد و محبت آن اطالع دارد، چنین روایتی را نه عجیب می
 پندارد. می

دانند که چهار قرن قبل از مسیح در اروپا مکتبـی   ي اخالق می افراد آگاه به تاریخ و فلسفه
رگ و ي بـز  ي نوزدهم میالدي داراي طرفـداران و هـوادارنی از فالسـفه    پدید آمد که تا سده

دانشمندان اخالق بود. این مکتب با اعتقاد به لذت جسمی، آن را میزان اخـالق و معیـار تمـام    
ها را غنیمت شمارند و حد اکثر لذت  نمود تا فرصت دانست و به پیروانش تأکید می اعمال می

 و بهره را از زندگی دنیا ببرند.
ذت طلبان، معتقد بودنـد کـه   ي نخست؛ ل پیروان این مکتب به دو دسته تقسیم شدند: دسته

ها  هایش هیچ مانعی وجود نداشته باشد تا انسان بتواند به تمام شهوت باید بین انسان و خواست
هـا، بـرآوردن نیازهـاي     گفتند: سعادت یعنی اشباع شـهوت  هاي مورد نظرش برسد. می و لذت

 نفس و رسیدن به لذت و خوشی.
د بودند که رسیدن به منفعتـی کـه سـبب لـذت و     معتقها  آن ي دوم؛ نفع طلبان بودند. دسته

ي ماست. بـه همـین دلیـل از نظـر آنـان اخلقـا تنهـا         ي زیادي از بشر بشود، وظیفه خوشی توده
چنـین  هـا   آن باشـد،  هـا  انسـان  نمـودن منـافع و خوشـی    زمانی ارزش داشـت کـه سـبب فـراهم    

زدودن رنج و درد از  نمودن شادي و لذت براي بشریت و پنداشتند که سعادت یعنی فراهم می
 آنان.

ي لذت و آسایش را کامالً در پیکـر، تمـایالت    ي محترم روح مادي و روح شیفته خواننده
کنـد، ایـن    تـرین آن مشـاهده مـی    ترین دسته تـا مترقـی   هاي این مکتب اعم از پست و گرایش

 .6، ج الخواطر هةنزحی، رك: الحسنی، عبدال -)1(
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فلسـفه،  روحیه با طبیعت شرق و ادیان آسمانی آن کامالً تفاوت دارد. این گـرایش مـادي در   
اخالق، ادبیات و تمدن غرب عمیقاً تأثیر گذاشته و همواره بر زنـدگی غربـی و معاشـرت آن    

 حاکم بوده است.
گذشته از آن غربیان براي شناخت منفعت و ارزیـابی آن قبـل از هرچیـز بـه مادیـت روي      

هـاي مـادي محـض خـویش بـه هـیچ        نشاندن اذهـان و عقـل   با به داوريها  آن آورند، زیرا می
یقتی که ماوراي حس، اندازه، شمارش و وزن باشد اعتقاد نـدارد و هرگـز بـه نیرویـی کـه      حق

ق . م) تصـریح نمـوده    271(متوفـاي   )1(سبب جلب لذت و آسایش نباشد باور ندارند، ابیقور 
است که منفعت اساس شناخت اعمال است و منفعتی که سبب جلـب لـذت و سـرور نباشـد،     

هـاي   هـا بـه گـرایش    ها و سـال  یعت و عقل غربی با گذشت قرنارزشی ندارد. بدین ترتیب طب
اي که پدید آمد این بود کـه ذهنیـت غربـی و منطـق معاصـر از       مادي روي آورد، نهایتاً نتیجه

ي لـذت و سـرور ظـاهري نیسـت،      کننـده  هاي غیر محسوس که جلـب  شدن به منفعت رهنمون
خاست و معیار حسن و صحت اخالق را عاجز ماند و عقلیت اروپایی به مقام دفاع از مادیت بر

یـافتن افـراد بـه     وابسته به میزان جلب منافع مادي و رسیدن جامعه به لذت و آسـایش و دسـت  
خوشی و شادي، دانست. سود مادي معیـار تشـخیص اخـالق و بازشناسـی خیـر از شـر شـد و        

زش دینی و اخالق که در میزان مادیت جایگاهی ندارد، ارزش خود را از دست داد و فقط ار
هـا   هـا و عقـل   در قلـب اش  ي سـلطه  اخالقی آنهم به اصطالح قدیم باقی ماند که هر روز دایره

دهد و صرفاً در ردیف خاطرات گذشته و شعایر  شود و هوادانش را از دست می محدودتر می
 گیرد. قدیم قرار می

 272یا  270ق . م زاده شد و به سال  341فیلسوف یونانی و بنیانگذار مکتب ابیقوري، به سال  -)1(
دانست و  درگذشت، وي شاگرد اقسنوقراطیس و پیرو ذیمقراطیس بود. او لذت را غایت مطلوب بشر می

 گفت: لذت خیر مطلق است. (د. ن.) می
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اموس شـوهر  آدابی مانند شفقت و محبت پدران به فرزندان، وفاي همسران و حفاظت از ن
دهــد و  گرایــی و نــژاد مــی در غیــاب وي و یــره، جــایش را بــه صــنت، اختــراع، تولیــد، ملــی

 یابد. کند و ارزش می اصطالحات جدید روز به روز رشد می
هـاي اجتمـاعی و ملـی کـه براسـاس خطـوط سیاسـی، صـنعتی و          ي معاصر با تشکل جامعه

هــاي قرابــت خــونی  و رشــته اقتصــادي طــرح شــده اســت، روز بــه روز از روابــط خــانوادگی
ي کنونی چگونگی برخورد فرزند با پدر و زن با شوهر تـا زمـانی کـه در     کاهد، در جامعه می

ي مدنیت وجود دارد و سبب آشفتگی اوضاع و شورش علیـه نظـام و ایجـاد مشـکل در      دایره
عفتـی   ، بـی مسیر مدنیت نشود، اهمیتی ندارد. بنابراین، در این جامعه نافرمانی پدر، ظلم شـوهر 

 زن، فساد مرد و خیان همسر، امري عادي است.
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 :فصل اول
 خیزش جهان اسالم

 رویکرد تمام جهان به سوي جاهلیت
گفته، اروپاي مسیحی به جاهلیـت مـادي    بنابر عوامل تاریخی، عقلی، طبیعی و جبريِ پیش

هاي روحی، فضایل اخالقی و اصول انسانی باز مانـده، از پیـامبران    تبدیل شده است. از آموزه
کامالً دست شسته و اینک در زندگی انفرادي جز لذت و منفعت مـادي، در زنـدگی سیاسـی    

گرایی و نژادپرستی ظالمانه، به چیزي دیگـر   جز قدرت و غلبه و در زندگی اجتماعی جز ملی
باور ندارد. در برابر طبیعت انسانی و اصول اخالقـی سـر بـه عصـیان برداشـته اسـت، بـه ابـزار         

ل بسته و از اهداف و مقصاد روي رتافته است و به کلی هدف زندگی را [وماشینیزم] سخت د
 به فراموشی سپرده است.

آوري و  ناپـذیر در راسـتاي فـن    اروپا بـا تـالش مسـتمر در زنـدگی و کوششـش خسـتگی      
ي روح، انکـار دسـتاوردهاي    گرفتن تربیت اخالقی، تغذیـه  تکنولوژي و در عین حال با نادیده

ي دینـی و   هـاي هولنـاك فاقـد انگیـزه     بیش از حد به مادیات و با توانـایی پیامبران و پرداخت 
کنـد و آبـادانی و    حصار اخالقی، تبدیل به فیلی خشمگین شده است که ضعیفان را پایمال می

خـالی   ي زنـدگی، شـانه   گیري مسلمانان از صـحنه  کند، از یک سو با کناه نسل بشر را نابود می
شان در امر دیـن و دنیـا و جنـایتی کـه در      ها و کوتاهی ی ملتکردن از رهبري جهان و پیشوای

هـا بـه دسـت     و از سوي دیگر، افتـادنِ زمـام ملـت    اند، حق خود و بنی نوع انسان مرتکب شده
شدن اروپا به جاي مسلمانان در رهبري جهان و بـه حرکـت درآوردن کشـتی     اروپا و جانشین

هـایش   ها و تمدن ه، اینک جهان با تمام ملتکنار رفتاش  زیستی و مدنی که سکّان دار حقیقی
به سان قطاري است که جاهلیت و مادیت، لکوموتیوِ آن است و با سرعت تمام دارد آن را به 

هاي دیگر، سرنشینان  کشاند، این در حالی است که مسلمانان مثل ملت میسوي هدفی نامعلوم 
 این کشتی هستند و هیچ اختیاري از خود ندارند.
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لحاظ قدرت و سرعت به هر میزانی پیشرفت کند و تجهیزات و وسایلش افـزایش   اروپا از
یابد، به همان میزان سرعت قطار بشري به سوي هدف جـاهلی، آنجـا کـه آتـش و نـابودي و      

و قتل و کشتار، هرج و مرج اجتماعی، نابهنجاري اخالقی، بحـران اقتصـادي و فقـر     اضطراب
 بد.یا روحی در انتظار اوست، افزایش می

خواهـد بـه سـوي هـدف      داند و می اکنون اروپا سرعت سریع السیرترین قطارها را کند می
 خویش نه با سرعت هواپیما بلکه با سرعت اتم جلو رود.

 ي مادي اروپا بر جهان تسلط فلسفه
امروز در روي زمین اعـم از اروپـا، امریکـا، افریقـا و آسـیا امـت و یـا جمـاعتی بـه چشـم           

ها  آن هاي اید و نظریات غربیان مخالفت ورزد و با روند حرکت و دیدگاهخورد که با عق نمی
 را مورد بررسی قرار دهد.ها  آن ي جاهلی و سیستم زندگی مبارزه کند و اصول فلسفه

شود صرفاً از نوع رقابت بر سر قـدرت   هایی که احیاناً مشاهده می اختالفات سیاسی و تنش
کردن هدف مشترك مـورد نظـر، رهبـري را ر عهـده      است و این که چه کسی باید در دنبال

ها از یرباز دوست نداشتند که هم پیمانان و متحدان  داشته باشد. بدین جهت بود که ابر قدرت
به تنهایی افتخار رهبري جهان و درآمدها، منابع، بازارها و مستعمرات آن را در دسـت داشـته   

دهی، نبوغ  قدرت، دانش، تکنولوژي، سازمانیها از لحاظ  باشند؛ نظر به این که این ابر قدرت
هـا   و هوشیاري، نه تنها از آن متحدان کمتر نبودند، بلکه برتر نیز بودند. ولی این که ابر قدرت
داد  در صدد آن باشند که به سوي هدفی دیگر گام نهند و کاري را که عیسی مسیح انجام می

ها را بـه سـوي دیـن و     وار و برقرار کنند، ملتاینان نیز انجام دهند، در زمین عدل و داد را است
گرایی و اخـالق برگرداننـد، کـاري بـس بعیـد       گري به سوي درون تقوا سوق دهند و از مادي

 بود!
ي تمدن غربی نیست که اینک به حـد کمـال و    نظام کمونیستی روسیه نیز چیزي جز ثمره

بـا دیگـر کشـورها و     پختگی خویش رسیده است. تنها تفـاوتی کـه نظـام کمونیسـتی روسـیه     
ي نفاق و تزویر را کنار زده اسـت و آنچـه    هاي اروپایی دارد، این است که روسیه پرده دولت
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ها پنهان نموده بودند و در اخالق و اجتماع خویش بدان اعتقـاد داشـتند اجـرا     را غربیان مدت
اري، بنـد و بـ   دینـی، بـی   نموده است. روسیه حرکت کشورهاي غربی را بـه سـوي الحـاد، بـی    

دانست. بنابراین، اینک با شتاب و صراحت تمام به سوي هـدف   گري و بهیمیت کند می مادي
 خواهد بشر را به آنجا برساند که خود رسیده است. کند و می مشترك، حرکت می

 ها و کشورهاي آسیایی ملت
هـاي آسـیایی و شـرقی در حـال حرکـت بـه سـوي هـدفی هسـتند کـه            ها و دولت اما ملت

و در اخـالق، آداب و اجتمـاع   انـد   روپایی در تمدن و سیاست خویش بدان رسـیده هاي ا ملت
در مورد زندگی و هستی  اند. روي آوردهها  آن خویش به چیزهایی باور دارند که اروپاییان به

نیز باورهایی شبیه باروهایی اروپاییان دارند. در بعد اخالق، سیرت و تهذیب به چیزي خود را 
البته یـک نکتـه هسـت و آن ایـن کـه       اند. پاییان به آن خود را آراسته نمودهآرایند که ارو می

را بـه  هـا   آن کشورهاي آسیایی و شرقی حاضر نیستند بیگانگان فرومایه برآنها مسلط باشـند و 
هـا و   شـان بـاز دارنـد، و یـا ایـن کـه اروپاییـان برآنهـا دولـت          ي سفیه از تصرفاتها انسان سان

ها در خارج از کشورهایشان به آن دست یافتـه   آنچه اروپاییان مدتهاي خویش از  امپراتوري
بـودن اخـالق و رفتـار     هـا و شـرقیان مـادي    اما ایـن مطلـب کـه آسـیایی    بودند، محروم بمانند. 

شان ایراد بگیرند، موضـوعی اسـت کـه نـه تنهـا       اروپاییان را نکوهش کنند و از فلسفه و مبانی
 اي برایشان آراسته شده است که ات اروپاییان به گونهکنند، بلکه صف هیچگاه تصورش را نمی

 نگرند. را با دید تقدیر و تمجید میها  آن
هرگاه این دسته از کشورها به اسـتقالل دسـت یافتنـد و زمـام امـور خـویش را بـه دسـت         

در هـا   آن شـود و سـیرت جـاهلی    شـان نمایـان مـی    گرفتند، آن وقت است که اخالق و اصول
ترین شکل از  شود که بدترین و فجیع کند و معلوم می حقیقی خویش بروز میشکلی طبیعی و 
، هتک ناموس، ربودنِ اموال، قتل، کشـتار و نـابودي در   ها انسان کردن با خون سنگدلی، بازي

 تاریخ است.
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ي بیگانگـان، جنایـات و فجـایعی     در برخی از کشورهاي آسیایی در پی استقالل از سـلطه 
ها حاضر به شنیدن نیسـتند،   کنند و گوش نات و درندگان نیز چنین نمیرخ داده است که حیوا

با برخی از شهروندان و همطونان خویش چنان برخورد کردند کـه نظیـرش در تـاریخ تکـرار     
نشده است؛ فرزندانِ شیرخوار کشته و تکه تکه شدند، زنان هتک حرمت شدند و با سـنگدلی  

ها فرو  ها ویران گردیدند، بمب ، زهرآلود شدند، خانهها آب تمام به قتل رسیدند، قنوات و چاه
اي کـه درآمدنـد سـاکنانش را بـه خـاك سـیاه        ور گردیدند، به هر قریه ها شعله ریخته و آتش

 نشاندند و همه را از دم تیغ گذراندند.
هـا از زنـانی کـه مـرگ را بـر       هاي وحشی با خون و حرمت مردم بازي کردند و چاه انسان

گـري   ترجیح داده بودند، پر شد. این عالوه بر زنانی است که با وحشـی  هتک حرمت خویش
سابقه در تاریخ کشته شدند، جنایـاتی کـه شـاید کشـورهاي اسـالمی و       و به طرزي فجیع و بی

دچـار شـک و تردیـد شـدند، دردآورتـر از آن      هـا   آن کشورهاي متمدن دنیا در مورد وقـوع 
هـاي فـوق در داخـل کشورهایشـان از      ه گـروه اجتماعی است ک هاي فشارهاي دینی و تحریم

گیـرد و   شـان مـورد تهـاجم قـرار مـی      کنند و فرنگ و دیانـت  دست صاحبان قدرت تحمل می
شـوند و وادار بـه پـذیرفتن     اغلب از آزادي فرهنگی و حتی زبان باستانی خویش محـروم مـی  

زورمنـدان  شـوند، در ایـن کشـورهاي تـازه بـه دوران رسـیده،        زبانی پوسیده و سـاختگی مـی  
هاي ضعیف را محو کنند و با جعل اکاذیب  کوشند هر نوع اثري از فرهنگ و تمدن گروه می

کننـد،   اعتبار سازند، هر روز حکایت گـرگ و بـره را تکـرار مـی     و جنایات، فرهنگشان را بی
بندنـد،   هاي تجارت و کسب درآمد را بر رویشان می کنند و راه کارمندان را از کار برکنار می

هایشان را  شان را تعطیل و با دالیل مضحک و واهی امالك و دارایی ها و اماکن تجاري زهمغا
 کنند. مصادره می

و انـد   ي مال و مـاده شـده   هاي فوق از نظر دین و اخالق شدیداً تهی و شیفته از طرفی ملت
هـا را نیـز خسـته     اي کـه حکومـت   ها تسلط یافته اسـت؛ بـه گونـه    آن شیطانِ منیت و حرص بر

ها به  آور باال رفته است؛ هرگاه حکومت ها به شکل سرسام نرخ اند. و به فریاد واداشتهاند  کرده
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شـود و مـردم بـراي خـوراك و      آورند، کاالها و مواد از بازار ناپدید می گذاري روي می نرخ
شوند به همان قیمتی که مورد نظر فروشندگان است  یابند و مجبور می شان چیزي نمی پوشاك

