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  پيشگفتار مترجم
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مـشهور  وتگران وران و دع هايي كه به قلم دانشمندان و انديشه       با توجه به مقدمه   
� ��	���� �������� ���������جهان اسالم بر كتاب   �� ��نوشته شده اسـت، بنـده    �� 

ي  نيازي نمي بينم بيش از اين بر حجم كتاب بيفزايم؛ زيرا كتاب، نويسنده، انگيـزه     
هايي از مطالب     تأليف، استقبال از كتاب، آثار آن در جوامع اسالمي و حتي گوشه           

ي گفـتن اسـت،       آنچـه از نظـر متـرجم بايـسته        . استها بيان شده      آن در اين مقدمه   
  .ي ترجمه است انگيزه

هـاي ادبيـات عـرب را نـزد اسـتاد             چندين سال پيش زمـاني كـه داشـتم كتـاب          
خوانـدم، ايـشان بـر فـراز متـون          بزرگوارم موالنا محمد قاسم قاسمي حفظه اهللا مـي        

شده است، شما كردند، اگر متني به فارسي برگردانده     عربي را معرفي و توصيه مي     
  .ي ترجمه آشنا شويد آن را با اصل عربي تطبيق دهيد تا از اين طريق با شيوه

بـود، امـا    » ...ما ذا خسر العـالم      «هاي از كتاب      هاي مورد نظر گوشه     يكي از متن  
شد، سرانجام بـا انتـشارات پيـام اسـالم در قـم               ي كتاب در زاهدان پيدا نمي       ترجمه

حدود خسارت جهان و انحطـاط      زي، كتـاب    تماس گرفتم و بعد از چند رو      

  .ي مصطفي زماني به دستم رسيد ترجمهمسلمين 
هـاي ترجمـه و       هنگامي كه به تطبيق ترجمه با اصل كتاب پرداختم، از نارسايي          

هاي موجود در ترجمه متأسـف شـدم، از آن روز همـواره               بعضاً تغييرات و كاستي   
، توسط كسي كه با نويسنده همسو       آرزو داشتم اين كتاب باري ديگر با قلمي توانا        

و در صدد اداي حق كتاب باشد و در هردو زبان عربـي و فارسـي توانـايي الزم را       
ي آقـاي زمـاني     خود در پاسخ نامه/ چنانچه حضرت استاد ندوي      –داشته باشد   

از طرفي وجود برخـي  .  به فارسي برگدرانده شود  –به اين شرط اشاره كرده است       
ها انجام داده اسـت، مـستلزم    هايي كه خود در آخرين چاپ نگريبازها و    از مقدمه 
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آن بود تا آخرين چاپ كتاب ترجمه شود، به ويژه در شرايط فعلـي جهـان اسـالم          
 در /فارسي زبانان همانند ساير امت اسالم نياز دارنـد بـا ديـدگان اسـتاد نـدوي          

فايتي و نـاتواني  ك مورد شايستگي و لياقت اسالم در رهبري بشر آشنا شوند و از بي   
بينـي    غرب در رهبري بشر آگاهي يابند و بر اين حقيقت اذعان كنند كه طبق پـش               

 سعادت انسانيت منوط به از خودگذشـتگي و فـداكاري امـت بـه               /استاد ندوي   
  .باشد ويژه جوانان عرب مي

بنابراين، با در نظرداشتن تازگي مطالب كتاب و آثار آن در شرايط كنوني بنده   
ي متهورانه و جسورانه ترجمه اش را آغاز كردم و از بيم كه كسي پيـشنهاد     با اقدام 

منفي دهد و مأيوسم گرداند، با افراد محدودي تبادل نظر كردم و اين اقـدام را بـه                  
ي تحريـر درآمـده    فال نيك گرفتم، زيرا اصل كتاب نيز با چنين اقـدامي بـه رشـته         

  .است
لم خويش معترفم، اما سعي كردم هاي زيادي در ق ها و كاستي  هرچند به ضعف  

ي امت اسـالم هـستند و شـيفتگان و عاشـقان              حق كتاب و حق نويسنده كه سرمايه      
در پايان از برادر عزيزم جناب آقاي . زيادي در سراسر جهان اسالم دارند، ادا شود   

داود ناروئي كه در ادبيات عربي و فارسي تسلط كامل دارند و در ويرايش ترجمه             
ادند، كمال تشكر دارم و اميدوارم كه خداي منان ايـشان را مـشمول           سنگ تمام نه  

  .الطاف و احسانات خويش گرداند
ي نيـك بـراي متـرجم     از خوانندگان محترم نيز درخواست دعاي خير و خاتمه        

  .دارم
 ��! "��#$ %�&'
 "��( ��� )# *+�,'
 ��  

  عثماني مقيم زاهدانعبدالحكيم 
  .ق.  هـ 1424 رجب 8
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  در معرفي كتاب به قلم سيد عبدالماجد غوريسخني 
هـا و تأليفـات اسـتاد سـيد ابوالحـسن        كتاب حاضر يكي از مـشهورترين كتـاب       

ترين، از نظـر ترجمـه    ي انتشار در جهان اسالم گسترده ندوي است كه از نظر دامنه    
هاي شرقي و غربي بيشترين و از نظر چاپ و نظر باالترين كتابي اسـت كـه                به زبان 
 نوبت به صورت    50هاي جهان اسالم درآمده و تاكنون بيش از           ن از چاپخانه  تاكنو

  .رسمي وغير رسمي چاپ شده است
گويـد،   حكايت اين كتاب، چنانچه استاد ندوي خود در صفحات آينده باز مي         

ي نـوزدهم مقطعـي      حكايت وجدان و ضمير است، در تـاريخ بـشري اواخـر سـده             
هـاي    هـاي اسـالمي كـه مـدت         ته بود؛ قـدرت   حساس بود؛ اروپا بر جهان تسلط ياف      

شـان را   طوالني در برابر تهاجم نيروهاي اروپايي سد محكمـي ايجـاد و آرزوهـاي           
براي نفوذ به قلمرو اسالم به يـأس تبـديل كـرده بودنـد، رو بـه فروپاشـي گـذارده                
بودند، سقوط خالفت اسالمي عثمان كه به سانِ شكاف در سد مأرب بود، در اين               

هايشان سقوط     افتاد، در پي آن نيز مسلمانان متفرق شدند و آخرين قلعه           برهه اتفاق 
  .كرد

گيري از فروپاشيِ قدرتي كه داشـت از بقايـاي قـدرتِ اسـالم دفـاع                  اروپا بهره 
هاي اعزام  كرد، توانست خود را به مصر، شام، عراق و مناطقي كه قبالً اردوگاه            مي

هاي  ي عرب كه خروج گروه شبه جزيرهسپاهيان پيروزمند اسالم بود، برساند و در    
هاي اسـالمي بـود، جـاي پـايي جهـت تـأثير و نفـوذ                  دعوتگر و مؤسسان حكومت   
  .سياسي خويش پيدا كند

هـاي    ي مزبور كه دژهاي مسلمانان را تكـان داده و در اثـر آن حكومـت                 فاجعه
 هاي تسبيح يكي پس از ديگري فرو افتادند و در پي آن دشمنان              اسالمي چون دانه  

هـا    اي بود كـه تمـام معـادالت در آن تغييـر يافـت، دل                اسالم گستاخ شدند، فاجعه   
ي   مضطرب و آشفته شد، ذوق شاعران به هيجان درآمد و بر مجـد از دسـت رفتـه                 
ي   اسالم و مسلمانان بـه مرثيـه سـرايي پرداختنـد و همگـان را از خطـر غافلگيرانـه                   

تمدن مـوزونِ جهـاني و بـشري     اروپاييان و تخريب بناي   تهامجات فكري و نظاميِ   
  .ي ظهور رسانده بود، هشدار دادند كه اسالم به منصه
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ي   تصوري كـه از اينگونـه تغييـرات يعنـي فروپاشـي قـدرت مـسلمانان و غلبـه                  
شـان در     آمد، باور پذيرفتن به عظمتِ فاتحان و پيشرفت         دشمنان، در ذهن پديد مي    
ــاب  ــود، كت ــم و تمــدن ب ــا  عل ــيهــايي كــه در آن برهــه از ت شــد و  ريخ نگاشــته م

مانــدگي و ديگـران را بـه پيـشرفت وصــف     نويسندگانـشان مـسلمانان را بـه واپـس    
كردنـد و راه حلـي كـه اغلـب پيـشنهاد              كردنـد، همـين ذهنيـت را تقويـت مـي            مي
كردند، پيروي مسلمانان از ديگران و اتخاذ وسايل و ابزارهايي بود كه ديگـران    مي

آمد،  د، اين راه حل اگرچه طبيعي به نظر مي   شان انتخاب كرده بودن     جهت پيشرفت 
اما راه حلي نبود كه با روح اسالم و مـسلمانان سـنخيت داشـته باشـد، مؤلـف ايـن                  

ي اروپا و شكست  برد؛ يعني اوضاع غلبه كتاب در چنين اوضاع نابساماني به سر مي 
عرضـه  ي معاصر    كارهايي كه انديشه    ها و راه    وي دقيقاً از راه حل    . قدرت مسلمانان 

اي اينگونه راهكارها اين بود كه مسلمانان بـه دليـل    داشت اطالع داشت، فشرده  مي
امتناع از ابزارهايي كه ديگران به كار بسته اند از كاروان زندگي واپس مانده انـد؛           

شان را در جهان از دست داده اند و جهان در اختيـار ديگـران قـرار گرفتـه            جايگاه
 ابـزار جديـد را مـورد اسـتفاده قـرار ندهنـد، ممكـن             است و تا زماني كه مسلمانان     

  .نيست كه دوباره به مجد و عظمت خويش دست يابند
وران در دوران غلبه و تسلط تمدن اروپا  از آنجايي كه اين نويسندگان و انديشه

قلم به دست گرفته بودند، همواره اين تمـدن را بزرگداشـت، و دسـتاوردهايش را     
  .كردند تمجيد مي
ي خـاص و تحقيقـاتش از         ف كتاب بـا توجـه بـه تربيـت ويـژه، روحيـه             اما مؤل 
گيري مزبور    ي غربي، پي برد كه نتيجه       اي متفاوت، به دور از تأثيرات انديشه        زاويه

در شرايط كنوني مورد قبول نيست، وي با تحقيقات آزاد خويش در مـورد تمـدن       
، بـه ايـن نتيجـه       هـايش   گيـري   اروپايي، اعم از اهداف، روكردها، ابهامات و جهت       

رسيده است كه تمدن مزبور شايستگي آن را ندارد كه مورد تقليد قرار گيرد؛ زيرا 
  .آور براي بشر نيست تمدني سازنده و سعادت

 – 1914(هـاي     جهان باري نخستين بار به شكل جنگ جهاني اول در بين سـال            
يد، آتـش  ي جهان را تغيير داد، ثمره ي تلـخ ايـن تمـدن را چـش            كه نقشه )  م 1918

برافروخته شده ي آن هنوز خاموش نشده بود و همچنان سرنوشت بشري را تهديد  
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ي  بـراي بـار دوم فاجعـه     )  م 1945 – 1941(هـاي     كرد كه چند دهه بعد در سال        مي
هاي رشد فكـري و عـاطفي مؤلـف را در تـأليف              انساني ديگري رخ داد، اگر سال     

هـاي بيـست و چهـل         وط به دهـه   اين موضوع مالحظه كنيم پي خواهيم برد كه مرب        
  .)1(بوده است

ديد بسياري از مؤلفان و نويسندگان در اين موضوع، چنين بود كه جهان اسالم      
ي اين تمدن مادي و عنان گسيخته كه با كنارزدن تمدن اسالمي و بـشري                 در سايه 

 شود، اما آنان از زرق و هايي را متحمل مي انسانيت را به دام انداخته است، چه رنج
هـاي اسـتبدادي و       برق تمدن غربي شديداً حيرت زده شده بودند، در برابر قـدرت           

طاغوتي مغلوب بودند و احدي جرأت نداشت اين چنين اظهار نظر كند كه جهان              
با تسلط اين عناصر كه رهبري اسالم را كنار زدند، دچار زيان گرديـد و انـسانيت                  

 يافـت و جـز بـا بازگـشت بـه      ي اسالم به سـعادت دسـت   براي نخستين بار در سايه  
  .اسالم هرگز به سعادت نخواهد رسيد

اين احساس دوگانه كه زيان پديد آمده تنها منوط به مسلمانان نيـست و تمـدن       
دوام،  ي تمجيد و تقليد باشد، بلكه تمدني اسـت بـي   غربي تمدني نيست كه شايسته 

 در بازگـشت    و راه حل اساسي نه تقليد از اين تمدن است، بلكـه راه حـل اساسـي                
شان نهفته است و حقيقتي اسـت كـه موضـوع و محـور      مسلمانان به خود و حقيقت 

اين كتاب است و مؤلف آن را كشف نموده است و اين اكتـشاف سـبب شـگفتي              
خيلي از خواننـدگان گرديـد، عنـوان كتـاب همچنـان بـراي تعـدادي زيـادي، بـه                    

ش بـاور داشـتند و ايـن        خصوص كساني كه از غرب متأثر بودند و به اروپا و تمدن           
يـافتن بـه رفـاه و سـعادت معرفـي             تمدن را مربـي و مرشـد انـسانيت جهـت دسـت            

ي شـصت، زمـان اوج    كردند، سؤال برانگيز بود، زماني كه كتاب در اوايل دهه     مي
قدرت و عظمـت اروپـا انتـشار يافـت، آثـار ايـن اكتـشافِ مؤلـف بـسيار عميـق و              

  .وان و موضوع كتاب غافلگير شدنددار بود و بسياري از مردم با عن ريشه

                                           
انجام  ميالدي 1944 ميالدي است و تأليف كتاب در سال 1914مؤلف، متولد سال  -)1(

  .پذيرفته است
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خواند، نـاگزير بـه حقيقـت      با اين عنوان غير منتظره هركس كتاب مزبور را مي         
ي علمـي و      ي نگارش خويش روحيه     كند، زيرا مؤلف در شيوه      موجود اعتراف مي  

كند و در يك آن، هم اديب است و  ي يك دعوتگر توانا را يكجا جمع مي  روحيه
است و هم معلم واقع بين و بـدين طريـق در دل طبقـات               هم مؤرخ، هم پزوهشگر     

گـذارد، محقـق توانـاي جهـان          مختلف و افكار گوناگون تأثيرش را بـر جـاي مـي           
نظيـر    در مقدمه اش بر اين كتاب، به اين وحدت بي         /سيد قطب   اسالم، شهيد   
  :گويد كند و مي هاي متعدد در ساختار وجودي مؤلف، اشاره مي بين توانايي

كنـد، بلكـه حقـايق عينـي را           فاً به تحريك وجدان ديني اكتفا نمـي       مؤلف صر «
نمايد و عادالنـه   انتخاب و آنها را بر نظر و حس، عقل و وجدان همزمان عرضه مي     

پـردازد و در      و روشنگرانه به بررسـي رخـدادهاي تـاريخي و ابهامـات حاضـر مـي               
دهـد،   ر مي ي مورد بحث خويش، حق و واقعيت، منطق و ضمير را حاكم قرا              قضيه

ايد كه بدون هر نوع توجيه و تأويل و زور يا تزوير در مقدمات يـا   چنين به نظر مي   
كند، و اين است مزيت و  ي نظرش جانبداري مي نتايج، تمام شواهد از وي و قضيه     

  .»ويژگي اين كتاب
ف مؤلف بوده و تا آن زمان جهـان از وي  اين كتاب ضمن اين كه نخستين تألي  

ست، بعد از نخسين چاپش توسط انجمن نشر و ترجمه در قـاهره،            شناخت نداشته ا  
بزرگترين نويسندگان و اديبـان جهـان غـرب بـه تمجيـد كتـاب و معرفـي مؤلـف                    

ترين دليل بر تأثير عميق موضوعِ كتـاب و شايـستگي             پرداختند، و اين خود بزرگ    
مـرز  يابـد كـه از        هاي قانوني و غير قانوني چنان افزايش مـي          آن است، سپس چاپ   
شود،  ي دنيا ترجمه مي  هاي پيشرفته و زنده     گذرد و به تمام زبان      پنجاه نوبت هم مي   
دهند، و در     ها در جهان عرب و غرب كتاب را مورد توجه قرار مي             اساتيد دانشگاه 

  .كنند ي آن اظهار نظر مي باره
ي اصول ديـن در دانـشگاه          استاد دانشكده  محمد يوسف موسي  استاد دكتر   
  :گويد قدمه اش بر كتاب مياألزهر در م

زماني كه اولين چاپ كتاب به باز آمد، در كمتر از يـك روز آن را بـه پايـان           «
ي پايـاني آن بعـد از ايـن كـه از              ي آن شـدم كـه در صـفحه          رساندم و چنان شيفته   
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خواندن اين كتا بر هر مسلماني كـه در راسـتاي       : خواندنش فارغ شدم چنين نوشتم    
  .»كند، فرض است ش ميبازگشت عظمت اسالم تال

  :گويد  رييس بخش خاورميانه در دانشگاه لندن ميبكنگهامدكتر 
  .»اين كتاب براي نسل جديد مسلمانان بهترين نمونه و سند تاريخي است«

هــاي انگليــسي   از دانــشگاه كمبــريج در ييــك از مجلــهســارجنتپروفــسور 
  :نويسد مي
كـردم    بـود، پيـشنهاد مـي       يهـا مـ     اگر در بريتانيا جهت ممانعت از چاپ كتـاب        «

جلوي چاپ اين كتاب گرفته شود، زيـرا ايـن كتـاب تمـدن غـرب را زيـر سـؤال                     
  .»برد مي

خوانـد   گذرد، هركس آن را مي     هاست از چاپ كتاب مي      با وجود اين كه سال    
كنـد   شود، و در عين حال احـساس نيـاز مـي    كند و دردمند مي احساس حسرت مي 

، علت اين شيفتگيِ تـوأم بـا درد و حـسرت ايـن              كه چندين مرتبه كتاب را بخواند     
اي كـه     هاي حـساس انگـشت گذاشـته و بـراي آن مرحلـه              است كه مؤلف بر نكته    

هـايي    هاي مختلف گذرانده، تمـدن      ي تمدن   جهان اسالم با گذشت تاريخ در سايه      
هـاي ديگـري روي    كه سالياني طول كشيدند و سپس فرو پاشيدند و مجدداً تمـدن       

هـا   اي كه اين تمدن    باره سقوط نمودند، ضمن برمالنمودن بدبختي     كار آمدند و دو   
هاي انـساني نيـاز      براي انسانيت به ارمغان آورده بودند، و شديداً به اخالق و ارزش           

هـا مـشاهده      كند، زيرا در پرتـو اينگونـه تمـدن          داشتند، درد و راه عالج را بيان مي       
وقش پايمال گرديـده و آزادي  شود كه انسان شديداً مورد ستم قرار گرفته، حق          مي

اش سلب شده است و بسا اوقات به اسم دين، يا خدايان و يا قدرت آتش و آهن،              
ترين جايگاه انساني محروم  اي در خدمت آقايان درآمده و از كوچك به سان برده 

گرديده است، زيرا انسان در برخي از مراحل تاريخ چنان دچار غرور و سركـشي                
ي خدايي قرار داده كه جهت مصلحت فـردي   را به مثابهگرديده است كه خودش   

  .پردازد يا افرادي به تشريع قوانين مي
زد و او  ي همنوعش دست و پا مـي  هاي متمادي گذشت و انسان زير سلطه     سال

گرفت، اينجا بود كه اين نوع     خواست از وي كار مي      هروقت و به هر شكل كه مي      
هايي كـه در ساختارشـان    ت و ناهنجاريها به سبب وجود مشكال     ها و سيستم    تمدن
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ي  شـده  كرد و از قوانين حريـف  بود و به سبب ظلمي كه انسان بر برادر خويش مي         
  .آسماني فاصله گرفته بود، يكي بعد از ديگري سقوط كردند
هـا و اصـول اخالقـي     سرانجام اسالم با فرامين انساني و قوانين آسماني و ارزش      

ي بشريت از لجنزاري كه در آن سـقوط     هندهد  ، نجات �اش توسط رسول خدا     
  .كرده بود، آمد
 بـه نـشر پيـامش پرداخـت، او را جوانـاني مـؤمن، مجاهـد و غيـور                    �محمد  
كردند، كساني كه مرگ را در راه حق دوسـت داشـتند و در راه نـشر                 همراهي مي 

ونه رسالتي كه به آن ايمان آورده بودند و در راه نشر تعاليم، سنن و مبادي كه اينگ    
انسان هركجا باشد انسان است، ايـن و آن در حقـوق و تكـاليف هـيچ              : داد  پيام مي 

تفاوتي ندارد، خون، رنگ و جنس هيچ امتيازي را در بر نـدارد، همگـي فرزنـدان      
  .شان را فدا كردند آدم هستيم و آدم از خاك هست، جان و مال

از بـين رفـتن   اينجا بود كه انسان به ارزشش پي برد و جهت گسترش عدالت و       
ظلم و اين كه انسان اقاي خودش باشد، رسالتي را آغاز كرد كه انجام آن بر عهده  

  .اش واجب بود
دعوت اسالمي به رهبري جواناني با ايمان انتـشار يافـت، شـرق و غـرب را در                  

هايي  نورديد، اسالم با انتشار عدل در گوشه و كنار جهان به حركت درآمد و ملت 
حض گرديده بودند، به سوي اسـالم دويدنـد و بـا پـذيرفتن              كه مغلوب جاهليت م   

تمدن اسـالمي بـه پيـشرفت قابـل     . دين خدا گروه گروه به صف مسلمانان پيوستند       
هاي متوالي تحـت     ي خويش قرن    توجهي دست يافت و جهان را با اصول پسنديده        

پوشش قرار داد، آسايش و امنيت، عدالت و انصاف، برابري و بـرادري بـه خـاطر                 
ضاي خدا همه جا را فرا گرفت و همه در راستاي يـك هـدف واضـح و روشـن                   ر

  .كردند كه به اهتزاز در آوردن پرچم اسالم بود، انجام وظيفه مي
پـردازد كـه بـر        سپس مؤلف در اين كتاب به بيان كيفيت شكست مسلمانان مي          

 از گرفتن از دين و منهج درست اسالمي و تقليـد  انگاري و فاصله  اثر سستي و سهل   
شان را بـر جهـان از         ديگران و كنارگذاشتن اصول و مبادي اسالمي، چگونه تسلط        

  .شان به مرور زمان رو به كاهش رفت دست دادند و قلمرو حكومت
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پـردازد كـه بـا سـكوت          بعد از آن مؤلف با سوز و گداز به بيـان خـسارتي مـي              
ي طبيعي ، با اين توضيح كه اصل سقوط و حركت در زندگآن شدمسلمانان دچار 

گيـرد و اگـر       است، هرگاه امتي از صحنه كنار رفت، امتي ديگـر جـاي آن را مـي               
كند و همينطـور اگـر تمـدني       فرمانروايي سقوط كرد، كسي ديگر جايش را پر مي        

كنـد، امـا فروپاشـي تمـدن اسـالمي       فرو پاشيد تمدني ديگر به جايش قد علـم مـي        
از آن روز است كه جهان غرب       مصيبتي است كه هرگز قابل جبران نيست و دقيقاً          

برد، بعيد نيست كه به سـبب         سرگردان شد و بشريت همچنان در بدبختي به سر مي         
تعصب اروپايي و به سبب انحطاط اخالقي و فقدان الگوهاي بشري كـه در اسـالم            
وجود داشت، بشريت همچنان در بدبختي و فالكت بـاقي مانـد، اكنـون مـا شـاهد             

هستيم كه چشم انـسان را بـا درخـشش خـود خيـره              تمدن اروپايي و مادي محض      
. گردانيده است، اما چون فاقـد اخالقيـات و روحيـات اسـت، تهـي از روح اسـت                  

ي حركت داشته باشند، مشروط بـه بازگـشت           مسلمانان اگر اراده  : افزايد  مؤلف مي 
به منابع اصيل، بازگشت به دين خدا، اعتماد به نفس، بازگشت به سيرت پيشگامان              

، بازگشت به سيرت مؤمنان مجاهد بعد از يـاران   � تحت رهبري محمد     نخستين
رسول اهللا، كساني كـه بـه ديـن، ميـراث فرهنگـي و بـه خويـشتن خـويش افتخـار                      

رويـد،    ي در آن مـي      كردند، مسلمانان با چنين بازگشتي توانايي دارند از عهـده           مي
هـاي     انگيـزه  منبعي كه در آن عزت، جهاد و عمل وجود دارد، منبعي كـه همـواره              

آوري، پيشرفت، اعتماد به خود و ميراث فرهنگي، سـيرت            جهادي، حب عمل، فن   
مردان بـزرگ اسـالمي، فرمانـدهان، حاكمـان و مجاهـدان برحـق، از آن تـراوش                  

  .كند مي
هـاي زيبـايي از آثـار اسـالم حقيقـي در وجـود اصـحاب،                  مؤلف به بيان گوشه   
مؤلف از جاهليت كه در برابـر تربيـت         پردازد، همينطور     مسلمانان و تمام جهان مي    

  .نويسد ديني و نبوي به دفاع از خويش پرداخت مي
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  هايي از مطالب شگرف كتاب گوشه

 � ��� ���� ������� � �� ���:� 

ها گشوده شد، پيامبر نخستين جهـادش را بـا آنهـا انجـام           در پي آن تمام گروه    «
اد جديـدي نبـود، در اولـين معركـه     داد و بعد از آن براي هر امر و نهيي نياز به جه        

ها پيروزي از آن اسـالم   اسالم بر جاهليت پيروز گرديد و بعد از آن در تمام صحنه  
بود، آنها همگي با تمام وجود با ظاهر و باطن، دل و جان بـه اسـالم گرويدنـد، بـا                     

شدن هدايت، هيچگاه به مخالفت پيامبر نپرداختند، هرگاه پيامبر امر و نهيـي               روشن
كرد، آنان از خود اختيار نداشتند و از قـضاوت رسـول خـدا در تنگنـا         صادر مي  را

هايي را كه احياناً مرتكـب شـده بودنـد، بـه پيـامبر بـازگو                گرفتند، خيانت   قرار نمي 
شــدند كــه موجــب حــدي گرديــده بــود،  كردنــد، اگــر مرتكــب لغزشــي مــي مــي
، آيـات تحـريم   نمودنـد   هايشان را جهت اجراي حد خدمت پيامبر عرضـه مـي            بدن