خـواري و   کند و خیانت، جنایت، رشوه ر دهند و آنگاه است که بازار سیاه رواج پیدا میتن د
مانند که در میدان  شود و حکومت و تجار به مانند دو اسب و یا دو قهرمان می قاچاق شایع می

کـردن حریـف    ي فنـی  و هریکـی در صـدد اسـتفاده از فرصـت و ضـربه     اند  مسابقه قرار گرفته
اي هسـتند کـه بـین دو سـنگ آسـیاب قـرار        میان مردم بیچاره مانند دانه خویش است. در این

 اند. گرفته است و در زندگی خویش سرگردان و پریشان
اصالحگران و دینداران بارها کوشیدند تا در کالبد چنین امت، هایی، حیاتی جدید بدمند 

اما با شکست مواجـه   ایجاد نمایند،ها  آن را در صالحو روح اخالق، فضیلت، امانت و اقتصاد 
تر است از اصالح و تهـذیب   شدند و چنین نتیجه گرفتند که ایجاد امتی مستقل و جدید آسان

 شان به سر رسیده است. شان فرا رسیده و مدت دوام هایی که اجل چنین ملت

 هاي جهان تنها راه حل بحران
کار و خـاین کـه    نهتنها راه حل، انتقال رهبري جهان و انتقال سکان زندگی از آن دست گ

 را بد انجام داده، به دست پاك و ماهر است.اش  وظیفه
اي نـدارد و در   زیرا انتقال رهبري انگلیس به امریکـا و یـا از هـردو بـه روسـیه هـیچ نتیجـه       

آید. این نوع تحول مانند انتقال پارویی ا سـت کـه از دسـت     اوضاع هیچ تغییري به وجود نمی
هـاي   د و یا برعکس. امریکا، انگلیس و روسیه همـه دسـت  شو راست به دست چپ سپرده می

کنند و در حرکت دادن کشـتی بـر    داري زندگی متناوباً عمل می یک فرد هستند که در سکان
 گیرند. یک خط و به سوي یک هدف، یکی بعد از دیگري پارو را به دست می

یعنـی امریکـا،    تحول اساسی و مؤثر، انتقال رهبري اسـت از اروپـا بـه معنـاي وسـیع کلمـه      
اندیشند و جاهلیت و  هاي آسیایی و شرقی که مانند اروپاییان می انگلیس، روسیه در تمام ملت

بـا   صرا به دست دارد، به جهان اسالم که سیدنا محمـد مصـطفی   ها  آن گري، رهبري مادي
 رهبري آن را به دست دارد.اش  رسالت ابدي و دین فرزانه
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ند جهت تاریخ را عوض کند و مسـیر تمـام امـور را تغییـر     توا این است تنها تحولی که می
 ي خطرناکی که در انتظارش هست، نجات دهد. دهد و جهان را از آن لحظه

به راستی که جهان اسالم باید در انتظار و آرزوي در اختیارگرفتن این مقام بزرگ باشـد،  
ر مسلمانی باید در راه باید هر کشور و ملت اسالمی براي چنین مهمی کمر همت را ببندد و ه

ي مبـارکی اسـت کـه از روز     چنین هدفی با جان و مالش پیکار کند؛ زیـرا ایـن همـان وظیفـه    
هـاي امـت اسـالم     شدن نخستین هسته ي روزگار و از روز نمایان پیدایش امت اسالم در صحنه

 ي عربستان بر دوشش گذاشته شده است. در شبه جزیره

 اروپاحرکت جهان اسالم به دنبال 
انگیز این که در دوران اخیر مسلمانان در گوشه و کنار جهان حتـی   هاي شگفت از واقعیت

هاي اسالمی، تبدیل به هواداران جاهلیت اروپایی و سپاهیان داوطلـب آن   در مراکز و سرزمین
هاي اروپایی را که از چنـدین   هاي اسالمی، ملت ها و دولت تا آنجا که برخی از ملت اند، شده
رهبري حرکت جاهلیت را به عهده دارند و احیاگر جاهلیت جدید هسـتند و در شـرق و    سده

را مـددکار مسـلمانان و حـامی اسـالم،     ها  اند، آن هاي الحادي خویش را برافراشته غرب پرچم
 دانند. حامل پرچم عدالت در جهان و برپادارندگان عدالت، می

سالم باشند، به ایـن دلخـوش داشـتند کـه     عموم مسلمانان به جاي این که فرماندهان سپاه ا
ي اروپـایی بـه سـانِ آب در     روان لشکر جاهلیت باشند، اخالق جـاهلی و اصـول فلسـفه    دنباله

هـاي بـرق، در وجودشـان راه یافـت. از ایــن رو در      هـاي درخـت و الکتریسـته در سـیم     بـرگ 
مایان است؛ از آن گري غربی ن کشورهاي اسالمی در بسیاري از مظاهر و آثار مسلمانان، مادي

آوردن به شهوات، حرص و آز براي زندگی، درست به سانِ کسـی کـه جـز     جمله است روي
ي هـیچ خیـر و عملـی     آخرت ایمان ندارد و به فکـر ذخیـره   زندگی دنیا به زندگی دیگر و به

نیک نیست. در جاه طلبی و زراندوزي درست به سانِ کسانی کـه فقـط بـه دنیـا و اسـباب آن      
هستند، رقابت وجود دارد. در ترجیح مصالح و منافع شخصی بر اصول و اخـالق،   ارزش قایل

مانند کسی هستند که به هیچ پیامبر و کتابی ایمان و به آخرتی امید ندارنـد و از هـیچ حسـابی    
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ناك نیستند، حب دنیا و فرار از مرگ، همانند کسی که دنیا تنها سرمایه و آخـرین آرزو و   بیم
هـاي پـوچ ماننـد     شـدن بـه مظـاهر توخـالی و زیبـایی      ي درك اوست، شـفته  ترین درجه نهایی
بهره هستند، کرنش در برابر انسان،  هاي زنده و اصول اخالقی بی هاي مادي که از واقعیت ملت

هــاي دولتــی و تقــدیس و تمیجدشــان ماننــد  ذلــت در بــرار حکــام، رجــال حکومــت و پســت
 ست.هاي مشرك، همه جا نمایان ا پرستان و ملت بت

 هایشان، پناهگاه بشریت و آرزوي آینده هستند مسلمانان با تمام کاستی
تنهـا امـت   هـا   آن هایی که مسلمانان به آن دچار هستند، ها و نارسایی علی رغم تمام ضعف

شـوند و   هاي جهان محسـوب مـی   روي زمین هستند که طرف و رقیب غربیان در رهبري ملت
را موظف نموده تا حرکت جهان را زیر نظر داشته باشند و ها  آن شان تنها امتی هستند که دین

شان محاسبه نمایند و به سوي فضلیت، تقوا، سعادت و  جهانیان را بر اخالق، کردار و تمایالت
و جهنم فاصله  ها انسان رستگاري در دنیا و آخرت سوق دهند، و تا آنجا که توانایی دارند بین

شان بـه انـان    شان و ساختار و فطرت آیین تی هستند که دینایجاد کنند. آري، مسلمانان تنها ام
 هاي دیگر به سوي جاهلیت باشند. دهد تا تماشاگر انتقال ملت اجازه نمی

این است تنها امتی که هرآن احتمال دارد براي نظام جاهلیت، نظـامی کـه اروپـا آن را در    
هـاي   انـد تمـام تـالش   تو ترین خطر باشد؛ خطري کـه مـی   شرق و غرب گسترانیده است، مهم

 جاهلیت را نابود سازد.
» پارلمـان ابلـیس  «نظیرش تحت عنـوان   ي بی در قصیده /شاعر اسالم، دکتر محمد اقبال 

این خطر را از زبان ابلیس بـاز گفتـه اسـت. وي در ایـن قصـیده آورده اسـت کـه شـیاطین و         
اي مشورتی یکجا جمـع شـدند و در مـورد سـیر جهـان،       شاگردان و همکاران ابلیس در جلسه

ند، و همینطور پیرامـون وظـایف   ک هاي آینده و آنچه نظام اهریمنی را تهدید می خطرها و فتنه
شـان را دربـر    ها و خطرات زیادي را کـه نظـام شـیطانی    شیطانی شان به مذاکره پرداختند، فتنه

 شان هشدار دادند. نمود، یادآوري کردند و از عواقب نافرجام گرفته بود و آن را تهدید می
 نظام جمهوري را متذکر شد و مورد تأکید قرار داد.ها  آن یکی از
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می گفت: از جمهوري زیاد بیم نداشته باشید؛ زیـرا جمهـوري فقـط پوششـی اسـت بـر       دو
ملوکیت و این ما بودیم که ملوکیت رادر لباس جمهوري درآوردیم. هنگامی که پـی بـردیم   
اکنون انسان آگاه شده و به ارزش و کرامتش پی برده است و امکان دارد علیه نظام ما دسـت  

گواري را به بار آورد، وي را با جمهوري سرگرم نمودیم، مسلّم به شورش برند و پیامدهاي نا
است که صرفاً نام ملک یا امیر چندان اهمیتی نـدارد. از طرفـی ملوکیـت در وجـود شخصـی      
مستبد منحصر نیست، بلکه ملوکیت آن است که انسان در زنـدگی خـویش نیازمنـد دیگـران     

نـدارد. مگـر نظـام جمهـوري غـرب ظـاهرش       باشد، این نیازمند چه فرد باشد یا ملت، تفاوتی 
 تر است؟ درخشان و روشن نیست، در حالی که باطنش از باطن چنگیز هم تاریک

دیگري گفت: چندان مهم نیست، مشروط بر این که روح ملوکیت باقی مانـد. امـا جنـاب    
اي خطرناك که کارل مارکس یهودي به وجود آورده اسـت، ایـن فـرد     رییس! در مورد فتنه

 گویید؟ که نبی نیست، اما در بین هوادارانش داراي کتابی مقدس است، چه می باهوش
آیا جناب رییس در جریان امر قرار دارد که این فرد جهان را تکان داده است و بردگان را 

شان شورانده است و اساس امارت و اقایی را متزلزل نموده است؟ دیگري خطاب  علیه مالکان
گران اروپایی، هرچند مریدان مخلص شما هستند،  جناب! افسونبه رییس مجلس گفت: عالی 

شان اعتماد ندرا. سامري یهودي، مارکس مزبـور کـه کپـی مـزدك      اما من به هوش و فراست
 انـد،  است، با اصول کمونیستی خویش، نزدیک است بر جهان چیره شود. همه زبـان درآورده 

ایـن حرکـت را چنـدان اهمیـت نـدادیم و       کنند. ما در بـدو امـر   مستمندان با آقایان رقابت می
اکنون به جایی رسیده است که در آینـده امکـان دارد، بـر زمـین و بـر جهـانی کـه جنابعـالی         

 حکومت داشتید مسلط شود، شاید علیه شما قیام نماید و نظام دنیا واژگون شود.
ا بـه  گفتن نمود و چنین گفت: من زمـام امـور دنیـا ر    رییس مجلس، ابلیس، شروع به سخن
جهـان شـگفت زده خواهـد شـد، آنگـاه کـه       نمایم.  دست دارم و هرگونه بخواهم تصرف می

ور شوند و چون گرگان درنده  اندازم و چون سگ برهم حمله اروپاییان را به جان یکدیگر می
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یکدیگر را پاره کنند، زمانی که در گوش رهبران سیاسی و پیشوایان مسـیحی زمزمـه نمـایم،    
 ت خواهند داد و دیوانه خواهند گردید.شان را از دس عقل

اما در مورد نظام کمونیستی که بر اصل اشتراك اسـتوار اسـت، مطمـئن باشـید کـه منطـق       
ایجـاد   هـا  انسان اي را که فطرت بین تواند، فاصله ي اشتراکی به هیچ وجه نمی مزدکی و فلسفه

هیچ بیمی ندارم، واقعاً اگر هاي کودن و بیچاره  نموده است، از بین ببرد. من از این کمونیست
هراسم از امتی است که تا هنوز شرارهاي حیات و بلندپروازي در خاکسترش  من هراس دارم،

گیرنـد   هایشان فاصله می وجود دارد، امتی که داراي افرادي است که شبانگاهان از رختخواب
 و سحرگاهان اشک بر رخسارشان سرازیر است.

کـه خطـر آینـده و مصـیبت فـردا، اسـالم اسـت؛ نـه          بر کارشناسان باهوش مخفـی نیسـت  
هـاي دیگـر بـه     دانم که این امت قرآن را تـرك نمـوده اسـت و چـون امـت      کمونیسم. من می
دانم که اکنون شب شرق تاریک و ظلمانی  آوري دنیا شیفته شده است، می زراندوزي و جمع

ید و جهان را منور گرداند، ها را بزدا است و علما و شیوخ اسالم داراي ید بیضایی که تاریکی
ي ایـن   هاي تکـان دهنـده   ها و صحنه نیستند؛ اما با این وصف من بیم دارم از این که نابسامانی

 متوجه گرداند. صعصر، امت مزبور را بیدار کند و آن را به سوي شریعت محمد 
 و محـافظ نـوامیس و   ها انسان دین حامی حقوق صدهم از دین محمد  من شما را بیم می

ها، دین کرامت و شرف، دین امانت و عفت، دین جوانمردي و قهرمانی، دین مبارزه و  ارزش
کند، بین مالک  را لغو می ها انسان جهاد، دینی که تمام انواع بردگی و آثار به بردگی کشاندن

دهد، امـوال را از هـر نـوع     و مملوك فرق قایل نیست، پادشاه و فقیر را در یک صف قرار می
 کند و شان مسلط می گرداند و صاحبان ثروت و دارایی را بر اموال آلودگی پاك می پلیدي و

 دهد: را امانتداران و وکالء بر مال قرار میها  آن

ۡستَۡخلَفَِ� �ِيهِ ﴿ ا َجَعلَُ�م مُّ نفُِقواْ مِمَّ
َ
 ].7احلديد: [ ﴾َوأ

 .»از آنچه خداوند شما را در آن جانشین دیگران نموده است، انفاق کنید«
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تر از انقالبی است که این دین در عالم انیدشه  کدام نهضت و انقالب شدیدتر و خطرناك
و عمل به وجود آورد. زمانی که فریاد برآورد: زمـین از آن خداسـت؛ نـه از آن پادشـاهان و     

 سالطین.
هایتان را به کار گیرید، تا این دین از چشـم مردمـان پنهـان بمانـد. از ایـن کـه        تمام تالش

ان اعتمادش به پروردگارش ضعیف است و ایمانش به دینش نارساست، شادمان باشـید.  مسلم
به نفع ماست اگر مسلمان به مسایل علـم کـالم، الهیـات، تأویـل کتـاب خـدا و آیـات قـرآن،         

 مشغول باشد.
هاي  تواند با اذان و تکبیرش طلسم بانگ اذان مسلمان را مورد تهاجم قرار دهید که وي می

 م شکند و افسون ما را باطل نماید.جهان را دره
 بکوشید تا شب مسلمان طوالنی شود و سحرش به تعویق افتد.

ي رقابـت جهـانی، بازنـده     برادران! مسلمان را از جدیت و کوشش باز دارید تا در صـحنه 
ي دیگران گردد، دنیا را رها کند و از فاصله گیـرد   باشد. بازهم به نفع ماست اگر مسلمان برده

صد زهد و اجتناب از خطرات دنیا، دنیا را به دیگران واگذارد. افسوس از آن روزي که و به ق
 این امت بیدار شود و دینش وي را وادارد تا جهان را مورد مراقبت شدید قرار دهد.

 رسالت جهان اسالم
تواند با همان رسالت خویش که بنیانگذرش به وي سپرده اسـت و بـا    جهان اسالم تنها می

از خودگذشتگی در راه آن رسالت، به پا خیزد. رسـالتی اسـت بـس نیرومنـد، روشـن       ایمان و
 تر از آن را براي بشریت سراغ ندارد. تر، برتر و خجسته وتابناك که جهان عادل

این درست همان رسالتی است که مسلمانان در فتوحات نخست خویش حامل آن بودنـد،  
 یران اینگونه آن را خالصه نموده است:یکی از مسلمانان در مجلس یزدگرد، پادشاه ا

 إىل ادلنيا ضيق ومن ، وحده اهللا عبادة إىل العباد عبادة من شاء من نلخرج ابتعثنا اهللا«
 .»اإلسالم عدل إىل األديان جور ومن ، سعتها
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اهللا ما را فرستاده است تا کسی را که بخواهد از عبادت بندگان به عبـادت خـداي واحـد    «
 ».سالم، درآوریمبه فراخناي آن و از جور ادیان به عدالت ا واز تنگناي دنیا

رسالتی که به هیچ نوع فزونی و کاهشی نیاز ندارد و بر قرن بیستم چنان انطباق دارد که بر 
قرن ششم مسیحی انطباق داشته است، گوي تاریخ برگشته است و به مانند آن روزي شده که 

ي خـویش بیـرون    پرسـتی و جاهلیـت از جزیـره    مسلمانان جهت نجات جهانیان از چنگال بـت 
 آمدند.