شـان بـود، دسـتور خـدا بـين            هاي لبريز از شراب در كف       شراب نازل گرديد، جام   
هـاي لبريـز از شـراب و لبهـاي مـشتاق و جگرهـاي افروختـه، حايـل گرديـد،               جام
  .هاي مدينه شراب جاري گرديد هاي شراب شكسته شد و در كوچه خم

اي نمانـد و      بهـره شـان     هنگامي كه از وجودشان براي شيطان و حتي براي نفس         
كردند و در دنيا مردان آخرت و         چنان از خود داد كشيدند كه با ديگران چنين مي         

كرد و نـه نعمتـي    در اين روز مردان فردا گرديدند، نه مصيبتي آنان را سراسيمه مي       
گردانيد و نه توانگري آنـان   داشت، نه فقر آنان را مشغول مي        آنان را به غرور وامي    

گردانيد و نه قدرت آنان را سبك         ، نه تجارت آنان را غافل مي      نمود  را سركش مي  
ي فساد و غرور نداشـتند و بـراي مردمـان معيـار درسـت       نمود، و در زمين اراده   مي

سنجش قرار گرفتند، برپاكنندگان عدل و شهادت دهنـدگان حـق بودنـد، اگرچـه             
نگـاه بـود كـه    شـد، آ    شان تمام مـي     عليه خودشان و عليه پدران و مادران يا بستگان        

ي عـصمت بـشريت و        هاي آنان مسخر گردانيد و آنان مايه        پهناي زمين را زير گام    
حفاظت جهان و دعوتگران به سوي دين خدا گرديدند و پيامبر خدا آنان را جهت 
انجام وظيفه اش جانشين خود گردانيد و خود با چـشمي روشـن از جانـب امـت و         

  .»رسالتش، به رفيق اعلي پيوست
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  رين انقالبي كه در تاريخ بشريت پديد آمدت شگرف
 در آن جامعـه پديـد آورد،   �استاد ندوي از وجود انقالبي كه رسـول خـدا      

  :گويد چنين مي
انگيز بود، در سرعتش، عمقش، فراگيـري   اين انقالب در تمام ابعادش شگفت  «

  .»و وسعتش، همينطور در وضوح و روشني اش
دهـد و     ها توضيح مي     اخالق و گرايش   سپس استاد تأثيرات ايمان صحيح را در      

هـايي از نكـوهش وجـدان را كـه بـه شـهادت علـم اخـالق و                     به اين منظور نمونـه    
ها و خطاهاي انساني اسـت، بيـان          ترين عامل در بازآمدن از لغزش       روانشناسي قوي 

  .نمايد مي
 آمـد و همينطـور مـاعز اسـلمي، هـردو بـه       �زن غامديه خدمت رسول خدا     

شدن از لـوث      شده بودند اعتراف داشتند و هريكي جهت پاك       گناهي كه مرتكب    
گناه خواستار اجراي حد الهي بود، سپس مؤلف به بيان استقامت در برابر شـهوات      

نظيـر و   توجهي به مظاهر پوچ دنيـا، شـجاعت بـي         و اميال نفساني، بزرگ منشي، بي     
ه بندگي حقيرداشتن زندگي، و اين كه چگونه اين جامعه توانست از خودخواهي ب  

  .پردازد متحول گردد، مي
  
  ي اسالمي جامعه

 آن �گويد كه رسول خـدا   اي اسالمي سخن مي استاد ندوي از چنان جامعه 
را با تربيت حيكانه اش پديد آورده و انحرافات زندگي را در اين جامعـه چنـان از    
بين برده است كه مردم همه اعضاي يك خانواده گرديدند، پدرشان آدم و آدم از    

از . بـا تقـوا   خاك است، نه عربي بر عجمي و نه عجمي بر عربي برتري دارد، جـز                
0���12 �/.�� ��� ���- )��� «ي نوپـاي اسـالمي اسـت كـه        اصول مشهور در اين جامعـه      2 2 3 2 1 2 3 2

4�56�(7.12 ي    هر فرد در جامعه    .»كسي كه به خاطر عصبيت قومي بميرد از ما نيست         «؛  »2
در جهـت معـصيت     . ؤوليتش پاسخگوسـت  اسالمي مـسؤول اسـت و در برابـر مـس          

خالف از هيچ مخلوقي هرچند حاكم و سلطان باشد اطاعت جايز نيـست، امـوال و            
ي گواراي ملوك و امرا بود و در بـين سـرمايه داران               هايي كه تاكنون لقمه     دارايي

در حال چرخش بود، مال خدا گرديد كه جز در جهت مشروع جاي يدگر هزينـه            
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همينطور مؤلـف  . معه جايگاه پيامبر در جان و دل قرار گرفتشوند، در اين جا   نمي
ــه ــگفتي   نمون ــتگي و ش ــت و از خودگذش ــادر از محب ــايي ن ــت و   ه ــايي از اطاع ه

فرمانبرداري و اين كه پيامبر چگونه مواد خام جاهلي را به عجايب انـساني تبـديل                
  .كند كرد، بيان مي

مــسلمانان ســخن هــاي حكــام  مؤلــف از دوران زعامــت اســالمي و از ويژگــي
گويد كه آنها داراي كتابي آسماني و شريعتي الهي بودند، آنهـا بـه هـيچ وجـه             مي

اي خـاص نبودنـد كـه صـرفاً جهـت مـصلحت و                خدمتگزاران نژاد، ملت و منطقـه     
ي چنـين حكـامي بـود كـه      آسايش آن نژاد و ملت و منطقه تالش كننـد، در سـايه         

: افزايد مند شوند، مؤلف مي مت بهرهها توانستند از دين، علم، فرهنگ و حكو         ملت
انسان داراي جسم و روح، عل و قلب، عواطف و جوارح است، هرگـز مـوزون و                 

رسد، مگر اين كه تمام اين نيروها به رشـد درخـورِ              همĤهنگ به رشد و تعالي نمي     
خودشان دست يابند و زماني تحققِ تمدني صالح ممكن خواهد بـود كـه محيطـي                

و جسماني پديد آيد كه انسان با سهولت تمام بتواند به كمال ديني، اخالقي، عقلي 
انساني خويش برسد، سپس نويسنده به بيان دوران خالفت راشده و تـأثير زعامـت            
اسالمي در زنگي و همينطور به بيان تمدن اسالمي و تـأثير عميـق آن در تمـايالت           

ر آگاهانه متحول عقل و سرشت مردمان آگاهانه و غي: افزايد پردازد و مي بشري مي
هـا   هـا و درون انـسان     شد، مبادي و حقايق اسالم بـه اعمـاق دل           و از اسالم متأثر مي    

گـشت و معيارهـاي قـديمي     نمـود و ارزش اشـيا در نظـر مـردم متغيـر مـي        نفوذ مي 
  .داد شان را به معيارهاي جديد مي جاي

كنـد و بـه تـشريح     سپس مؤلف از وقوع انحطاط در حيات اسـالمي بحـث مـي        
پردازد كه در زندگي اسالمي پديد آمد؛ از آن جمله جـدايي ديـن                حفريفاتي مي ت

هاي سياسي در وجود حكمرانان، نمايندگي نادرسـت حكـام از             از سياست، انگيزه  
هـا، خرافـات شـايع در         هـا، بـدعت     اسالم، عدم توجه به علو تجربي مفيد، گمراهي       

 نابـسامان را و بهبوديـافتن       جامعه، و سپس به بيان نپذيرفتن مسلمانان ايـن وضـعيت          
اوضاع جهان اسالم در قرن ششم و بعد از آن عدم رهبري صحيح در جهان اسالم                

  .پردازد بعد از صالح الدين ايوبي و فروپاشي كاخ قدرت اسالمي، مي
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سپس استاد ندوي نقش حكومت عثماني در زنـدگي اسـالمي را مـورد بحـث                
هـا    بردن شاخص   استعمار جهت از بين   كنيم    دهد، اينجاست كه مالحظه مي      قرار مي 

بندد و اين حكومت را براي مسلمانان بـه        و آثار حكومت عثماني، چگونه كمر مي      
ها حكومتي استعماري شبيه استعمار انگليس، فرانسه و ايتاليا معرفي  خصوص عرب

نمايـد، اسـتعمار بـه ايـن منظـور دسـت بـه شـايعه پراكنـي زد و هرجـا از ظلـم                           مي
هـا پرچمـدار      ها تبليغات كرد، اين در حـالي بـود كـه عثمـاني              ه عرب ها علي   عثماني

خالفت اسالمي بودند و در مقاطع طوالني از اسالم دفـاع كردنـد، البتـه در اواخـر             
هـا   برخي از حكام عثماني به ظلم روي آورد بودند، اما بديهي بود كه نه تنها عرب  

 نـدوي هنگـامي كـه از        اسـتاد . شـد   ها هم ظلم مـي      تحت ظلم بودند، بلكه بر ترك     
شان در زندگي اسـالمي بـه خـصوص از پيـشرفت              دوران حكومت عثماني و نقش    

هـاي ملـت تـرك كـه ذيـالً بيـان              چشمگير محمد فاتح در فنون نظـامي و ويژگـي         
  .كند شان ادا مي نمايد، نهايت انصاف را در حق شود، بحث مي مي

 پرجنـب و جـوش و   آنهـا ملتـي بودنـد   : گويد ها مي   استاد ندوي در مورد ترك    
حماسي، داراي روح جهادي، سالم از هـر نـوع بيمـاري اخالقـي و اجتمـاعي كـه                   

هاي اسالمي در شرق و غرب به آن مبتال شدند، آنها از چنـان قـدرت            معموالً امت 
ي مادي و روحـي اسـالم را بـر            تمكين سلطه نظامي برخوردار بودند كه يقيناً توان       
ي اسالمي را در اختيار داشتند و بر آسيا و اروپا           جهان داشتند و بهترين مركز رهبر     

كامالً اشراف داشتند، استاد ندوي در مورد آنها حق انصاف را ادا كرده و جايگاه               
حقيق آنها را نسبت به جهان االم دقيقاً روشن نموده است، استاد ندوي در پـي آن                 

ــه   ــيح مرحل ــه توض ــرك  ب ــاط ت ــاً     ي انحط ــنعت و اساس ــم، ص ــالق، عل ــا در اخ ه
  .پردازد ماندگي مسلمانان در امور زندگي و فنون نظامي مي واپس

هـاي    سپس استاد ندوي به تشريح طبيعـت تمـدن غربـي و تـاريخش، شـاخص               
هـا و خـسارت    تمدن يونـاني و رومـي، انحطـاط اخالقـي در روم، پيـروزي رومـي            
ها، تأثير رهبانيـت      مسيحيت در حكومتش، رهبانيت لگام گسيخته و عجايب راهب        

بند و بار،  ها، ناتوانايي رهبانيت از ايجاد اصالحات در ماديت بي خالق اروپاييدر ا 
هـا و امپراتورهـا، بـدبختي اروپـا توسـط علمـاي               فساد در مراكز ديني، رقابت پاپ     
هاي ديني، سـتم كليـسا بـر علـم و دانـشمندان،               ديني، خيانت علماي دين بر كتاب     
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 دوران اخيـر، مظـاهر طبيعـت        تمايل غرب به ماديت محض و رسـوايي ماديـت در          
ي داروين و آثار      هاي روحي و علمي، نظريه      مادي حركت مادي در اروپا، اهداف     

: گويـد  پـردازد و مـي   آن در فرهنگ و افكار و تعصبات نژادي و ملي در اروپا مـي      
  .شكست كليسا سبب تقويت تعصبات نژادي و ملي در اروپا شد

آورد و بـه   مي بحث به ميـان مـي  گرايي به كشورهاي اسال  سپس از سرايت ملي   
هـاي نـژادي    كـردن مـشكل جنـگ و تـنش     توضيح راه حل اسالمي جهت برطرف   

كنـد و     هـاي غـرب در كـشورهاي اسـالمي بحـث مـي              پردازد و از چشمداشت     مي
  .اروپا به سوي خودكشي در حركت است: گويد مي

ا بـاهم  آري، اروپا اختراعات و اكتشافات را ياد گرفت، اما وسايل و اهـداف ر          
درآميخت و قطعاً قـدرت و اخـالق در اروپـا هماهنـگ نيـستند، اروپاييـان داراي                   

گيرنـد   هايي كودكانه هستند و دارند اموري را فرا مي   هايي خداگونه و عقل     قدرت
هـاي    كه برايشان خسارت بـار اسـت نـه سـودمند، و سـپس پيامـدهاي سـوء بمـب                   

تاً خبيـث باشـد ثمـره اش نيـز          آنچـه اصـال   : گويـد   دهد و مي    اي را توضيح مي     هسته
�: #( �89�«: همانگونه خواهد بود;< ) =5� >?�� @#2 1 2 31 1A A 2 A2 2 1 . .«.  

هايي كه اسـتعمار اروپـايي بـه انـسانيت و معنويـت وارد       استاد ندوي از مصيبت 
كرده و در پي آن احساسات و عواطف دينـي مـسلمانان از بـين رفتـه و جـايش را          

كـن و     نـد و بـاري در اخـالق گرفتـه اسـت، بحـث مـي               ب  طغيان ماده و معـده و بـي       
هاي خوني و  ي كنوني خودش را از ارتباطات خانوادگي و قرابت      جامعه: گويد  مي

اصول اخالقي با جايگزين كردن تنظيمات اجتماعي و ملي كه بر خطوط سياسـي،         
نياز گردانيـده اسـت و تـا زمـاني كـه افـراد در          صنعتي و اقتصادي استوار است، بي     

ي مدني كه توسط جامعه افراد را محصور كرده است، قرار داشـته باشـند در               رهداي
  .اي چگونگي برخورد فرزند با پدر يا زن با شوهر هيچ اهميتي ندارد چنين جامعه

  
  اسالم و رهبري جهان

در عصر فعلي، جهان بنابر عواملي قهري به سوي جاهليـت در حركـت اسـت؛                
به جاهليت مادي محض شـده و از هـر نـوع        نخست اين كه اروپاي مسيحي تبديل       

تعليمات روحبخش، فضايل اخالقي و اصول انساني درآمده است و جز به ذلت و              
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منفعت مادي، در زندگي سياسي به زور و غلبه، در زندگي اجتماعي به نژادپرستي      
انديـشد و تنهـا بـه سـبب قـدرت             بيش از حد و قوميت ظالمانه به چيزي ديگر نمي         

ها و  يلي خشمگين تبديل گرديده است كه ضعيفان را پايمال و انسانمادي اش به ف  
ي زندگي  كنار رفتن مسلمانان از صحنه گرداند، از طرفي با محصوالت را نابود مي
شان  ها و همينطور با كوتاهي شان از رهبري جهان و امامت ملت و با فروگذاركردن

گرفته و در رهبري جهان جانشين      ها را به دست       در امر دين و دنيا، اروپا مهار ملت       
مسلمانان گرديده و بدين طريق جهان به صورت قطاري سريع السير درآمده است             
كه لوكوموتيوِ جاهليتِ مادي آن را به سوي مقصدي نامعلوم به حركـت درآورده         

هـاي ديگـر سـوار بـر ايـن قطارنـد و از خـود هـيچ          است و مسلمانان هماننـد ملـت      
ي اروپـايي بـر كـل جهـان حـاكم گرديـده        اين شكل فلـسفه  و به  ،اختياري ندارند 

  .است
  

  به نظر شما راه حل اين بحران چيست؟
  :دهد پرسشي است كه حضرت استاد ندوي پاسخش را اينگونه مي

امدن از ايـن بحـران وجـود دارد، تحـول رهبـري       تنها راه حلي كه جهت بيرون 
و گنهكـار، دسـتي كـه       كردن زمام زندگي است، از دسـت نـاتوان            جهاني و منتقل  

شكي نيست كـه    . گناه  شديداً وظيفه اش را بد انجام داده است، به دستي توانا و بي            
مسلمانان با تمام كمبودهايي كه دارند بازهم پناهگاه بشريت و امت آينده هـستند،          

هـا را بـر    امتي كه دينش او را واداشته است تا بر حركت جهان نظارت كند و ملت      
شـان محاسـبه كنـد و آنهـا را بـه طـرف فـضيلت، تقـوا،                    مايالتاخالق، اعمال و ت   

سعادت دنيا و آخرت رهنمون شود و بين آنها و جهنمـي كـه نـاگزير بـه سـوي او            
  .درحركتند، حايل گردد

جهان اسالم هرگز به نخواهد خاست، مگر با رسـالتي كـه مؤسـس آن رسـول                 
و آن . ي در راه آن    به وي سپرده است و با ايمان به آن رسالت و فداكار            �خدا  

تر، بهتر و امنيت      رسالتي است توانا، روشن و درخشان، جهان تاكنون رسالتي عادل         
تر از آن براي جهانيان نديـده اسـت، آن رسـالت، دعـوت بـه سـوي خـدا و                      بخش

 رسول و ايمان به روز آخرت است و در اين مسير آمادگي كامل روحـي، حتمـي                
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گـرفتن از ايمـان،     رمز قدرت مؤمن، كمـك   والزامي است، نبايد فراموش كنيم كه     
  .گرفتن دنيا، اجتناب از شهوات، شوق به شهادت و عشق به بهشت است ناديده

تواننـد    دو نيـروي بـزرگ هـستند كـه مـي      �قرآنكريم و سيرت رسول خدا      
شعله ي حماسه و ايمان را در جهان اسالم برافروزند و عليه عصر جـاهلي انقالبـي                 

ي مـسلمان، امتـي نوپـا، سراسـر           و از امت شكست خودره    بس بزرگ پديد آورند     
  .هاي ستمگر، به وجود آورند حماسه و غيرت و خشمگين بر جاهليت و نظام

هاي الزم را جهت  بر جهان اسالم است كه در آمادگي رزمي و صنعتي، برتري
گرفتن رهبـري جهـان و تحقـق بخـشيدن رسـالت خـويش در ايـن جهـان          به دست 

ي تـازه و علمـي، سـازگار بـا رسـالت           بنابراين، وجود برنامه   .سرگردان كسب كند  
باشد و قابل مالحظه است كـه مـسلمانانِ           اسالم و استقالل آموزشي، از مهمات مي      

شــان در زنــدگي مــسلمانان و  هــا را جهــت اداي نقــش غيــر عــرب همــواره عــرب
  :فرمايند استاد در اين مورد مي. خوانند شان به راه راست فرا مي راهنمايي

هـايي اسـت كـه بزرگتـرين نقـش را در            جهان عرب از آنجايي كه موطن امت      
ي سياسي جهان برخـوردار اسـت، از          تاريخ بشر داشتند، از اهميتي بزرگ در نقشه       

 روح جهان عرب، ايمان قدرتِ جهان عرب و فداكاريِ جوانان       �طرفي محمد   
راف و تفـاوت   مبـارزه بـا اسـ     . رسـاند   عرب، پلي است كه بشريت را به سعادت مي        

عميق بين غني و فقير، درآمدن از انواع تبعيضات، ايجاد بيداري و آگاهي در تمام        
  .افراد امت مسلمان، از مواردي است كه ناگزير بايد تحقق يابند

هـا، موقعيـت مهـم جغرافيـايي و           جهان عرب با توجه بـه اسـتعدادها و شـاخص          
  .سالم را به عهده گيرداهميت سياسي اش توان آن را دارد كه رهبري جهان ا

اين است رهبري جهان كه با بعثـت        : فرمايد  در پايان اين كتاب استاد ندوي مي      
ها بايد شديداً از آن محافظـت كننـد و در هـيچ                فراهم گرديد و عرب    �محمد  

ها و ارواح است نه       ي اين رهبري بيشتر بر قلب       شرايطي از آن فاصله نگيرند، سلطه     
گـرفتن و مبنـا       زمند اخالص در دعوت اسالمي، به آغـوش       بر اجسام و اين خود نيا     

قراردادن آن و از خود گذشتگي در راه آن است و همينطور ترجيح منهج اسالمي     
بر تمام مناهج زندگي، توأم با يقين كامل كـه ايـن مـنهج، مـنهج الهـي اسـت و بـا              



    

 

    
  

 

 

        ��27   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

 پيشرفت زمان و تحوالت علمي هرگز قابل تغيير و تبـديل نيـست و بـه هـيچ وجـه                  
  .ضعف و فروپاشي در آن راه ندارد

آنچه گذشت جمالتي بود نارسا، جهت معرفي اين كتاب ارزشمند كه بعـد از              
كسب اجازه از استاد و مربي ام، مؤلف اين كتاب حضرت اسـتاد سـيد ابوالحـسن                 

سـرزميني كـه همـواره    علي الحسني الندوي براي چاپ در سـرزمين شـام نوشـتم؛           
تـرين روزهـا از ايـام عمـرش را در آن              ترين و شـيرين   مورد محبت استاد بوده و به     

كرد، خداوند، بنده و تمام  سرزمين گذرانده است و هميشه از آن ايام ذكر خير مي  
و . منـد گردانـد   هاي استاد بزرگ و مربي جليل القـدر بهـره    مسلمانان را از كوشش   

ردانـد و   كننده، ناشر و مصحح را در راه خدمت به اسالم و مسلمانان موفق گ               چاپ
شدن اسـالم و مـسلمانان از فـضايل، كمـاالت و      مند بر طول عمر مؤلف جهت بهره   


� ��/��B ���($ ����5" : آثارش بيفزايد �� 8��� ��8�C ��( �� ��D$ 4/���$ 8���� �$
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  سرگذشت كتاب به قلم نويسنده
 "5����D$ "����B �����($ ������F� "�'���CG �����( HI������$ JI6�����$ ��������	�� KG � 8�������
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باري، شايد تعداد زيادي از خوانندگان اطـالع نداشـته باشـند كـه ايـن كتـاب                  

ماني دست به نگارش اين ي آغاز آثار قلمي من بوده است، ز     نختين تأةيف و نقطه   
  .)1(سالگي را پشت سر گذاشته بودم كتاب زدم كه تازه سن سي
تر از آن بود كه فردي چون مـن در چنـين سـني، در                 يقيناً كتاب به مراتب مهم    

كشوري دور از مركز ادبيات و فرهنگ زبان عربي، به تأليف آن اقدام نمايد؛ زيرا              
تحـصيالتم را  هند بزرگ شده بـودم و در    هندمن در هند به دنيا آمده بودم، در         

.  موفـق نـشده بـودم     هنـد سپري نموده بودم و تا آن وقت به هيچ سفري خارج از             
نخستين سفر مباركي كـه خداونـد بـه مـن تـوفيقش را عنايـت فرمـود، سـفر اداي                     

)  م1947. ( هــ 1366ي حج بود كه سه سال بعـد از تـأليف كتـاب در سـال              فريضه
ت تأليف اين كتاب يك تهور علمي بود كه من نه نامزد آن در حقيق. انجام گرفت

بودم و نه هم آمادگي قبلي اش را داشتم، پرداختن من به چنـين موضـوعي نـوعي                  
جسارت بود و شايسته بود اين موضوع با قلمـي رسـاتر از قلـم مـن و بـا انديـشه و                       

مـا آنچـه را   ي من بررسـي شـود، ا      تر از انديشه و تجربه      تر و طوالني    اي وسيع   تجربه
  .شود خداوند متعال بخواهد، ناگزير همان مي

توانـستم بـرآن چيـره       كـردم و نمـي      در درونم رغبتي مبهم و سمج احساس مـي        
اگـر از خـردم   . كـرد  شوم، گويي فردي داشت براي تأليف اين موضوع وادارم مي     

هايي كه نويـسندگان دارنـد    ها و كفايت    كردم و بر تجارب، توانايي      نظرخواهي مي 
كـردم و بـه كلـي از         كردم، حتماً از اقدام به چنين عملي خـودداري مـي            اعتماد مي 
شدم، شايد اگر موضوع را با يكي از علماي انديشمند   اي منصرف مي    چنين انديشه 

 فـرورفتن  كـرد كـه از   گذاشتم، قطعاً پيشنهاد مي   و نويسندگان بزرگوار در ميان مي     
م، اما خير ايـن بـود كـه بـا كـسي      در چنين كارزاري علمي و فكري خودداري كن      

  :گويد  مي/عالمه اقبال . تبادل نظر نكردم

                                           
  .به نگارش درآمده است)  م1944 – 1945. ( هـ1363 – 1364هاي  كتاب حدود سال -)1(
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خير در اين نيست كه همواره با عقلت مشورت كني، در بعضي از موارد عقل               «
هـاي خطرنـاك، تـرس و خـوف را مجـسم           را كنار بگـذار؛ زيـرا عقـل در صـحنه          

  .»دهد گرداند و در تجارب تلخ، مشورت اجتناب مي مي
گرفتنـد، بـسيار نـادر و          كه در اين موضوع بايد مورد توجه قرار مي         منابع عربي 

اندك بودند، زيرا آن برهه از تاريخ، تقريباً بـا جنـگ جهـاني دوم نزديـك بـود و       
روابط هند با كشورهاي عربي تا حدودي از هم گسسته بود، واردات هند از منـابع       

 مصر، بسيار انـدك     علمي، تاريخي و فرهنگي موجود در كشورهاي عربي به ويژه         
هاي انگليسي و اردو فراوان وجود داشت و در اختيارم  بود، البته مانع علمي به زبان     

هـا    هايي غنـي داشـت، در ايـن كتابخانـه           لكهنو، شهر علم و فرهنگ، كتابخانه     . بود
  المعارف هاي علمـي فـراهم بـود،        ةهاي چاپي انگليسي و داير      جديدترين فراورده 
گـرفتم، از   ها در ارتباط بودم و از آنها كتاب عاريـه مـي    ابخانهمن همواره با اين كت    

از عنايـات و توفيقـات      . كردم  هاي شخصي نيز استفاده مي      تعداد زيادي از كتابخانه   
خداوند متعال در تأليف اين كتاب، اين بود كه به تازگي تاريخ سياسي، اجتماعي، 

ن و به طور گسترده و عميـق   ديني، اخالق، فرهنگي و تمدني اروپا را با دقت فراوا         
مطالعه كرده بودم و موضوع تنش علم و ديـن، كليـسا و دربـار و همچنـين تـاريخ                    
اخالق و تحوالت آن در اروپا و عواملي كه اروپا را به شكلي خاص درآورد و به                 

گيـري و رويكـرد     اين سرنوشـت مـادي دچـارش كـرد، سرنوشـتي كـه در جهـت               
ه و عميق بر جاي گذاشته اسـت، بـه طـور      كشورهاي شرقي و غربي آثاري گسترد     

  .تخصصي مورد تحقيق و بررسي قرار داده بودم
اين اطالعات عالوه بر معلومات وسيعي بود كه پيرامون كشورهاي اسالمي در            

هاي حاكم بر اين مناطق و همينطور تـاريخ           ها، فلسفه   شرق و در باب اديان، جنبش     
هـاي مخـصوص ايـن       از خالل كتـاب   اسالم و مسلمانان، تاريخ عرب در جاهليت،        

موضوع و از خالل اشعار و ادبيات، داشتم و به ويژه در اثر تحصيالت ديني، ادبـي      
 العلماء و ديگـر  ةي بزرگ ندو بودن منابع آن در كتابخانه و تاريخي خودم و فراهم   

ي كه با جنبش ترجمـه و نـشر در    هاي شخصي و با توجه به ارتباط پيوسته        كتابخانه
ي هند داشتم و مطالعاتي كه حاصل ارتباط با مجالت و نشريات پژوهشي            هشبه قار 

  .و علمي روز بود، نسبتاً اين كار برايم آسان شده بود



    

 

    
  

 

 

        ��30   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

همينطور ساختار فكري و روحي متماييز، ايمان به جاودانه بودن رسالت اسـالم     
هاي بشري در طـول تـاريخ و اعتقـاد      در تمام نسل   �و قيادت و پيشوايي محمد      

 نارسايي جدايي ناپذير در ساخت تمدن غرب و طبيعت جوامـع غربـي بـه ويـژه          به
تجسم اين نارسايي در رهبـري غـرب، افـزون بـر معلومـات فـوق بـود، تمـام ايـن                      

، »سيد عبـدالعلي حـسن    «ي تربيت و زحمات برادر بزرگوارم، دكتر          امتيازات نتيجه 
سـالمي و علـوم غربـي      زمان علـوم ا     مدير ندوه العلماء بود، كسي كه ر تحصيل هم        

روز، فهم عميق اسالم و توازن و اعتدال فكري و دوري از هر نوع افراط و تفريط، 
  .نظيري بود الگوي بي

تمام اين عوامل باعث شد تا بتوانم از معلومات متنوع و گـاه متنـاقض خـويش                 
برنـد   ي فكـري بـه سـر مـي        خوانان كه در دوران مراهقـه       كه براي بسياري از كتاب    

مند شوم و به نتـايج مثبـت و مشخـصي دسـت      شود، بهره   شويش ذهني مي  موجب ت 
  :يابم

�.ÏΒ È ÷t/ 7^ ö� sù 5Θ yŠuρ $·Ψ t7 ©9 $TÁÏ9% s{ $ZóÍ←!$y™ tÎ/ Ì�≈¤±= Ïj9 ∩∉∉∪� ]P�/�� :QQ[.  