و یـا در قبـر هسـتند و یـا نصـب      اند  هایی که خود تراشیده امروز نیز مردمان به پرستش تب
هـا همچنـان    عبـادت خـداي یگانـه هنـوز غریـب و مغلـوب اسـت، فتنـه         اند، دل بسته اند، شده

گیرد، راهبان و دانشمندان،  ر میهاي نفسانی به سانِ خدا مورد پرستش قرا پابرجاست، خواسته
پادشاهان و فرمانروایان، صاحبان قدرت و ثروت، رهبران و احزاب سیاسی به جاي خدا مورد 

 شود. ها در برابرشان به خاك گذاشته می گیرد و پیشانی تعظیم و تمیجد قرار می
ي  امروز جهان بـا وجـود وسـعت و وفـور اسـباب سـفر و حمـل و نقـل و گسـترش شـبکه          

 تر است. ها، به مراتب از دیروز بر جهانیان تنگ باطات کشورها و ملتارت
اندیشـد و   گري تنگ نظر که جز سود صاحبش به چیزي دیگـر نمـی   جهان امروز را مادي

شناسـد، تنـگ کـرده اسـت. جهـان امـروز را        ها چیزي دیگر نمـی  جز شهوت و پرستش لذت
وسیع دو انسان بگنجد، خفه کرده اسـتا،  دهد و در اقلیمی  خودخواهی و انانیت که اجازه نمی

نگرد و از هر حـق و فضـیلتی آن را محـورم     گرایی به بیگانه با چشم حقارت می همینطور ملی
 گرداند. می

از طرفی سیاستمداران مسـلط بـر ایـن زنـدگی مـادي کـه ابـزار حیـات و رزق را احتکـار          
د و بـراي هـرکس کـه    کننـ  براي هرکس کـه خـود بخواهنـد زنـدگی را تنـگ مـی       اند، نموده

کنند و براي برخی دیگر  کنند، به خیال خود براي برخی روزي را فراوان می بخواهند فراغ می
 اندك.
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بدین ترتیب شـهرهاي وسـیع و بـزرگ تبـدیل بـه سـوراخ حشـرات شـدند و مـردم ماننـد           
ردم بـر مـ  اش  ي فراخی شان بازداشته شدند، زمین با همه کودکان و نادانان از تصرف در اموال

ي تمـدن و پیشـرفت در    تنگ گردید و مردم نیز از زندگی خویش بیزار شدند، مردم در سایه
هـاي   هاي ساختگی و حقیقـی، جنـگ   بندها و زنجیرها درآمدند و همواره مورد تهدید قحطی

 خارجی و داخلی، اعتصابات هفتگی و روزانه شدند.
اند. در عصـر پیشـرفته و متمـدن    آري، اسالم مردمان را از ظلم ادیان به عدالت اسالم کشـ 

را بازیچه قـرار داده اسـت و چـون سـتوران و      ها انسان هایی وجود دارد که افکار کنونی آیین
دهد تا صـدها نفـر را بـه     حیوانات مسخر خویش نموده است، بسا اوقات به پیروانش اجازه می

 ، بکشند.شدن گاوي در روز عید قربان و یا به خاطر شکستن درختی مقدس خاطر ذبح
اکنون نیز ادیانی، البته بدون نام دین، در دنیا وجـود  دارد کـه در نفـود و قـدرت، جـور و      
تعدي، بازیچه قراردادن افکار پیروان و داشتن عجایـب، از ادیـان قـدیمی کمتـر نیسـتند، ایـن       

هـا   آن هاي سیاسی و نظریات اقتصادي است که مردم چون دین و رسالت بـه  ادیان همان نظام
 گرایی، دمکراسی، کمونیسم، دیکتاتوري و... ان دارند؛ مانند نژادپرستی، ملیایم

باور نداشته باشند، بـه  ها  آن هاي فوق در برابر رقیبان و کسانی که به اگر دقت شود مکتب
 تر و شدیدتر از ادیان جاهلی قدیمی هستند. مراتب سخت

ی قرون وسطی است، اگر یکی تر از فشارهاي سیاس فشارهاي سیاسی امروز به مراتب فجیع
از احزاب ملی بر رقیبانش پیـروز شـود و یـا اصـلی از اصـول سیاسـی روي کـار یـاد و یـا در          

کند و شـدیداً   انتخابان کاندیداي گروهی بر گروه دیگر فایق آید، رقیبش را کامالً حذف می
نجامیـد و  هـا بـه طـول ا    هاي داخلـی اسـپانیا کـه مـدت     دهد. جنگ او را مورد شکنجه قرار می

خـواه و کمونیسـت، و    هاي جمهوري هاي چینی هاي زیادي ریخته شد و همینطور جنگ خون
ي شمالی و جنوبی و جنگ ویتنـام، همـه جـز اخـتالف سیاسـی و نظریـات        هاي دوکره جنگ

 ي چیز دیگري نیست. اقتصادي نتیجه
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که جهان  اي رسالت جهان اسالم، دعوت به سوي خدا و پیامبر و روز آخرت است، جایزه
ها بـه سـوي نـور، از     کند، عبارت است از: درآمدن از تاریکی اسالم در این راستا دریافت می

عبادت مردمان به سوي عبادت خداي یگانه، از تنگناي دنیا به فراخناي آن و از ظلم ادیان بـه  
 سوي عدالت اسالم.

ردیـده اسـت و   تـر گ  تر و درکش آسـان  امرو از هر روزي دیگر عظمت این رسالت نمایان
هایش عیان گشته و تنفر مردم از آن افـزایش یافتـه    برعکس، جاهلیت رسوا گردیده، نارسایی

 است.
اکنون هنگام آن رسیده است که رهبري جهان از جاهلیت به اسالم انتقال یابد مشروط بـر  
 این که جهان اسالم به پا خیزد و با اخالص و عزم راسخ و شـجاعت تمـام ایـن رسـالت را بـه     

تواند جهان را از فروپاشی و نابودي نجـات   آغوش گیرد و آن را به عنوان تنها رسالتی که می
 دهد، بپذیرد.

 آمادگی روحی
جهان اسالم هرگز رسالتش را بامظاهر تمدنی که اروپا بر جهان عرضـه داشـته اسـت و بـا     

اسالم رسـالتش را  به انجام نخواهد رساند؛ بلکه جهان ها  آن ها و آداب زندگی فراگرفتن زبان
اي که هر روز فقر و محرومیت اروپا از  با روح و قدرت معنوي به انجام خواهند رساند؛ پدیده

 آن رو به افزایش است.
گرفتن زندگی، اجتناب از شهوات، شوق شهادت، اشـتیاق بـه    جهان اسالم با ایمان، نادیده

تواند  خدا با صبر و احتساب، میها در راه  بهشت، روي برتافتن از کاالي دنیا و تحمل شکنجه
 به پیروزي رسد:

ْ ِ�  َوَ� ﴿ لَُموَنۖ َوتَرُۡجوَن ِمَن  لَۡقۡوِم� ٱ بۡتَِغآءِ ٱتَِهُنوا
ۡ
لَُموَن َكَما تَ�

ۡ
ُهۡم يَ� لَُموَن فَإِ�َّ

ۡ
ْ تَ� إِن تَُ�ونُوا

ِ ٱ  ].104النساء: [ ﴾َما َ� يَرُۡجونَ  �َّ
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کشـید آنـان هـم مثـل      و جراحات درد مـی در جستجوي قوم سستی نکنید، اگر از جنگ «
برند، ولی فرق شما با آنان این است که شما جیزي از خـدا امیـد    کشند و رنج می شما درد می

 .»دارد که آنان امید ندارند
قدرت انسان مؤمن و راز پیروزي او در ایمان و امید به اجر الهی نهفتـه اسـت. اگـر جهـان     

اندیشد و دل نبندد جز به آن کـاالي   در مورد دنیاي نقد میاسالم جز به آن نیاندیشد که اروپا 
دنیا که اروپا بدان دل بسته و چشم ندوزد جز به آن امور حسی و مادي کـه اروپـا بـدان بـاور     

اي  دارد و به چیز دیگري ایمان ندارد، در این صورت شکی نیست که اروپا بـا قـدرت مـادي   
مانـده اسـت،    ي و بدنی از اروپا به مراتـب عقـب  که دارد بر جهان اسالم که از نظر قدرت ماد

 تر به پیروزي و رهبري است. سزاوارتر و برازنده
بر جهان اسالم تاریخی گذشت که مسـلمانان نسـبت بـه قـدرت معنـوي توجـه نکردنـد و        

هایشـان خشـکید.    بقایاي این قدرت را نیز تقویت ننمودند، تا این که به مرور آثار آن در قلب
هایی که نیـاز بـه ایمـان،     هاي تکان دهنده دچار گردید، صحنه اسالم با صحنه زمانی که جهان

ها داشت و مسلمانان تا حدي لرزه بر اندام شدند و  صبر، استقامت، تحمل مشکالت و مصیبت
جهان اسالم به قدرت پنهان معنوي در وجود مسلمانان روي آورد، آن قدرت چـون آبنمـایی   

یابـد.   شـود چیـزي را نمـی    پندارد و چون به آن نزدیـک مـی   میبود که انسان تشنه آن را آب 
نـودن قـدرت روحـی     گرفتن و ضـایع  آنگاه بود که جهان اسالم به جنایت بزرگی که با نادیده

مرتکب شده بود، پی برد. در تیر دانش هرچه جستوجو کرد چیزي نیافت که جاي آن قدرت 
 نیاز کند. معنوي را بگیرد و وي را از آن بی

پنداشـت   سازي قـدم گذاشـت؛ چـه مـی     اسالم در میدانِ نبردهاي سخت و سرنوشت جهان
خیزنـد و   شان به پا می هاي مقدس آشوبند، براي دفاع از اسالم و نجات سرزمین مسلمانان برمی

شـوند   ور می شوند، کشورهاي اسالمی یکپارچه شعله به خاطر اسالم و حریم آن خشمگین می
رفـت، تحقـق نیافـت و     آیند، اما با کمال تأسـف انتظـار مـی    میو از غیرت و حماسه به جوش 

فجایع دردناك در جهان اسالم تأثیر مطلوبی بر جاي نگذاشت و مسـلمانان طبـق معمـول، در    
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ها و شهوات سرگرم بودند؛ گویی چیزي نشده است و رویداد مهمـی بـه وقـوع نپیوسـته      لذت
م سست گردیده است و آتش جهاد بـه  است. اینجا بود که پی برد غیرت دینی در جهان اسال

 خاموشی گراییده است، آن وقت بود که جهانیان به ضعف و زبونی جهان اسالم پی بردند.
هـاي اسـالمی،    هـا و دولـت   ي مهم رهبـران جهـان اسـالم سـازمان     در شرایط کنونی وظیفه

خدا و کاشتن ایمان در قلوب مسلمانان، برافروختن عواطف ایمانی، گسترش دعوت به سوي 
رسول و ایمان به آخرت با همان روش نخستین دعوت اسالمی اسـت. در ایـن مسـیر از هـیچ     

هـاي نشـر و تعلـیم، ماننـد      ي ابزارهاي جدید و قدیم راه تالشی نباید دریغ ورزند، باید از کلیه
هـا، انتشـار    هـا وسـخنرانی   دید و بازدید دعوتگران دینـی از شـهرها و روسـتاها، ترتیـب درس    

هـاي سـیره، اخبـار صـحابه، غـزوات پیـامبر و فتوحـات         و مقاالت، بـازخوانی کتـاب   ها کتاب
اسالمی، شرح حـال شـهیدان و قهرمانـان اسـالم، بررسـی مسـایل جهـاد و فضـایل شـهیدان و          

ها و تمام تجهیزات جدیـد اسـتفاده    هاي گروهی مانند صدا و سیما، روزنامه همینطور از رسانه
 شود.

توانند در جهان اسالم آتـش   دو نیرو عظیمی هستند که می صقرآن و سنت پیامبر اسالم 
حماسه و ایمان را برافروزند و در هر شرایطی علیه دوران جاهلی انقالبی بزرگ به راه اندازند 

هاي  و از امت زبون و خوار، امتی بیدار، سلحشور، برافروخته و سراپا خشم و غضب علیه نظام
 د آورند.پدی ظالم

گرفتن به زندگی دنیا و استراحت در کنار  شدن و آرام خوش امروز مشکل جهان اسالم دل
کند و نه انحراف و منکـرات وي را   اوضاع فاسد و نابسامان است، نه فسادي وي را نگران می

 اندیشد. انگیزد و جز خوراك و پوشاك به چیزي دیگر نمی برمی
گذارند تنشی بین ایمـان و نفـاق،    شود، با تأثیري که می ها باز اگر راه کتاب و سنت به دل

یقین و شک، منافع زودگذر و زندگی آخرت، استراحت جسم و شادي قلب، زندگی بطالت 
و مرگ با شهادت به وجود خواهد آمد؛ تنشی که هر پیامبري در زمان خویش به وجود آورد 

اي از  د، آنگاه است که در هـر گوشـه  شو و یقیناً جهان نیز بدون ایجاد چنین تنشی اصالح نمی
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ي مسلمان، چنین افرادي قیام خواهند کرد که قرآن  جهان اسالم و بلکه در هر شهر و خانواده
 فرماید: میها  آن در مورد

ْ بَِرّ�ِِهۡم َوزِۡدَ�ُٰهۡم ُهٗدى ﴿ ْ رَ  َوَر�َۡطَنا ١٣فِۡتَيٌة َءاَمُنوا ْ َ�َقالُوا ٰ قُلُو�ِِهۡم إِۡذ قَاُموا �َُّنا رَبُّ َ�َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
 ].14 -13الكهف: [ ﴾١٤إَِ�ٰٗهاۖ لََّقۡد قُۡلَنآ إِٗذا َشَطًطا  ۦٓ لَن نَّۡدُعَواْ ِمن ُدونِهِ  ۡ�

شـان افـزودیم. مـا بـه      آنان جوانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر هدایت«
پا خاستند و گفتنـد: پروردگـار مـا پروردگـار     هایشان قدرت و شهامتی ددیم، آنگاه که به  دل

ها و زمین است. ما هرگز غیر از او معبودي را نخواهیم پرستید. اگر چنـین بگـوییم در    آسمان
 .»ایم این صورت سخنی گزاف و دور از حق گفته

 )1(عمیـر،  مصـعب بـن   )5(صـهیب،  )4(خُبیـب،  )3(خبـاب،  )2(عمـار،  )1(اینجاست که یاد بالل،
شـود و بـوي بهشـت و نسـیم قـرن اول وزیـدن        زنده می )3(و انس بن نضر )2(ونعثمان بن مغط

 آید. گیرد و براي اسالم جهانی جدید که با جهان قدیم هیچ شباهتی ندارد، پدید می می

هاي نخست قبل از  ، در همان سالصبالل بن رباح حبشی، موذن، خازن و از یاران نزدیک پیامبر  -)1(
هـ . ق در دمشق درگذشت.  20یا  18ها دید. وي به سال  هجرت، اسالم را پذیرفت و از مشرکان شکنجه

 (د. ن.)
و پدر و مادرش را زیر  عمار بن یاسر از یاران نزدیک پیامبر بود که در جوانی در مکه مسلمان شد -)2(

ي مشرکان از دست داد. وي در جنگ صفین در کنار نیروهاي علی بن ابی طالب به شهادت  شکنجه
 رسید. (د. ن.)

هاي بدر،  هاي بسیار دید، در جنگ خباب بن ارت، از پیشکسوتان اسالم بود. وي در راه اسالم شکنجه -)3(
هـ رد کوفه درگذشت و همان جا به خاك  37ال ها حضور داشت. وي به س احد، خندق و دیگر جنگ

 سپرده شد. (د. ن.)
هاي نخست هجرت به اسالم درآمد و در جنگ بدر حضور یافت.  خُبیب بن عدي انصاري، در سال -)4(

اي به فرماندهی عاصم بن ثابت انصاري در مأموریتی شرکت کرد و اسیر  پس از آن وي به همراه دسته
 یخته شد. (د. ن.)شد و در مکه به دار آو

قبل از  36ابویحیی صعیب بن سنان بن مالک، صحابی پیامبر واز تیراندازان معروف عرب، وي به سال  -)5(
ها  هجرت در موصل به دنیا آمد.در همان آغاز اسالم را پذیرفت و به حبشه نیز هجرت کرد و در جنگ
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 آمادگی نظامی و تکنیکی
خواهد پرچمدار رسالت اسالم باشـد   شود؛ اگر می ي جهان اسالم بدین جا تمام نمی وظیفه

ان را به عهده گیرد، باید توانایی الزم و آمادگی کامل درعلوم، صنعت، تجارت و رهبري جه
نیاز باشد، خـوراك و پوشـاکش را    ها از غرب بی و فنون نظامی را داشته باشد و در تمام زمینه

را خودش بچرخاند، منابع زمینی اش  خود تهیه کند، تسیحاتش را خودش بسازد، امور زندگی
هایش  هاي خودش حکومت برداري کند، با افراد و دارایی استخراج و بهرهخویش را خودش 

هـا،   هـاي اطـرافش را بشـکافد، بـا تانـک      هاي خـویش آب  ها و کشتی را اداره کند، با ناوگان
ها و سلیحات ساخت خودش با دشمنش مبارزه کند، صادراتش بر وارداتش افـزایش   موشک

 هاي غربی بپیوندد. خواست وام کند و به اردوگاهداشته باشد و مجبور نباشد تا از غرب در
باید اذعان داشت تا زمانی که جهان اسالم در علم، سیاست، صـنعت و تجـارت بـه غـرب     

کنـد و آب حیـاتش را    مکد، زمیـنش را حفـر مـی    متکی است، غرب نیز ناگزیر خونش را می

هـ . ق چشم از جهان فرو  32سال  شرکت کرد و در زندگی راه زهد و پارسایی در پیش گرفت. وي به
 بست. (د. ن.)

اش که اطالع یافتند مدتی  ابوعبداهللا مصعب بن عمیر قریشی، در آغاز بعثت اسالم را پذیرفت. خانواده -)1(
به مدینه  صاو را زندانی کردند، سرانجام به حبشه هجرت کرد، مدتی بعد از بازگشت و پیش از پیامبر 

مسلمانان مدینه قرآن بیاموزد و با آنان نماز بگزارد. شماري زیادي از مردم مدینه به  جرت کرد تا به تازه
 ي او مسلمان شدند، معصب در جنگ احمد به شهادت رسید. (د. ن.) وسیله

عثمان بن مغطون قریشی، در همان آغاز بعثت مسلمان شد و پس از چندي به حبشه هجرت کرد و  -)2(
ها شرکت کرد، او در عبادت و  از مدتی به مدینه هجرت کرد و در جنگآنگاه به مکه بازگشت. پس 

 هجري در مدینه درگذشت. (د. ن.) 21گرفتن بسیار کوشا و پایدار بود. وي به سال  روزه
انس بن نضر انصاري، در روزهاي آغازین هجرت مسلمان شد. در جنگ بدر نتوانست شرکت کند.  -)3(

هاي بسیار  ها کرد و زخم هیجان بسیاري داشت. در این جنگ رشادتبراي شرکت در جنگ احد شور و 
 برداشت و سرانجام جام شهادت نوشید. (د. ن.)
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کند  اسالم را فتح می هاي جهان کند، و هرروز دستاوردهاي غرب بازارها و خانه استخراج می
 برد. را به یغما میاش  و تمام دارایی

کند و باري چرخاندن امور کشـوري   تا زمانی که جهان اسالم از غرب درخواست وام می
خواهـد و   طلبد و کاال و صنایعش را از غرب مـی  و آموزش سپاهیانش از غرب کارشناس می

ي آن بـه هـیچ    ي غرب و بـدون مشـوره   زهداند و بدون اجا غرب را به عنوان استاد و مربی می
تواند با غرب روبرو شود، چه رسد به آن کـه   کند، باچنین وصفی هرگز نمی کاري اقدام نمی

 بر غرب پیروز شود.
ي علمی و تکنیکی که جهان اسالم در گذشته نسبت به آن توجه نکـرد و   این بود از ناحیه

ي  جهـان اسـالم بـه رهبـري سـتمگرانه      با بردگی درازمدت و زندگی پست روبرو شد. اکنون
کشاند، دچار شده است. اگـر بـراي    اروپا که جهان را به سوي خودکشی، آتش و نابودي می

کوتاهی کند، اش  دومین بار جهان اسالم در آمادگی علمی، نظامی و استقالل در امور زندگی
 .بدبختی جهان ثبت و انسانیت به مصیبت و بالي طوالنی گرفتار خواهد شد

 رهبري در علم و تحقیق
هاست که از جایگاه خویش یعنی مقام رهبري در  جهان اسالم و از جمله جان غرب مدت

خوار وي  نشینی نموده است و شدیداً نیازمند غرب و جیره علم، توجیه و استقالل فکري، عقب
حتی در ادبیات عـرب و علـوم عربـی و علـوم دینـی ماننـد تفسـیر، حـدیث و فقـه شـده اس.           

و در انـد   ستشرقان در تحقیق و تفحص تألیف و بررسی به عنوان مربی و راهنما پذیرفته شـده م
شـود.   استدالل و نظریات مربوط به اسالم و تاریخ، نظر آنان به عنوان مرجع و حجت تلقی می

شود. این در حالی است کـه تعـداد    در نقد و یا تأیید نظریات، سخن آنان مالك قرار داده می
آنان کشیش و مبلغ متعصب یهودي و مسیحی هستند که نسبت به اسـالم و صـاحب    زیادي از

بغض و عداوت و دشمنی دارند؛ فرهنگ اسالم را مورد تمسخر  صرسالت آن، رسول خدا 
زننـد.   کنند و دست به تحریف مـی  دهند و در نصوص و منقوالت خیانت می و استهزا قرار می

دانند و در آن مهارت ندارند و بـه   را کامل نمیان عربی برخی از آنان نیز کسانی هستند که زب
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شـوند، افکـار و    دچـار اشـتباهات فـاحش مـی    هـا   آن ي همین دلیل در فهم نصـوص و ترجمـه  
شـان در   شان در مراکز جدید علمی جهان اسالم شدیداً نفـوذ نمـوده اسـت و تبلیغـات     تبلیغات

خصی است و با اجتماع ارتباطی ي ش موضوع جدایی دین از سیاست و این که دین یک قضیه
اي  ندارد و دین صرفاً عبارت از عقیده، عبادت و اخالق است و با حکومت و سیاسـت رابطـه  

ي غـرب و افکـار    ندارد و همینطور در فهم دیـن و احکـام شـریعت براسـاس تمـدن و فلسـفه      
خواننـد،   شان به آن فرا مـی  و به ظاهر مسلمانگوناگون دیگر که مستشرقان و شاگردان شرقی 

 کامالً روشن و واضح است.
متأسفانه نویسندگان مسلمان و متفکران در شـرق، از رویـارویی بـا فرهنـگ غـرب و نقـد       

هـاي آن، عـاجز ماندنـد. برخـی نیـز در ضـعف فکـري و         هـا و ارزش  آزادانه و با جرأت بنیان
را  ي خـویش از غـرب، بـه جـایی رسـیدند کـه فرهنـگ غـرب         فرورفتن در تقلید کورکورانه

 دانند که ما وراي آن برتري وجود ندارد. می واپسین دستاورد عقل بشري
هایی که تمدن و فرهنگ غربی دارد، خواستار تطبیق  ها و نارسایی برخی نیز با تمام کاستی

ناپذیر  آن در شرق به تمام و کمال هستند، برخی از کشورهاي عربی نیز خود را جزیی جدایی
ي فرهنگ اروپایی است با کمال  دانند و فرهنگ یونانی را که ریشه میي اروپا  از اجزاي قاره
 .)1(اند افتخار پذیرفته

متأسفانه به استثناي افرادي نادر، در این طبقه نویسندگان اسالمی، ابرمردي به صحنه نیامده 
هایش را بـا علـم، بصـیرت، اعتمـاد و عـزت       ي حیات و ارزش است که فرهنگ غربی، فلسفه

 تشریح کند.کامالً 
خواهد با عقل خویش بیاندیشد و روي پاي خود بایستد، بایـد بـا ایـن     اگر جهان اسالم می

ها، مغزها و نوینسدگانی باشد که فرهنگ غرب را مورد نقد  ذلت مبارزه کند و داراي شخیت
شان را جرح و تعدیل کنند و در علوم  هاي خورشناسان و نظریات و بررسی قرار دهند و نوشته

المی چنان مهارت داشته باشند که خاورشناسان بزرگ از آنان استفاده کند و به مدد آنـان  اس

 .فی مصر فةمستقبل الثقادر این زمینه رك: حسین، طه،  -)1(
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شان را تصحیح نمایند و تشنگان علم و دانش و تحقیقات عالی اگر قبالً به  نظریات و اشتباهات
آوردند، از این پس به کشورهاي عربـی و مراکـز علمـی     مراکز علمی اروپا و امریکا روي می

 م روي آورند.جهان اسال
ي آن هسـتند تـا مراکـز فرهنـگ اسـالمی، علـوم دینـی و         یقیناً کشورهاي اسالمی شایسته

ها و مراکز اروپـایی. واقعـاً ذلـت و زبـونی اسـت کـه اینگونـه         ادبیات عرب باشند؛ نه دانشگاه
 نشینی کنند. دار در علم و دین از رهبري علمی و جایگاه اصلی خویش عقب مراکزِ ریشه

 هی علوم جدیدد سامان
دهی کند که با روح و رسالت وي همنوا  اي سامان باید جهان اسالم علوم جدید را به گونه

و هماهنگ باشد، جهان اسالم در گذشته با زعامت علمی خویش بر جهان قدیم تسلط داشـته  
اش  و به همین دلیل بود که در اندیشه و فرهنگ جهان نفوذ نمود و در دورن ادبیـات و فلسـفه  

اندیشـید، بـا قلـم اسـالمی      ها بود که جهان متمدن آن روز با عقل اسالمی مـی  اه یافت. مدتر
نمـود، تـا آنجـا کـه نویسـندگان در ایـران، ترکسـتان،         نوشت و با زبان اسالمی تـألیف مـی   می

نوشـتند، برخـی هـم اصـل      افغانستان و هند،کتابی را که داراي اهمیت بود، به زبان عربـی مـی  
احیـاء   )1(نوشتند، چنانچه امام غزالی سی مین عربی و تلخیصش را به زبان فارکتاب را به زبا
 تلخیص نمود.  کیمیاي سعادترا به زبان فارسی تحت عنوان  علوم الدین

ي سلجوقی، به  حجۀ االسالم ابوحامد محمد بن محمد بن احمد غزالی طوسی، دانشمند معروف دوره -)1(
) در طابران طوس زاده شد. وي در فقه، حکمت، کالم و عرفان سرآمد دوران 1058. ق ( هـ 450سال 

خود بود. غزالی پس از مدتی تحصیل در طوس و گرگان به نیشابور رفت و از محضر امام الحرمین 
ي نظامیه را از وي دریافت کرد و  ها برد. سپس با نظام الملک ارتباط یافت و منصب تدرسی مدرسه بهره

احیاء علوم الدین، تهافت هاي  ر پایان نیز به تصوف روي آورد و به طوس بازگشت. کتابد

از جمله آثار وي است. غزالی  ، المنقذ من الضالل والمستصفی من علم االصولسفةالفال

 م درگذشت. (د. ن.) 1111هـ . ق /  505سرانجام به سال 
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هـا و   اگرچه این حرکـت علمـی در ابتـداي زمامـداري عباسـیان ظهـور نمـود و از یونـانی        
هایی  گذاري نشده بود و داراي ضعف سها متأثر بود و بر تفکر پاك و روح اسالمی اسا عجم

هـاي   از نظر علمی و دینی بود، اما بر جهان آن روز با تمام قدرت و نشاط سایه افکنـد و نظـام  
 علمی قدیم در برابرش فرو ریختند.

ها و نقد علمی خویش، نظام قـدیم   سرانجام نهضت علمی اروپا به میدان آمد و با آزمایش
جدید براي علم و تحقیق وضع نمود، این سبک، کپی برابـر بـا   را منسوخ اعالم کرد و سبکی 

نمـود،   ي مادي آن بود، هیچ دانشجویی براساس این سبک تحقیق نمـی  اصل از روح و اندیشه
 گشت. اي مادي باز می مگر این که با روحیه

بنابراین، جهان براي بار دوم تسلیم چنین آموزشی شد و بالطبع جهان اسالم نیز از آنجـایی  
ها دچار ضعف فکري و انحطـاط علمـی شـده بـود و جـز اروپـا مـددکار و یـاوري          که مدت

هایش پذیرفت و امروز در سطح جهـان اسـالم،    نداشت، این نظام آموزشی را با تمام نارسایی
 این نظام حاکم است.

ي جدیـد، بـین    ي اسالمی و روحیـه  ي طبیعی این نظام ایجاد تنشی بود که بین روحیه نتیجه
ق اسالمی و اخالق اروپایی، بین معیارهاي گذشته در ارزشیابی اشیا و معیارهـاي جدیـد   اخال

به پا خاست، و عالوه برآن سبب شد تا در بین طبقات فرنگی و تحصیل کرده شک و نفاق به 
که نتایج طبیعی تمدن  –صبري، حرص زندگی، ترجیح دنیا بر آخرت و غیره  وجود آید و بی

را دوباره شـروع  اش  خواهد زندگی کند. بنابراین، اگر جهان اسالم میظهور  –اروپایی است 
کند و از قیـد بردگـی درآیـد و آرزوي رهبـري جهـان را در سـر دارد، بایـد داراي اسـتقالل         

دار باشد. این کار زیاد مشکل نیسـت   آموزشی باشد و باالتر از آن باید رهبري علمی را عهده
تدوین و تألیف و مهـارت تاحـد تحقیـق و    ي  کت گستردهاي ژرف، حر اگرچه نیاز به اندیشه

نقد علوم عصري همراه با فراگیـري روح اسـالم و ایمـان راسـخ بـه اصـول و فـرامینش دارد،        
هـاي   ي حکومـت  مسؤولیتی است که باید چیره دست آن را به عهده گیرنـد. در واقـع وظیفـه   

کی دهنـد و اسـتادانی مـاهر در    هایی را تشـ  ها و انجمن اسالمی است که در این زمینه جمعیت
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هاي مختلف انتخاب نمایند و طبق اسلوب آموزشی خاصی که محکمات کتاب و سنت  رشته
و حقایق ثابت دین و علوم مفید عصري و تجربیات جدید را در خـود فـراهم آورنـد و علـوم     

تمام  اي تدوین کنند که عصري را براي جوانان مسلمان براساس اسالم و روح اسالمی به گونه
هـایی جـامع    نیازهاي نسل جدید مسلمان را برآورده نماید و آنان براساس چنین دسـتورالعمل 

نیاز گردنـد،   شان را حفظ کنند و از غرب کامالً بی شان را منظم نمایند و هویت بتوانند زندگی
در موارد حساس آمادگی نظامی داشته باشند، منابع زیرزمینی خـویش را خودشـان اسـتخراج    

مند شوند، امور مالی کشورهاي اسالمی را  شان خودشان بهره هاي کشورهاي د و از سرمایهکنن
هایشان را براساس اسالم چنـان اداره کننـد کـه برتـري نظـام       خودشان تنظیم کنند و حکومت

عـاجز  هـا   آن هاي اروپایی روشن شود و مشکالت اقتصادي که اروپـا در حـل   اسالمی بر نظام
 ت حل شود.مانده است، به سهول

بنابراین، با آمادگی روحی و آمادگی تکنیکـی و نظـامی و اسـتقالل آموزشـی اسـت کـه       
تواند به پا خیزد، رسالتش را ادا کند و جهان را از نابودي تهدید کننده نجات  جهان اسالم می

ي رهبري جهان امري ساده نیسـت، بلکـه خیلـی جـدي اسـت و نیازمنـد تـالش و         دهد. مسأله
 ، مبارزه و جهاد و آمادگی کامل است.کوشش گسترده

ــــــــــــــري إىل ــــــــــــــريء جي ــــــــــــــل ام  ك
 

 يـــــــــــوم اهليـــــــــــاج بـــــــــــام اســـــــــــتعدا 
 

 ».شود در روز نبرد هرکس با آمادگی خود وارد صحنه می«

 نقش رهبري جدید
ي آتشفشان قرار گرفته است. هرآن احتمال  ي رهبري غرب بر دهانه اکنون جهان در نتیجه

ي پرتگاهی قرار دارد که نزدیک است فرو  حداقل بر لبه رود این آتشفشان منفجر شود. یا می
ریزد. تا زمانی که غرب در وضعیت کنونی باشد، یعنی بر زندگی جهانیان مسلط باشـد، منبـع   

 هـا  انسـان  هـا و حتـی در وجـود    ها و سـرزمین  ها و حکومت ارشاد، توجیه و اراده در تمام قاره
اي است  تداوم خواهد یافت. غرب به سانِ غده باشد، نه جهان اصالح خواهد شد و نه انسانیت

هـا در   ي انسانی. این، منبعِ هر نوع اضطراب، پریشانی و تمام انقالب بدخیم در پیکر مارگزیده
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نتیجه  هاي اصالحی بی خاور دور و گوشه و کنار جهان اسالم است، با چنینی وضعیتی حرکت
ف اراده و مصـالح آن بـاقی   هـاي صـالح بـرخال    هـاي درسـت و نظـامی    خواهد بود، حکومت

نخواهند ماند، و اساساً هیچ نوع سعادتی ممکن نخواهد بود، مگر با جابجایی رهبري و قدرت 
از غرب مادي و خودخواه که قادر به سـعادتمند نمـودن بشـریت نیسـت و چنـین تمـایلی نیـز        

، ندارد، به دست کسی که براي جهان و بشریت حامل روحی جدید و تصـمیمی نـوین اسـت   
دارد، آن فـرد جـز انسـان     کسی که در این امر خود را در برابر خداوند مسؤول و مکلـف مـی  

مسلمان که جهان در انتظار اوست، کسی دیگر نخواهد بود. شاعر اسـالم دکتـر محمـد اقبـال     
 گوید: به این نکته اشاره دارد که می /

ــی    ــو امینـ ــی تـ ــو امینـ ــاموس ازل را تـ  نـ
 

 یمینـــیداراي جهــان را تــو یســاري تــو      
 

ــده ــی   اي بن ــو زمین ــانی ت ــو زم  ي خــاکی ت
 

 صهباي یقین درکش و از دیـر گمـان خیـز    
 

 خیز گران گران خواب خواب گران ازخواب
 

ــواب  ــز  از خــــــــ ــران خیــــــــ  گــــــــ
 

ــگ   ــزي افرنـ ــگ و دالویـ ــاد ز افرنـ  فریـ
 

 فریـــاد ز شــــیرینی و پرویـــزي افرنــــگ   
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 :فصل دوم
 رهبري جهان عرب

 اهمیت جهان عرب
اي برخودارد است. علتش هـم   العاده ي سیاسی جهان، جهان عربی از اهمیت فوق در نقشه

آن است که جهان عرب مسکن امتی است که بزرگترین نقش را در تاریخ بشري ایفـا کـرده   
تر انرژي نفت، این طالي سیاه، را در اختیار دارد کـه   است و منابع عظیم ثروت و از همه مهم