نوشـانيم كـه از ميـان تفالـه و خـون بيـرون            شير خالص و گوارايي به شما مـي       «
  .»آيد تراود و نوشندگان را خوش مي مي

از سوي ديگر اين عوامول سبب شد تا اعتمادم به صالحيت اسالم در پيشوايي               
 خـاتم  �ها افزايش يابـد و ايمـانم بـه ايـن كـه محمـد        ي زمان و رهبري در همه  

  .النبيين، پيشواي همگان و روشنگر راه است، استوار گردد
جاي ترديد نيست كه من اهميت و خطيربودن موضوع، بضاعت علمي اندك،            

انديشان و ظرافـت و تـازگي         ي كافي، نادربودن دوستان و هم        و عدم تجربه   جواني
كردم؛ اما در حقيقت من نـه تنهـا آزاد نبـودم،              موضوع كتاب را عميقاً احساس مي     

بايد در اين   : گفت  كرد و مي    بلكه مجبور بودم، گويي نجواگري همواره زمزمه مي       
  .موضوع كتابي تدوين شود

ــد   ــب توجــه تع ــل جل ــاب و   يكــي از عل ــن كت ــه اي ــدگان ب ــادي از خوانن اد زي
: انگيزبـودن آن بـراي بـسياري از آنـان، موضـوع تـازه و ابتكـاري آن بـود                     شگفت

  هايي شد؟ جهان با انحطاط مسلمانان متحمل چه زيان
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مگر مسلمانان داراي چنان ارتباطي عميق بـا سرنوشـت بـشر و اوضـاع جهـاني                 
هـا و   نان دچار چـه زيـان  جهان با انحطاط مسلما   : هستند كه بتوان گفـت    

گرفتن رهبـري بـشر چـه          يا اين كه با پيشرفت مسلمانان و به دست         ضايعاتي شد؟ 
  سودي عايد جهانيان خواهد شد؟

مردم قبل از زمان تأليف اين كتاب عادت داشتند، مسلمانان را از حالل تـاريخ               
ون جهان بنگرند، يا اين كه مسلمانان را به عنـوان يـك ملـت معمـولي و امتـي چـ                    

ي كتاب به خود جرأت داد تا از خـط و             هاي ديگر ارزيابي كنند؛ اما نويسنده       امت
 سـنتي تحميـل شـده بـر اغلـب           ي  ي پيشين فراتر رود و از دايره        شده  خطوط ترسيم 

نويسندگان و مؤلفان عرب و عجم درآيد و برآن شود تا جهان را از خالل تـاريخ                 
اوت ايـن دو نگـرش بـا يكـديگر     مسلمانان بررسي كند، بايد توجه داشـت كـه تفـ       

نهايت عميق و ژرف است، يك نگرش، مسلمانان را از خالل تـاريخ جهـان، از      بي
خالل حوادثي كه در جهان روي داده و از خـالل تحـوالتي كـه در تـاريخ پديـد                    

هاي ديگـر بـه    كند، در اين نگرش مسلمانان ملتي بسان ملت       آمده است بررسي مي   
معمـوالً  . بي گـسترده، تـابع جريانـات جهـاني هـستند          آيند كه در چارچو     شمار مي 

فرايند عام فكري و روشن هميشگي تحقيق در گذشته به اين شكل بوده كـه مـثالً                 
مسلمانان به سبب فالن حادثه يا انقـراض فـالن حكومـت متحمـل چـه ضـررهايي                  
شدند؟ يا اين كه مسلمانان به سبب خيزش نوين عرب چه قدر متـضرر گرديدنـد؟      

ب صنعتي بزرگ در غرب، مسلمانان چقدر زيان ديدند؟ با فروشي خالفت          با انقال 
شدن غرب بر اكثـر دژهـا، اسـالم و            عثماني مسلمانان چقدر متضرر شدند؟ با چيره      

مسلمانان چقدر متضرر گشتند، و اساساً مسلمانان با فقر اقتصادي، سياسي و نظامي              
  خويش چقدر زيان ديدند؟

غلـب بـه آن عـادت داشـتند، اينگونـه بـود؛ امـا               ي مرسوم و تقليدي كـه ا        شيوه
هايي كه جهـان   خداوند متعال الهام گَرَم شد و شرح صدرم داد تا پيرامون خسارت 

ي   به سبب انحطاط مسلمانان ديده است بنويسم، انگار مسلمانان نه در يـك منطقـه              
ي سياسي خاص، بلكه در سطح جهان، تنهـا           محدود جغرافيايي و نه در يك منطقه      

  .مل مؤثر و بين المللي در رويدادهاي تمام جهان هستندعا
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تـوان گفـت كـه بـا انحطـاط مـسلمانان، در جهـان         اما اين نكته كه آيا واقعاً مي    
ها و تلفاتي پديد آمد و آيا مـسلمانان واقعـاً در چنـين سـطحي هـستند كـه بـا                  زيان
 شـود؟  ي رهبري جهان، خسارتي متوجه جهـان      شان از صحنه    گرد و بازماندن    عقب

ترسم كه بسياري از نويسندگان مسلمان و داراي مواضـع مهـم و    من بيم دارم و مي 
جاي ترديد نيست كه تحريف تاريخ      . هاي گوناگون، چنين نينديشيده باشند      پيشينه

اي تنگ و به ويژه خود باختگي حاكم بر نسل جديد،             اسالم و بررسي آن از زاويه     
ي مسلمانان را بـا مـسايل جهـان و            ران، قضيه مانع از آن شده تا بسياري از پژوهشگ       

كل بشر پيوند دهند و در نتيجـه چنـين گفتنـد كـه چگونـه امكـان دارد مـسلمانان                     
توانايي رهبري جهان را داشته باشد؟ مسلمانان فقير اند، ضعيف اند، در برابر غرب              
تي محكوم اند و در برابر انقالبات جديد به زانو درآمده انـد، آيـا بـا چنـين وضـعي                   

درست است كه سرنوشت جهان و انجام بشر، بـا سرنوشـت و وضـعيت مـسلمانان                 
  .گره خورده باشد؟ نه، چنين نيست

در آن زمان اكثـر مـردم بـاور نداشـتند كـه مـسلمانان داراي اهميـت و مقـامي                     
اي به خود اجازه دهـد تـا در       متناسب با چنين بحث و پژوهشي هستند و يا نويسنده         

نويـسد و طـي آن ميـزان خـسارت جهـان بـشري و جهـان                 چنين موضوعي كتابي ب   
يقينـاً موضـوع از اهميـت و        . معاصر را بـه سـبب انحطـاط مـسلمانان ارزيـابي كنـد             

حساسيت خاصي برخوردار بود و كاوش در باب آن نـوعي مـاجراجويي و تهـور                
  .علمي بود، اما خداوند متعال نصرتش را دريغ نفرمود

ي تـأليف بـه        كتاب زدم؛ چـرا كـه در زمينـه         يا بيم و دلهره دست به تأليف اين       
آموزي    و ارتباطم با اين زبان ارتباط دانش       )1(كار بودم   خصوص در زبان عربي تازه    
ي زياد از مركز تمدن عربي و علـوم اصـيل اسـالمي بـه        دور افتاده بود كه با فاصله     

در داد كـه آيـا ايـن كتـاب            گاهي اين بيم و ترديد به من دست مـي         . دنيا آمده بود  
  محافل دور دست جهان مسلمان عرب مورد قبول واقع خواهد شد يا نه؟

                                           

، 2، 1 ة الراشدةالقراء«، »1 – 2قصص النبيين لألطفال «ي  البته پيش از اين نويسنده سلسله -)1(
هايي درسي  را نگاشته بود، اما تمام اينها كتاب» 2 و 1مختارات من األدب العربي «و » 3

بودند كه براي فرزندان مسلمان در مدارس ديني هند جهت فراگرفتن زبان عربي، به 
  .نگارش درآمده بودند
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زئيس انجمن ترجمـه و     دكتر احمد امين    فهرست مندرجات كتاب را براي      
ي كشورهاي عربي فرسـتادم،   ي فرهنگي اتحاديه   و نيز رئيس اداره   مصر  تأليف در   
غلـب  توجـه ا فجر اإلسالم و ضحي اإلسـالم    ي    هاي وي به ويژه سلـسله       كتاب

خوانندگان و پژوهشگران را به خود جلب نموده بود و در محافل علمـي انعكـاس             
هايش متأثر و عميقاً آنها را مطالعه كرده بـودم،   من نيز از كتاب   . به سزايي يافته بود   

هاي وي، با اغلب آنها اظهـار توافـق           اي از ديدگاه    در كنار اختالف نظر و نقد پاره      
تمركز روان و همساز آن با طبيعت، سخت مرا تحت          نموده بودم و به ويژه سبك م      

اي علمـي كـه       بدين جهت ترجيح دادم كتابم از چنين مؤسـسه        . تأثير قرار داده بود   
آثار منتشره از آن در خاورميانه ارزش فراوان علمي داشـت، انتـشار يابـد و بـدين                  
جهت جوانان تحصيل كرده و كساني كه به مباحث علمي و تحقيقـات موضـوعي               

قمند هستند، كتاب را مورد توجـه قـرار دهنـد، ايـن در حـالي بـود كـه مـن از                 عال
اي   سرانجام اين چند صفحه كه بيانگر صورت اجمالي كتـاب آن هـم از نوينـسده               

ناشناخته بود كه نه پيش از اين از وي اثري منتشر شده بود و نه كسي سفارش وي                
  .خبر بودم را كرده بود، بي

اي   در اين نامه نمونـه دكتر احمد امين  . دستم رسيد اي به     روزي ناگهان نامه  
موضـوعات  . از كتاب را خواسته بود، مـن نيـز بالفاصـله بخـشي از آن را فرسـتادم         

كتاب و عناوين جانبي آن كه بيانگر محتويات مباحث و مـواد كتـاب بـود، توجـه              
دكتر را به خود جلب نموده بود، امـا از آنجـايي كـه كتـاب از قلـم عـالمي دينـي                    
تراوش كرده بود كه به دور از جهان غرب رشد و ترقي نموده بود، دكتر احتمـال                 
داده بود كه شايد بر نويسنده رنگ ديني و لغوي غالب شـده باشـد؛ درسـت مثـل                   

به اين منظور وي پرسيد كه آيا .  و ديگر مراكز ديني سنتياالزهروضعيت علماي 
ر؟ چـون پاسـخ مثبـت بـود و     مؤلف از منابع خارجي هم استفاده كرده است يا خيـ      
حاصل كرد و ضـمن اظهـار   مؤلف نيز فهرست منابع را فرستاد، دكتر اطمينان قلبي        

ي معنوي، اعالم     ي ادبي و چه از جنبه       ي خويش نسبت به كتاب، چه از جنبه         عالقه
  .نمود كه انجمن چاپ كتاب را تصويب كرده است

 از شـادترين و مـسرت   ي دكتر را دريافت كرد، يكي روزي كه مؤلف اين نامه   
  .ترين روزهاي عمرش بود كه تا امروز آن را فراموش نكرده است بخش
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چند ماهي از اين موضوع گذشت و من از انجـام كتـاب اطالعـي نداشـتم، در                  
براي بار دوم بـه حجـاز مـسافرت         )  م 1950. (ق  . هـ   1369اثاني اين مدت در سال      
فرهنگـستان علمـي    يه و عضو    سفير سور جواد مرابط   نمودم، آنجا نزد استاد     

به همراه  قاهره  اي چاپي از كتاب مواجه شدم، سفير كتاب را از              با نسخه  دمشق،
بـه دسـتش    مـصر   خود آورده بود، وي با استناد به كتاب كه طي مسافرتي تازه از              

داشـت،    ي علماي هنـد ابـراز مـي         افتاده بود، عالقه اش را به عمق و اصالت انديشه         
گويد، عمق مـسرت و    باشد كه دارد با مؤلف كتاب سخن مي     بدون اين كه متوجه   
ي جوان و غير معروف را كه ناگهـان بـا نخـستين اثـر علمـي و       خوشحالي نويسنده 

ي چاپ و نشر انتشار يافتـه،         شود كه از بزرگترين مؤسسه      تأليفي خويش مواجه مي   
  .توان درك كرد به خوبي مي

يتي از سفير گرفت تا دوباره بـه وي         نويسنده، كتاب را براي مطالعه به طور عار       
بر كتاب بار ديگري وي     احمد امين   ي كوتاه دكتر      برگرداند، اما به ناگاه مقدمه    

اي اسالمي    را غافلگير كرد، چرا كه در آن روح و قدرتي را كه مؤلف از نويسنده              
ديد؛ زيرا وي در اظهار نظرش نسبت بـه       انتظار داشت، نمي  احمد امين   در سطح   
  .داري نموده بود ويسنده اش به شدت احتياط و خويشتنكتاب و ن

ي بسيار مهمي نبود؛ آخـر چنـان نيـست            اگرچه بر مؤلف سنگين بود، اما مسئله      
احساس  آوا و هم كه هركس كتابي را معرفي كند، لزوماً با موضوع مندرجاتش هم

ر ي مؤلف همسو و همنظر باشد و از طرفي هـ            خواهد بود، مگر كسي كه با انديشه      
 هم باشـد،    احمد امين اي بزرگ، اگرچه در سطح دكتر         محقق علمي و نويسنده   

ي قيادت  شان از صحنه لزوماً بر اين باور نيست كه با انحطاط مسلمانان و كنار رفتن   
و ارشاد جهاني جهان بشريت با مصيبتي بزرگ دچار شده باشـد، بلكـه ايـن يـك                  

 نيـست تمـام نويـسندگان و    برداشت خاص و تحليـل ويـژه از تـاريخ اسـت و الزم        
احمـد  پژوهشگران در اين نظريه اتفاق نظر داشته باشند، اما خدمت بزرگ دكتر            

بايد توجه  . اي بزرگ، نبايد نديده گرفته شود        در نشر كتاب از چنين مؤسسه      امين
اي كتاب، دكتر چندان مقصر نيست و اين مؤلف كتاب            داشت كه در مورد مقدمه    
داشـت و نبايـد چيـزي را كـه وي از نظـر                ن انتظاري مـي   است كه نبايد از وي چني     

فكري و علمي آماديگ آن را نداشت و شرايط تربيتي و تحصيلي خاصش وي را              
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شايد هم دكتر كه از     . كرد  بر اتخاذ اين تفكر كمك ننموده بود، بر وي تحميل مي          
استادان و پيشكسوتان نسل جديد و از بزرگتـرين اديبـان و نويـسندگان محـسوب                 

شناسـد و     اي كـه وي را نمـي        شود، به خود اجازه نداده بود كـه بـراي نويـسنده             مي
ميهنـان   سطح علمي اش هنوز كامالً مشخص نيست، جايگاهي برتر از آنچه نزد هم    

سان فردا مورد انتقاد قرار گيرد  و دانشمندان كشور خويش دارد، قايل شود و بدين    
ر از قـد و قـامتش، بـر وي پوشـانده            اي بلندتر و ارزشمندت     و بگويند كه دكتر جامه    

  .است
خداوند از وي بگذرد و از جانب مؤلف و خوانندگان به وي بهترين پـاداش را   
عنايت فرمايد، چون او سبب شد كه كتاب به آن دسته از محافل علمي، فرهنگـي                 

هاي منتشرشده از مؤسـسات دينـي چنـدان           و روشنفكري برسد كه اصوالً به كتاب      
  .كنند توجه نمي

دو ماه يـا بيـشتر از چـاپ كتـاب نگذشـته بـود كـه بـراي         .  م1951ي   در ژانويه 
مؤلف سفري به مصر اتفاق افتاد، مؤلف در آنجا پي برد كه كتـاب مـسيرش را در           
محافل علمي و ديني گشوده و چنان مورد قبول قـرار گرفتـه كـه نويـسنده هرگـز                   

ينگونـه بـين تحـصيل    كرد كه در سطح وسيعي ا انتظارش را نداشت و فكر هم نمي     
كردگــان و كــساني كــه قــضاياي اســالم و نهــضت اســالمي را مــورد توجــه قــرار 

 اخوان المـسلمين  در آن زمان حركت     . دهند، خوانده شود و بررسي گردد       مي
گرفت و تا حدودي از فشارها كاسته شده بود، انتشار كتاب        داشت دوباره جان مي   

يا كتاب درسـت بـه موقـع بـه بـازار            در چنين شرايطي، حسن اتفاق جالبي بود، گو       
. آمده بود و همنوا با عواطف، احساسات و دعوت اخوان، راهـش را گـشوده بـود           

زخمي عميـق و خـونين      ////امام حسن البنا     و شهادت    اخوانانحالل حركت   
ي شان گرديـد، بلكـه    بود و اين كتاب نه تنها باعث تسكين خاطر و تقويت روحيه           

نمودند و   علمي بود كه با آن از افكار خويش دفاع ميي سالحي براي آنان به مثابه
براي منبع انرژي شان نيرويي جديد و باري تازه بـود، بـدين جهـت بـود كـه آنـان         

هـاي تربيتـي و       خواندنـد و گذشـته از ايـن در برنامـه            ها مي   كتاب را در بازداشتگاه   
ــد، در دادگــاه  ــن هــا مــي مطالعــاتي خــويش گنجاندن ــد و گذشــته از اي  در خواندن

ها نيز به عباراتش استناد  هاي تربيتي و مطالعاتي خويش گنجاندند، در دادگاه برنامه
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ي شـديد و محبـت زيـاد     ي كتاب نيز با عالقه    كردند، طبيعي بود كه از نويسنده       مي
ي اعتمـاد   ي مهمان، بهترين معرف بود و زمينه      استقبال نمودند، كتابر براي نويسنده    

  .مالً فراهم ساخته بودو تبادل نظر با وي را كا
 در پيشاپيش كساني بود ////سيد قطب ي بزرگ جهان اسالم، استاد   نويسنده

 بـه  سـيد قطـب  . كه از كتاب استقبال نمودنـد و آن را مـورد توجـه قـرار دادنـد       
 نويـسنده   )1(كـرد كـه كتـاب را بخواننـد، روزي             دوستان و شاگردانش توصيه مـي     

ت نمود كه طي آن وي را بـراي شـركت    دريافسيد قطباي از استاد    نامه  دعوت
شد فرا خوانده بود،   برگزار مي »حلوان«اي كه هر جمعه در منزلش در          در جلسه 

گرفت و يـا ايـن    در اين جلسه اغلب مباحث اسالمي مورد بحث و بررسي قرار مي        
دادند، آن روز     كنندگان، گوش فرا مي      قلم يكي از شركت    كه به تلخيص كتابي به    

بـود كـه يكـي از فـارغ التحـصيالن           » مـا ذا خـسر    «ث، كتاب   موضوع مورد بح  
  . خالصه اش كرده بودفؤاد اولدانشگاه 

داشت تالش    داشتني را كه نمادي از گرامي       نويسنده اين دعوت عزيز و دوست     
هايي كه از  ناچيز علمي اش بود، پذيرفت و در اين جلسه شركت كرد و به پرسش             

  .تاب مورد بحث پاسخ گفتي ك وي به عمل آمد به عنوان نويسنده
سـيد قطـب   اينجا بود كه اين انديشه در قلب نويسنه جرقـه زد كـه از اسـتاد             

اي بـر     منـدش، مقدمـه     بخواهد با قلم قوي و ايماني خويش و سبك علمي و هدف           
ي  استاد نيز با كمال ميل و اشتياق اين دعوت را پذيرفت و ان مقدمه. كتاب بنويسد

  .ي تحرير درآورد  كتاب افزود، به رشتهقوي را كه به ارزش و قدرت
 محمـد يوسـف موسـي    در همان زمان استاد بزرگوار و عالم مؤمن، دكتـر           

ــشكده ــأليف و از    اســتاد دان ــشر و ت ــيس انجمــن ن ــن در األزهــر و رئ ي اصــول دي
ي   مندان و شيفتگان كتاب درخواسـت كـرد كـه چـاپ دوم و اصـالح شـده                   عالقه

بد، مؤلف با كمال سپاس و مسرت با درخواستش  انتشار يااألزهركتاب از انجمن  
 را نيـز جلـب نمـود و در         احمد امين موافقت كرد، وي در ضمن موافقت دكتـر         

                                           
  . م بود1951 ژوئن 3آن روز  -)1(
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اي بر كتاب نوشت كه حاكي از اخالص، محبت و همفكـري بـا         همان حال مقدمه  
  .مؤلف بود

 يكـي از علمـا و     احمـد شرباصـي   روزي نويسنده ناگهان با دوسـتش دكتـر         
معلوماتي در مورد خاندان، محيط، تربيـت،       شرباصي  . مواجه شد  األزهراستادان  

دانست كه وي  در اين ميان نويسنده نمي  . تحصيل و زندگي نويسنده از وي گرفت      
ي نويسنده  اي در باره با آن اطالعات چه خواهد كرد، اما وي از آن معلومات مقاله

بـا   –يفي   تصويري توص  -» برادرم ابوالحسن «: ترتيب داد كه تحت عنـوان     
مؤلف زماني از موضوع اطالع يافت كه چاپ دوم كتاب در         . كتاب همراه ساخت  

هـايي بـه    هـاي متعـدد و ترجمـه        بعد از اين چاپ، چـاپ     .  م انتشار يافت   1951سال  
 سيزدهمين چاپ قـانوني     ،هاي شرقي و غربي انجام گرفت و اكنون اين چاپ           زبان

  .گيرد كتاب است كه فراروي خوانندگان قرار مي
ي كتـاب اسـت كـه بـا شـفافيت و اختـصار                اين سرگذشت صادقانه و خالصانه    

  .فضل و احسان در ابتدا و انتها از آنِ خداست. كامل بيان شد
  الحسن علي الحسني الندويابو

  ندوه العلماء، لكهنؤ
  .ق.  هـ1401 رجب 20

  . م1981 مي 25
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  پيشگفتار چاپ چهارم
� �<?�� ST�5( ��( HI���$ � 8�����U�D.  