ل ارتبـاط اسـت   عـرب پـ   امروزه در کالبد صنعت و جنگ نقش خون را دارد. از طرفی جهان
ي قلبی است تپنـده کـه مسـلمانان از     بین اروپا و امریکا و خاور دور و در جهان اسالم به مثابه

ي جنـگ   شاید در آینده (خدا چنان نکنـد!) صـحنه   آورند. روحی و دینی به آن روي مینظر 
تجـاري و  ي مبارز، بازارهاي ها انسان جهانی سوم باشد و تمام بازوان توانگر، مغزهاي متفکر،

هـا،   مصـر بـا نـیلش و بـا تمـام فـرآورده       انـد.  هاي زراعی، در ایـن خطـه از جهـان نهفتـه     زمین
هاي سرسبز، ثروت، پیشرفت و تمدنش در آنجاست. همینطـور سـوریه،    محصوالت، سرزمین

فلسطین و کشورهاي مجاورشان با آب و هواي معتدل و داراي اهمیت و استراتژیک و عـراق  
ي عربسـتان بـا مرکـز     و منابع نفت و مردم غیـورش، و همچنـین شـبه جزیـره    با دجله و فراتش 

نظیـر اسـت و ذخـایر فـراوان      ي حج که در دنیا بـی  و همایش ساالنهاش  روحی و قدرت دینی
ها سبب شده است تا جهان عرب مورد توجه غربیان و  در آنجاست. تمام این ویژگیاش  نفتی

اکنشی که در جهان عرب به وجود آمد، نمایان شد ي رقابت آنان باشد، از آن طرف و صحنه
 بود.  مجد عربیو  وطن عربگرایی عربی، شعار  احساسات شدید ملی

 روح جهان عرب صرسول اهللا  ،محمد
نباید فراموش کرد که مسلمان، جهان عرب را با دید متفاوت از آنچه یک اروپایی یا یک 

سلمان، جهان عرب را به عنـوان مهـد اسـالم،    کند. م نگرد، نگاه می پرستی بدان می عرب میهن
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محمـد   نگرد و معتقد است که ي نور اسالم، پناهگاه بشریت و مرکز رهبري جهان می سرچمه
، رسول اهللا روح، اساس و علت عظمت آن است و جهان عـرب بـا تمـام منـابع ثـروت و      ص

نکنـد!) اگـر از    قدرتی که دارد و با تمام خیرات و برکاتی کـه از آن برخـوردار اسـت (خـدا    
راهش را جدا کند و ارتباطش را با وي تعلیمات و دینش ببرد، شکی نیسـت   صرسول خدا 

بود که جهان عـرب   صروح و خطی نامشخص خواهد بود؛ زیرا رسول خدا  که کالبدي بی
هایی جدا جدا، قبایلی متخاصـم و ملتـی    ها گروه ي ظهور رساند و قبل از آن عرب را به منصه
هـا و جهالـت    ور در تـاریکی  شدن و سرزمینی غوطه ده، استعدادهایی در حال ضایعاستعمار ش

کردند که با امپراتوري روم و فارس درگیـر شـوند، اگـر کسـی      بودند، آنان هرگز گمان نمی
اي از جهـان عـرب    کردند. سوریه که در آن زمان پـاره  نمود، تکذیبش می بینی می چنین پیش

کشـید و از   مـواره از نظـام ظالمانـه و اسـتبدادي روم عـذاب مـی      ي روم بود و ه بود، مستعمره
هـاي   ي دولـت اشـرافی ایـران مالیـات     آزادي و عدالت، محروم بود. عراق نیـز تحـت سـیطره   

هـا بـود کـه چـون شـتري       کرد، مصر هم تحت تسلط رومـی  سنگین و کمرشکن را تحمل می
کردنـد و شـدیداً    را کم میاش  هکندند و علوف کردند و پشمش را می شیرده از وي استفاده می

 از ظلم دینی و استبداد سیاسی در رنج بود.
دیري نپایید که در جهان از هم گیسخته و در حال فروپاشی، جهان مظلوم و تحـت فشـار،   

این جهان را کـه در   صرسول خدا، وزید. رسول خدا  صنسیمی از اسالم به دست محمد 
نمود، دستش را گرفت و به اذن خدا وي را زنـده  شدن و هالکت بود کامالً درك  حال ضایع

گردانید. نوري به وي ارزانی داشت که توانست با آن در دنیا به حرکت درآید و آن کتاب و 
 گردانید.اش  حکمت آموخت و تزکیه

آور صلح و امنیت، پیش قراول علم  سفیر اسالم، پیام ،صجهان عرب بعد از بعثت پیامبر 
ها و باران رحمت براي جهانیان بود، آنگـاه   گ و تمدن، دادرس ملتدار فرهن و دانش، مشعل

 بود که شام، عراق، مصر و جهان عرب مورد نظر پدید آمد.
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اي وجود داشت و نه عراقـی و   بود، نه سوریه یقیناً اگر پیامبر اسالم، رسالت و یا ملتش نمی
اکنون از نظر تمدن، عقـل،   نه مصري و نه اساساً جهان عربی و تازه نه دنیا وضعیتی داشت که

نیاز از اسالم بداند و به سـوي   دیانت و اخالق دارد. هرکدام از کشورهاي عربی خودش را بی
غرب یا جاهلیت نخستین عربی بازگردد، یا این که اصول زنـدگی و سیاسـتش را از غـرب و    

عربی کـه هـیچ    را برا ناسیونالیسم عربی و ملیتاش  فرامینش دریافت نماید، یا این که زندگی
ریزي نماید و پیامبر اسالم را به عنـوان الگـو، رهبـر، امـام و پیشـوا       ارتباطی با اسالم ندارد، پی

هاي باید نعمتی را که پیامبر به آنان ارزانی داشته به وي باز گرداننـد   نپذیرد، پس چنین دولت
ایرانـی کـه سـراپا    و به زندگی جاهلیت نخستین خویش برگردند و یا این که به نظام رومی و 

استبداد و بردگی، ظلم و ستم، جهل و گمراهـی، غفلـت و بطالـت، انـزوا از جهـان، جمـود و       
اندیشی است، تن در دهند؛ زیرا این تاریخ با عظمـت و ایـن تمـدن شـکوهمند و ایـن       خشک

رسول خدا، چیـز   صادبیات غنی و اساساً این کشورهاي عربی، جز برکتی از برکات محمد 
 تند.دیگري نیس

 ایمان، تنها نیروي جهان عرب
روح جهان عرب و امام و پیشوایش. ایمـان،   صاسالم، ملیت جهان عرب است و محمد 

قدرت جهان عرب است که با اتکا به آن با جهان بشریت به مبارزه پرداخت و پیروز گردیـد.  
ش را مغلوب تواند دشمنان امروز نیز چون دیروز، ایمان، قدرت و سالح آن است که با آن می

تواند با صهیونیسـم،   کند، کیانش را مصون دارد و رسالتش را ادا کند. جهان عرب هرگز نمی
شود  کمونیسم و هر دشمنی دیگر با ثروتی که از جانب امریکا و روسیه به وي صدقه داده می

دهند، مبارزه کند؛ بلکه جهان عـرب، بـا ایمـان و قـدرت      و یا در عوض طالي سیاه به وي می
عنوي با روحی که در یک آن با دو امپراتور بزرگ یعنی فارس و روم جنگید و برآنها پیروز م

تواند با دشمنانش بـا قلبـی کـه زنـدگی را      تواند با دشمنانش مقابله کند، او هرگز نمی شد، می
ترسد، جسمی که به رفاه و آسایش تمایل دارد، عقلی که شک و  دوست دارد و از مرگ می
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ي جنـگ   فرا گرفته است، دستی لرزان و قلبی متردد و ضعیف االیمان، به صـحنه تردید آن را 
 حاضر شود.

ي  ي حکام، رهبران و مسؤوالن آموزشی عرب است که نهال ایمان را در قلب توده وظیفه
مردم، مسؤوالن امر، سپاهیان و فرماندهان، کشاورزان و بازرگانـان و در تمـام طبقـات غـرس     

ي جهاد و اشتیاق به بهشت را برافروزند و نـابودي دنیـا و پـوچی     ان شعلهنمایند و در وجود آن
هـاي نفـس و    تعلیم دهند که چگونـه برخواسـته  ها  آن مظاهر توخالی آن را آشکار نمایند و به

ها را در راه خدا چگونه تحمل کنند، و چگونه از  هاي زندگی چیره شوند و مصیبت وابستگی
چگونـه بـه مـرگ روي     انـد،  ها که عاشق شمع د و چون پروانهمرگ با لب خندان استقبال کنن

 آورند.

 فداکاري جوانان عرب پلی است فراسوي شادکامی بشر
در شرایطی مبعوث شد که انسانیت به آخرین درجه از بـدبختی رسـیده    صپیامبر اسالم 

ه بـا  و کسـانی کـ  ي خوشـگذران  ها انسان تر از آن بود که مشکل انسانیت به مراتب عمیقبود، 
ي ایشـان تضـمین    و هم آیندهاند  هم در دنیا آسایش داشته اند، ها و مشکالت دچار نشده زیان

یی داشـت کـه   هـا  انسـان  بلکـه ایـن موضـوع نیـاز بـه     بتوانند جهت حل آن به پا خیزنـد؛  شده، 
شان فدا کنند و  ي خویش را در راه خدمت به بشریت و اداي رسالت مقدس امکانات و آینده

رفتن قـرار دهنـد، و    و زندگی و تمام منافع دنیایی خود را در معرض خطر و از بین جان و مال
شان را در معرض کساد قرار دهند و آرزوهاي دوستان و پدران خویش را به  کسب و تجارت

یأس تبدیل کنند و از طرف قوم خویش چنان مورد خطاب قرار گیرند که قوم صـالح وي را  
 نمودند: خطاب می

﴿ ْ � َ�ۡبَل َ�َٰذا قَالُوا  ].62هود: [ ﴾َ�َٰ�ٰلُِح قَۡد ُكنَت �ِيَنا َمرُۡجّوٗ
 .»ي امید ما بودي گفتند: اي صالح! پیش از این مایه«

قطعاً بدون وجود این مجاهدان و بدون دعوتی ارزشمند، انسانیت صالحیت بقا ندارد، با 
ها و انسانیت به  شان در دنیا، امت به باور بسیاري از معاصران ها انسان بدبختی یک مشت از
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رسند و براي این که جهان از شر به سوي خیر متحول شود، جاي بسی سعادت  سعادت می
ها به سعادت برسند،  اي از ملت خواهد بود که افرادي چند با بدبختی دچار شوند، اما توده

هایی که شمارشان را فقط خدا  و روح ها انسان اما تجارت و دارایی برخی از افراد کاسد شود،
 داند، از عذاب خدا و عذاب جهنم نجات یابند. می

هاي  دانسته است که رومیان، ایرانیان، امت می صخداوند متعال هنگام بعثت پیامبرش 
توانند در راه  متمدن و حاکم بر جهان، با توجه به زندگی ساختگی و مرفه خویش، نمی

دعوت، جهاد و خدمت به بشریت بیچاره خود را معرض خطر قرار دهند و مشکالت و 
در پوشاك و  هاي تمدن خود را ها را تحمل کنند و اصوالً حاضر نیستند ظرافت مصیبت

هاي خود کناره گیرند، چه رسد به این که از  ها و کامجویی خوراك از دست دهند و از لذت
هایی  دانسته است که در بین چنین ملت ي خویش دست کشند. خداوند می نیازهاي اولیه

هاي خود بکاهند و از تجمالت  افرادي که بر شهوات خود غالب شوند، از بلند پروازي
 شود. وهی دنیوي دست بشویند، یافت نمیزندگی و آرز

بنابراین، خداوند متعال براي رساندن رسالت اسالم و مصاحبت پیامبرش، امتی را برگزید 
که مسؤولیت دعوت و جهاد را به عهده گیرند و توانایی فداکاري و ایثار را داشته باشند و 

ها قرار  ه مورد هجوم تمدناین امت جز امت عرب چیزي دیگر نبود؛ امتی نیرومند و سالم ک
 نگرفته بود و رفاه و آسایش در آن شکاف ایجاد ننموده بود.

از نظر  ها انسان ترین از لحاظ قلب، عمیق ها انسان ترین پاك صاینانند یاران رسول اهللا 
 در زندگی. ها انسان ترین تکلف علم و بی

عبارت از جهاد در راه  پیامبر اسالم جهت اداي این دعوت به پا خاست و حقوقش را که
ها و شهوات بود، ادا نمود. او در این باره  اسالم، ترجیح آن بر تمام موانع و اجتناب از خواسته

براي تمام جهانیان بهترین الگو و نمونه است، نمایندگان قریش با وي مذاکره نمودند و تمام 
داند، مانند مقام، ثروت و تواند جوانان را فریب دهد و دلدادگان را راضی گر آنچه اغلب می

زن زیبا، به وي پیشنهاد کردند؛ اما او با قاطعیت و صراحت تمام کلمات زیبایش را در جواب 
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 يِف  الّشْمَس  وََضُعوا لَوْ  َواَ�ِّ  َ�مّ  يَا«کوشید او را راضی گرداند، ایراد نمود:  عمویش که می
َقَمرَ  يَِميِ�،

ْ
نْ  ىلَعَ  �ََسارِي يِف  َوال

َ
تْرُ  أ

َ
ْمرَ  َهَذا كَ أ

َ ْ
وْ  ا�ُّ  ُ�ْظِهَرهُ  َحىّت  األ

َ
ْهِلَك  أ

َ
ته َما ِ�يهِ  أ

ْ
 .»تََر�

قسم به خدا اي عمر! اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، تا «
دست از این دعوت بکشم، هرگز چنین نخواهم کرد، تا این که خداوند این دعوت را پیروز 

 ».در راهش بمیرم گرداند یا این که من
با داشتن سهم بسزایی از جهاد، ایثار، زهد و زندگی سخت، در زمان  صرسول خدا 

اسوه و الگوست. او با دعوتش در را بر روي خود  ها انسان خویش و بعد از آن براي تمام
ها را مسدود نموده بود و نه تنها خودش چنین وضعیت سختی داشت، بلکه  بسته و تمام راه

یت به خاندان و تمام کسانی که با وي ارتباط داشتند نیز سرایت نموده بود. این وضع
با وي کمترین بهره را از دنیا و بیشترین بهره را از جهاد و  ها انسان ترین ترین و مرتبط نزدیک

خواست چیزي را تحریم کند، قبل از همه از خانواده و اهل بیتش  ایثار داشتند، هرگاه می
 نمود. شروع می

واست ربا را تحریم کند، قبل از همه متوجه رباي عمویش، عباس بن عبدالمطلب شد و خ
هاي جاهلیت را تحریم کند،  خواهی ها و خون با تحریم آن کار را شروع نمود، خواست انتقام

 قبل از همه خون ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب را باطل کرد.
تا قیامت ادامه دارد، مشروع گردانید، هنگامی که زکات را که منفعت عظیم مالی بود و 
 بر خاندان خویش یعنی بنی هاشم تا قیامت تحریم کرد.

ي حرم را به بنی  داري و سقایه از وي خواست تا پرده روز فتح مکه حضرت علی 
عثمان بن طلحه را خواست و کلید را به وي سپرد و  صهاشم واگذار نماید، اما رسول خدا 

بگیر. امروز روز وفا و نیکی است. کلید را براي همیشه بگیر، هرکس  به او گفت: کلیدت را
 آن را از شما بگیرد، قطعاً ستمگر خواهد بود.
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اختیار داد تا با وي با ها  آن ازواج مطهراتش را به تقوا و زندگی سخت واداشت و به
آیات را سختی وا فقر زندگی کنند، یا بدون وي زندگی راحت و مرفهی داشته باشند و این 

 برآنها تالوت نمود:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ َمّتِۡعُ�نَّ  �ُّ

ُ
َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

اٗحا َ�ِيٗ�  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َ ٱُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �ن ٢٨َوأ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ َعدَّ  �َّ

َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
 ].29 -28األحزاب: [ ﴾٢٩لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

خواهید، بیایید تا به شما  اي پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما دنیا و تجمل آن را می«
پیغمبـرش و  اي مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم و امـا اگـر شـما خـدا و      هدیه

خداوند براي نیکوکاران شـما پـاداش بزرگـی را آمـاده سـاخته      خواهید،   سراي آخرت را می
 .»است

 آنان خدا و رسول را برگزیدند.
هاي دستانش کـه   ها و تاول آید، از آبله روزي خدمت پیامبر خدا می لحضرت فاطمه 

کند، او قـبالً از رسـیدن بردگـان غنـائم      دستی به وجود آمده، شکایت می بر اثر استعمال آسیبا
کنـد و   وي را بـه تسـبیح، تمجیـد و تکبیـر توصـیه مـی       صاطالع یافته بود، اما رسـول خـدا   

 ما بهتر است.از خادم براي شها  این فرماید: می
 اینگونه بود رفتارش با اهل بیت و بستگان نزدیکش.