.  هـ1369در سال » ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«باري، چاپ اول كتاب    
انجام گرفت و چنان مورد استقبال گرم خوانندگان واقع شد كـه هرگـز           )  م 1950(

ي كتاب و مطالب منـدرج در آن          نويسنده انتظارض را نداشت، صرفاً موضوع تازه      
نه شهرت و شخصيت نويسنده، زيـرا       بود كه توجه خوانندگان را جلب كرده بود،         

آن زمان از وي هيچ اثري در جهان عرب انتشار نيافته بود و مردم اين سرزمين وي 
  .شناختند را نمي

ي مـردم را بـدان    صرفاً كتاب و موضوع آن بود كه توجـه خالـصانه و صـادقانه       
جلب كرده بود و در اين ميان شخـصيت و آوازه ي نويـسنده در آن هـيچ سـهمي            

نظيـر   شت، جز لطف و فضل الهي چيزي ديگر نبود كه كتاب با اين استقبال بـي  ندا
كتاب با اشتياقي   . مواجه شد و درست در زمان الزم در دسترس عموم قرار گرفت           

زد، همـساز بـود و گذشـته از ايـن بـا               ها موج مي    گنگ و گرايشي مبهم كه در دل      
مــسو بــود و بــا كردگــان جهــان عــرب ه احــساس بــسياري از متفكــران و تحــصيل

  .كرد شان تالقي حاصل مي ها و مطالعات ها، نظرگاه انديشه
ي انتـشار كتـاب در مراكـز عربـي و محافـل علمـي بـسيار                   به هر ترتيـب دامنـه     
هـاي مختلـف امـت و برخـي از رهبـران فكـري بـه مطالعـه و                     گسترده بود و طيف   

ي كتـاب     عـه ران، جوانـان را بـه مطال      بررسي آن روي آوردند و مربيـان و آموزگـا         
توصيه كردند و سپاس خداي عزوجل را كه به عـزت و جـالل او كارهـاي نيـك                   

  .گيرد انجام مي
انجمن تأليف و ترجمه در قاهره چاپ اول كتاب را انجام داد و يقيناً در چاپ،        

  .زيبايي كتاب و نفوذ آن در محافل علمي و ادبي نقش به سزايي ايفا كرد
كـه دوسـتان نويـسنده در آن وجـود داشـتند،            انجمن نشر و تأليف األزهـر نيـز         

اسـتاد بزرگـوار،   . عالقمند به تجديد چاپ كتاب بود كـه مـن نيـز موافقـت كـردم          
 1370 اعالم كرد و چاپ دوم در سال          هم موافقتش را   دكتر احمد امين  محترم  
 و دوست نويـسنده     محمد يوسف موسي  با پيشگفتارهايي از دكتر     )  م 1951(هـ  

  .تشار يافت كه بر ارزش كتاب افزود انشيخ احمد شرباصي
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چاپ دوم در حالي انتشار يافت كه من هنوز در سفر خاورميانه بودم و نتوانستم 
هـا احـساس نيـاز        اضافاتي را كه انديشه ام را بـه خـود مـشغول كـرده بـود و بـدان                  

  .كردم، با اين چاپ همراه كنم مي
 منابع جديـدي بـه      سرانجام خداوند متعال اسباب چاپ سوم را فراهم ساخت و         

اي دسـت يـافتم كـه آنهـا را بـه كتـاب        هـا و مطالـب تـازه        دستم رسيد و به نظرگاه    
به تعويق افتاد كه بـازهم  )  م1959( هـ 1379افزودم، اين چاپ بنابر عواملي تا سال    

در مدت كوتـاهي بعـد از چـاپ تمـام شـد و اكنـون چـاپ چهـارم بـا اضـافات و               
  .گيرد ويرايش جديد انجام مي

هاي گذشته مفيد گرداند  خداوند مسألت دارم، اين چاپ را نيز همانند چاپ      از  
اي كه جهان اسالم شديداً بدان نيازمند است،  ي بيداري جديد و ايمان تازه و وسيله
  .همانا خداوند بر هرچيز تواناست! قرار دهد

  ابوالحسن علي حسني ندوي
   هند–لكهنؤ 
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  پيشگفتار چاپ هشتم
�	�� KG � 8���� ��($ 8��� ���5/�� �
��$ ���C���� 8�C ��( HI���$ JI6��$ ����

�<8�� H'< ��# @��LM� �N	5
 ��$ ��	�E! "5�D$ "�B.  
ي خـويش   من نيز مثل هر نويسنده و دعوتگري كه در صـدد گـسترش انديـشه       

نويسم،  ي چاپ هشتم اين كتاب را مي است، شاد و خرسندم از اين كه دارم مقدمه
نخست كتاب اميـد ايـن همـه چـاپ مكـرر بعـدي را نداشـتم و فكـر                    بعد از چاپ    

كردم تا اين حد مورد استقبال جهان اسالم و جهان عـرب واقـع شـود و بـدين        نمي
هـاي متعـددي در چـاپ و         سرعت دست به دست گردد، انتظار نداشتم كه مؤسسه        
 هـاي متعـدد ترجمـه شـود و          نشر كتاب با يكديگر بـه رقابـت بپردازنـد و بـه زبـان              

هاي پي در پي از آن انتشار يابد و اين خود دليلي اسـت بـر نـصرت و تأييـد                       چاپ
الهي و مقبوليت كتاب و همخواني روحي با انديشه و هدفي كه كتـاب حامـل آن                 

  .است
هاي نويسنده و بـا وجـود ايـن كـه      ي كتاب جالب توجه است كه برخالف بقيه     

ي پـي در پـي جـز اضـافات     ها نخستين اثر وي به زبان عربي است، علي رغم چاپ   
اندكي كه در چاپ سوم انجام گرفت، آنطور كه بايد و شايد بازبيني نشد و در آن 
اصالحات و اضافات الزم انجام نپذيرفت، كتاب به صورت متوالي بدون هـر نـوع        

شد، نه براي نويـسنده فرصـت         تعديل و اضافاتي تجديد چاپ و با سرعت تمام مي         
ها و معلومات تازه اش را در آن بگنجاند و  كه نظرگاهآمد  تجديد نظر به دست مي

هـاي كتـاب،      هاي چاپ به علت كثرت متقاضيان و سرعت اتمـام نـسخه             نه مؤسسه 
هاي كتـاب تـصويري    بدين جهت تمام چاپ. ماندند  منتظر تجديد نظر نويسنده مي    

  .اي برابر با چاپ سوم بود واحد و نسخه
)  م 1969 آوريـل    –مـارس   ( هــ    1380سرانجام خداوند متعـال در محـرم سـال          

 قصد تجديد كتاب را داشت، فرصتي را فراهم آورد          دارالقلم كويت زماني كه   
و نويسنده جهت بازخواني و بررسي نصوص و منابع، مدتي روي كتاب كار كرد،              

 به تخريج آيات و احاديث موجـود در كتـاب      برخي از اشتباهات را تصحيح كرد،     
ن زياد در آن گنجاند، اين اضافات هرچند زياد نبـود،           پرداخت و اضافاتي نه چندا    

نمـود پـر    اما به ارزش و قدرت كتاب افزود و خأليي را كه نويـسنده احـساس مـي      
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زيبـاتر و از نظـر مـواد        بهاين ترتيب چاپ كنوني با دقتـي بيـشتر و ويرايـشي             . كرد
  .شود تر عرضه مي غني

 ��$F� *, 8���� "�$ 8	� ��$ P5� �� ��F� �$J��W�$.  
  . م1969 / 4 / 16.  هـ1389 محرم الحرام 28چهارشنبه 

  ابوالحسن علي حسني ندوي
   لكهنؤ–ندوه العلماء 
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  / پيشگفتار به قلم پژوهشگر اسالمي، استاد سيد قطب
به راستي كه امروز مسلمانان چقـدر نيازمنـد كـسي هـستند كـه باورشـان را بـه         

و چقـدر   ... ان را بـه آينـه بـاز گردانـد         خويشتن، اعتمادشان را به گذشـته و اميدشـ        
شـان را بـه دينـي كـه تنهـا نـامي از آن دارنـد و از                     نيازمند كسي هستند كـه ايمـان      

دانند و به جاي شناخت و تحقيق از طريق ارثي بدان گرويـده          حقيقتش چيزي نمي  
  .اند، به آنان باز گرداند

� ��	���� ��«كتابي كه اكنون پيش رويم قـرار دارد      ��� �� ������������ ������« 
هـايي اسـت      از بهترين كتاب  سيد ابوالحسن علي الحسني الندوي      اثر عالمه   

  .كه در گذشته و حال در اين موضوع خوانده ام
هـاي خـاص آن ايـن     ي تفوق و برتري است، يكي از ويژگي         يقيناً اسالم عقيده  

است كه در روح مـؤمن، احـساس عـزتِ عـاري از تكبـر، اعتمـادِ بـدون غـرور و                   
اي كـه     دارد تا نسبت به وظيفـه       دمد و مسلمانان را وا مي       طمينانِ بدون غفلت را مي    ا

در قبال بشريت دارند، احساس مسؤوليت كنند، اين وظيفه عبارت است از كفالت             
گـم كـرده در    هاي ره هاي مشرق زمين و مغرب زمين، رهبري توده  و قيومت انسان  
 و راه راست و بيـرون آوردن آنـان        شدن آدميان به سوي دين استوار       زمين رهنمون 
  :ها به سوي نور هدايت و فرقان از تاريكي

�öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «!$$Î/� ] B@���( :XXY.[  

ي مردم پديـد آورده شـده       بهترين امتي هستيد كه برا    ) اي پيروان محمد  (شما  «
داريـد و بـه خـدا     دهيد و از كار ناشايست باز مي      است كه به كار شايسته فرمان مي      

  .»ايمان داريد

�y7 Ï9≡x‹x. uρ öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ (#θçΡθà6 tG Ïj9 u !#y‰ pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3tƒuρ 

ãΑθß™§�9 $# öΝä3ø‹ n= tæ # Y‰‹Îγx©� ]J�+5�� :XZ[.[  

 گونه شما را امتي ميانه گردانديم تا گواهاني بر مردم باشيد، و پيغمبـر               و بدين «
  .»بر شما گواه باشد] نيز[
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كتابي كه اينك پيش رويم قرار دارد، تمام ايـن مفـاهيم را در ضـمير خواننـده         
البتـه صـرفاً بـه     . دمـد   كند و در دلـش تمـام ايـن خـصوصيات را مـي               اش ايجاد مي  

كند، بلكه حقـايق عينـي را    عصبيت ديني اكتفا نميبرانگيختن احساسات دروني و     
كنـد و     گيرد و بر حس، مـشاهده، عقـل و وجـدان عرضـه مـي                به عنوان ابزار برمي   

همينطور با كمال روشنگري و عدالت به بررسي وقايع تـاريخي و شـرايط كنـوني                
پردازد و موضوع مورد بحث را در معرض حقيقت، واقعيـت، منطـق و وجـدان           مي
انصافي، در مقدمات و نتـايج چنـين    و سرانجام بدون هر نوع توحيه و بيگذارد    مي

ي مورد بحث وي قـرار     آيد كه تمام داليل در كنار وي و در كنار قضيه            به نظر مي  
  .دارند و اين نخستين ويژگي كتاب است

مؤلف، كتاب را با رسم تصويري هرچند كوچك و شتابان، اما روشن و تابـان               
او تصوير اين جهـان را از شـرق تـا           . كند  شش اسالم آغاز مي   از جهان قبل از درخ    

 تصوير جامعه و ودان     روم،و  فارس   تا   چينو  هند  غرب، شمال تا جنوب و از       
يهوديت و هايي كه اديان آسماني مانند   را در اين دنياي پهناور در قالب جماعت       

آنها و غيره بر   بوديسم، زرتشتي، هندوييسم     و يا اديان شركي مانند    مسيحيت  
  .كند حاكم بودند، ترسيم مي

تصوير نويسنده از جهان قديم تصويري است جامع و كامالً گويا كه مؤلف در 
فــشارد، بلكــه   نيـز پــاي نمـي  خــويشانــصافي بـر نظــر شخـصي    عـين پرهيــز از بـي  
نگاران گذشته و حال و حتي غير مسلمان را نيز با خود همگام  پژوهشگران و تاريخ

ماند كـه آنهـا هـم بـا وي در تـصوير جهـان                 اي باقي نمي    هسازد، پس جاي شبه     مي
  .نظر هستند قديم همسو و هم

كند كه روح جاهليـت بـر آن مـسلط اسـت، ضـميرش                او جهاني را وصف مي    
ها و معيارهاي آن به هم ريخته و ظلم و بردگـي            متعفن و روحش بدبوست، ارزش    

 دارد او را بــرآن حــاكم اســت و امــواج تنــد خوشــگذراني و محروميــت مرگبــار 
كند، با وجود اديان آسماني تحريف شـده و زبـون و فاقـد تـسلط بـر                    كن مي  ريشه
روح شـده بودنـد، بـه ويـژه           ها كه اينـك تبـديل بـه موجـودي خـشك و بـي                جان

  .هاي كفر، گمراهي و تاريكي آن را پوشانده است مسيحيت، پرده
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 فارغ مي شود، هنگامي كه نويسنده از به تصويركشيدن جهان با چنين جاهليتي         
به بيان نقش اسالم در زندگي آدميان نقش اسـالم در نجـات روح بـشر از اوهـام،                   

  .پردازد خرافات، بردگي، بندگي، فساد، تعفن، پستي و فرومايگي مي
ي بـشري از ظلـم و طغيـان، تجزيـه و          همينطور نقش اسالم را در نجات جامعـه       

هـاي عفـت و    ن جهان بـر پايـه  فروپاشي، تبعيضات طبقاتي و استبداد حكام و ساخت 
انديــشي، آزادي و تجـدد، شـناخت و يقـين، ايمــان و     نظافـت، سـازندگي و مثبـت   

اعتماد، عدالت و كرامت و عمل پيوسته جهت رشد و ترقي زندگي و رسيدن حق               
  .كند به حق دار، تبيين مي

بـديهي  . اي بود كه رهبري از آن اسالم فعاليت داشـت         تمام اين موارد در دوره    
آيد كه زمام رهبري در دسـت او       كه اسالم زماني در زندگي عملي پديد مي        است

اي است برتر، روشي است براي رهبري و آييني است  باشد؛ زيرا اسالم طبعاً عقيده  
  .نوآور نه دنباله رو
شـان از   گيري رسد كه به سب انحطاط مسلمانان و كناره         اي فرا مي    سپس مرحله 

حـاظ دينـي بـدان مكلـف شـده بودنـد و ناديـده              رهبري و قيمومت بشيت كـه از ل       
شود، اسالم زمام امور را       گرفتن وظايف متعددي كه در زندگي به آنان مربوط مي         

  .دهد از دست مي
پردازد،   اينجاست كه نويسنده به بررسي عوامل اين انحطاط روحي و مادي مي           

نـد و از    دهد كه چون مسلمانان مباني ديـن خـود را ناديـده گرفت              نويسنده شرح مي  
دادن اين رهبري     وظايف خود دست شستند برآنان چه گذشت و جهان با از دست           

رشيد و برگشتن آن به جاهليت اوليه، با چه مسايلي روبرو شد، وي خط خوفناك                
انگيـز علـم نمايـان گرديـد، بـه            هاي شـگفت    تنزل انسانيت را كه همزمان با آن افق       

آلـود،   مالتي آتشين و تعبيراتي غـرض نويسنده اين خط را نه با ج     . كشد  تصوير مي 
  .كند اي ژرف و عميق ترسيم مي بلكه با انديشه

در خالل اين بررسي، خواننده به ميزان نياز شديد آدميان به تغيير رهبري بشر و     
ها به نـور و از        بازگرداندن آن به منبع هدايتي كه بر جهيده تا مردمان را از تاريكي            

بـرد و اينجاسـت كـه ارزش كلـي وجـود ايـن        مـي جاهليت به معرفت برساند، پـي    
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ها  رهبري را در زمين و ميزان زيان و آسيبي را كه نه تنها مسلمانان بلكه تمام انسان         
  .كند ي نزديك و دور با آن دچار شده اند، درك مي درگذشته و حال و در آينده

ي نـدامت برآنچـه از دسـت داده و            با مرور اين بخش، در دل مـسلمان روحيـه         
شدن به رهبـري   ي افتحار به آنچه به وي موهبت شده است و آزمندانه خيره    حيهرو

  .شود از دست رفته، ايجاد مي
شايد يكي از موارد جالب توجه اين باشد كه نويسنده از مصيبتي كه در زمـان                 
درماندگي مسلمانان از رهبري جهاني بـر تمـام انـسانها گذشـته اسـت، همـواره بـا                 

اي  اين تعبير برداشت نويـسنده را از تفـاوت ريـشه          . كند  ر مي تعبي» جاهليت«ي    واژه
روح اسالم و روح مادي حاكم بر جهان پيش از اسالم و نيز روح كنوني حاكم بر                

  .كند جهان پس از كنار رفتن اسالم از رهبري، با دقت و ظرافت بيان مي
ظهور نموده است، جاهليت مقطع زمـاني       آري، جاهليت در سرشت اصلي اش       

صي نيست، بلكه رنگ و قالب روحي و فكري خاصي اسـت كـه بـه محـض                  مشخ
كند  هاي اساسي زندگي بشري و مورد خواست خداوند بروز مي       فروريختنِ ارزش 

نـشيند، آنچـه    هاي عارضي مي هاي ساختگيِ متكي بر شهوت و به جاي آنها ارزش    
و آنچـه  برد، همـين اسـت    امروز آدميزاد در وضعيت نهايي پيشرفت از آن رنج مي      

  .برد، نيز همين بود ديروز در وضعيت اوليه جاهلي از آن رنج مي
رسالت جهان اسالم دعوت به سـوي خـدا و رسـول و ايمـان بـه روز بازپـسين                    

ها بـه سـوي نـور، از عبـادت مردمـان بـه        آمدن از تاريكي  است، پاداشش نيز بيرون   
يان به عـدالت اسـالم   عبادت خداي يكتا، از تنگناي دنيا به فراخناي آن، از جور اد   

  .باشد مي
برتري اين رسالت اكنون    : گويد  ي بزرگوار در پايان كتاب مي       چنانچه نويسنده 

تـر شـده    نمايان شده است و درك آن در اين زمان بيش از هر زمـان ديگـر آسـان       
هـايش بـر      هـا و كاسـتي      است، جاهليت افتضاح و رسوايي بار آورده اسـت، عيـب          

ون مردم به سختي از آن گله و شكوه دارنـد، اينـك             همگان عيان شده است و اكن     
ي گذار از رهبري جاهليت به رهبري اسالم قرار گرفته است، البته  جهان در آستانه 

تواند جهـان را      مشروط بر اين كه جهان اسالم به پا خيزد و به يگانه رسالتي كه مي              
  .از نابودي و فروپاشي نجات دهد سر تسليم فرود آورد
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درك عميق كليات روح اسالمي در      : ژگي بارز در كتاب اين است     در پايان وي  
ي مباحـث دينـي و اجتمـاعي نمونـه      ي كامل آن، اين شيوه نه تنهـا در حيطـه          دايره

  .ي اسالمي نيز الگوست شود، بلكه در بازنگاري تاريخ از زاويه محسوب مي
بـي و  اروپاييان با متأثرشدن از فرهنگ و فلسفه ي مادي خويش و با تعصب غر      

ي ديـد غربـي بـه نوشـتن تـاريخ جهـان               ديني خود آگاهانه يـا ناآگاهانـه از زاويـه         
هـاي زنـدگي كـه        گـرفتن بـسياري از رزش       پردازد، بدين جهت به علت ناديده       مي

تاريخ و تفسير رخدادهاي زندگي بدون درنظر داشتن آنها نادرسـت خواهـد بـود                
ي جهـان را بـر مـدار     مـه ونيز علت تعصب خاصي كه بر اروپا محـوري دارنـد و ه      

كردن ديگر عواملي كـه در تـاريخ بـشر مـؤثر              بينند و نيز به سبب فراموش       اروپا مي 
گرفتن آن عوامل مرتكـب اشـتباهات و          بوده است و يا حد اقل به خاطر دست كم         

  .انحرافاتي شدند
درنـگ   متأسفانه ما مسلمانان همانگونه كه هرچيز ديگر را با تمام اشتباهاتش بي 

قاپيم، به فراگرفتن تاريخ از آنان روي آورديـم، بايـد دقـت               ت اروپاييان مي  از دس 
ها و عوامل متعدد، اشـتباهاتي   توجهي به ارزش داشت كه اين اشتباهات به علت بي     

است ساختاري و روش شناختي، به علت نگريستن از يك زاويه به زنـدگي بـشر،                
گـذاردن، و نهايتـاً بـه     نمـايش اشتباهات پديد آمده اشتباهاتي است در ترسيم و بـه       

خاطر وجود اشتباهاتِ روش شناختي و ترسيمي، اشتباهاتي اسـت پديـد آمـده در               
  .گيري نتيجه

هـاي    اي است تاريخي كه تمـام امـور عوامـل و ارزش             كتاب مورد بحث نمونه   
  .متفاوت را مورد توجه قرار داده است

ي   اسـالم و شـيفته    شايد خواننده از يك مسلمان قاطع، مطمئن بـه قـدرت روح             
هـاي    بازگشت رهبري جهان به اسالم انتظار نداشته باشد كه هنگام بحث از قابليت            

نمودن آمـادگي روحـي، بـر آمـادگي صـنعتي و نظـامي                خاطرنشان ، ضمن رهبري
  .استقالل تجاري و مالي و سازماندهي نوين علمي تأكيد ورزد

 نويسنده همـواره بـا      هاي بشري و    اين خود احساسي است منسجم با تمام مؤلفه       
هنگ در ارزيابي تاريخي خويش و توجيه امـت اسـالم، حركـت             اين احساس هما  
بدين جهت است كه ايـن كتـاب در بررسـي تـاريخ الگـو محـسوب                 . نموده است 



    

 

    
  

 

 

        ��47   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

شود، و سخت ضروري است كـه مـسلمانان ايـن كتـاب را بـه دسـت گيرنـد و                 مي
قــد همــاهنگي عــدلت و اســتقالل و عــدم تــأثر خــويش را از روشــهاي اروپــاييِ فا

  .پژوهشِ موجود در روش كتاب ابراز دارند
گويم و    شاد و خرسندم از اين كه دارم با همان احساس از اين كتاب سخن مي              

كنم، خرسندم از فرصتي كه فراهم گرديد تـا كتـاب را بـه                اين واقعيت را ثبت مي    
بـراي بـار دوم     زبان عربي بيابم، زباني كه نويسنده براي تأليف كتابش برگزيـده و             

  .رساند  به چاپ ميمصرآن را در 
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  پيش درآمد به قلم استاد دكتر محمد يوسف موسي
 خـداي يكتـا در عظمـت و    ارتباط آسمان با زمين جهت اداي رسالتي از جانب   

مقامش به بندگان نيازمند به هدايت و ارشاد، رويدادي است از رويدادهاي بزرگ 
شـده اش منحـرف    و نقضي اسـت در قـوانين طبيعـت كـه هيچگـاه از مـدار تعيـين            

شود، مگر هنگام نياز شديد و در راستاي هدفي كه خداوند وقار مقـدر كـرده              نمي
  .باشد

دهد، مگر ايـن كـه تحقـق و وجـودش را              اي رخ نمي   در اين جهان هيچ حادثه    
ظهور اسالم يكي از    . سببي اقتضا كرده باشد و يا هدفي در پي آن دنبال شده باشد            

بزرگترين حوادثي است كه جهان شاهد آن بوده است و ناگزير مستلزم اسـباب و               
  .رود مقدماتي است از قبل آماده و داراي هدفي است كه از آن انتظار مي

ها و مقدماتي      از خاستگاه  – هرچند به اختصار     – در صدد آن نيستيم كه       اكنون
ي   ي آن روزگـار از جامعـه        شدن جهانِ شناخته شـده      سخن بگوييم كه پس از تهي     

نيك و آيين درست زمينه را براي پيدايي اسالم فـراهم كـرد، همينطـور در صـدد                  
ت اين امت با جهـاد و      بيان هدفي كه اسالم به خاطر آن آمد و پيامبر و مردان نخس            

هـا سـعادتمند      مبارزه جهت رسيدن به آن هدف قدعلم نمودنـد و جهـان را مـدت              
گفتن در اين باب تكـراري و         كردند، نيستيم؛ زيرا اين مطالب روشن است و سخن        

مان استاد بزرگوار  ي كتاب، دوست گرامي در اين مقدمه بنا به درخواست نويسنده  
 يكـي از دعـوتگران جهـان اسـالم و از             علي حسني نـدوي     سيد ابوالحسن 

علماي طراز اول عصر كنوني، افتخار تحرير آن را دارم، جايي براي مباحث فـوق               
  .وجود ندارد

ي هـيچكس نــدارد، زيــرا   حقيقـت ايــن اسـت كــه ايـن كتــاب نيــاز بـه مقدمــه    
خوانندگان چنان از اين كتاب استقبال و تجليل به عمل آوردنـد كـه در ايـن ايـام                   

شناسي به چنين مقبوليتي دست نيافته است، يقيناً اين حـالي از               باب اسالم  كتابي در 
كند،  ي با ايمان است كه اين درخواست را از من مي    فروتني و بزرگواري نويسنده   

كمتـر از   دهم هنگامي كه چاپ اول كتاب به بازار آمد، در مـدت               من شهادت مي  
ي    تا آنجا كه پس از مطالعه      ي آن شدم،    يك روز كتاب را خواندم و شديداً شيفته       
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خواندن اين كتـاب بـر هـر        «: اي كه در پيش رويم بود نوشتم        كتاب در پايان نسخه   
  .»كند، فرض است مسلماني كه جهت بازگشت عظمت اسالم فعاليت مي

تا آن زمان هنوز با نويسنده آشنا نشده بودم، هنگامي كـه از نزديـك موفـق بـه         
ه گفتگو پرداختم، فهميدم كه چرا و چگونه به         ديدارش شدم و چندين بار با وي ب       

دريـافتم كـه عـالوه بـر فراگيرنـدگي مباحـث كتــاب و       . ام كتـابش عالقمنـد شـده   
جستجوي حق علت چيزي ديگر اسـت و آن شـناخت واقعـي نويـسنده از اسـالم،                 

  .تطبيق اسالم در زندگي خويش و اخالص در دعوت صحيح به اسالم است
كنيم، دوست  ميق و درد و اندوه فراوان احساس ميآنچه را ما همه با حسرت ع

هـاي اسـالمي      دانشمندمان استاد ندوي نيز بدان پي برده است، و آن اين كه دولت            
رو غـرب باشـند،       پذيرفته اند كه بايد هميشه در آخر كاروان حركت كنند و دنباله           

 ها و معيارهاي خاصي گيري غرب باشد و ارزش شان در راستاي جهت گيري جهت
  .كنند، بپذيرند را كه غربيان تأييد مي

ي اين حركت بود كه عرب و مسلمانان عموماً اعتمادش را بـه خويـشتن،       نتيجه
هاي وااليي كـه اجـداد و پـدرانش مـورد توجـه قـرار                 نژاد، دين، معيارها و ارزش    

دادند و داراي جايگاه خاصي در نظر آنها بود، از دست بدهـد و در واقـع ايـن                     مي
مان كـه بايـد از ژرفنـاي ديـن             كه بايد درمانش كنيم و تمام مشكالت       است دردي 

مان دنبال راه حل مناسب آن باشيم، اينجا نهفته  تاريخ وميراث روحي و عقلي ابدي
ايـن نكتـه را مـورد       » ما ذا خسر العالم بانحطاط المـسلمين      «ي كتاب     نويسنده. است

  .توجه قرار داده و از هيچ كوششي دريغ نورزيده است
يقيناً امروز مشكل جهان اسالم نبودِ دعوتگران اسالمي در جوامع غير مـسلمان             
و يا نبودِ تازه مسلمانان نيست، بلكه مشكل اساسي انصراف مسلمانان از اسالم و به               
هـا    جاي شرق پرداختن به غرب و پذيرفتنِ فرهنگ، اصول و معيارهايي كه غربـي             

بـدين جهـت    . باشـد   دهند، مي   ار مي در سنجش امور خويش آنها را مورد توجه قر        
است كه ما صرفاً از لحاظ نام، والدت و موقعيت جغرافيايي مسلمان هستيم و عمالً  

مان كه خود را  اي كه در قوانين و آداب و رسوم از اسالم روي برتافته ايم، به گونه
ر در اين مورد نيـازي نيـست بـه ذكـ       . دانيم، از اسالم خبري نيست      ها پايبند مي    بدان

مان به خصوص در بين دولتمـردان و نماينـدگان            نمونه هايي كه هميشه در زندگي     
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هـاي دينـي خـود     كشورهاي اسالمي در شرق و غرب و كساني كه با توجه به مقام  
  .و ديگر كشورها بايد الگو باشند، بپردازيممصر در 

براين، نبايد بنا. هاي خود را به جهانيان به پايان رساند خداوند متعال با اسالم پيام
هاي فراگير زمـين اعـم        منتظر بود تا با ارتباط جديدي از آسمان به زمين، آلودگي          

بند و باري زدوده شود و يا اين كـه بعـد از رسـول                 از شرك و گمراهي فساد و بي      
هـا بـه سـوي        اسالم پيامبري ديگر با پيامي جديد جهت درآوردن جهان از تاريكي          

د به خاطر هدايت انـسانيت سـرگردان، بـه سـوي            نور مبعوث شود و يا قرآني جدي      
سعادت و هدايت نازل شود؛ اما خداوند متعالِ بخشنده و مهربان بـه بركـت اسـالم         

شـود و     كتابي در بين ما گذاشت كه هركس از آن پيروي كند هرگز گمـراه نمـي               
بخـت    شريعتي در اختيار ما گذاشت كه هركس بدان عمـل كنـد، هيچگـاه نگـون               

  .شود نمي
 ما بايد انجامش دهيم تاهم خودمان و هم تمام جهان را از جاهليتي كه از             آنچه

همه جوانب ما را به كام خود فرو برده است بيرون آوريم، بازگشت اعتماد و باور                
مان دين اساس باشد، تا زماني  ي زندگي اي كه در شالوده مان است، به گونه به دين

د پيدا نكرده ايم، جايز نيست كه ديگران كه ما خود نخست به اين دين كامالً اعتقا
ي الگوي پـاك و مـصالح بـه           را به پذيرفتن آن فرا خوانيم و اين اعتقاد جز با ارائه           

  .مردم تحقق نخواهد يافت
اي كه از طريق ارتباط بـا اروپـا لمـس كـرده ايـم، ايـن اسـت كـه جهـان                         نكته

دليـل بـر عـدم    هاي سياسـي و اقتـصادي بزرگتـرين         شكست مسلمانان را در عرصه    
داند، اما آنان كور خوانده  شايستگي اسالم جهت رهبري مسلمانان و كل جهان مي

 زماني كه مسلمانان از نظر عقيده و عمل به معناي           مسيحيتاند، زيرا همين جهان     
نظيـر مـسلمانان بنيـان     هـاي چـشمگير و بـي    واقعي مسلمان بودند و با ديدن پيروزي    

ت صادقانه اظهار داشتند كه اگر خدا جز بندگان     به لرزه درآمد، آن وق    مسيحيت  
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كند، پيروزي مسلمانان دليلي است قطعي بـر صـداقت و     برگزيده اش را ياري نمي    
  .)1(شان حقانيت

سيرت در تبليغ و ترويج اسـالم چـه     نيروهاي پاك و نيك   : گوييم  اين كه ما مي   
 تـاريخي   تأثير ژرفي دارند، سخني نيست كـه مـستند بـه داليـل و شـواهد درسـت                 

  :گويد مي ��HIC^� _�# J'(8ي كتاب  نباشد، بلكه نويسنده
 و زنـدگي سراسـر حماسـه و    صالح الـدين آيد كه اخـالق    چنين به نظر مي   «

قهرماني وي، در اذهان مسيحيانِ زمانش آثار سحرآميزي بر جاي گذاشته است، تا     
ي شدند كه   ي و   شماري از دالوران و جنگجويان مسيحي به قدري شيفته        آنجا كه   
 ترك كردند و به مسلمانان پيوستند، شان را  دست كشيدند، قوم مسيحيتاز آيين   

روبرت اف سانت   «همين وضعيت بود زماني كه يكي از نظاميان انگليسي به نام            

 را رها كرد و به مسيحيت م 1185 در سال Robert of st Albans »البانس
 ازدواج كـرد، دوس ال     الـدين صالح  هـاي     اسالم پيوست و سپس با يكي از نوه       

ترين شـكل    حمله كرد و سپاه مسيحيت را به فجيع        فلسطين به   صالح الدين بعد  
 در بـين    gvy »جـوي « شكست داد، پادشـاه بيـت المقـدس          حطيني    در واقعه 

ي   اسيران بود، در شب نبرد شش تن از گارد پادشاه، وي را رها كردنـد و بـا اراده                  
  .)2(» گريختندصالح الدينخويش به سوي سپاه 

هاي قديم و جديد از آن  شمار و فراواني است كه كتاب     اين يكي از شواهد بي    
هـا و حتـي در      آكنده است، از اين رويدادهاست كه به تأثير الگوهاي پاك در دل           

بـريم    دانيم، پي مي    هاي غير مسلماناني كه ما آنان را دشمن و خصم خويش مي             دل
هـاي    توحـات اسـالمي را كـه سـبب موفقيـت          و يكي از عوامـل مهـم و مـؤثر در ف           

  .كنيم چشمگير در مبارزات مسلمانان بود، درك مي
: گيرد كه ديروز سبب اصالح وي شـد         امروز اسالم تنها با آن چيزي سامان مي       

هاي قلب مؤمن جاي گيرد، سپس لذت فداكاري  نخست ايمان ايماني كه در ريشه

                                           
حسن ابراهيم و ) به عربي(، ترجمه ��8)'HIC^� _�# Jارنولد، توماس، : در اين باب رك -)1(

  .7ديگران، ص 
  .83 – 82صص منبع پيشين،  -)2(
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ز جان و مال افتخـار بـه اصـول و مبـاني و     ها اعم ا ترين دارايي در راه اسالم با عزيز 
آداب مناسب جهت بيـداري و سـعادت جهـان دعـوت مـستمر بـا عمـل صـالح و                     
الگوهاي نستوه، نپذيرفتن دستوري جز دستور اسالم و نهايتاً تحكيم اسالم در تمام             

  .جوانب زندگي
خواهيم دوباره جايگاه خويش را در رهبري بشريت به دست آوريم، بر  اگر مي

دار كنيم كه تأثيرش در گفتار و كردار        ست كه اعتقادمان را چنان تعميق و ريشه       ما
 اعتقاد دارد كه مسلمان     دكتر محمد اقبال  ما روشن گردد، چنانچه شاعر اسالم       

آفريده نشده است تا هماهنگ با جريان اب شنا كند، و با كـاروان بـشري همگـام                  
در همان جهت حركت كند، بلكه باشد، به هر سويي كه كاروان روي آورد او نيز   

مسلمان آفريده شده تا جهان جامعـه و تمـدن را جهـت دهـد، نظـر خـويش را بـر                   
بشريت تحميل و اراده اش را به وي ديكته كند، زيرا مسلمان داراي رسالت، علـم             

. گيــري آن مــسؤوليت دارد و يقــين اســت و نــسبت بــه جهــان و حركــت و جهــت
 و پيروي نيست، بلكه مقام امامت و رهبري ارشاد و           بنابراين، مسلمان در مقام تقليد    

هرگاه زمان بـا وي بـستيزد و يـا جامعـه از وي            . راهنمايي و امر ونهي از آن اوست      
روي برتابد و به انحراف گرايد، براي مـسلمان شايـسته نيـست كـه تـسليم شـود و                    
 عـه دست روي دست بگذارد و با زمان از در مـسالمت درآيـد، بلكـه بايـد بـر جام             

 و چنان به پيكار و ستيزش ادامه دهـد، تـا خداونـد              )1(بشورد و به مبارزه به پا خيزد      
دادن در برابـر اوضـاع و         شدن، سستي بـه خـود راه        تسليم. يكتا خودش داوري كند   

خـور انـساني   و سرنوشـت را بهانـه قـرار دادن، در   شرايط سخت و دشوار و تقـدير       
ــ    ــه خ ــد ك ــؤمن نيرومن ــه م ــه اســت، ن ــب و  ضــعيف و فروماي ــدر غال ــضا و ق ود ق

  .)2(ناپذير خداي يكتاست برگشت

                                           
)1(-   

  نظران است تو با زمانه بساز حديث كم
  زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستيز

  
  .68 – 66، صص شاعر اسالم دكتر محمد اقبالندوي، : برگرفته از -)2(
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نياز هـستند؛   ي ان از هرگونه معرفي بي      در آغاز گفتيم كه اين كتاب و نويسنده       
ي كتـاب مقـداري بـه درازا          كـنم مقدمـه     امام پس از اين همه سخن كه حـس مـي          

 داند كه من كتابي متعلق به گذشـته و حـال   خدا مي ! خواهم بگويم؟   كشيد، چه مي  
سراغ ندارم كه مثل ايـن كتـاب حـاوي خيـر باشـد و اينگونـه مـا را بـه امـراض و                         

 و نه   – كاري كه اين كتاب از عهده اش برآمده است           –مان آشنا گرداند      دردهاي
اي كه اينگونه به روح اسالم دست يافته باشـد و در دعـوت بـه اسـالم            هم نويسنده 

 اين مسير به كار گيرد، مانند اين چنين خالص و مخلص باشد و تمام تالشش را در
  .ي اين كتاب نديده ام نويسنده

بنابراين، بر ماست كه از اين كتاب و ابزارهايي كه نويسنده جهـت رسـيدن بـه                 
ي  كنـد، بهـره   نهضت مورد نظر و كرامت و عـزت در دنيـا و آخـرت پيـشنهاد مـي           

  .كامل بگيريم
مـان   ا و اهداف تربيتـي ه يابد، مگر اين كه شرايط، روش اين مهم نيز تحقق نمي    

را تغيير دهيم و تربيت نسل جديد را بر اصول صحيح اسالمي دنبال كنيم و نهضت  
يـافتن بـه      ي آن در جهـان و دسـت         جهان اسالم را جهت رسيدن به جايگاه شايسته       

  .تجهيزات الزم در اين مسير از اهداف تعليم و تربيت قرار دهيم
خواب غفلت بيـدار شـود، و بـه خـود           اگر خواست الهي باشد و امت اسالم از         

آيد و اين مهم عملي شود، شاگردان امروز برمردان آينده خواهند شد؛ افرادي كه   
اگر امر امت به آنان واگذار شود، به بهتـرين شـيوه انجـام وظيفـه خواهنـد كـرد و               

شان خواهنـد بـود كـه جـز بازگـشت       افرادي شجاع و امانتدار نسبت به دين و امت      
سـاز و كارهـا و ابزارهـاي مفيـد        . اي ديگر ندارند     مسلمانان انديشه  عظمت اسالم و  

بهتـر اسـت ايـن     . جهت رسيدن به اهداف واالي تعليم و تربيـت زيـاد و مـشهورند             
: گويـد   به پايان رسـانيم كـه مـي       ندوياي از سخنان خود استاد        مطلب را با گوشه   

واننـد در   ت   دو نيروي بـزرگ هـستند كـه مـي          �قرآن و سيرت محمد رسول اهللا       
جهان اسالم آتش حماسه و ايمان را برافروزند و در هر زمان انقالبي بـزرگ عليـه    

امتـي جـوان، برافروختـه از       جاهليت پديد آورند و از امت سازشـكار و خوابيـده،            
هاي پوشـالي بـه وجـود     حماسه و غيرت، خشمگين از جاهليت و غضبناك از نظام   

  .آورد
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ي   تن بـه زنـدگي دنيـا، آرميـدن در سـايه           بـس   امروز در اساسي جهان اسـالم دل      
اوضاع فاسد و اسراف بيش از حـد در زنـدگي اسـت، نـه فـسادي وي را پريـشان                     

آورد و نـه منكـري برانگيختـه اش           كند و نـه انحرافـي او را بـه حركـت درمـي               مي
  .ي خوراك و پوشاك چيزي ديگر برايش اهميت ندارد جز مسئله. كند مي

سيرت نبوي اگر به دل راه يابند، نبردي بين ايمان بديهي است كه تأثير قرآن و    
و نفاق، يقين و شك، منافع زودگذر دنيا و آخرت، و بين آسـايش جـسم و تـن و                    

اين نبرد را هر پيامبري در زمان . شود زندگي قهرمانانه و مرگ با شهادت، آغاز مي
خواهـد  ناي ديگـر اصـالح        خويش به وجود آورده است، و يقيناً جهان نيز به شيوه          

اي  هاي جهان اسالم و در هر خانواده اي از كرانه شد، اگر چنين شود، در هر گوشه
  :مسلمان افرادي اين چنين به پا خواهند خاست

�îπu‹ ÷FÏù (#θãΖtΒ# u óΟ ÎγÎn/ t� Î/ óΟßγ≈ tΡ ÷Š Î— uρ “ W‰èδ ∩⊇⊂∪ $oΨ ôÜ t/ u‘ uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% øŒ Î) (#θãΒ$s% 

(#θä9$s) sù $uΖ š/ u‘ 0> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ s9 (#uθãã ô‰ ¯Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰s) ©9 !$oΨ ù= è% # ]Œ Î) 
$̧Ü sÜ x© ∩⊇⊆∪� ]`Na�� :X[ – XZ[.  

شـان    هـدايت ] يقين و [جواناني بودند كه به پوردگارشان ايمان داشتند و ما بر           «
: هايــشان را اســتوار ســاختيم، آنگــاه كــه بــه پــا خاســتند و گفتنــد افــزوديم، مــا دل

ها و زمين اسـت، مـا هرگـز غيـر از او معبـودي را                  پروردگار ما، پروردگار آسمان   
در اين صورت ] اگر چنين بگوييم و كسي را جز او معبود بدانيم. [نخواهيم پرستيد

  .»دور از حق گفته ايم] گزاف و[سخني 
هاي قرن  آن وقت است كه بوي عطرآگين بهشت به مشام خواهد رسيد و نسيم 

خواهد گرفت و در دامن اسالم جهاني تازيه كه با جهـان قـديم هـيچ       اول، وزيدن   
  .شباهتي ندارد زاده خواهد شد

بريم چـه روح      مان برگرفته ايم، پي مي      با جمالت فوق كه از كتاب مورد بحث       
خداوند متعال با آثار وي همه را . بزرگي اين كتاب را بر مؤلف ديكته نموده است

  .مند گرداند بهره
 �� S�cEd�ce�� ��� "f�!$ HIC^� �(.  

  محمد يوسف موسي
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  تصويري توصيفي
  برادرم ابوالحسن

 مـيالدي در انجمـن الـشبان       1951 را نخستين بار در زمستان       ابوالحسنبرادرم  
شـنبه، مالقـات      هاي سـه    هاي شب   المسلمين در قاهره بعد از پايان يكي از سخنراني        

د تـا در يكـي از جلـسات، بحثـي           وي مؤدبانـه و فروتنانـه درخواسـت نمـو         . نمودم
ايـشان را فـردي الغرانـدام و ضـعيف          . ارائـه دهـد   » جهان بر سر دوراهي   «پيرامون  

هايي عميق  قيمت، نگاه هاي ساده و ارزان     ديدم، داراي محاسني گندمگون، با لباس     
بعداً متوجه شدم به    . و ژرف و سخناني دقيق و گيرا بود، اما همراه با گرفتگي صدا            

پس از  . مستمر و خستگي زياد، اين ناراحتي هميشه با وي همراه است          علت تالش   
بنابراين، . ي اخوت و دوستي در بين ما استحكام يافت نخستين مالقات گذارا رشته  

  .نويسم مطالب ذيل را بر مبناي آگاهي و اطالعات مي
دانشمند مؤمن، دعوتگر و انسان مخلص، سيدابوالحسن علـي حـسني نـدوي از     

پدر بزرگوارش عالمه عبدالحي بن فخرالدين      . باشد   مي �سن بن علي    ي ح   سالله
بن عبدالعلي است كه نسبش به عبداهللا اشتر بن محمد ذي النفس الزكيه بن عبداهللا                

وي . رسـد   بن المحض بن حسن المثني بن حسن السبط بن علي بن ابي طالـب مـي               
ر طبـع اراسـته   هاي متعددي است كه برخي خطي اند و برخي به زيـو             داراي كتاب 

 در هشت جلد است، ايـشان در سـال   )1( الخواطرهةمشهورترين كتابش نز. دشده ان 
  . هـ چشم از جهان فروبستند1341

 كيلومتري لكهنـؤ در     70ي تكيه واقع در       قريهراي بريلي   استاد ابوالحسن در    
 هجري قمري چشم به جهان گشود، خداوند عمرش را طوالني كند و 1332محرم 
  !مند گرداند مسلمانان را از وجودش بهرهاسالم و 

ي نـسبي خـويش را    ي استاد ندوي اصالتاً عربي است وتـا امـروز رشـته        خانواده
كند و بـه      هاست كه در هند زندگي مي       اين خانواده اگرچه قرن   . حفظ نموده است  

                                           

ي   المعارف حيدرآباد هند انتشار يافته و جلد هشتم در آستانهةهفت جلد اين كتاب از داير -)1(
كتاب . باشد ي ضرح حال پنج هزار تن از بزرگان هند ميچاپ است، اين كتاب حاو

چاپ المجمع العلمي العربي در  ��IC^� 4,�+g��N�� *, 4/8ديگري از نويسنده تحت عنوان 
  .دمشق، نيز انتشار يافته است
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گويد، اما پيوندش را با اصل و تبار خود حفظ نمـوده اسـت،         زبان هندي سخن مي   
ها، دعوت به سـوي خـدا و جهـاد در         توحيد و سنت، اجتناب از بدعت     مواظبت بر   

  .راه خداوند از امتيازات اين خانواده است
.  دارد)1(سيد عبدالعلي برادري بزرگتر از خود به نام دكتـر         ابوالحسناستاد  

 العلماء و دارالعلوم ديوبند بـا       ةوي عالوه بر اين كه پزشك است از دار العلوم ندو          
وي برخـوردار از دو فرهنـگ دينـي و    . از باال فارغ التحصيل شده اسـت رتبه و امتي  

 نقش مهمي داشته و ضـمن ايـن   ندويعصري است و در تربيت و آموزش استاد        
كند، برادر يتيمش را كه در نه        العلماء را به جانشيني پدر فقيدش اداره مي        ةكه ندو 

ز مـورد توجـه   سالگي پدرش را از دست داده است، چون پـدري مهربـان و دلـسو      
  .دهد قرار مي

استاد ندوي فراگيري قرآنكريم را در منزل به كمـك مـادر بزرگـوارش آغـاز         
سيرت است كه قرآن را حفـظ نمـوده و            مادرش يكي از زنان فاضل و نيك      . (كرد

 اسـتاد در  ))2(گويـد  كنـد، شـعر هـم مـي      و تـأليف مـي  نويـسد  عالوه بر اين كه مـي   
 زبان انگليـسي و عربـي پرداخـت، آمـوز زبـان             سالگي همزمان به فراگيري     دوازده

 آغاز كرد، دو سال كامل فقـط در         )3(خليل بن محمد يماني   عربي را نزد شيخ     
هــاي ادبــي را خواندنــد و  تحــصيل ادبيــات عربــي گذراندنــد و بــسياري از كتــاب

برخالف معمول آن روزگـار كـه در هنـد نـسبت بـه ادبيـات عـرب رغبتـي نـشان                      
هاي زيادي از اديبان داراي  اً عالقمند ادبيات شدند و كتابدادند، ايشان شديد   نمي
هاي مختلف و نوابغ قديم و جديد را مطالعه نمودند و با منابع كهـن ادبيـات            سبك

                                           
  . ميالدي وفات نمود1961 هجري برابر با 1380 ذيقعده 21وي در  -)1(
عر كه همه مناجات، دعا و مدح پيامبر است، انتشار يافته از او چند كتاب و دو مجموعه ش -)2(

 هجري برابر 1388و مورد استقبال خوانندگان واقع شده است، وي در ششم جمادي الثاني 
  . ميالدي درگذشت1968 آگست 31با 

ي محدث جليل القدر، شيخ حسين بن محسن انصاري يماني مقيم بهوفال هند  ايشان نوه -)3(
ي راسخي در تعليم زبان و ادبيات  اندان اصالتاً از يمن هستنأ، وي داراي مكهاين خ. باشد مي

ق در .  هـ 1386در نهم جمادي الثاني . عربي بود و از ذوق عربي اصيل برخوردار بود
  .كراچي وفات نمود
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 كليـه و  -1: عرب آشنا شدند و چهار كتاب را شـديداً مـورد توجـه قـرار دادنـد        

 ايـر  عجاز، دالئل اال-3  از شريف رضي، نهج البالغه  -2  اثر ابن مقفع،   دمنه،
سـپس بـه دانـشگاه لكهنـؤ پيوسـت، در ايـن             . تمـام    اثر ابي   حماسه، -4جرجاني،  

شـد و در آن بخـشي مخـصوص           دانشگاه علوم جديد به زبان انگليسي تدريس مي       
ادبيات عربي بود، استاد ندوي در آن روز از نظر سـني كـوچكترين دانـشجو بـود،      

بب شـد تـا از بقيـه مقـداري           برايش سنگين بود و اين چيز س       نخست دروس قواعد  
عقب افتد، اما سپس بـا تفـوق و امتيـاز تحـصيلش را ادامـه داد، نهايتـاً تحـصيالت                   

 رئـيس   )1(تقي الدين هاللي مراكـشي    اي ادبيات نزد شيخ       خويش را در رشته   
  . العلماء به پايان رساندةبخش ادبيات عربي در ندو

ر آنجـا مانـد و علـوم     العلمـاء پيوسـت و دو سـال د    ةاستاد ندوي سپس بـه نـدو      
 )2(حيدر حسن خانحديث را فرا گرفت، در اين مدت از شيخ الحديث، شـيخ           

كامالً استفاده نمود و چند ماهي نيز در دارالعلوم ديوبند اقامت گزيـد و در دروس        

                                           
هاي  دار نهضت ادبيات عرب در هند است كه خواستار تعديالتي در روش وي طاليه -)1(

متولد شد، دروس ابتدايي را در آنجا فرا ) مراكش( بود، در مغرب آموش زبان عربي
به مصر، عراق و سعودي مسافرت نمود و زمان ملك عبدالعزيز مدتي در سعودي به . گرفت

سپس بنابر مشكالتي ه بين ايشان و مقامات سعودي پيش آمد، به هند . تدريس مشغول شد
 را از عالمه عبدالرحمن مباركپوري عزيمت نمود و در مباركپور اقامت گزيد و حديث

 االخوذي شرح سنن ترمذي فرا گرفت و شديداً مورد محبت وي قرار تحفةصاحب كتاب 
 م در يكي از سفرهايش به شهر بنارس شيخ خليل بن محمد يماني با 1930در سال . گرفت

ل از بدين جهت شيخ خلي. وي آشنا شد و به مقام و مهارت وي در علوم و ادبيات پي برد
 العلماء به عنوان استاد ادبيات مشغول خدمت باشند، شيخ تقي ةايشان خواست تا در ندو

 العلماء ماند و چنان خدماتي بر جاي ةالدين اين دعوت را پذيرفت و چهار سال در ندو
با حضور ايشان گروهي از ادبيان . گذاشت كه افراد متعدد در ساليان دراز از آن عاجزند

دند كه در رأس شان استاد مسعود ندوي، استاد محمد ناظم ندوي و استاد فارغ التحصيل ش
  .باشند ابوالحسن ندوي مي

�� 8/N��  HI()�* ��� ,جهت اطالع كامل از شرح حال ايشان مراجعه شود به كتاب  -)2(
, HI()�*�h	�� @�  .، چاپ دار ابن كثير، دمشق�> ��+
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 شـركت   )1(حـسين احمـد مـدني     حديث عالم بزرگوار و مجاهد نستوه، شيخ        
  .نمود

سيد اي بود در شرح حال امـام         نگارش مقاله نخستين اقدام ادبي استاد به شكل       

اسـتاد  .  امام دعوت به توحيد، سنت و جهاد در راه خدا          احمد بن عرفان شهيد   
اين مقاله را به سفارش برادر بزرگش دكتر سيد عبدالعلي نوشت و استادش دكتـر               

ي مـشهور      صـاحب مجلـه    رشـيد رضـا    آن را براي عالمـه       تقي الدين هاللي  
  .ي مزبور منتشر كرد يد رضا نيز آن را در مجله فرستاد و رشالمنار

 الـسيد   جمـة اي تحـت عنـوان تـر        سپس استاد ندوي اين مقاله را به شكل رساله        
ق به چـاپ رسـاند، ايـن نخـستين     .  هـ 1350اإلمام احمد بن عرفان الشهيد در سال   

كوشش ادبي استاد در زبان عربي بود، در آن زمان عمرش از هفده و هيجده سـال    
  .كرد ز نميتجاو

 مسافرت نمود و تفسير را نزد مصلح كبير و داعي )2(استاد ندوي سپس به الهور
، مفسر مشهور خواند، تحصيالت استاد ندوي اغلب به         )3(احمد علي  شيخ   بزرگ

سبك دانشگاهي و همراه با مدارك تحصيلي نبوده اسـت، بلكـه تحـصيالتي آزاد            
  .بوده است

 لكهنؤ برگشت و در آنجـا در سـمت اسـتادي    استاد بعد از اتمام تحصيالتش به   
ي   مدت ده سال مشغول تدريس علـوم مختلـف بـود، در كنـار تـدريس در مجلـه                  

 .نوشت   مقاله مي   العلماء ة منشتره از ندو   )4(مسعود ندوي  به مديريت استاد     الضياء

                                           
  .منبع پيشين: رك -)1(
ز تقسيم هند شهر علم و فرهنگ و مركز چاپ و نشر بود، استاد ندوي از اين الهور قبل ا -)2(

فرصت ارزشمند بهره برد و با اكثر مردمان و استادان و مشهورترين اديبان و شاعران به 
خصوص شاعر اسالم محمد اقبال مالقات كرد و در برخي مجالسش شركت نمود، شاعر 

. رتش از وي خوشش آمد و با او انس گرفتبزرگ با وجود جوان بودن استاد و عدم شه
* ����/* ��'����� )� اقبال، و همينطور روائعاستاد ندوي، : براي توضيح بيشتر رك
i��59�� 4�(�8�� �9U��� H��^�چاپ دار ابن كثير، دمشق .  