در مکه تعدادي از مردمان قریش به پیامبران ایمان آورده بودند و بر اثر آن امور اقتصادي 
اي را  آنان شدیداً متزلزل گردیده و بازارشان سقوط نموده بود و حتی برخی از آنـان، سـرمایه  

شان به  تهیه نموده بودند، از دست دادند، برخی نیز بر اثر اشتغالبا مشکالت فراوان ها  که سال
هاي خویش را از دست دادنـد و تعـدادي نیـز از     شان کاسد شد و مشتري امر دعوت، تجارت

 ثروت پدر محروم شدند.
هـا   به مدینه هجرت نمود و انصار از وي پیروي کردن، بر باغ صهنگامی که رسول خدا 

اشت و تا حدودي از زندگی خویش عقب ماندند و چـون خواسـتند بـه    شان تأثیر گذ و مزارع
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شان را به این منظور صـرف کننـد،    هاي خود بپردازند و مقداري از وقت اصالح اراضی و باغ
 به آنان اجازه نداد. خدوند اینگونه آنان را هشدار داد: صرسول خدا 

﴿ ْ نفُِقوا
َ
ِ ٱِ� َسبِيِل  َوأ َّ�  

َ
 ].195: ةالبقر[ ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱيِۡديُ�ۡم إَِ� َوَ� تُلُۡقواْ بِ�

 .»در راه خدا انفاق کنید و با ترك انفاق، خود را با دست خویش به هالکت نیافکنید«
ها و کسانی که مسؤولیت این دعوت را به عهده گرفتند، سـهم آنـان    اینگونه بود که عرب

 امتی دیگر در جهـان بـوده اسـت،   هاي انسانی و مالی بیش از هر  هاي جهاد و زیان از دشواري
 را خداوند متعال اینگونه مورد خطاب قرار داده است:ها  آن

ۡمَ�ٌٰل  قُۡل ﴿
َ
ۡزَ�ُٰجُ�ۡم وََعِشَ�تُُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم �ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

َ
إِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

ٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَ  ۡ�َ�َۡ�ُتُموَهاٱ َحبَّ إَِ�ُۡ�م ّمَِن َوتَِ�َٰرة
َ
ٓ أ ِ ٱۡرَضۡوَ�َها  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

ْ  ۦوَِجَهادٖ ِ� َسبِيلِهِ  �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱوَ  ۦۗ بِأ  ﴾٢٤ لَۡ�ِٰسقِ�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ

 ].24: بةالتو[
شـما و امـوالی کـه فراچنـگ     ي  اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیلـه «

ترسید و منازلی که مورد  رونقی آن می بازاري و بی آورده اید و بازرگانی و تجارتی که از بی
تـر باشـد، در    در نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوبها  این ي شماست، عالقه

داوند کسان نافرمـان را  فرستد. خ کند و عذابش را می انتظار باشید که خداوند کار خود را می
 .»کند هدایت نمی

ۡهِل  َما﴿
َ
ۡعَرابِ ٱَوَمۡن َحۡولَُهم ّمَِن  لَۡمِديَنةِ ٱَ�َن ِ�

َ
ن َ�تََخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل  ۡ�

َ
ِ ٱأ َوَ� يَرَۡ�ُبواْ  �َّ

نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِ 
َ
 ].120: بةالتو[ ﴾ۦبِأ

 فرماید: و می

ۡهِل  َما﴿
َ
ۡعَرابِ ٱَوَمۡن َحۡولَُهم ّمَِن  لَۡمِديَنةِ ٱَ�َن ِ�

َ
ن َ�تََخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل  ۡ�

َ
ِ ٱأ َوَ� يَرَۡ�ُبواْ  �َّ

نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِ 
َ
 ].120: بةالتو[ ﴾ۦبِأ

نشینان دور و بر آنان از پیغمبر خدا جا بماننـد و مبـادا    درست نیست که اهل مدینه و بادیه«
 .»دوست داشته باشندجان خود را از جان پیغمبر بیشتر 



 423 فصل دوم: رهبري جهان عرب

 ها بود: ها و زیان یقیناً سعادت بشریت وابسته به ایثار، فداکاري و تحمل مصیبت

ءٖ ّمَِن  َوَ�َۡبلَُونَُّ�م﴿ ۡمَ�ٰلِ ٱَوَ�ۡقٖص ّمَِن  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َۡوِف ٱ�َِ�ۡ
َ
نُفِس ٱوَ  ۡ�

َ
 ﴾�ََّمَ�ٰتِ ٱوَ  ۡ�

 ].155: ةالبقر[
ها و  ها و جان همچون ترس و گرسنگی و کمبودي در مالو قطعاً شما را با برخی از امور «
 .»کنیم ها آزمایش می میوه

 فرماید: در جایی دیگر می

َحِسَب ﴿
َ
ن َ�ُقولُٓواْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  �َّاُس ٱأ

َ
ُ�وٓاْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
 ].2العنكبوت:[ ﴾٢أ

شوند و  به حال خود رها می م،ای همین که بگویند: ایمان آوردهاند  آیا مردمان گمان برده«
 .»شوند؟ ایشان آزمایش نمی

ها و تردیدشان در این مهم، امتداد بدبختی بشریت  کردن عرب شکی نیست که شانه خالی
 بود: ي اوضاع نابسامان در جهان، می و ادامه

�ِض ٱإِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ تَُ�ن فِۡتَنةٞ ِ� ﴿
َ
 ].73األنفال: [ ﴾٧٣َوفََسادٞ َكبِ�ٞ  ۡ�

 .»دهد اگر چنین نکیند فتنه و فساد عظیمی در روي زمین روي می«
هـا بایسـتی جـو     در قرن ششم میالدي، جهان بر سر دو راهی قرار داشت: یا این کـه عـرب  

دانـد و از   آمدند و جـان، مـال، فرزنـدان و عزیـزان خـویش را در معـرض خطـر قـرار مـی          می
هی خویش را در راه منـافع اجتمـاعی فـدا    کندند و خودخوا هاي دنیایی دل بر می چشمداشت

کردند، تا این که جهان به سعات برسد، بشریت اصالح شـود، بـازار بهشـت گـرم شـود و       می
ها، شهوات و منـافع فـردي خـود را     کاالي ایمان رواج پیدا کند و یا این که آنان باید خواسته

در بـاتالق گمراهـی و   دادنـد و در نتیجـه جهـان     بر سعادت بشریت و صالح جهان ترجیح می
 زد. هاي طوالنی دست و پا می بدبختی تا مدت

از  صها با روحی کـه رسـول خـدا     اما خداوند متعال خیر انسانیت را فیصله کرد و عرب
هاي آن شیفته گردانید، شجاع و دلیـر   ایمان و ایثار، در آنان دمید و آنان را به آخرت و نعمت

بشریت فدا کردند و به قصـد یـافتن بـر پـاداش الهـی و      شدند تا آنجا که جان خویش را براي 
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سعادتمندشدن بنی نوع انسانی از دنیا بریدند، با مال و جان خویش در راه خدا جهاد کردند و 
هـا، شـهوات، آرزوهـا و     تمام آنچه را که مردمان نسبت به آنان حرص دارند از قبیل خواسـته 

داش دنیا و اجر نیک آخرت را به آنان ارزانی آمال را فدا کردند و از آن طرف خداوند نیز پا
 داشت، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

تاریخ تکرار شده است و جهـان بـر سـر     صامروز نیز باري دیگر چون زمان بعثت پیامبر 
ها که امت رسول و خانـدان وي هسـتند بایـد وارد     دو راهی قرار گرفته است: یا این که عرب

هاي خـویش را بـه خطـر اندازنـد و از دنیـاي وسـیع،        میدان شوند و امکانات، تمایالت و جان
ي  امان مـورد اسـتفاده  هاي طالیی زندگی و ابزار و س هاي فراوان، فرصت زندگی مرقه، ثروت

خویش دست کشند، تا به این ترتیب جهان به پا خیزد و زمین دگرگـون شـود، و یـا ایـن کـه      
ها و کارمزدها، اندیشیدن در افزون واردات و  ها در آروزها و تمایالت، رقابت در پست عرب

ه دهنـد و  یافتن بر ابزار رفاه و آسایش دادم ها و دست صادرات، ازدیار درآمدها، سود تجارت
 هاست در آن سقوط نموده، بماند. جهان در لجنزاري که قرن

رسد، در حالی که بهترین جوانان عرب در کشـورهاي عربـی    جهان هرگز به سعادت نمی
چرخـد و جـز آن دو بـه چیـزي      شان بر محور ماده و شـکم مـی   و زندگیاند  در شهوات غرق

 اندیشند. دیگر نمی
هاي جاهلی در راه مبانی و اصولی کـه بـه آن    وانان ملتاین در حالی است که برخی از ج

کردنـد و افـق دیدشـان بـه      باور داشتند، به مراتب بیشتر از جوانان کنونی عرب، فداکاري مـی 
خیلی همتش باالتر از این دسته  امرء القیس، شاعر جاهلیمراتب باالتر بود؛ به عنوان مثال 

 جوانان است.
 گوید: آنجا که می

ــــــــــو أينّ  ــــــــــةول ــــــــــعي ألدين معيش  أس

 

 كفـــــاين ومل أطلـــــب قلـــــيالَ مـــــن املـــــال 
 

ـــــــــل  ولكـــــــــنام أســـــــــعي ملجـــــــــد مؤث
 

 وقــــــد يــــــدرك املجــــــد املؤثــــــل أمثــــــايل 
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کنم، ولی  نود و مال کم را جستجو نمی اگر براي مختصري از زندگی بکوشم، کفایتم می«
 ».یابند آورد عظمت اصیل است که امثال من این عظمت را می کوشش من براي به دست

هایی  براي جهان هرگز ممکن نیست به سعادت برسد، مگر با عبور از پل جهاد و فداکاري
 که جوانان مسلمان باید تقدیم کنند.

زمین سخت نیازمند کود است و کود زمین بشـریت کـه بـا آن اصـالح شـود و کشـت بـا        
را هـا   آن بها و تمایالت فردي است، باید جوانان عر عظمت اسالم درآن جوانه زند، خواسته

در راه سربلندي اسالم، گسترش امنیت و صلح در جهان و انتقـال مردمـان از مسـیر منتهـی بـه      
 جهنم به مسیر منتهی به بهشت فدا کنند.

 آوردن چنین کاالیی با ارزش، پول، قیمت ناچیزي است. یقیناً به دست

 توجه به سوارکاري و زندگی نظامی
هاي نظـامی خـود    هاي عرب بسیاري از ویژگی ملتهاي دردناك این است که  از واقعیت

سوارکاري را که در جهان بـه آن شـهرت داشـتند، نادیـده گرفتنـد، ایـن        اند، را از دست داده
بزرگترین زیانی است که به آن دچار شدند و از جمله نکات ضعف و عدم توانـایی آنـان در   

 هاي جهاد است. صحنه
ام جوانان ضـعیف و نـاتوان گردیـد و مـردم در     گري از هم گسیخته است، اند روح نظامی

هـا را گرفتـه و نزدیـک اسـت کـه نسـل        رندگی مرفه رشد نودنـد، وسـایل نقلیـه جـاي اسـب     
دوانی و انواع  هاي عربی از جزیره العرب منقرض شود. مردم از کشتی، تیراندازي، اسب اسب

یی روي آوردنـد کـه   هـا  هاي بدنی و تمرینات نظامی دست کشیدند و به بازي و اقسام ورزش
هیچ سوید براي آنان نـدارد. مسـؤوالن آمـوزش و مربیـان و رهبـران کشـورهاي عـرب بایـد         
جوانان عرب را بر اسب سواري، امور نظامی، سادگی در زندگی، عدم ظرافت در خوراك و 

 ها، تربیت کنند. پوشاك، تحمل رنج و مصیبت و صبر در برابر نابسامانی
خطاب به بعضی از کارمنـدان عـربش در    امیرالمؤمنین و مربی بزرگ، عمر بن خطاب 

إيا�م واتلنعم وزي العجم، وعلي�م بالشمس فإنها محام العـرب، «سرزمین عجم نوشت: 
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وتمعددوا اخشوشنوا، واخشوشبوا، واخلوقوا وأعطو الر�ـب أسـنتها، وأنـزوا نـزواً وارمـوا 
 .)1(»األغراض

ها اجتناب کنید، از حرارت خورشـید اسـتفاده کنیـد کـه      پوشش عجماز خوشگذرانی و «
هاست، در زندگی شن و درشت باشید، در خوراك و پوشاك درشت و  خورشید حمام عرب

هـا را کـامالً کهنـه کنیـد (زود      زبر را انتخاب کنید، همانند چوب سفت و سخت باشید، لباس
ها را نشانه  هنگام سوارشدن بپرید و هدف بیرون نیاندازید)، بر پشت حیوانات سوار شوید، در

 ».بگیرید

بَاُ�مْ  فَإِنَّ  ، إِْسَماِ�يَل  بَِ�  اْرُموا«فرموده است:  صپیامبر اسالم 
َ
 .)2(»َراِميًا اَكنَ  أ

 ».اي فرزند اسماعیل! تیراندازي کنید که پدرتان تیرانداز بوده است«

الَ «در جاي دیگري فرمود: 
َ
ةَ  إِنَّ  أ ُقوَّ

ْ
ْ�ُ  ال الَ  ،الرَّ

َ
ةَ  إِنَّ  أ ُقوَّ

ْ
ْ�ُ  ال  .)3(»الرَّ

 ».هان! قدرت در تیراندازي است«
اندرکاران نظام آموزشی است که بـا تمـام قـوت بـا هرآنچـه       از وظایف مسؤوالن و دست

ي نامردي و  شود و با هر آنچه موجب ایجاد روحیه باعث تضعیف روح مردانگی و قدرت می
ادات، مطبوعات و آموزش شدیداً مبـارزه کننـد، بـا مطبوعـات     شود اعم از آب و ع پستی می

پرسـتی و شـهوترانی را تـرویج     بندوبار و ادبیات نادرست و الحادي که نفـاق، فسـاد، لـذت    بی
کنند، برخورد کنند و به هیج وجه به این دسته از بازرگانان که در صدد گسترش فحشا در  می

نفـوذ کننـد؛    صدوگـاه پیـامبر اسـالم، محمـد     صفوف مؤمنان هستند، اجازه ندهنـد تـا در ار  
پیامبري که جهت تکمیل مکارم اخـالق مبعـوث شـده اسـت، بـا چنـین تـاجرانی کـه جهـت          

خواهند قلب و اخالق نسل جدید مسلمان را فاسـد گرداننـد و فسـق و     دریافت جند ریالی می
 ورد شود.ا جلوه دهند، باید با قاطعیت برخعصیان وفحشا را در نظرشان زیب

 روایت از ابوعثمان نهدي. -)1(
 روایت بخاري. -)2(
 روایت مسلم. -)3(
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تاریخ شاهد است که هرگاه مردان امتی در مردانگی و غیرت دچار ضعف شوند و زنانش 
حجاي، رقابت با مردان در  در خوي و خصلت زنانگی و مادربودن دچار مشکل شوند و به بی

تمام امرو، ترك خانه و نازایی روي آورند، چنـین امتـی بخـتش نگـون شـده و خورشـید آن       
 غروب کرده و تباه شده است.

سرانجام یونیان، رومیان و ایرانیان، چیزي جز آنچه بیان شد نبود. اروپا نیز در همین مسیر و 
 ناك باشد. به سوي نابودي در حرکت است و باید جهان عرب از این فرجام وخیم سخت بیم

 مبارزه با اسراف و تفاوت عمیق بین دارا و نادار
طلبی و آسایش توجـه زیـاد    ا به راحته بنابر عوامل متعدد و تأثیرات فرهنگ غربی، عرب

جـویی و   هاي خدادادي در راه ذلت کردن سرمایه خرجبه وسایل لوکس، و لخرجی، اسراف، 
 اند. طلبی عادت کرده شهوت، فخرفروشی و زینت

از طرفی در کنار عیاشی و خوشگذرانی و ولخرجی و اسراف، گرسنگی، برهنگـی و فقـر   
تواند  اي در مراکز کشورهاي عربی می آن را هر بیننده کمرشکن وجود دارد که مظاهر ننگین

هایی که چشـم را اشـکبار و قلـب را انـدوهگین و انسـان را سـرافکنده و        مشاهده کند؛ صحنه
 گرداند. شرمنده می

در شرایطی که در چنین کشورهایی برخی از مردمان از چنان دارایی فراوان و خوراك و 
هایی وجود دارند که قـوت   د چگونه مصرف نمایند، بدويدانن پوشاك زیاد بروردارند و نمی

شان را هم ندارند، در حـالی کـه در یـک سـو      ي ستر جسم و غذاي روزانه و پوشش به اندازه
شوند و گرد و غبـار در فضـا    هاي آخرین سیستم را سوار می داران عرب، ماشین امرا و سرمایه

هاي سیاه دنبال یک ریـال   فرزندان، با لباس هایی از زنان و کنند، در سوي دیگر گروه بلند می
 دوند. و یک درهم می

هاي آخرین  تا زمانی که در کشورهاي عربی در کنار قصرهاي سر به فلک کشیه و ماشین
هاي تنگ و تاریک وجود دارد و تا زمانی که در یک شـهر   هایس محقر و آلونک مدل، کلبه

ــده از پرخــوري و گرســنگی شــدید وجــو   د دارد، مســیر ورود کمونیســم، مریضــی ثقــل مع
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ها کامالً باز خواهد بود و هیچ قدرتی و ابزاري تبلیغاتی نخواهد توانست  اضطرابات و پریشانی
 آن را جلوگیري نماید.

اگر نظام اسالم با عدالت و زیبایی خویش نتواد از این مشکالت جلـوگیري کـن، نـاگزیر    
ی از جانب خدا بـه صـورت واکنشـی شـدید،     اي با ظلم و خشونت به عنوان عذاب نظام ظالمانه

 جایگزین خواهد شد.