  .ق وفات نمود.  هـ 1381در رمضان  -)3(
  .وفات نمود)  م1945 مارس 16( هـ 1373در رجب  -)4(



    

 

    
  

 

 

        ��59   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

سـيرت  همينطور به تأليف كتاب به زبان اردو نيز مـشغول بـود، نخـستين كتـابش                 

 سـال بـيش نداشـت و بـه     25 در حالي به چاپ رسيد كه استاد     سيد احمد شهيد  
قدري مورد استقبال قرار گرفت كه در مدت زمان كمي چهار مرتبه تجديد چاپ              

  .شد
 محمد الياساستاد ندوي سپس به دهلي عزيمت كرد و با داعي بزرگ شيخ        

ي تحـولي در زنـدگي ابوالحـسن بـود؛ زيـرا شـيخ        مالقات نمود، اين مالقات نقطه   
ي عميقي با اغلب مردم داشت و استاد ندوي با          محمد الياس از طريق دعوت رابطه     

ي چنداني با اغلب مردم نداشـت، از آن          توجه به پرداختن به تحقيق و تأليف رابطه       
به بعد ايشان به برقرارنمودن ارتباط با مردم روسـتايي پرداخـت و بـه قـصد انتـشار                   

هايي پرداخت كـه احيانـاً هركـدام       فرتدعوت در روستاها و شهرهاي هند، به مسا       
  .كشيد يك ماه طول مي

شيخ محمد الياس در حكمت عميق ديني و قوت ايمان مثل ابي الحـسن، علـي             
وي تصويري : فرمايد بن ابي طالب بود و چنانچه برادر بزرگوارمان استاد ندوي مي   

چـار  صادق از سلف صالح و انساني غيور و مخلص بود كه از وضعيت مسلمانان د              
شد وتالش و حركتش به خاطر امور مسلمانان بود و با روح قوي و  درد و اندوه مي

  .)1(سوخت ي خويش در راه اسالم مي تپنده
استاد ندوي تربيت روحي خويش را از عـارف جليـل القـدي و مربـي بـزرگ                  

 فرا گرفت و از صحبت و مجالست وي اسـتفاده           )2(عبدالقادر رائي پوري  شيخ  
  .نمود

شد و ارگـان      ي الندوه را كه به زبان اردو منتشر مي          وي سردبيري مجله  استاد ند 
 نيز از استاد درخواست نمود تا عليگرهدانشگاه اسالمي . ندوه بود، به عهده گرفت

                                           

�'�jG ,* استاد ندوي، : جهت اطالع كامل از شرح حال ايشان، رك -)1($ 4��IC^� J'(8��

 >'�j8��9�� k���# 8��� l�h�� ��59�� 4�(�8�� i8/N�� و كتاب HI(^� �� 8/N�� *, ��� HI(^�
 i�<�h	�� @�ي فارسي دو كتاب نخست به قلم استاد بزرگوار موالنا محمد  ترجمه,* ��+

  .در ايران منتشر شده استقاسم قاسمي 
�>�i�شرح حال كامل ايشان را در كتاب  -)2(h	�� @�+�� *, HI(^� �� 8/N�� *, ��� HI(^ 

  .چاپ دار ابن كثير، دمشق مالحظه فرماييد
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ي علوم ديني براي دانـشجويان مقطـع ليـسانس طـرح نمايـد كـه         اي در رشته    برنامه
د قبـول دانـشگاه نيـز قـرار       تـأليف نمـود و مـور      اسـالميات   استاد هم كتابي به نام      

  .گرفت
از اسـتاد جهـت   )  م1942(ق .  هــ  1361داشنگاه ملي اسـالمي دهلـي در سـال       

» دين و تمـدن «ايراد سخنراني دعوت به عمل آورد، استاد در اين دانشگاه پيرامون   
  .سخنراني نمود و مورد قبول همه قرار گرفت و در سطح وسيعي انتشار يافت

هايي براي طالب مـدارس عربـي هنـد تـأليف نمـود،        بدر اين مدت استاد كتا    
 كـه دارالعلـوم نـدوه و برخـي از        مختـارات فـي األدب العربـي      مانند كتـاب    
شان گنجاندنـد و همينطـور    ي درسي هاي اسالمي كتاب مزبور را در برنامه  دانشگاه
  .هاي ديگر  در سه جلد و كتابقصص النبيين لالطفالكتاب 

شـد، راه   كه دو هفته يك بار به زبـان اردو منتـشر مـي    را التعميري    استاد مجله 
انداخت و همينطور انجمني جهت گسترش اسالم در بـين هنـدوها تأسـيس نمـود،               
اين انجمن اسالمي چندين رساله و مباحث علمي را به زبان انگليـسي، زبـان رايـج       

  .در هند پيرامون االم منتشر نمود
 اسـالمي در لكهنـؤ تأسـيس        –مي  انجمن عل )  م 1959( هـ   1378در اواخر سال    

هـاي    هاي انگليسي، هنـدي، اردو و عربـي داراي فعاليـت            نمود، اين انجمن به زبان    
  .چشمگير و نتايج علمي باارزشي است

)  م 1945( هــ    1364استاد كتاب ما ذا خسرالعالم بانحطاط مـسلمين را در سـال             
ضافاتي كه در آن  سالگي تأليف نمود؛ اما چاپ آن به علت ويرايش و ا32در سن 

  .به تعويق افتاد)  م1950( هـ 1369در حال انجام بود، تا سال 
برادر بزرگوار ابوالحسن به نگهداري كتاب و اسـتفاده از آن شـديداً عالقمنـد               
است، در بين متاع دنيا تنها چيزي كه برايش عزيز و گرانبهاست، كتاب مفيد است    

كنـد، وي     ش دارد و تغذيـه اش مـي       و بهترين هديه براي او كتابي است كه دوسـت         
كنند، بلكـه كتـاب را        آوري نمي   ها را صرفاً جهت تزيين منزلش جمع        هرگز كتاب 

كنـد و   دهد كه كـامالً آن را هـضم مـي    چنان مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار مي        
هايش بهترين دليل بر اين موضـوع     هاي گوناگون داخل كتاب     ها و نوشته    يادداشت
  .است
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هـاي خـاص وي را بـه           تحقيقات وسيع همـراه بـا تجربـه و موهبـت           مطالعات و 
اي كـه در   گفتن به زبان عربي بدون آمادگي قبلي قادر ساخته است، به گونه           سخن

زبان عربي با به كارگيري واژگان فصيح و تعابير زيبا چون سيلي خروشـان سـخن                
  .گويد مي

 و اغلـب آنهـا را   كنـد  هـايش را از قبـل آمـاده مـي     استاد ندوي اكثـر سـخنراني   
اي است كه عنصر عاطفي شديداً برآن غالب است،           نويسند، سبك وي به گونه      مي

مند   گشايد، شنوندگان را كامالً مستفيد و بهره        با وجود اين هرگاه باب بحث را مي       
گرداند، تا جايي كه سراغ دارم و بارها برايم گفته اسـت اسـتاد هرگـز دوسـت              مي

البته ايـن آمـادگي جهـت كمبـود         . دگي سخن گويد  ندارد در موضوعي بدون آما    
بضاعت علمي نيست، بلكه به خاطر دقت و تحقيق است كه يك عالم دينـي بايـد                 

  .داشته باشد
ذوق نثرگويي بر استاد ندوي غالب است و هيچگـاه طبـع وي را يـاري نكـرده         

 هاي مختلف ورزش را تمرين نموده است، مانند استاد ندوي رشته  . كه شعر بسرايد  
ها دست كشيده است، بـا        ي اين ورزش    و نهايتاً از همه   . فوتبال، شنا، شكار و تنيس    

هـا در بـستر بيمـاري مانـده           هاي گوناگوني مبتال شده و مدت       وجود اين به بيماري   
است، به خصوص ناراحتي سينه كه اخيراً خداوند متعال وي را از آن شـفا عنايـت              

  .شود  ميهايي دچار فرمود و فقط احياناً با سرفه
اي بـر     دانـد و بـا دشـت قابـل مالحظـه            استاد تمام انواع عكس را نادرسـت مـي        

هاي بـزرگ چـاپ و      كند، باري به اتفاق وي از يكي از مؤسسه          خودش تحريم مي  
نشر قاهره ديدن نموديم، عكاس مؤسسه عالقمند بود كه عكسي جهـت يادگـاري       

استش را رد نمود و خاطرنـشان       از ما بيندازد؛ اما استاد علي رغم اصرار زياد درخو         
  .كرد كه مسلمانان هند بر حرمت عكس اتفاق نظر دارند

هاي گذشـته كـه از آنهـا متـأثر شـده پرسـيدم،                باري از وي در مورد شخصيت     
گيري اش در محنت خلـق قـرآن          امام احمد بن حنبل كه موضع     : اينگونه پاسخ داد  

متوفـاي  ( امـد سـرهندي      مشهور است، شيخ االسالم ابن تيميه، مجدد بزرگ شـيخ         
صاحب مكتوبات ماندگار در شريعت و حقيقت و در مبارزه با           ) ق.  هـ   1304سال  
، محقق بـزرگ جهـان      )ق.  هـ   1176متوفاي  (ها، عالمه شاه ولي اهللا دهلوي         بدعت
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 نخستين مؤسـس دولـت      )1( سيد احمد شهيد   ةلغ اهللا البا  حجةاسالم و صاحب كتاب     
ق اين دولت چند ماهي استمرار يافـت امـا          .  هـ   13ن  ديني و اسالمي در هند در قر      

  .هاي خود بر وي شوريدند و راه را برآن بستند ها با توطئه نهايتاً انگليسي
ي يتـي حـاكم       بزرگترين آرزوي ابوالحسن اين است كه اسالم را در گـسترده          

هاي تجاوزگر را معـذب و مغلـوب مـشاهده كنـد، تـا از ايـن طريـق                  ببيند و دولت  
همينطـور آرزو دارد كـه انتقـام الهـي را زا         .  يابد و به خويش بشارت دهـد       تسكين

كساني كه با اسالم مبارزه نمودند و مسلمانان را به خاك مذلت كشاندند، با چشم               
  .سر مشاهده كند

ي خيـر اسـت و وجـود آن     وي معتقد است بقاي اقليت مـسلمان در هنـد، مايـه          
  .ي درخشاني داشته باشد آيندهبراي هند مفيد است، شايد اسالم در هند 

بـه  )  م1950 – 47 19(  هــ  1369 هـ و 1367هاي  استاد ندوي دو مرتبه در سال     
  .هاي متعددي به اين ديار داشته است حجاز عزيمت نمود و سپس مسافرت

به مصر آمد، از اغلـب كـشورهاي جهـان اسـالم            )  م 1951(ت   ]1370در سال   
  .نيز به تركيه مسافرت نمود)  م1956( هـ 1375در سال . ديدن نموده است
هــاي بــزرگ اروپــا و از آن جملــه مــشهورترين شــهرهاي انــدلس   از پايتخــت

 هــ  1383 هــ ديـدن نمـود و بـار دوم در سـال       1382اسالمي، نخستين بار در سـال       
هـا مراكـز      به اين كشورها عزيمت نمود، در تمـام ايـن زيـارت           )  م 1963 – 1962(

 نموده و به ايراد سخنراني و درس پرداخته است، قابـل            ديني را از نزديك مشاهده    
ها و نتايجي را بـه   توجه است كه در هر سرزميني قدم گذاشته است در آنجا تالش    

  .جاي گذاشته است
ــر ســيد   )  م1962( هـــ 1380در ســال  ــزرگش دكت ــرادر ب ــد از درگذشــت ب بع

ينطـور بـه    العلمـاء انتخـاب شـد، هم      ة   به عنوان مدير كل نـدو      /عبدالعلي حسني   

                                           
در . وي از خاندان استاد ندوي و از مشهورترين افراد اين خاندان و تمام ديار هند است -)1(

ي باالكوت واقع در پاكستان كنوني در  لي متولد شد و در منطقه هـ در رائي بري1201سال 
  . هـ به شهادت رسيد1346سال 
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 درآمـد و بـه عنـوان اسـتاد مهمـان در             1957عضويت فرهنگستان دمـشق در سـال        
  .دانشگاه دمشق جهت ايراد سخنراني و مباحث علمي از وي دعوت به عمل آمد

 بطـة به عنوان يكي از اعـضاي شـوراي مؤسـس را          )  م 1961( هـ   1380در سال   
 عضويت شوراي عـالي  ي مكرمه انتخاب شد و همچنين به  االسالمي در مكه  العالم

 م بـه عنـوان رئـيس هيـأت        1959ي منوره درآمد و در سال         دانشگاه اسالمي مدينه  
  .تعليمات ديني واليت شمالي هند، انتخاب شد

هـا و محاسـن مـصر از وي           زماني كه استاد در مصر حـضور داشـت، از خـوبي           
ه ايمـان بـه خـدا، ديـن، محبـت بـا مـسلمانان بـ               : پرسيدم، به اختـصار چنـين گفـت       

سپس از . خصوص اگر غريب باشد، نرم دلي، شرح صدر، كثرت كارهاي توليدي
حجابي   بي: ها و معايب مصر از وي پرسيدم، ابتدا طفره رفت، سپس پاسخ داد              بدي

ها و مجـالت ناديـده گـرفتن          هاي مبتذل در روزنامه     و عدم پوشش درست، عكس    
ماعـت در مـساجد     بعضي از محرمات از سوي علما، عدم محافظت بر نمازهـاي ج           

  .علي رغم مساجد زياد، پيروي ناآگاهانه از تمدن غرب
 ابوالحسن دشمن مظاهر دروغين است، در لباس، خـوراك و پوشـاك             برادرم،

كند، تكلف و تشريفات زياد را دوسـت نـدارد، در زنـدگي           سادگي را رعايت مي   
ز هرچيـز   به مال و دنيا هيچ ارزشي قايـل نيـست، اعتمـادش بـر پروردگـار بـاالتر ا                  

است، پايداري اش در راه باورها ضرب المثـل اسـت و در شـرايطي كـه ديگـران                   
  .ورند، اخالص عميق رمز پيروزي اوست شكست مي

  .ها را نگفتم سخن به درازا كشيد، اما هنوز از برادرم، ابوالحسن تمام گفتني
  احمد شرباصي
  استاد األزهر شريف
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  )1(هايي شد؟ نبا انحطاط مسلمانان، جهان متحمل چه زيا

 mG��$ "5�D$ "�B ��($ �<�9�� "�'CG ��( HI���$ JI6��$ �����	�� KG � 8����
8	� ��! i��C$:  

در اينجا مناسبت گرامي خوشحال و خرسندم از اين كه پرسـشي را كـه بـرادر                 
طبيعي است هنگامي كه يك مؤلف مردم را        . مان مطرح نمود، جواب دهم      گرامي

گويند، خدا را سپاس      ز كتاب و از تالش علمي اش سخن مي        كند كه ا    مشاهده مي 
گيرد، بنده نيز به عنوان يك مؤلف ناچيز كه           گويد و اين امر را به فال نيك مي          مي

شدن چنـين فرصـتي و طـرح          در فعاليت بزرگ اسالمي سهيم بوده است، از فراهم        
ي هـا  شوم، به خصوص عنايـت قـشرِ فرهنگـي و انـسان      چنين پرسشي خوشحال مي   

ي علمي آنهم مركز علمي و  آگاه به مباحث علمي و گردآمدنشان در يك مؤسسه
فرهنگي بزرگي مانند دانشگاه ملك عبدالعزيز در جده در ايـن سـرزمين مقـدس،               

  .شود ام مي طبيعي است كه باثع خرسندي
شايد بسياري از حاضران در اين جلسه اطالع نداشته باشند كه اين كتاب آغاز               

تم بوده و تنها سي سـال را پـشت سـر گذاشـته بـودم، موضـوع خيلـي                    تاريخ تأليفا 
تر از آن وبد كه فردي چـون مـن در چنـين سـنّي در سـرزميني دور از مركـز                        مهم

اســالم و دور از فرهنــگ اســالمي و همينطــور دور از زبــان عربــي بــه بررســي آن 
ج از  بپردازد، من در هند به دنيا آمدم و در آن جا بزرگ شدم، هـيچ سـفري خـار                  

هند نداشتم، اولين سفر مباركي كه خداوند متعال توفيق عنايت فرمـود، سـفر حـج     
تـأليف ايـن   .  يعني سه يا چهار سال تقريباً بعد از تـأليف كتـاب بـود            1947در سال   

كتاب در واقع يك ماجراجويي علمي بود كه آمادگي آن را نداشتم و حقيقتاً اگر        
 بايد چنـين موضـوعي بـا قلمـي     ود؛ زيراوقاحت علمي نبود، جسارت علمي حتماً ب   

اي  ي مـن و بـا تجربـه    تر از انديـشه    اي به مراتب وسيع     بزرگتر از قلم من و با انديشه      

                                           
 م در دانشگاه ملك عبدالعزيز در 1987اين سخنراني مهم را استادندوي در ماه مارس  -)1(

جده حضور دانشجويان و استادان ايراد نمود، آنان موضوع سخنراني اش را از قبل پيرامون 
 تعيين كرده بودند، استاد نيز ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمينرش، كتاب مشهو

  .شان را پذيرفت و اين سخنراني با ارزش را كه از نوار پياده شده است ايراد نمود دعوت
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شد، اما خداوند متعـال آنچـه را خواسـته باشـد              ي من نوشته مي     تر از تجربه    طوالني
  .دهد انجام دهد، ناگزير آن را انجام مي

رانـد، احـساس    ر انجام اين مهـم جلـو مـي   كردم كسي ارد مرا ب همواره فكر مي  
كردم و  پيچيده و مصر داشتم كه نتوانستم بر آن غلبه يابم، اگر با عقلم مشورت مي

گرفتم، حتماً از اين كار       تجارب و ميزان و جايگاه علمي نويسندگان را در نظر مي          
رگ و نمودم، حتي اگر موضوع را با علماي بز آمدم و اين انديشه را رها مي باز مي

دادند و بنـده      گذاشتم، حتماً مشورت منفي مي      نويسندگان صاحب نظر در ميان مي     
داشتند، اما خير چنين بود كه با     ي علمي و فكري باز مي       را از ورود به چنين معركه     

خير در «: گويد كسي مشورت نكردم و چنانچه دكتر محمد اقبال شاعر معروف مي
يي، در بعـضي از مـوارد عقـل را كنـار     آن نيست كه هميشه با عقلت مـشورت نمـا      

نمايـد و در تجـارب    هاي خطرناك عقلت ترس را مجسم مي گذار؛ زيرا در صحنه  
كنم صالح در اين بود كه پيرامون ايـن           فكر مي . »دهد  خطرناك مشورت منفي مي   

  .موضوع با علما و نويسندگان بزرگ هند تبادل نظر نكردم
ود؛ زيرا آن زمان با جنـگ جهـاني دوم   در اين موضوع منابع مورد نياز اندك ب   

نزديك بود و ارتباط هند با كشورهاي عربي تا حدودي قطع شده بود و بـه مقـدار    
اندكي از مباحث علمي و منابع تاريخي و فرهنگي كه در كـشورهاي عربـي و بـه                  
خصوص در مصر به وفور وجود داشت، دسترسي داشت، اما با اين وصف بنده در 

 اختياري از خود نداشتم، بلكه وادار بودم و گويا از درون بـه مـن   اقدام به اين مهم   
  .بايد در اين موضوع كتابي نوشته شود: شد گفته مي

زدگـي بـسياري از مـردم نـسبت بـه ايـن               يكي از عوامل جلب توجه و شـگفت       
هـايي   با انحطاط مسلمانان، جهان چه زيان«: كتاب، موضوع تازه و ابتكاري آن بود      

مانان در سرنوشـت و اوضـاع جهـاني داراي چنـان ارتبـاط عميقـي                آيا مـسل  » ديد؟
جهان در انحطاط مـسلمانان متحمـل چـه ضـررهايي           : هستند كه بشود چنين گفت    

  يابد؟ شده است؟ و يا اين كه جهان با پيشرفت مسلمانان به چه نتايجي دست مي
 و در آن زمان و قبل از آن مردم عادت داشتند مـسلمانان را صـرفاً چـون ملتـي             

ها بنگرند، آن هـم بـا پـذيرفتن ايـن كـه آنهـا داراي           ها و امت    امتي مثل ديگر ملت   
ي مؤخـان نويـسندگان و محققـين بـرآن بـوده              رسالت و دعوتي هستند، زيرا شيوه     
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است كه مسلمانان را عنصري چون عناصر متعدد بني نوع بـشر بداننـد، امـا مؤلـف        
 گذشته فرا بگذرد و از چارجوب اين كتاب به خود جرأت داد تا از حدود مرسومِ         

تقليدي كه بر كتاب و نويسنده در بين عرب و عجم تحميـل شـده بـود، درآيـد و                    
جهان را از خالل مسلمانان ارزيابي نمايد، اين دو نظريه خيلي باهم متفاوتند، يـك    
ديد آن است كه مسلمانان از خالل جهان، از خالل رويـدادها و تحـوالتي كـه در          

آيد، نگريـسته شـوند، در ايـن ديـد مـسلمانان ملتـي هـستند، چـون                  جهان پديد مي  
افتد، اثر    اي در جهان اتفاق مي      هاي ديگر و همواره از آنچه در سطح گسترده          ملت
نماينـد، همـواره در     محققاني كه با ايـن ديـد مـسلمانان را ارزيـابي مـي             . پذيرند  مي

چه زيـاني شـدند؟     جستجوي آن هستند كه مسلمانان به سبب فالن حاديثه متحمل           
مثالً با پديدآمدن فالن تحول،  با انقراض فالن حكومت بـا نهـضت جديـد غـرب                  

 مسلمانان به سبب فقر اقتصادي، سياسي و نظامي     مسمانان متحمل چه زياني شدند؟    
ي مرسوم و سـنتي كـه همـواره محققـان از آن اسـتفاده       چقدر متضرر شدند؟ شيوه   

تعال به حقير الهام نمود و انشراح صدر يافتم بر      نمودند، چنين بود، اما خداوند م       مي
جهـان بـا انحطـاط مـسلمانان متحمـل چـه            «اين كه كتابي بنويسم تحت اين عنوان        

گويا مسلمانان به عنوان يك عامل جهاني مـؤثر در امـور تمـام              » زياني شده است؟  
اين موضوع كشف . ي خاص جغرافيايي و سياسي      جهان هستند نه محدود به منطقه     

د بود و به نظـر مـن علتـي كـه توانـست توجـه بـسياري از مـردم را بـا وجـود                    جدي
بضاعتي و كم تجربگي مؤلف جلب نمايد، نه به اين خاطر بوده است كه دست                بي

اي زده است كه در مصر و در جاهاي ديگـر نظيـرش نگاشـته نـشده                   به تأليف تازه  
يـن دليـل اسـت كـه     است، بلكه رمز مقبوليت كتاب و جلب اهتمام خوانندگان به ا 

اي ديگـر بررسـي نمـوده اسـت؛ از      مولف موضوع را از افق و سطحي باال و زاويـه   
من با اعتراف به فقر و . دارد سطح امت اسالم، امتي كه تاريخ را به تغيير مسير وامي

بضاعت ناچيزم در علم و فرهنگ، خدا را سپاسگزارم كه بنده را به تـأليف چنـين                 
ي  اني توفيق داده و لطف نمود تا اين موضوع را از ناحيه        كتابي در چنين سني و زم     
جهان در انحطاط مسلمانان متحمل چه ضررهايي شده «اي  جديدي و با سبك تازه   

  .مورد بحث قرار دهم» است؟
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جهـان بـا انحطـاط آنهـا       : آيا مسلمانان در وضعيتي هستند كه بتوان چنين گفت        
جهان : طحي هستند كه بتوان گفت    دهد و آيا مسلمانان در س       چيزي را از دست مي    

ي رهبـري جهـاني متحمـل        شـان از عرصـه      گـرفتن   نشيني، شكست و كنـاره      با عقب 
ترسم كـه بـسياري از نويـسندگان مـسلمان       خسارتي شده است؟ من بيم دارم و مي       

در واقـع   . نيانديـشند كساني كه داراي مواضع مهم و سوابق متعددي بودند، چنـين            
اي  يخ اسالم بر مـسلمانان تحميـل شـده و ناخودبـاوري      هايي كه با شروع تار      جنگ

كه نسل جديد و نسل تحصيلكرده دچار آن گرديده است، بسياري از محققـان را               
ي انــسانيت مــرتبط نماينــد، چنــين  ي مــسلمانان را بــه قــضيه نگذاشــته بــود، قــضيه

پنداشند كه مسلمانان كجا و رهبري جهاني كجا، مسلمانان فقيـر انـد و ضـعيف         مي
هاي جديد متأثر اند، مگر امكان دارد         ند، همواره محكوم غرب هستند، از انقالب      ا

سرنوشت جهان و يا سرنوشت بشريت به سرنوشت وكيان مسلمانان ارتبـاط داشـته              
  باشد؟

آري، بــسياري از مــردم در آن زمــان بــاور نداشــتند كــه مــسلمانان داراي ايــن  
رامون آنان دنبال شود و يـا بـراي   اهميت، مقام و شايستگي باشند كه چنين بحثي پي  

اي امكان داشته باشد كه از ميزان خسارت جهان بشريت و جهـان معاصـر                 نويسنده
  .به سبب انحطاط مسلمانان بحث نمايد

موضوع از اهميت خاصي برخوردار بـود و تحقيـق در آن نـوعي مـاجراجويي                
لـي تـأليف   علمي بود، اما خداوند متعال كمك نمود و كتـاب را بـا خـوف و دو د       

ي چنداني نداشـتم،   ي تأليف به خصوص به زبان عربي تجربه       نمودم، زيرا در زمينه   
قبل از تأليف اين كتاب به هيچ كشور عربي سفر ننموده بودم، بلكه چهـار يـا پـنج        

ي   ام بـا زبـان عربـي رابطـه          سال بعد از تأليف ايـن كتـاب مـسافرت نمـودم، رابطـه             
 مركـز علـوم اصـيل اسـالمي و فرهنـگ عربـي              اي بود كه از     آموز و جوينده    دانش

  .اي دور دست به دنيا آمده بود خيلي فاصله داشته و در منطقه
كنـد و بـرآن        انجام چيزي را اراده نمايد، اسبابش را فراهم مي         خداند،اما وقتي   

  .بنابراين، دوردست به دنيا آمده بود. فرمايد قدرت عنايت مي
شود يـا    ب مورد قبول خوانندگان واقع مي     شدم، ايا كتا    ها متردد مي    بعضي وقت 

خير؟ و آيا مورد استقبال محافل عربي علي الخصوص و محافل دورست اسـالمي              
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قرار خواهد گرفت؟ بخشي از كتاب را جهت معرفي آن خدمت دكتر احمد امين              
رئيس انجمن نشر و تأليف در مصر فرستادم، شديداً آرزو داشـتم كـه مـورد قبـول      

هايش بـه خـصوص    سالمي، نويسندهة مشهور مصري كه كتابي بزرگ ا   نويسنده
در محافل علمي داراي اهميت خاصي فجر اإلسالم و ضحي اإلسالم      ي    سلسله

  .بود، قرار گيرد
اسـي از ايـشان دريافـت نمـودم كـه در آن ضـمن تـشويق و              ناگهان روزي نامه  
تـاب را   اي از ك    اي از كتـاب را درخواسـت نمـوده بـود، نمونـه              ترغيب حقير نمونه  

فرستادم و ايشان ني بر محتواي كتاب و چاپ آن توسط انجمـن تـأليف و ترجمـه              
اي بر كتاب نوشت كه متأسفانه  كه انجمني مهم و مؤقّر بود، موافقت نمود و مدقمه

داراي چنان قدرتي كه بنده از فردي مثل ايشان، در مقـام محقـق بـزرگ اسـالمي                  
ب از انجمن تأليف و ترجمه باعـث شـد تـا            اما چاپ و نشر كتا    . انتظار داشتم، نبود  

كتاب به محافل علمي راه يابد و استقبال از آن چنان بود كه هرگـز تـصور و اميـد           
  .آن را نداشتم

جهان با انحطاط مسلمانان متحمـل چـه        : ماند  اكنون جواب اين پرسش باقي مي     
  ضررهايي گرديده است؟

سنده ايـن اسـت كـه       دانيد يكي از كارهاي مـشكل بـراي يـك نويـ             چنانچه مي 
كتابي را تأليف كرده و براي آن شبها بيداري كشيده و وقـت مديـدي را روي آن    
صرف نموده است و منابع بزرگي را مورد توجه قـرار داده اسـت، در چنـد دقيقـه                   

كوشم پاسخ پرسش فوق را ارائه دهـم و حـق       خالصه نمايد، بنده در حد توانم مي      
در حقيقت جهان .  به اين پرسش پاسخ دهدي موضوع، هم چنين است كه نويسنده

با انحطاط مسلمانان جـوهرش را بهتـرين دارايـي اش را آنچـه كـه شـديداً بـه آن                     
نيازمند است و ارزشش را از دست داده است؛ زيرا مسلمانان تنهـا كـساني هـستند                 
كه ارزش معنوي لياقت زنـدگي بقـا و هـدف مهمـي كـه جهـان بـه سـوي آن در                       

  .جهان عرضه نمودندحركت است، به اين 
هدف نهايي زندگي چيست؟ اين هـستي بـراي چـه آفريـده شـده اسـت؟ ايـن          
وسايل زياد و متعدد را خداوند به چه منضوري در فضا منتشر گردانيـده و آفريـده     
است؟ چرا خداوند اين قدرت بزرگ را در عقل انساني به وديعه گذاشـته اسـت؟               
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طبيعت انسان به جـاي گذاشـته اسـت؟       چرا خداوند اين نيروهاي مهم بشري را در         
هــايي اســت موجــه و مــسلمانان تنهــا كــساني هــستند كــه ايــن  تمــام اينهــا پرســش

مسلمانان تنها كساني هـستند     . وانند تفسير و تحليل نمايند      خصوصايت بشري را مي   
 بـه مـسلمانان ارزانـي    †كه حامل رسالت الهي هستند، رسالتي كه خاتم األنبياء          

توانند اين طرح دقيق، وسيع و فراگيـر را كـه            لمانان هستند كه مي   داشت و يقيناً مس   
خداوند جهان را براساس آن آفريده است و انـسان را جهـت اسـتفاده از آن خلـق          

  :كرده و او را در زمين جانشين خود قرار داده است، تفسير و تجزيه نمايند

�$̄Ρ Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{ $# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ š÷t/ r' sù βr& $pκ s] ù= Ïϑ øts† 

zø) x5ô© r&uρ $pκ ÷]ÏΒ $yγn= uΗ xquρ ß≈ |¡Ρ M} $#� ]K�cLF� :]n[.  

عرضـه  ] ي جهـان خلقـت      و همـه  [هـا     ها و زمـين و كـوه        ما امانت را بر آسمان    «
از پـذيرش امانـت خـودداري كردنـد و از آن ترسـيدند و          ] جملگي آنهـا  [داشتيم،  

  .»زير بار آن رفت] ي جهان اين اعجوبه[ان انس] حال اين كه [

�zΝ :فرمايد چرا انسان حامل اين امانت گرديد؟ و چرا خداوند متعال مي ¯= tæuρ 

tΠyŠ# u u !$oÿôœF{ $# $yγ̄= ä.الهي كه از آنان نمود، دادن به سؤال  را فرشتگان را پاسخ و چ�

  :اعراض نمودند و گفتند

�y7 oΨ≈ ysö6ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$uΖ s9 �ωÎ) $tΒ !$oΨ tFôϑ ¯= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛÎ= yèø9 $# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% 

ãΠyŠ$t↔ ¯≈ tƒ Νßγ÷∞ Î;/Ρ r& öΝÎη Í←!$oÿôœr' Î/ ( !$£ϑ n= sù Ν èδr' t6/Ρ r& öΝÎη Í←!$oÿôœr' Î/� ]J�+5�� :[n – [[[.  

. دانيم، و تو دانا و حكيمـي     اي نمي   ما چيزي جز آنچه به ما آموخته      ! منزهي تو «
هـا آگـاه    پديـده ] و خواص و اسرار اين[ها    آنان را از نام   !  اي آدم  : فرمود ]خداوند[

  .»كن
هدف از خالفت الهي خالفت انسان از جانب خداوند متعال چيست؟ اينها همه 

اي و خيلي مهـم سـؤاالتي هـستند خطـاب بـه تمـام             اسرارند، سؤاالتي هستند ريشه   
  .جهانيان
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بايد به ايـن سـؤاالت پاسـخ    محققان بزرگ، انديشمندان، فيلسوفان و مؤرخان،       
دهند، اما هرگز توان پاسخگويي را ندارند، مگر اين كه رسالت آسماني را درك              

  :كنند و هدف مهمي را كه انسان براي آن خلق شده است، بفهمند

�óΟ çFö7Å¡yssùr& $yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $ZW t7tã öΝ ä3̄Ρ r&uρ $uΖ øŠs9 Î) Ÿω tβθãèy_ö� è? ∩⊇⊇∈∪� ]@'/�o��� :

XXp[.  
بـراي حـساب و   [ايد ما شما را بيهوده آفريده ايم و به سوي مـا          آيا گمان برده  «
  .»!شويد؟ باز گردانده نمي] كتاب

تـر و بزرگتـر از آن         گشودنِ اين معماي بشري، معماي هستي، معمايي كه دقيق        
وجود ندارد، ممكن نيست، مگر با درك رسالت و قيادتي كه مـسلمانان بـراي آن                

هرگـاه هـدف از آفـرينش مـسلمانان را درك كـرديم، هـدف از                برگزيده شدند،   
خلقت جهان را نيز درك خواهيم كرد، و هرگاه فهميديم چرا زمين به آسـمان يـا            
آسمان به زمين از طريق وحي مرتبط شده است، رمز خالفـت انـساني و هـدفي را                 

هاي بشري در هر زمان و مكان بايـد بـه سـوي آن روي آورنـد، خـواهيم                     كه نسل 
  .هميدف

بودند جهان چه وضـعيتي داشـت؟ ايـن جهـان و تمـام                اري، اگر مسلمانان نمي   
هــا و تحركــات  اســرار طبيعــي، ايــن فــضاي وســيع و هــستي پربــار، ايــن حركــت 

بودنـد، تمـام ايـن     انگيز و قدرت كيهاني، اگر رسالت اسـالمي و انبيـا نمـي             شگفت
هـدف و سـخني    يهاي بشري پيمودنـد، سـفري بـ    مظاهر و مسيري كه تاكنون نسل     

. بـود   همه حيرت و گمراهي، سرگرداني و فساد، عبث و بيهودگي مي          . بود  پوچ مي 
نمايـد، رسـالت اسـالمي كـه بـه مـسلمانان              اين اسالم است كه هستي را تفسير مـي        

ارزاني داشته شده است و وصايت جهاني كه مـسلمانان بـراي آن انتخـاب شـدند،                
ري و هدفي را كه جهان بـه سـوي ان در            واند اين مسير بش     تنها چيزي است كه مي    

ي  نشيني نمودند و از عرصه   هنگامي كه مسلمانان عقب    .حركت است، تفسير نمايد   
گيري كردند و نقش رهبـري و ارشـادي خـويش را تـرك نمودنـد،                  رهبري كناره 

جهان تبديل به جنگلي وحشي گرديد كـه از حيوانـات درنـده و وحـشي، شـيران                  
. هاي هار، پـر اسـت    هاي زوزه كش و سگ      ه، گرگ هاي كشند   خطرناك و پلنگ  

هاي   ها در اين جهان شبيه به گله        جنگلي كه در آن قانون جنگل حاكم است، امت        
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آورند،   گوسفندي هستند كه چوپان و راهنما ندارند، هرجا خواسته باشند روي مي           
ن انسانيت در اين جهان با تجهيزاتي كه در اختيار دارد، همانند فيلي است خشمگي             

گنـاه را     نمايـد، بـا تجهيـزات پيـشرفته اطفـال بـي             كه هرچه را بخواههد پايمال مـي      
  .گرداند شماري را نابود مي هاي بي كند و انسان ها را تخريب مي كشد و قريه مي

گيـري    هنگامي كه مسلمانان از رهبري جهان كنـاره       . غرب چنين وضعيتي دارد   
نـساني مـدهوش كـه شمـشيري        نمودند، غرب چون فيلي خشمگين گرديد، مانند ا       
داند اين سالح برنـده را در جهـت    برنده و يا چاقوي تيزي را در دست دارد و نمي    

نفع انسانيت، آباداني اين هستي و خدمت بشريت، چگونـه اسـتعمال نمايـد؟ تمـام                
اين بدبختي بدان جهت است كه مسلمانان از نقـش رهبـري خـويش و مـسؤوليت                 

  : گرفتندشان در قبال بشريت فاصله مهم

�öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «!$$Î/� ]@���( B :XXp[.  

مـادام  [ها آفريده شده ايـد   بهترين امتي هستيد كه براي انسان    ] اي محمد [شما  «
  .»ماييد و به خدا ايمان داريدن امر به معروف و نهي از منكر مي] كه

من در سخنراني خويش كه به نيابت از اعضا و نمايندگان حاضر در كنفـرانس            
بعثت پيامبران گذشـته بعثتـي      : دعوت در دانشگاه اسالمي مدينه ايراد كردم، گفتم       

 بعثتـي دوجانبـه و مقـرون بـوده          �يك جانبه بوده است، اما بعثت رسـول خـدا           
 -1: ان با بعثت است، پس دو بعثت صـورت گرفتـه اسـت            بعثت پيامبر همزم  : است

  .هاي ديگر  بعثت امت به سوي امت-2بعثت پيامبر به سوي امت، 
  :نمايد خداوند متعال نيز به اين نكته اشاره مي

�öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «!$$Î/�.  
ريـزي شـده بـا هـدف، هرگـز            اين امتي است كه دراورده شـده از قبـل برنامـه           

وجودش تصادفي نبوده و نهضت و خروجش به هيچ وجـه يـك رخـداد تـاريخيِ        
  .ريزي شده و تقديري است الهي محض نبوده است، بلكه برنامه

  :فرمايد خداوند متعال مي
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ي عدل و داد      دادگري پيشه سازيد و در اقامه     ! اي كساني كه ايمان آورده ايد     «
  .»بكوشيد

تر آنچه در حديث صـحيح    بنابراين، مسلمانان قائمين به عدالت هستند و صريح       
 يا بـه سـوي    خطاب به افرادي كه آنان را به يمن فرستاد        �است كه رسول خدا     

�>�«: اي از قبايل فرمود     قبيله��	� �'g	�5�
 ��$ �<���� �fg	�2 2 21 1q q2 2A 2A AA 3A 3 32 A3 گير فرسـتاده   شما آسان «»1
  .»گير شده ايد نه سخت

. بعثـت پيـامبر و بعثـت اسـت        : بنابراين، بعثت محمدي تنها بعثت دوجانبه اسـت       
هايـشان   لف بر زبـان  عميقاً اين حقيقت را درك كرده بودند و بدون تك          �صحابه  

: جاري بود، چنانچه عربعي بن عامر خطاب به رستم فرمانـده قـشون فـارس گفـت              
»��/�g	�f��� "����222 2 3 A r«            خداوند ما را مبعوث نمـوده اسـت و نگفـت مـا در آمـديم، يـا قيـام 

�: ��  d�s�� �� JT�5(	T�5( ��# T�5«! كرديم، خير;/� �/�g	�f��� "���2 2 A 22 2 2 3 3 21 1 11 1 1 1 12 2 2 1 3 22 2 3 A rS8L$ "��� JA 2 3 2 1r 1 l�!«.  
با اين وصف چون مسلمانان مبعوث هستند، و امت، امتي اسـت فرسـتاده شـده                
جهت ارشاد و هدايت بشر، و هدف از بعثتش رهبري جهان به سـوي خيـر اسـت،                  

شان، ايـن مـسؤوليت مهـم و بـزرگ كـه از               پس طفره رفتن مسلمانان از مسؤوليت     
اي اســت بــزرگ، و  ه اســت، فاجعــهطــرف خداونــد بــه آنهــا ارزانــي داشــته شــد 

هاي ساختگي هرگز قابل درك نيست، بدليل      اي است جهاني كه با مقياس       تراژدي
ريـزي   هاي سياسي و عقيدتي، مدني و برنامـه     است كه جهان در گمراهي، مخمصه     

  :زند و پا مي دست

�7M≈ yϑ è=àß $pκ ÝÕ÷èt/ s−öθsù CÙ÷èt/ !# sŒ Î) ylt� ÷z r& … çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰s3tƒ $yγ1t� tƒ 3 tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yèøgs† 

ª! $# …çµs9 #Y‘θçΡ $yϑ sù … çµs9 ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪� ]G'/�� :ZY[.  

تاريكي يكي برفراز ديگري جاي گرفته، هرگاه دسـت خـود را بـه درآورد،               «
ممكن نيست كه آن را ببيند، و كسي كه خدا نوري براي او قـرار نـداده باشـد، او                    

  .»نوري ندارد
ي و منبعي نيست جز يك منبع، و آن منبع وحـي اسـت،           براي نور هيچ نيروگاه   
مسلمانان تنها كساني هستند كه اين منبـع     . هاي آسماني   منبع هدايت الهي و رسالت    
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به آنها اختصاص دارد، خداوند صرفاً آنـان را بـه ايـن منـابع اصـيل دينـي مـشرف                  
 و سهل   ي شان شانه خالي كردند      گردانده است، اما هنگامي كه مسلمانان از وظيفه       

كـه ايـن خـود      (انگاري نمودند و باهم درگير شـدند و بـه خـود مـشغول گردينـد                 
مـا ذا  «مؤرخان آن را حكايت نمودند و بنده نيـز در كتـاب         ) اي است طوالني    قصه
مفصالً بيان نمودم، خداوند رهبـري را       » اسباب تأخر المسلمين  «در باب دوم    » خسر

نيـك و امـين خداسـت، و اينجـا بـود كـه       از آنان ستاند، زيرا زمين از آنِ بنـدگان        
  .بدبختي بشريت آغاز گرديد

روزي را كه مسلمانان از رهبري روي برتافتند، نبايـد جهـان فرامـوش نمايـد و              
  .ترين روز از آن ياد كند ترين و سياه ترين، نحس بايد به عنوانِ تاريك

 مـن  .اين بود حكايت خسارت جهان با انحطاط مسلمانان بـا اختـصار و اجمـال      
خواهم كامالً كتاب را برايتان خالصه نمايم؛ چون اين خـود ظلمـي اسـت بـر                   نمي

هرچند سخنم در اين بحث به درازا . كتاب، تا شما مستقيماً از كتاب استفاده نماييد  
توانم موضـوعي را كـه حـدود چهارصـد          كشيد، بديهي است كه به هيچ وجه نمي       

بنـابراين، ايـن   . عت خالصه نمايمصفحه است در سخنراني چند دقيقه و يا يك سا         
  .شما و اين هم كتاب

اين بود نهايت سخن، از خسارت جهان با انحطاط مسلمانان شروع نموديم و با              
سود جهان در پيشرفت مسلمانان بـه پايـان رسـانديم، خداونـد متعـال قـدرت دارد              

يـد  نمايد و آنچـه را مـردم از آن دسـت كـشيدند و ناام                آنچه را بعيد و ناممكن مي     
  .شدند، ممكن گرداند
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  هايي شد؟ با انحطاط مسلمانان، جهان متحمل چه زيان
ي كـار و   نشيني شـاناز صـحنه   انزوا و ناكامي مسلمانان در رهبري و سپس عقب      

هـا    ها و دولـت     تها انقراض حكوم    ها و امت    اي از نوع انحطاط ملت      زندگي پديده 
  .نيست،ها و فراز و فرودهاي سياسي شدن تمدن شكست شاهان و فاتحان، برچيده

افتـد و در تـاريخ    در تاريخ هر امتي امثال اينونه تحوالت بـه كثـرت اتفـاق مـي         
علـي رغـم    ) انحطـاط مـسلمانان   (جهان بشريت بـه مراتـب بيـشتر، امـا ايـن حادثـه               

  .انگيز بود نظير و شگفت اي بي ادثههاي زيادي از اين نوع حوادث، ح نمونه
هـايي   ها و امت ها اختصاص داشت و نه هم به ملت  ي تلخ نه به عرب      اين حادثه 

هـاي متعـددي، كـشورها و     هـا و نـسل   كه اسالم را پذيرفته بودند، اگرچـه خانـدان        
ي بشري بود كـه       هاي خويش را از دست دادند، اما اين حادثه يك فاجعه            سرزمين

  .تر و فراگيرتر از آن هرگز در تاريخ تكرار نشده است رتر، تلختاكنون ناگوا
بـرد، ميـزان زيـان و مـصيبت را درك      اگر جهان به حقيقت اين فاجعه پـي مـي     

شد، اين روز نحس را كه ايـن   ي تعصب از برابر ديدگانش دور مي       كرد و پرده    مي
گريـه سـر    نمـود و نوحـه و         حادثه در آن رخ داد، روز عزا و سوگواري اعالم مـي           

ي سوگ بـر تـن    گفتند و جهان جامه   هاي دنيا به يكديگر تسليت مي       داد و ملت    مي
  .كرد مي

البته اين حادثه در يك روز اتفاق نيفتاد، بلكه تـدريجاً در مـدت چنـدين دهـه                
تحقيق يافت، جهان تاكنون به طور شايسته و بايسته اين فاجعه را مورد توجه قـرار                

يابي نكرده است، جهان همواره از داشتن معيار درستي كـه  نداده و دقيقاً آن را ارز     
  .با آن بدبختي و محروميتش را بسنجد، محروم بوده است

البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه جهان با كنار رفتن حكومتي كه زمـاني                
ها را  ها و كشورهايي را فتح كرده و طوايفي از انسان         داراي قدرت بوده و سرزمين    

 بهـاي محروميـت ضـعيفان و تنگدسـتان بـه رفـاه و               ي كشانده، و نهايتـاً بـه      به بردگ 
دهد، انسانيت با انتقـال قـدرت و          آسايش دست يافته است، چيزي را از دست نمي        

حكومت و رفاه و آسايش از فردي به فرد ديگر از همان جنس و يا زا جماعتي بـه      
، به بدبختي كشانده    جماعت ديگر كه در ظلم و استبداد شبيه جماعت پيشين است          

شود، اين جهان با انحطاط امتي كه بـه پيـري دچـار گرديـده و سـستي در آن                      نمي
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هايش خشكيده و بندبندش از هم  رخنه كرده است و يا با فروپاشي دولتي كه ريشه
منـدي    شود، بلكه برعكس، سـنت و قاعـده         گسسته است، متألم و مصيبت زده نمي      
هـاي انـساني بـه مراتـب بـا            سـت، يقينـاً اشـك     هستي خدا مقتضي چنين تحوالتي ا     

تر از آن است كه هرروز براي رفتن سلطنتي و فروپاشيدن حكـومتي ريختـه          ارزش
نيـاز و بـاالتر از آن اســت، تـا بـراي كـسي كـه روزي در مــسير        شـود و انـسان بـي   

زمين و . اي به سودش رنج نكشيده، سوگواري كند    سعادتش قدم برنداشته و لحظه    
افتـد و هـزاران بـار در تـاريخ      ابر چنين خوادثي كه هرروز اتفـاق مـي    آسمان در بر  

  :اتفاق افتاده است، سخت سنگدل شده اند
  ].29 – 25: الدخان [��
سارهاي زيادي از خـود بـه جـاي گذاشـتنأ، و كـشتزارها و           ها و چشمه    چه باغ «
 كـه در آن ] ديگـري [هـاي فـراوان    و نعمـت . هاي جالب و گرانبهـايي را       گاه  اقامت

ي  و ما همه] ماجراي آنان[كردند، اين چنين بود  شادان و با ناز و نعمت زندكي مي   
نـه آسـمان بـر    ]. بدون دردسر و خـون جگـر  [ها را به قوم ديگري داديم       اين نعمت 

تا چند صباحي بمانند و توبه [آنان گريست و نه زمين، و نه بديشان مهلتي داده شد       
  .»]ها بپردازد كنند و به جبران گذشته

ها باري بر دوش زمين، مصيبتي بر بنـي نـوع بـشر،               بسياري از اين حكام و امت     
ي  هاي ضعيف و كوچك و منبـع فـساد و بيمـاري در كالبـد جامعـه            عذابي بر امت  

ي بــشري، مــواد ســمي را تزريــق  هــاي جامعــه بــشري بودنــد، در اعــصاب و رگ
اينجـا بـود كـه      . شـد   كردند و از اين طريق كالبدهاي سالم نيز دچار بيماري مي            مي

قطـع ايـن عـضو قاسـد و         . شـد   ضرورت يك عمل جراحـي، سـخت احـساس مـي          
جداكردنش از جسم سالم، نمايي از ربوبيت رب العالمين و مقتـضي رحمـت وي               

ي بشري، بلكه تمام افراد هستي، لزوماً بايد از اين بابت             بود و تمام اعضاي خانواده    
  :پرداختند به سپاس و ستايش مي

� yìÏÜ à) sù ã� Î/#yŠ ÏΘ öθs) ø9 $# tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß 4 ß‰ôϑ pt ø: $# uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊆∈∪� ]H�	�F� :

Zp[.  
ي گروه ستمكاران بركنده شد، و ستايش خداي راست، پروردگار            پس ريشه «
  .»جهانيان
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ي  در اين ميان مسلمانان حامالن رسالتِ پيامبرانند، و براي تمام جهـان بـه مثابـه           
روند، اين است كـه انحطـاط آنـان و            تندرستي براي كالبد انسان به شمار مي      عامل  

شان همسان با انحطـاط ملـت، نـژاد و مليتـي ديگـر                زوال قدرت و ايستايي شوكت    
نبود، اگر چنين بـود موضـوعش بـسيار آسـان و ضـربه اش بـسي سـبك بـود؛ امـا                     

ي  ي بشري به مثابـه   انحطاط مسلمانان به معناي انحطاط رسالتي بود كه براي جامعه         
  .داد كه نظام دين و دنيا برآن استوار بود اي را نشان مي روح بود و نابودي پايه

 بر كناري مسلمانان موضوعي اسـت  اكنون با اين وصف آيا انحطاط و در واقع       
شدن چندين قرن، مردمان مشرق زمين و مغرب زمين، بـرآن             كه بايد پس از سپري    
  تدسف بخورند؟
هاست، با انحطاط اين امت چيزي  ها و ملت  جهان كه آكنده از امت    و آيا واقعاً    

  را از دست داده است؟
هــاي دنيــا بعــد از ايــن كــه  اي رســيده اســت؟ ملــت دنيــا اكنــون بــه چــه نتيجــه

شان به دست اروپاييان افتاد و آنها نيز مـسلمانان را از نفـوذ جهـاني بركنـار                    رهبري
ي خـويش را تأسـيس    كومـت گـسترده  هـاي دولـت اسـالمي ح    نمودند و بر ويرانه   

  كردند، به چه سرنوشتي دچار شدند؟
ها و رهبري جهان، چه اثري در دين، اخالق،           اين تحول بزرگ در قيادت امت     

  سياست، زندگي عمومي و سرنوشت انسانيت داشته است؟
اگر جهان اسالم بار ديگر به پا خيزد و از غفلت درآيـد و زمـام زنـدگي را بـه                    

   خواهد شد؟دست گيرد، چه
ها و مباحثي است كه در صفحات آينده كوشش خواهيم كرد، بـه          اينها پرسش 
  .شان بپردازيم بررسي و پاسخ

  ابوالحسن علي حسني ندوي
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  باب اول

  دوران جاهلي
  
  
  
  
  

  بشريت در آستانه مرگ: فصل اول* 
نظام سياسي و مـالي در دوران       : فصل دوم * 
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  فصل اول
  تانه مرگبشريت در آس

تـرين ادوار تـاريخ بـود، از        از پـست    مـيالدي  بدون ترديد در قرن ششم و هفتم      
چندين قرن پيش انسانيت رو به سـقوط و تنـزل نهـاده بـود و در روي زمـين هـيچ                      
نيرويي وجـود نداشـت كـه دسـتش را بگيـرد و از فروافتـادنش جلـوگيري كنـد،                    

در ايـن قـرن   . ودشـدن سـقوطش افـزوده بـ     گذشت روزها بر شدت ذلت و حتمـي    
ي آن از خويش و سرنوشـتش نيـز           انسان خالقش را فراموش نموده بود و در نتيجه        

غافل شده بود و قدرت تشخيص خير و شـر و خـوب و بـد را از دسـت داده بـود،        
هـايي را كـه آنهـا          چـراغ  . فـروكش نمـوده بـود      †ها بود كه دعوت انبياء        مدت

ن بعد از آنان خاموش شده بودند و        روشن كرده بودند با وزيدن گردبارهاي سنگي      
توانـست   سو بود كـه فقـط مـي    اگر نوري هم باقي مانده بود، آن قدر ضعيف و كم   

دينـداران و رجـال ديـن       . هـا و شـهرها را       ها را روشن نمايد؛ نه خانـه        برخي از قلب  
شـان و يـا بـه خـاطر رسـيدن بـه        مانـدن روح  هـا و سـالم   جهت حفاظت خود از فتنه  

 فرار از مشكالت زندگي يا به علت ترس از نبردي كه بين دين آرامش و سكون و
ي زنـدگي فـرار نمـوده و بـه      و سياست و روح و ماده پديـد آمـده بـود، از عرصـه     

  .ها روي آورده بودند ديرها، كليساها و خلوتكده
اي هم از آنها در بني اين امواج سهمگين زندگي بـاقي مانـده بودنـد،                  اگر عده 

كردند و آنان را در ارتكاب گناه، تجـاوز           ان و اهل دنيا سازش مي     البد با فرمانرواي  
  .كردند و خوردن اموال مردم به ناحق ياري مي

  
  هاي دنيا نگاهي به اديان و ملت

گـران و منافقـان       بند و باران و دستخوش تحريف       ي بي   هاي بزرگ بازيچه    آيين
 و اگـر صـاحبان   شده بودند، تا آنجا كـه روح و شكلـشان را از دسـت داده بودنـد              