 رهایی از انواع تبعیضات
اي گذشته است کـه طـی آن دوره یـک فـرد معـین یعنـی        در تاریخ، بر جهان عرب دوره

ا و فرزندان پادشاه باشند، محور زندگی بودنـد؛ تمـام   رخلیفه یا پادشاه یا مشتی از افراد که وز
مردمان جمعی از بردگان آن فرد خوشبخت بودند، او در امـوال،  کشور ملک شخصی و تمام 

کرد و ملت تحت سلطه و حکومت وي چیزي جـز   شان تصرف می ناموس ها، وجود و دارایی
 شان چیزي جز امتداد زندگی آن مستبد، نبودند. ي آن شخص حاکم و زندگی سایه

تولیـداتش از یـک فـرد سـخن     در آن دوره، زندگی با تاریخ، علوم، ادبیات، شعر و تمـام  
دهد، اگر کسی تاریخ آن دوره و ادبیات آن برهه  گوید و یک فرد را مورد توجه قرار می می

هـا و   برد که شـخص مزبـور ماننـد درختـی بلنـد کـه بـر علـف         از زمان را بررسی کند، پی می
، بـر  را از رسـیدن نـور و هـوا محـروم گردانیـده اسـت      ها  آن هاي کوچک سایه افکنده و نهال

جامعه و امت مسلط شده اسـت و بـدین ترتیـب ایـن امـت در وجـود شـخص مزبـور ذوب و         
اراده، گرفتـار و   شخصـیت و بـی   شود و سـرانجام تبـدیل بـه امتـی ناکارآمـد، بـی       مضمحل می

 گردد. ارزش می بی
چرخـد، کشـاورز بـه خـاطر او      آن فرد تنها کسی است که چرخ زندگی بـه خـاطر او مـی   

کوشـد، نویسـنده بـه     کند، صنعتگر بـه خـاطر او مـی    ر به خاطر او تجار میشود، تاج خسته می
زایند، مردان به خاطر او  سراید، مادران به خاطر او می نویسد، شاعر به خاطر او می خاطر او می

هـایش   رزمند و حتی زمین ذخایر و گنیجنـه  دهند، سپاهیان به خاطر او می خود را به کشتن می
 اندازد. زشش را به خاطر او بیرون میرا و دریا مواد با ار
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از آن سو امتی که صاحب تولیدات و صاحب فضل در تمام این امکانـات اسـت، هماننـد    
ي پادشـاه و   کنـد و گـاه گـاهی کـه از سـفره      مستمندان و غالمان در بند، زندگی بـه سـر مـی   

شـود صـبر    گـزارد و هرگـاه محـروم مـی     شود، سـپاس مـی   مند می ي اطرافیانش بهره مانده باقی
گشـاید و در تملـق و    شود، اما لب به انکار نمـی  کند، در این میان چه بسا انسانیت نابود می می

 کنند. طلبی با یکدیگر رقابت می فرصت
ها در شرق شکوفا بود و در زندگی ایـن امـت و روانـش،     این همان دورانی است که سال

جـاي گذاشـته اسـت و آثـاري      رسـوباتی را بـر   اش، ادب و شعرش، اخالق و امـور اجتمـاعی  
هزار و یـک  توان کتـاب   ماندگار را در ادبیات عرب ثبت نموده است، از این آثار گویا می

نمایـد؛ روزي   اشاره کرد که با مهارت تمام تصویر جالبی از آن دوران را عرضه مـی  )1( شب
مرکز دایره  که شخص خلیفه در بغداد و یا پادشاه در دمشق و قاهره، قهرمان نمایش زندگی و

هـایش و   ها و داسـتان  با افسانه هزار و یک شبکاره بوده است. دورانی را که کتاب  و همه
ي اسالمی نبـوده اسـت و همچنـین     گذارد، دوره یا کتاب اغانی با تاریخ و ادبش به نمایش می

از  دورانی طبیعی و معقول و مورد تأیید اسالم و خرد نبوده است؛ بلکه اسالم بـراي نـابودي و  
در آن  صبردن چنین عهدي آمده است. در واقع این همان دورانی است که رسول خدا  بین

کـرد و شـاهان آن دوره یعنـی    اش  مبعوث شد و آن را دوران جاهلیت نامید و شـدیداً نقـادي  
 را شدیداً نکوهش کرد.ها  آن کسري و قیصر و همینطور تبعیضات و عیاشی

نیست، در هر زمان و مکانی که باشد. چنین دورانی تنها  چنین دولتی هرگز قابل بقا و دوام
احساس، غافل و از نظر  مانده، بی آید که آن امت داراي نارسایی عقلی، واپس زمانی پدید می

 جسمی و روحی، مرده باشد.

هایی از منابع عربی، ترکی  هزار و یک شب، هزار افسانه، یا ألف لیلۀ ولیلۀ، دوران ساسانی را با داستان -)1(
و... درهم آمیختند و هزار و یک شب را پدید آوردند. در این کتاب ملکه شهرزاد هر شب به درخواست 

ر دوران قاجار به فارسی ترجمه و چاپ شد. به زبان سراید، این کتاب د خواهر خود، دینارزاد داستانی می
 م) ترجمه شد. (د. ن.) 1900م) و به زبان انگلیسی به قلم ماردروس ( 1704فرانسه نیز به قلم گاالن (
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کند. واقعاً چه کسی حاضر است تأیید کند کـه فـردي یـا     هیچ عقلی وضعیتی را تأیید نمی
ها به مریضی پرخوري مبـتال شـود و    ها و نوشیدنی واع و اقاسم خوراکیجماعتی از خوردن ان

 در کنارش هزارن انسان از گرسنگی و تنگدستی جان دهند؟
وار بـازي کننـد و    داند که پادشاه و یا فرزندانش با دارایی مـردم دیوانـه   چه کسی جایز می

 ي مردم قوت الیموت و پواشک در حد ستر نداشته باشند؟ توده
ي یک طبقه که اکثریت هستند فقط تولید، تحمل رنج و  داند که وظیفه کسی جایز میچه 

ي دیگر تعدادشان از انگشتان دست هم بیشـتر   ي طبقه کار کمرشکن بدون وقفه باشد و وظیفه
کردن با دسترنج گروه اول باشـد، آن هـم بـدون هـیچ نـوع تقـدیر و        نیست، سرگرمی و بازي

 تشکر؟
د کـه صـنعتگران، باهوشـان، مجتهـدان و صـاحبان اسـتعداد و اهـل        دانـ  چه کسی جایز می

خـوارگی چیـزي بلـد     صالح در بدبختی باشند و کسانی که جز اسراف و فسق و فجور و مـی 
 نیستند، در رفاه و آسایش باشند؟

ي امانتدار و نابغـه مـورد جفـا    ها انسان دارد که صاحبان لیاقت و شایستگی، چه کی روا می
ي خسیس، ها انسان ون پلیدان از صحنه کنار زده شوند و در عوض گروهی ازقرار گیرند و چ

احساس که هم و غمی جز اسراف امـوال و ارضـاي شـهوات ندارنـد و از هنرهـاي       نادان و بی
گناهـان کـاري ندارنـد و     دنیا اهل هیچ هنر نیستند و جز چاپلوسی، خودنمایی و توطئه علیه بی

 یگر ندراند، اطراف شاه و امیر جمع شوند؟حیایی صفتی د شعوري و بی جز بی
هـا ادامـه    یقیناً چنین وضعیتی صالحیت یک روز ماندن را ندارد، چه رسد به این که سـال 

 داشته باشد.
اي از ادوار تاریخ گذشته است و مدت زمانی طوالنی نیز ادامه  اگر چنین وضعیت در دوره

و قـدرت جاهلیـت بـوده اسـت. ولـی      داشته است، ناگریز به سبب غفلت امت، ضعف اسـالم  
چنین وضعیتی بدون تردید، در اسرع وقت با تابیدن خورشید اسالم، بیداري امت و زمانی که 

هزار و ي خود و افرادش بپردازد، باید فرو پاشد. کسانی که تا هنوز در جهانِ  امت به محاسبه
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تـر   اي سست ن در خانهبرند، آنا در جهان خیاالت به سر میها  آن کنند، زندگی می یک شب
اي هستند که هرآن با خطرات فروریختن مواجه  کنند، در خانه ي عنکبوت زندگی می از خانه

بـه کـار گرفتـه شـود،     ها  آن شان در فرو ریختن هاي فروپاشی دانند چه زمانی تیشه است و نمی
ر سر آنـان فـرو   اگر از تمام این تهدیدات در امان باشند، اما از این که چه زمانی سقف خانه ب

 ي آنان اساسی محکم و قوي ندارد. ریزد اطالعی ندارند؛ زیرا خانه
هاي شکسته و از  گذشت. هیچ گروه خودشان را به چرخ هزار و یک شبآري، دوران 

کند، دوران استبداد و ملوکیت، فانوسـی بـود کـه سـوختش بـه پایـان        هم گسیخته وصل نمی
گردبادي هم نوزد، بازهم اکنون رو به خاموشـی اسـت.   کامالً سوخت و اگر اش  رسید و فتیله

اي نظیـر   در اسالم هیچ نوع تبعیضی جایگاهی ندارد، نه تبعیضات فردي و نـه تبعیضـات قبیلـه   
 هاي شرق و کشورهاي اسالمی وجود دارد. آنچه در برخی از ملت

ویه هست، همینطور در اسالم تبعیضات مکتبی و سازمانی نظیر آنچه دراروپا، امریکا و رس
داران بـر دیگـران برتـري     وجود ندارد. در اروپا برخی از احزاب سیاسی و در امریکـا سـرمایه  

دارند، در روسیه اقلیت تندرو کمونیست که وجودش را بر اکثریت مطلق تحمیل نموده است 
نظیر اسـت، بـر    کند که در تاریخ ظلم و ستم بی ي کارگر چنان وحشیانه برخورد می و با طبقه

 .)1(شود ران ترجیح داده میدیگ
خواهد رسید و بشریت برآن خواهد شورید هایش به زودي به پایان  تبعیضات با تمام شکل

اي جز نظام عادالنـه، متوسـط و فراگیـر     و انتقام سختی از آن خواهد گرفت. براي هان، آینده
یش ادامه اسالم وجود ندارد، هر چند تبعیضات کنونی مدت زمانی به سرکشی و گمراهی خو

 دهند.
تبعیضات چه فردي، چه قومی، حزبی و طبقاتی باشد، در زندگی امت غیر طبیعی اسـت و  
امــت در اولــین فرصــت، خــودش را از آن نجــات خواهــد داد، تبعــیض در اســالم و در هــیچ 

 اي در حال رشد توان بقا ندارد. جامعه

 Forced Labour in Russia by Professor Ernest Tallgrenدر این زمینه رك:  -)1(
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ن است که قبل از فروپاشی این ها، رهبران و زمامداران آنا بنابراین، به نفع مسلمانان، عرب
 را نیز نابود خودهد کرد، خودشان را نجات دهند.ها  آن ها که نوع نظام

 گسترش بیداري و آگاهی در امت
دهـد و   کند و در معرض هر خطري قـرار مـی   ترین خطري که یک امت را تهدید می مهم

گــاهی آن امــت، گردانــد، عــدم آ ي بــازیگران مــی همینطــور آن را شــکار مافقــان و بازیچــه
گري، سکوت بـر هـر    شدن به هر فراخوانی، همسوشدن با هر موجی، پیروي از هر سلطه شیفته
اي و تحمل هر ستمی است و ایـن کـه امـرو خـویش را درك نکنـد، هرچیـزي را سـر         فاجعه

جایش نگذارد، دوست را از دشمن و خیرخواه را زا فریبکار تشخیص ندهد، از یک سـوراخ  
هـا   ها گشفت زده نشود، از فاجعه ها درس نگیرد، از تجربه یه شود، از رویدادچندین مرتبه گز

پند نگیـرد، زمـامش را بـه کسـانی بسـپارد کـه همـواره شـاهد فریبکـاري، خیانـت، تبعـیض،            
بوده و به کثرت سبب شکسـت و ذلـت   ها  آن خودخواهی، ناتوانی، بزدلی، حماقت و کودنی

چنـین کسـانی اعتمـاد کنـد و جـان، مـال، نـاموس و         با وجود ایـن نسـبت بـه    اند، وي گردیده
هایی را که از دست  ها و مصیبت کلیدهاي مملکت خویش را به آنان بسپارد و به سرعت زیان

 آنان متحمل شده است به فراموشی بسپارد.
اي و زمامداران خائن  اي، سیاستمداران حرفه لوحی ي چنین ساده شکی نیست که در نتیجه

نماینـد و از سـادگی، عـدم     ند و از خشم و تعقیب امت احسـاس امنیـت مـی   کن جرأت پیدا می
 دهند. ها و جنایات خویش ادامه می کنند و به خیان آگاهی و جهالت امت سوء استفاده می

، یقینـا  -اگر نگوییم کامالً آگاهی ندارند  –هاي مسلمان و کشورهاي عربی  متأسفانه ملت
دهنـد، بـا دوسـت و دشـمن      ضعف آگاهی درند، آنان دو دسـت را از دشـمن تشـخیص نمـی    

برخورد مساوي دارند و چه بسا با دشمن برخورد بهتـري دارنـد، تـا بـا دوسـت خیرخـواه، در       
ا دشـمن چنـین   شود، اما بـ  مواردي دوست در طول زندگی با آنان دچار خستگی و مبارزه می

گیرنـد،   ها عبرت نمی شوند، از رویدادها و تجربه نیستند، از یک سوراخ هزار مرتبه گزیده می
گذشـته و حــوادث دور و   شـان ضـعیف و فراموشـکار اســت، رهبـران و زمامـداران      ي حافظـه 
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و در آگاهی اند  در آگاهی دینی و اجتماعی ضعیف اند، نزدیک را، خیلی زود فراموش نموده
هاي بزرگ شـده اسـت و    ها و بدبختی هاي مزبور سبب مصیبت تر. یقیناً ضعف ضعیف سیاسی

 اي آنان را ناکام نموده است. رهبري نادرست را برآنها مسلط و در هر صحنه
هاي زیـادي   ها و ضعف اما اروپاییان به رغم محرومیت روحی و اخالقی و به رغم نارسایی

از آگـاهی قـوي برخوردارنـد، بـه      –اشاره شده است ها  آن و در این کتاب نیز به –که دارند 
شان را از ضررشان بـاز   خصوص آگاهی مدنی و سیاسی. آنان داراي رشد سیاسی هستند، نفع

شـوند،   کفایت فرق قایل مـی  شناسند، بین خیرخواه و فریبکار، مخلص و منافق و همتا و بی می
سپارند، زمامداران نیز رهبـري آنـان    تدار میشان را صرفاً به افراد با کفایت، قوي و امان رهبري

شان پی بردند،  دهند، آنان هرگاه به عجز و خیانت زمامداران را با کمال دقت و ترس انجام می
شـان بـه    و دیگر زماناند  شان نقش خود را بازي کرده یا این که تشخیص دادند که زمامداران

تر را  تر و شایسته تر، با کفایت و افرادي قويزنند  پایان رسیده است، به سرعت آنان را کنار می
ي بـزرگ،   ي درخشـان، کارنامـه   کننـد، و هرگـز گذشـته    شان می به رهبري اوضاع، جایگزین

 شود. شان در قضایاي خاصی، مانع برکناري و عزل آنان نمی هاي نظامی و موفقیت پیروزي
خیانتکـار، محفـوظ   اي و زمامـداري ضـعیف و    بدین ترتیـب آنـان از سیاسـتمداران حرفـه    

ي مـردم، بیمنـاك و بـا حـذر      ماندند و زمامداران و مقامات نیز از نظارت ملت و گرفت تـوده 
 شدند.

هـایی کـه هـر     ها و بحران بنابراین، بزرگترین خدمت براي این مت که در پی آن از فاجعه
لـف و  کند، در امان خواهد شد، ایجاد بیداري و آگاهی در طبقـات مخت  روز وي راتهدید می

 ي مردم آن است. تربیت فکري، مدنی و سیاسی توده
سـوادي   یو آگاهی چیزي جز گسـترش آمـوزش و رفـع بـ    نباید فراموش کرد که بیداري 

 سوادي نیز از مسایل مهم و اساسی است. است، اگر چه بی
فرماندهان و رهبران سیاسی باید توجه داشته باشـند، امتـی کـه فاقـدي بـدیاري و آگـاهی       

شان نسبت به رهبـران و   واند مورد اعتماد قرار گیرد و به هیچ وجه تقدیس و احترام یباشد، نم
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مسؤوالن، در حالی که فاقد آگاهی هستند، نباید امیدوارکننـده باشـد؛ زیـرا تـا زمـانی کـه از       
بیداري الزم برخوردار نیستند، در معرض هر نوع تبلیغات، تحریک و استهزا قرار دارند؛ مانند 

 ثبات در فالتی که در معرض وزیدن بادها قرار داشته باشد. بیي  ریشه

 استقالل مالی و بازرگانی کشورهاي عربی
جهان غرب چون جهان اسالم باید در تجارت، دارایی، تکنیک و آموزش داراي استقالل 

یافتن بافت خودش بپوشاند و در تمم شئون  ي مردم و ملتش را از محصول و دست باشد، توده
در تمام نیازهایش اعم از پوشاك و خوراك، وسـایل صـنعتی، تسـیحات نظـامی و     زندگی و 

خـوار آنـان    نیاز باشـد و بـه هـیچ عنـوان جیـره      هاي اتوماتیکی و داروجات از غرب بی دستگاه
 نباشد.

ي درگیري پیش  تواند با غرب وارد جنگ شود (اگر شرایط و زمینه جهان عرب قطعاً نمی
پوشاك و وسایل مورد نیاز، متکی به غـرب باشـد و تـا زمـانی کـه       آید) تا زمانی که در مال،

واند قراردادهاي خود را با غرب جز با قلمی که در غرب ساخته شده است امضـا کنـد و    نمی
 اي با غرب بجنگد که در غرب پر شده است. تواند جز با گلوله نمی

تواند از منـابع ثـروت و    نمیواقعاً ننگ و عار است براي جهان عرب که خودش به تنهایی 
هاي آن جریان دارد به اجسـام   ها و رگ انرژي خویش استفاده کند، آب حیات که در شریان

دهنـد و غربیـان امـور و     را افسـران غربـی آمـوزش مـی    اش  ریزد، نیروهاي نظامی بیگانگان می
 چرخانند. را میاش  مصالح کشوري

مـور تجـاري و بازرگـانی، واردات و    اعـم از ا  –باید جهان عرب، خـودش تمـام امـورش    
را بـه   –هـا و تجهیـزات    صادرات، صنعت، تکنیک، آموزش، خدمات نظامی، ساخت دستگاه

عهه گیرد و به تربیت و پرورش افرادي همت گمارد که بتوانند تمـام مهمـات کشـورداري و    
 ند.وظایف اداري را با کارشناسی دقیق مهارت فنی و امانتداري و خیرخواهی انجام ده

 امید جهان اسالم به جهان عرب
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اش  ها، موقعیت جغرافیـایی و اهمیـت سیاسـی    ها، ویژگی جهان عرب با استعدادها، موهبت
توان مسؤولیت رسالت اسالم را به آغوش گیرد و رهبري جهـان اسـالم را    به بهترین شکل می

تکیـه بـر ایمـان، قـدرت     به عهده گیرد و بعد از آمادگی کامل با اروپا به رقابت بپـردازد و بـا   
رسالت و نصرت الهی، بر اروپا غلبه کند و جهان را از شر به سوي خیر و از نـابودي و آتـش   

 به سوي آرامش و سالمتی رهنمون شود.

 نظیر جهان رهبري بی
در تاریخ عرب به وقوع پیوست! این تحول در  صچه تحول عظیمی با بعثت رسول خدا 

با کالمی صریح و بلیـغ و اسـلوبی واضـح و روشـن بیـان شـده       ي اسراء و داستان معراج  سوره
 ها عنایت فرمود! چه نعمت بزرگی را خداوند متعال به عرب .)1(است

اش  اي که آن با یکدیگر درگیر بودند، به سوي جهانی وسیع که رهبـري  آنان را از جزیره
بودنـد بـه سـوي    اي کـه در آن بـه تنـگ آمـده      را به دست گرفتند، و از زندگی محدود قبیله

 دار بودند، منتقل گردانید. انسانیت گسترده که توجیه وارشاد آن را عهده
ها و جهان  ها به جایی رسیدند که به فضل و برکت این تحول عظیم که ناگهان عرب عرب

را در نورید، با شجاعت و صراحت تمام خطاب به امپراتوري بزرگ ایران و ارکان دولت 

 ضيق ومن وحده، اهللا عبادة إىل العباد عبادة من شاء من نلخرج ابتعثنا اهللا«ایرانی گفتند: 
 .»اإلسالم عدل إىل األديان جور ومن سعتها، إىل ادلنيا
خداوند ما را مبعوث گردانید، تا با کسی را که بخواهد از عبادت بندگان به سوي عبادت «

 ».به عدالت اسالم درآوردخداي یگانه و از تنگناي دنیا به فراخناي آن و از ظلم ادیان 
آري، آنان نسخت خودشان از تنگناي دنیا به فراخناي آن درآمدند و سپس جهانیـان را از  

 تنگناي دنیا به فراخناي آن درآوردند.

نبی قبلتین، امام مشرق و مغرب، وارث انبیاي گذشته  صد ي اسراء اعالن شده است که محم در سوره -)1(
 هاي آینده است. و امام نسل
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ي بشـري، زنـدگی    تـر از زنـدگی گسـترده    اي و نژادي و فـراخ  تر از زندگی قبیله آیا تنگ
 دیگري وجود دارد؟

شـود و از حیـات    به مادیات ناپایدار و حیات فانی اندیشـیده مـی  آیا حیاتی که در آن فقط 
ي ناپایـدار و   جویی، تنگناي رقابت برکاالي انـدك و سـلطه   ایمانی آن تنگناي مبارزات سلطه

بـار آن بـه سـوي جهـانی جدیـد از قـدرت روحـی، اخالقـی، علمـی و سیاسـی            زندگی ذلـت 
 درآمدند.

نیـل بـا برکـت، فـرات شـیرین، سـند دراز،       در این دنیـاي جدیـد، رود دنـواب خروشـان،     
 هایی کوچک و جویبارهاي ناچیز، بیش نیستند. برکه

هـایی کوچـک و بنـدهایی     هاي هیمالیا، بیش از ته هاي آلپ و البرز، عقاب لبنان و قله کوه
 حقیر، نیستند.

همینطور کشورهاي بزرگی مانند هنـد، چـین و ترکسـتان در ایـن دنیـاي جدیـد، بـیش از        
ي زمین از دید  کوچک و روستاهایی فشرده و نقاطی مجهول نیستند و اساساً تمام کرهمناطقی 

ي در  اي کوچک و رنگی که پرنـده  ي این سروري به آن بنگرد، بیش از نقشه کسی که از قله
حال چرخش در آسمان به آن بنگرد، نیست. همینطور جوامع بـزرگ، سـاکنان بـا فرهنـگ و     

هایی کوچک در جمع امتی بزگر هستند، جهـان بـزرگ    نوادهشان چون خا تمدن آن و آداب
ي واحد، ایمان عمیق و ارتباط قـوي روحـانی برپـا گردیـد. ایـن جهـان        جدید براساس عقیده

ي ایـن   دهنـده  هاي تشکیل ترین جهانی بود که تاریخ تا به حال آن را شناخته است، ملت وسیع
هـاي مختلـف و    اي کـه فرهنـگ   وادهتـرین خـانواده در تـاریخ بـوده اسـت، خـان       جهان، قـوي 

استعدادهاي گوناگون در آن ذوب گردید و نهایتاً تمدنی واحـد کـه تمـدن اسـالمی باشـد و      
ي اسالمی چـه علمـی و چـه عملـی      شمار اسالم و آثار گرانمایه هاي بی همواره در وجود نابغه

 اً ظهور نموده است، به وجود آمد.مرتب
ترین و  جدید از نظر لیاقت و شایستگی، بهترین و قويدر تاریخ رهبري، رهبري این جهان 
ها در راه رساندن دعـوت اسـالمی، خالصـانه حرکـت      بزرگترین رهبري بود، زمانی که عرب
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نمودند و در این مسیر فنا شدند، خداوند متعال آنان را به این رهبري برگزید. مردم دنیا چنـان  
نظیـر اسـت،    نان تقلید نمودند که در جهان بیاي از آ نسبت به آنان محبت ورزیدند و به گونه

شان سـر تسـلمی فـرود     شان و تمدن ها در برابر فرهنگ شان، فرهنگ ها در برابر زبان تمام زبان
ها زبان علم و نویسندگی بود،  آوردند، در جهان متمدن آن روز از کَران تا کَرانش زبان عرب

دادنــد،  شــان آن را تــرجیح مــی ريهــاي مــاد زبــانی مقــدس و محبــوبی کــه مردمــان بــر زبــان
نگاشتند و چون صاحبان آن و بلکـه بهتـر    شان را به این زبان می ترین و بهترین تألیفات بزرگ

آمدنـد   گرفتند. در این زبان چنان ادیبان و نویسندگان به میـدان علـم و ادب مـی    آن را یاد می
هـان عـرب، بـه فضـل و     شان اعتـراف و ادیبـان و نقـادان ج    که بزرگان جهان عرب به عظمت

 نمودند. شان اقرار می امامت
کردند و به  اي بود که مردمان از آن به بزرگی یاد می ها تنها تمدن نمونه آري، تمدنِ عرب

دادنـد و   هـا تـرجیح مـی    نمودند، علماي دین این تمـدن را بـر سـایر تمـدن     تقلیدش افتخار می
کردنـد و از تقلیـد شـاعران و آثـار      اد مـی هاي منافی با آن را به نام جاهلیت و عجمیت ی تمدن

 داشتند. آنان مردم را برحذر می
هاي طوالنی ادامه داشت و مردم به فکر هیچ نوع انقالب  این رهبري کامل و فراگیر مدت

هاي مغلـوب در تـاریخ وجـود دارد؛     و شورش جهت رهایی از آن نبودند، نظیر آنچه در امت
اي امتی مغلوب با غالب، محکوم بـا حکـم و غـالم بـا      رابطهي مردم با این رهبري،  زیرا رابطه

ي مؤمن با مؤمن بود. نهایت از این که  ي دیندار با دیندار و رابطه آقاي خشن، نبود. بلکه رابطه
ي تـابع و متبـوع بـود؛ متبـوعی کـه قبـل از وي بـه شـناخت حـق و ایمـان، دعـوت و از             رابطه

یلی براي انقالب، انزجار و ناسپاسـی از خیـر نبـود،    خودگذشتگی دست یافته بود. بنابراین، دل
هاي شکر و دعا را براننـد   بلکه شایسته بود مردمان به فضل آنان اعتراف کنند و بر زبان، صیغه

 و چنین دعا کنند:

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِيَن َءاَمُنواْ  َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ۡ�ِ ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
 ].10احلرش: [ ﴾١٠َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 
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اي  بیـامرز و کینـه  انـد   پروردگارا! ما و برادرانمان را که ایمان آوردن بر مـا پیشـی گرفتـه   «
هایمـان جـاي مـده، پروردگـارا! تـو داراي رأفـت و رحمـت فراونـی          نسبت به مؤمنـان در دل 

 .»هستی
ي خـویش از   هـا را نجـات دهنـده    شده چنان بودند که عرب هاي فتح نیز شد. ملت و چنین

دهنده به سوي دارالسالم، راهنما به سوي بهشت و معلم و اسـتاد   پرستی، دعوت جاهلیت و بت
 دانستند. در ادب، می

اي اسـراء   اي که با بعثت محمد فـراهم گردیـد و در سـوره    این بود رهبري جهانی، رهبري
ها باید شدیداً آن را مورد توجه قـرار دهنـد و    ردیده است، این قیادتی است که عرباعالم گ

هایی که خداوند به آنان عنایت کرده است در این مسیر دریغ نورزنـد و نسـل    از تمام موهبت
 اندر نلس این رهبري را سفارش کنند.

از ایـن رهبـري   از نظر عقل، دین و غیرت، هرگز براي آنن جایز نیست که در هیچ زمانی 
شانه خالی کنند، این رهبري جایگزین هر رهبري دیگري و بلکـه افـزون از آن اسـت و هـیچ     

هـا را   تواند جاي این رهبري را پر نماید، این رهبري است که تمـام انـواع رهبـري    رهبري نمی
سـین  ر ها و ارواح است تا اجسام و اشباح. راه دربر گرفته و در این رهبري بیشتر تسلط بر قلب

ي  ها سـاده و آسـان اسـت؛ چـون، همـان راهـی اسـت کـه در دوره         به این رهبري براي عرب
نخست آن را تجربه نمودند و عبارت است از: اخالص در راه دعوت اسـالمی، فـداکاري در   

دادن آیین زندگی اسـالم   گرفتن مسؤولیت آن و ترجیح این مسیر و اساس قراردادن و به عهده
 ندگی.هاي ز بر تمام آیین

هـاي اسـالمی در    ها و منصب رهبري، ملـت  بدین ترتیب بدون در نظرداشتنِ تسلط بر ملت
شان خود  شان اعتراف خواهند کرد و در محبت و تعظیم و تقلید گوشه و کنار جهان به رهبري

اي در شـرق و غـربِ    را به کشتن خواهند داد و آنگاه است که درهاي جدیـد و میـادین تـازه   
ابر فاتحان و استعمارگران غرب سرسختی نمودند، در مقابل آنان گشوه خواهد زمین که در بر

هـایی جـوان در اسـتعداد و انـرژي و      هاي جدیدي به اسالم خواهند گرویـد، ملـت   شد و ملت
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هایی که به ایمان جدید، دین جدید، روح جدیـد و رسـالت جدیـد دسـت یابنـد،       منابع، ملت
 ش مقابله نمایند.توانند با اروپا در تمدن و علوم می

فـتح نمودیـد، در   هـا   آن ها! تا کی نیروهاي عظیم خویش را که جهان قدیم را با اي عرب
 کنید؟ میادین تنگ و محدود صرف می

ها را از پاي درآورد، تا کی در این وادي  ها و حکومت این سیلِ خروشان که دیروز تمدن
 بلعد؟ شود و امواجش یکدیگر را می تنگ محصور می

جهان وسیع بشري را دریابید؛ جهانی که خداوند شما را جهت رهبـري و هـدایت آن   این 
برگزید، در تاریخ امت شما و تاریخ کل جهان و در سرنوشت شـما و سرنوشـت کـل جهـان     
بعثت محمدي آغاز این دوران جدید بود. بار دیگر دعوت اسالمی را به آغوش بگیرید و در 

 امان روي آورید: این مسیر به جهادي بیراه آن از جان خویش بگذرید و در 

﴿ ْ ِ ٱِ�  َوَ�ِٰهُدوا ِمۡن َحَرٖج�  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ�  ۡجتَبَٮُٰ�مۡ ٱُهَو  ۦۚ َحقَّ ِجَهادِهِ  �َّ
ٮُٰ�ُم  �ِيُ�ۡم إِبَۡ�ٰهِيَمۚ ُهَو َسمَّ

َ
َشهِيًدا  وُل لرَّسُ ٱمِن َ�ۡبُل َوِ� َ�َٰذا ِ�َُكوَن  لُۡمۡسلِِم�َ ٱّمِلََّة أ

 ْ ْ  �َّاِس� ٱَ�َ  ُشَهَدآءَ َعلَۡيُ�ۡم َوتَُ�ونُوا �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱفَأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱوََءاتُوا ْ ٱوَ  لزَّ ِ  ۡ�تَِصُموا ِ ٱب ُهَو  �َّ

 ].78احلج:[ ﴾٧٨ �َِّص�ُ ٱَونِۡعَم  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم 
ي جهاد در راه اوست. خداوند شما را  شایستهدر راه خدا جهاد و تالش کنید آنگونه که «

برگزیده است و در دین، کارهاي دشـوار و سـنگین را بـر دوش شـما نگذاشـته اسـت، آیـین        
هاي پیشـین] و در ایـن [آخریـت کتـاب]      پردتان، ابراهیم است. خداوند شما را قبالً [در کتاب

گواه بر مردمان باشید. پس نماز را مسلمانان نامیده است. تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما هم 
برپا دارید و زکات را بدهید و به [ریسمانِ] خداوند متعال چنگ زنیـد کـه سرپرسـت و یـاور     

 .)1(»ي خوبی است! کننده شما اوست. و چه سرور و یاوري نیک و چه مددکار و کمک
 

م) در قطار رائی  1969آوریل  7هـ . ق ( 1389محرم  19بازنگري، ویرایش و حذف و اضافات در  -)1(

 .واحلمد هللا أوالً وآخراً لکهنو انجام پذیرفت.  –بریلی 
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ي عامل تندرسـتی   مسلمانان حامالنِ رسالت پیامبرانند و براي تمام جهان به مثابه
روند، این است که انحطاط آنان و زوال قـدرت و   براي کالبد انسان به شمار می

ملیتـی دیگـر نخواهـد بـود.     شان همسان با انحطاط ملت، نژاد و  ایستایی شوکت
بسی سبک بـود؛ امـا انحطـاط    اش  اگرچنین بود، موضوعش بسیار آسان و ضربه

ي روح  ي بشري به مثابـه  مسلمانان به معناي انحطاط رسالتی بود که براي جامعه
داد کـه نظـامی دیـن و دنیـا بـرآن اسـتوار بـود.         اي را نشان می بود و نابودي پایه

شدن چنـدین   ن موضوعی است که باید پس از سپرياینک آیا انحطاط مسلمانا
زمین بـراي آن تأسـف بخورنـد؛ و آیـا واقعـاً       زمین و مغرب قرن، مردمان مشرق

هاست، بـا انحطـاط ایـن امـت چیـزي را از دسـت داده        جهان که آکنده از ملت
هـاي دنیـا پـس از ایـن کـه       اي رسیده است؟ ملت است؟ دنیا اکنون به چه نتیجه

نیز مسلمانان را از نفوذ جهانی برکنار ها  آن دست اروپاییان افتاد وشان به  رهبري
ي خـویش را تأسـیس    هاي دولت اسالمی حکومـت گسـترده   کردند و بر ویرانه

هـا و   کردند، به چه سرنوشتی دچار شدند؟ ایـن تحـول بـزرگ و رهبـري ملـت     
جهان، چه اثري در دین، اخالق، سیاست، زندگی عمومی و سرنوشت انسـانیت  
داشته است؟ اگر جهان اسـالم بـار دیگـر بپـا خیـزد و از غفلـت درآیـد و زمـام         

 زندگی را به دست گیرد، چه خواهد شد؟
ــه بررســی و   پرســشهــا  ایــن ... هــا و مبــاحثی اســت کــه در نوشــتار پــیش رو ب

 کوشش شده است.ها  آن پاسخگویی
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