ماندنـد،   شـان عـاجز مـي    كردنـد، يقينـاً از شـناخت    شان از قبرها سر بلند مي     نخستين
بنـد و   ي هـرج و مـرج، بـي    مراكز تمدن و فرهنگ و حكومت و سياست به صـحنه   

 بودند، نه پيامي   ظلم حكام تبديل و به خود سرگرم شده        نظمي و   باري، اختالل، بي  
راي جهانيان، از لحاظ معنوي به فقر مطلب دچـار          براي جهان داشتند و نه دعوتي ب      
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شان خـشكيده بـود، نـه آبـشخوري زالل از ديـن               سار زندگي   شده بودند، و چشمه   
  .آسماني داشتند و نه نظامي ثابت از حكومت بشري

  
  مسيحيت در قرن ششم ميالدي

در طول تاريخ هيچگاه مسيحيت داراي چنان وضوح و شفافيتي نبود و در حل              
نسان از چنان قدرتي برخوردار نبود كه بتوانند مبناي تمدني قرار گيـرد             مشكالت ا 

هـاي حـضرت مـسيح و         و يا در پرتو آن دولتي شكل گيرد، البته بقايـايي از امـوزه             
 با آمدن خود نـور     )1(شد، اما بولس    حيدي در آن ديده مي    ي تو   نشاني از آيين ساده   

 از آن درآمده بـود و شـركي كـه    آن را از بين برد و آن را با خرافات جاهليتي كه           
آنچه هم باقي مانده بـود، كنـستانتين از بـين    . در آن به سر برده بود، درهم آميخت    

بـرد و نهايتــاً مـسيحيت بــه صـورت معجــوني از خرافـات يونــاني، شـرك رومــي،      
ي حضرت مـسيح در كنـار آن          افالطوني مصري و رهبانيت درآمد كه تعاليم ساده       

  .ا متالشي شداي در دري همانند قطره
ها تبديل شد كه نه روح را تغذيـه          اي خشك از باورها و سنت       مسيحيت به بافته  

كرد و نه  شوراند و نه مشكالت زندگي را حل مي كرد و نه عقل و عاطفه را مي   مي
هـاي تحريفگـران و تـأويالت     گـشا بـود، و علـي رغـم آن بـه سـبب پيرايـه              هم راه 

ايل شد، و به مرور زمان تبديل به آيين شركي جاهالن، بين انسان، علم و انديشه ح 
  .گرديد

در مـورد مـسيحيان قـرن شـشم         ) SALE(مترجمِ قران به زبان انگليسي آقـاي        
هـا و تـصويرهاي مـسيح چنـان مبالغـه             مسيحيان در پرستش پاپ   : گويد  ميالدي مي 
  .)2(هاي امروز نيز جلوتر بودند ه در اين مورد از كاتوليككورزيدند 
  

                                           
رفت، بعد  ترين دشمنان مسيحيان به شمار مي بولس شاول اصالتاً يهودي بود و از سرسخت -)1(

وي ناگهان پيوستن خويش را به مسيحيت اعالم نمود و از از ناپديدشدن حضرت عيسي، 
، حسن، حبنكة: رك. ترين تحريفات را در آيين مسيحيت ايجاد نمود اين طريق عميق
  ).مترجم. (كواشف زيوف

)2(- SALE'S TRANSLATION. P. 62 (1896)  
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  هاي رومي خلي ديني در دولتهاي دا جنگ
هـاي    ديري نپاييد كه پيرامون بنياد آيين مسيحيت مجادالت كالمـي و سفـسطه            

ي امت را چنان بـه خـود مـشغول گردانيـد كـه ذكـاوت و                   سود، انديشه   عقيم و بي  
هوشياري اش را از بين برد، قدرت عملش را فرو بلعيد و در موارد متعددي تبديل         

.  كـشتار، شـكنجه و نـابودي و غـارت و چپـاول شـد               هاي خـوني، قتـل و       به جنگ 
هاي نظامي ديني رقيـب يكـديگر تغييـر شـكل          ها و پايگاه    مدارس، كليساها و خانه   

  .دادند و تمام شهرها در جنگ داخلي شديدي فرو رفتند
هـاي موجـود بـين        تـوان در تـنش      شديدترين مظاهر اين اختالفات ديني را مـي       

سو و مـسيحيان مـصر از سـوي ديگـر مـشاهده             مسيحيان شام و دولت روم از يك        
  .ها مونوفيزيتو ملكانيه تر در بين  نمود، يا به تعبيري صحيح

هـا نيـز      شعار ملكانيه باور به تركيب طبيعـت حـضرت مـسيح بـود، مونوفيزيـت              
عقيده داشتند كه حضرت مسيح داراي يك طبيعت و آن هم طبيعـت الهـي اسـت               

اي سركه كه در دريابي بيكران         قطره كه طبيعت بشري حضرت مسيح در آن چون       
  .افتد، از هم پاشيده است و مواج مي
هاي بين دو گـروه، بـه اوج خـود رسـيد، گويـا                هاي ششم و هفتم تنش      در قرن 

جنگي تمام عيار بـين دو آيـين رقيـب در گرفتـه بـود، و يـا هـم چـون اختالفـات                        
  .انگاشت يهوديان و مسيحيان بود كه هر گروه ديگري را هيچ مي

  :گويد بتلر مي. ج. دكتر آلفرد
امان بـين مـصريان و روميـان بـود، آتـش ايـن                اين دو قرن، زمان مبارزه ي بي      «

افروخـت، امـا اختالفـات دينـي از شـدت         مبارزه را اختالفات نژادي و ديني برمـي       
ــري    ــروز درگي ــل اصــلي ب ــان، عام ــرا در آن زم ــود، زي ــشتري برخــوردار ب ــا،  بي ه

گـروه اول،   . هـا وجـود داشـت       كانيـه و مونوفيزيـت    هايي بود كـه بـين مل        خصومت
چنانچه از اسمش پيداست، حرب مذهب دولت امپراتوري و پادشاه و تمـام ملـت               
بود، اين گروه به باور موروثيِ مبتني بر تركيب طبيعت مسيح پايبند بود، در حـالي               

 كـامالً از ايـن عقيـده منتفـر        ) اهل مصر (هاي مونوفيزيت     كه گروه دوم يعني قبطي    
ها  كردند، تصور حقيقت اين خشونت  بودند و با دشت تمام با اين عقيده مبارزه مي         
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و پي بردن به ماهيت آنها، آن هم در مورد مردمـاني خردمنـد و مـؤمن بـه انجيـل،                 
  .)1(»براي ما مشكل است

ــور روم  ــر 628بعــد از ايــن كــه در ســال  ) 641 – 610(هراكليــوس، امپرات  م ب
 وحدت و يكي كردن مذاهب درگير دولت تالش نمود، ايرانيان غلبه يافت، جهت

هاي مربوط به حضرت  ي توافقنامه بدينگونه تأييد شد كه مردم از بحث شكل اوليه 
مسيح كه داراي يك صـفت اسـت يـا دو صـفت، خـودداري كننـد، امـا ايـن كـه                    

 داشـته  خداوند متعال خودش داراي يك اراده و فيصله اسـت، بايـد بـه آن اذعـان              
 م اين موضوع مورد توافق همه قـرار گرفـت و مـذهب           631ر ابتداي سال    باشند، د 

  .مونوتيلي به عنوان مذاهب رسمي دولت و هم پيمانان مسيحي اش اعالم شد
هراكليوس با توسل بـه ابزارهـاي مختلـف كوشـيد مـذهب جديـد را بـر اتبـاع          

 ايـن   هـا سرسـختانه در مقـابلش ايـستادند و از            مذاهب ديگر تحميل كند، اما قبطي     
ي خويش بـا تمـام    ي ديرينه بدعت و تحريف اظهار برائت نمودند، و در راه عقيده 

كـن    وجود استقامت كردند، امپراتور باري بار دوم جهت وحدت مذاهب و ريـشه            
اين بار فقط به اعتراف مـردم، مبنـي بـر           . كردن اختالفات شانس خويش را آزمود     

ت بسنده كرد، اما بحـث در مـورد   ي واحدي اس اين كه خداوند متعال داراي اراده  
ي ديگر قضيه را كه اين اراده، بالفعل نافذ است يا خير، به تعويـق انـداخت و                    جنبه

مردم را نيز از بحث در اين موضوع منع كرد و اين قضيه را به عنوان قانوني رسمي     
هـاي موجـود در       به تمام جهان شرق آن روزگار فرستاد، اما اين قانون نيز خشونت           

هاي شديدي به مدت ده سال در مصر اعمـال            را نكاست و توسط قيرس ستم     مصر  
شد كه در خالل آن، فجايع خطرناكي به وقوع پيوست، افرادي را بعد از شكنجه،               

گذاشتند كـه   هاي آتش مي   ريختند، و برخي را روي شعله       دست جمعي به دريا مي    
هاي  را داخل كيسهزندانيان بدبخت . شد شان آب مي هاي بدن از حرارت آن چربي
  .شمار ديگر انداختند، و فجايع بي دادند و به دريا مي پر از ريگ قرار مي

                                           
  .38 – 37 ترجمه به عربي محمد فريد ابوحديد، صص فتح العرب لمصر،: رك -)1(
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  اوضاع نابسامان اجتماعي و مشكالت اقتصادي
در دولت روم شرقي وضعيت نابسامان اجتماعي به اوج خود رسيده بود، علـي               

ا نيـز چنـد     هـ   ها و رشـوه     ي مردم با آن دچار بودند، ماليات        رغم مشكالتي كه توده   
برابر شده بود، مصادره و ضبط اموال مـصيبتي ديگـر بـود كـه مـردم را شـديداً از                     

اي كـه پـذيرفتن هـر حكومـت      ها متنفر و خشمگين كرده بـود، بـه گونـه            حكومت
  .دادند اجنبي را برآنها ترجيح مي

 م  532اي به اين منظور انجام گرفـت، در سـال             برخوردها و اعتصابات گسترده   
  .)1( خورد سه هزار نفر در پايتخت كشته شدنددر يك زد و

هاي زندگي، مردم سخت دست بـه   جويي در هزينه با وجود نياز شديد به صرفه 
آوردن   اسراف زده بودند و به آخرين درجه از ولخرجي رسيده بودنـد، بـه دسـت               

كردن آن در راه خوشـگذراني و شـهوتراني يگانـه       مال از هر طريق ممكن و خرج      
  .د بودآرزوي هر فر

هاي فضيلت و اصول اخالقي از بين رفته و نابود شده بود، مـردم بـا هـدف                  پايه
ر رهايي از قيد و بنـدها در ارضـاي غرايـز جنـسي خـويش زنـدگي مجـردي را بـ                      

  .)2(دادند زندگي زناشويي، ترجيح مي
  :گويد  مي)3(چنانچه سيل 

خـواري   شوهشد و خيانت و ر عدالت چون كااليي در بازار خريد و فروش مي «
  .»گرفت ي آن روز مورد تشويق قرار مي از طرف جامعه
  :گويد گيبون مي

  .)4(»در اواخر قرن ششم، دولت ر آخرين نقطه از سقوط رسيده بود«

                                           
)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)   
)4(- The History Of Decline And Faal Of The Roman Empire.V.V. 

P. 31 
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ي  دولت روم شرقي در واقع چون در ختي بود كه روزگـاراني مـردم از سـايه               «
ن بـاقي نمانـده   اي خـشك، چيـزي از آ   شدند و اكنون جز تنه     مند مي   فراخ آن بهره  

  .»شد تر مي بود كه آن هم روز به روز پژمرده
  :گويند ميتاريخ العالم للمؤرخين نويسندگان 

كشورهاي بزرگي كه به سرعت رو بـه ويرانگـي رفتنـد و عظمـت و طـراوت             «
خويش را هرگز بـاز نيافتنـد، شـاهد مـصيبتي بـوده انـد كـه دولـت روم در دوران                  

هاي سنگين، انحطاط در تجـارت، اهمـال          ياتفروپاشي خويش به علت تحميل مال     
  .)1(»كشاورزي، كوتاهي در عمران و آبادي شهرها، به آن دچار شد

  
  اوضاع ديني و اقتصادي مصر در دوران حكومت روم

هاي سرسبز و پهناور، در قرن  مصر با وجود برخورداري از نيل پربركت و زمين
تـرين كـشورها بـود، از       تي مـسيحيت و دولـت روم يكـي از بـدبخ             هفتم در سايه  

ي  مسيحيت جز اختالفات و مناضـرات پيرامـون طبيعـت حـضرت عيـسي و فلـسفه            
در قرن هفتم ايـن اختالفـات   . اي ديگر نداشت ي الهي، بهره ماوراء الطبيعه و فلسفه  

هاي فكري و عملي مردم را از بين برده  به بدترين شكل درآمده بود و تمام توانايي
لت روم، مردم مصر جز خشونت فجيـع دينـي و اسـتبداد قبـيح     بود، اما در مورد دو  

ملت مصر طي ده سال آن قدر تلخكـامي چـشيد كـه             . سياسي چيز ديگري نديدند   
  . چندين دهه، در دوران تفتيش عقايد با آن روبرو شداروپا طي

هاي خويش در زندگي و از رسالت ديني و روحـي             نهايتاً مصر از تمام خواسته    
ي روم بـود، از آزاديِ سياسـي برخـوردار          وجود اين كه مستعمره   اش غافل شد، با     

  .نبود و با وصف اين كه كيش مسيحي داشت از آزادي ديني و فكري محروم بود
  :گويد  العرب ميةدكتر گوستاولوبون در كتاب حضار

ي فروپاشـي   ترين درجه مصر به اجبار تن به مسيحيت داد، با اين عمل به نهايي     «
حات مسلمانان بود كه از اين فالكت نجاتش داد، مـصر كـه در آن               رسيد، تنها فتو  
ي ديني بود از بدبختي و بيچارگي شديدي رنج           ي اختالفات گسترده    روزار صحنه 

                                           
)1(-Historian,s History Of World V. VII p. 175  
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كردند،  كشتند و نفرين مي برد، به موجب اين اختالفات مصريان يكديگر را مي   مي
را بـه تحليـل بـرده    هاي ديني و استبداد زمامداران تمام نيروهاي مصر         چند دستگي 

بود، بدين جهت مردم مصر نسبت به زمامداران رومي خويش سخت كينه و نفرت 
  .)1(»داشتند و منتظر لحظات آزادي خويش از چنگال قيصرهاي ظالم قسطنطنيه بود

  :گويد مي فتح العرب لمصر در كتاب بتر . ج. دكتر آلفرد
 از مـسايل سياسـي از       در قرن هفتم ميالدي براي مردم مصر مسايل ديني بـيش          «

ها و اختالفـات موجـود        اهميت و حساسيت برخوردار بود، چرا كه احزاب و دسته         
ميان آنها براساس مسايل حكومتي شكل نگرفته بود، بلكـه امـور دينـي و عقيـدتي            
بود كه مبناي تمام اختالفات بود و مردم به دين به عنـوان مبـدأيي كـه آنهـا را بـه                      

ريستند، بلكه دين در نظرشـان بـاور محـض بـه اصـولي          نگ  عمل صالح وادارد، نمي   
  .مشخص بود

اغلب، اختالفات و مباحث تندشان، براساس خياالتي ظاهري بود كه برآمده از       
شـان را بـه خـاطر        شـان بـود، آنـان زنـدگي         هايي دقيق و ريز، بين معتقـدات        تفاوت

اء الطبيعـة   ي ماور   هايي كه در اصل دين و فلسفه        ارزش و تفاوت ديدگاه     اموري بي 
ــر        ــه خط ــود، ب ــشكل ب ــي م ــوم خيل ــراي عم ــش ب ــم و درك ــت و فه ــود داش وج

  .)2(»انداختند مي
با اين وصف روميان، مصر را به عنوان گوسفندي شيرده انتخاب كـرده بودنـد               

  :گويد مكيدند، آلفرد مي بلعيدند و خونش را مي هايش را تماماً مي كه فراوارده
هاي كالني را بر مردم مصر تحميل كرده         ي سنگين و ماليات     دولت روم جزيه  «

فرسـا و دور از انـصاف اجـار     هـاي روم خيلـي تـوان    بود، و شكي نيست كه ماليات   
  .)3(»شد مي

  :گويند ميتاريخ العالم للمؤرخني نويسندگان كتاب 

                                           

 العرب، فصل چهارم، العرب في مصر، ترجمه به عربي عادل زعيتر، ص ةحضار: رك -)1(
336.  

  .47 ص فتح العرب لمصر، -)2(
  .منبع پيشين -)3(
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ي دولـت     هاي خويش سهم كالنـي بـه بودجـه          مصر از محصوالت و فرآورده    «
ان مصري با وجـود محروميـت از هـر نـوع           افزود، طبقات مختلف كشاورز     روم مي 

ي اراضي مجبـور بـه پرداخـت     قدرت سياسي و نفوذ، جز پرداخت ماليات و كرايه    
خراج به دولت نيز بودند و در اين زمان بود كه دارايي و ثورت مصر رو به كاهش 

  .و نابودي نهاده بود
اقتصادي، كشي    بدين طريق مصر بر اثر ظلم و ستم ديني استبداد سياسي و بهره            

كامالً سرگرم مشكالت خويش بود و صفاي زندگي بروي تيره شده بود و از هـر                
  .)1(»نوع ارزشي غافل گشته بود

  
  حبشه

هـاي    ي مصر نيز داراي مذهب مونوفيزيت بود، با اين وصف بت            حبشه همسايه 
گري به عاريه گرفتـه بودنـد مـورد پرسـتش      زايد را كه از دوران بربريت و وحشي   

پرستي پيشرفته بود كه لباس علـم و          دادند، توحيد در نزد آنان نوعي از بت        قرار مي 
آنان نه در دين داراي روحيه بودند و        . اصطالحات مسيحي را بر خود پوشانده بود      

 در مورد حبشه تصميم گرفتـه بـود         )2(اجالس نقيه   . نه در دنيا داراي اراده و آرمان      
د، بلكه بايد تابع كرسـي اسـكندريه   كه اين كور در امور ديني خويش مستقل نباش        

  .باشد
  
  هاي شمال و غرب اروپا ملت
سوادي   هاي جهل كامل، بي     هاي اروپاييِ ساكن شمال و غرب در تاريكي         ملت

زدند، تا آن زمان نور تمـدن و علـم در          هاي خونين دست و پا مي       گسترده و جنگ  

                                           
)1(- Histotians History Of The Word V.VIIP. 173  
 دست انتيگونوس م به.  ق 316نام شهري باستاني جزء امپراتوري بيزانس كه در حدود  -)2(

بنياد نهاده شد، اكنون شهر ايستيك به جاي آن است، هنگامي كه قسطنطنيه پايتخت 
نخستين شوراي كليسا، معروف . امپراتوري روم شرق شد، بر اهميت اين شهر افزوده شد

گذاري  در اين شورا بود كه بدعت.  م در اين شهر برپا شد325به شوراي نيقيه، به سال 
  .)ن.د. (ي نيقيه انتشار يافت شد و اعتقادنامهآريان محكوم 
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 رسـالت خـويش   ي آنان ندرخشيده بود، هنوز اندلس مسلمانان، جهت اداي    جامعه
هـاي   در علم و تمدن به صحنه نيامـده بـود و ايـن سـرزمين تـا آن هنگـام در كـوه                      

حوادث گداخته نشده بود، بدين جهت از كاروان تمدن بشري به دور بـود، نـه از                 
  . از آن خبر داشت– جز به مقدار اندكي –جهان خبري داشت و نه جهان متمدن 

داد هيچ نقشي نداشت، بلكه در         مي اروپا در جرياناتي كه در شرق و غرب رخ        
برد، نه در دين رسالتي داشـت و   بين مسيحيت تازه تولد و الحاد ديرينه پا به سر مي       

  .نه پرچمدار سياستي خاص بود
  :گويد ويلز مي. ج.اچ
  .)1(»هايي از وحدت و انسجام وجود نداشت در اروپاي غربيِ آن دوران نشانه«
)Robert Brif Fault (گويد مي:  
از قرن پنجم تا قرن دهم شبي تاريك بر اروپا سايه افكنـده بـود و هـر روز بـر      «

گـري آن دوران بـه مراتـب          شد، بربريت و وحشي     تاريكي و تيرگي آن افزوده مي     
  .گري دوران قديم بود شديدتر و خطرناكتر از بربريت و وحشي

 اي از يك تمدن بزرگ بود كه اينك مـتعفن شـده بـود و آثـارش رو بـه                   الشه
زوال نهاده بود، مناطق بزرگي مانند ايتاليا و فرانسه كه منبع رشد اين تمـدن بـود و                  
اين تمدن درگذشته در دامن آن به اوج رسيده بود، رو به نابودي و فروپاشي نهاده 

  .)2(»بود
اوضاع اروپاي غربي به مراتب بدتر از اروپاي شمالي بـود، پروفـسور تيلـي در                 

  :گويد ميتاريخ فلسفه كتاب 
تـرين دوران تـاريخ تمـدن اروپـاي           به احتمال زياد قرن هفتم و هشتم تاريـك        «

غربـي بــود، ايــن دوران سرتاســر بربريــت و جهالـت كامــل بــود، فجــايع و اعمــال   
خرابكارانه تمام دستاورهاي ادبي و هنري كالسيك زمان گذشته را تحت الـشعاع             

  .»قرار داده بود
  .ماندگي بود جهالت و عقباي از  خانه اروپا در آن دوران تاريك

                                           
)1(- H.G. wells: Ashrt History Of Word p.170  
)2(- Robert Briffault: The Making Of humanity. P.164 
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  :دهد دريبر وضعيت نابسامان را اينگونه شرح مي
گـري را     ي بربريت و وحشي     گفتن از اين كه ساكنان قديم اروپا، مرحله         سخن«

شان مملو از خيـاالت   شان پليد و مغزهاي اجسام. پشت سر گذارده ند، دشوار است   
هـا و   مـات مردگـان و آرامگـاه   اساسِ متعلـق بـه كرا       ها و حكايات بي     بود، به افسانه  

  .»ي راسخ داشتند ادعاهاي پوچ قديسان، عقيده
  
  يهود

در اروپا، افريقا و آسيا ملتي وجود داشت كه از لحاظ محتـواي دينـي و درك          
ها بود، آن امت، امت يهود بود،         ترين ملت   مصطلحات و مفاهيم دين، يكي از غني      

ر در تمدن، سياست و ديـن ديگـران         البته با اين وصف يهوديان از عوامل تأثيرگذا       
ها بود كه ديگران بر آنها تسلط داشتند و همواره در معرض سـتم،   نبودند، بكه قرن 

استبداد، آوارگي، دربـدري و بـال و مـصيبت بودنـد، تـاريخ ويـژه و خـصوصيات              
هـاي فجيـع، تكبـر قـومي،         منحصر به فرد خودشان، مانند بردگي درازمـدت، سـتم         

رص و شـهوت مـال، ربـاخواري و غيـره آنـان را از نظـر                 فخرفروشي به نـسب، حـ     
هاي ديگر كـامالً تفـاوت        روحي و رواني به شكل خاصي درآورده بود كه با ملت          

ها تبديل  هايي بودند كه با گذر عصرها و نسل داشتنأ، يهوديان برخوردار از ويژگي
گرفـت  ذلـت هنگـام، ضـعف،    : ها عبارتنـد از  به شعار آنها شده بودند، اين ويژگي     

دلـي،   قهرآميز و برخورد شديد هنگام غلبه، مكاري و نفاق در عموم حاالت سنگ    
  .خوردن اموال مردم به ناحق، زاداشتن از راه خدا

قرآنكريم توصـيفي دقيـق و ژرف از سـقوط اخالقي،انحطـاط روحـي و فـساد        
دليل كه آنها همواره از زمامداري و  اجتماعي آنها در قرن شش و هفت دارد، و بي

  .رهبري جهان به دور مانده بودند
  
  هاي يهوديان و مسيحيان تنش

ي يهـود را      در اوايل قرن هفتم حوادثي به قوع پيست كه نـزد مـسيحيان چهـره              
انگيز كرد و بالعكس مسيحيان نيز تنفر يهود قرار گرفتند، در آخـرين              سخت نفرت 

اكيـه، شـديداً    يهود در قتل عـام مـسيحيان در انط        )  م 610(سال فرمانروايي فوكاس    
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روي كردند، به دنبال آن امپراتور، فرمانده اش، ابنوس را براي كنترل اوضاع               زياده
نظير اجرا كـرد و همـه      ي مزبور مأموريت خويش را با خشونتي بي         فرستاد، فرمانده 

  .را با شمشير، اعدام، انداختن به دريا، شكنجه و جلو درندگان انداختن، از بين برد
  .پيوست ا بين يهوديان و مسيحيان بارها و بارها به وقوع مي برخوردهاينگونه

  :گويد  ميالخططمقريزي در كتاب 
در زمان فوقا پادشاه روم، پادشاه ايران سـپاهيانش را بـه شـام و مـصر فرسـتاد،             «

آنها كليساهاي قدس، قلسطين و تمام شهرهاي شام را تخريب و تمام مـسيحيان را               
شماري را كشتند و اسير  ن به مصر آمدند و تعداد بيشا قتل عام كردند و در تعقيب   

 ايرانيان بودند، و از طبريه و كوه      كردند، در اين فاجعه يهوديان همدست و همكار       
ي الناصريه و شهرهاي قـدس بـه سـوي سـرزمين فـارس آمدنـد، تـا                    الجليل و قريه  

. تندي آنـان وارد سـاخ   آخرين حد به مسيحيان ستم كردند و زخم عميقي بر پيكره  
شان را سوزاندند، صليب را ربودنـد و          دو كليسا را در قدس تخريب كردند، منازل       

  .)1(»بِطرِك قدس و تعداد زيادي از يارانش را اسير كردند
  :گويد دهد و بعد از ذكر فتح مصر به دست ايرانيان مي مقريزي ادامه مي

يي و  ي نهـا    در اين اثنا يهوديان بـه شـهر صـور يـورش بردنـد و جهـت حملـه                  «
نابودكردن مـسيحيان، از گوشـه و كنـار يكجـا جمـع شـدند، جنگـي سـخت بـين                     

ي  ، همـه .رسـيد  يهوديان و مسيحيان درگرفت، تعداد يهوديان بـه بيـست هـزار مـي            
كليساهاي مسيحيان را در خارج از شهر صور تخريب نمودند، اما ديري نگذشـت              

د، يهوديـان متحمـل     كه مسيحيان تقويت شدند و تعدادشان بر يهوديان افـزوده شـ           
  .شكست سنگيني شدند و تعداد زيااز آنها كشته شدند

هراكليوس در قسطنطنيه به فرمانروايي روم رسيوده بود، وي بـا بـه كـارگرفتن               
هـاي    هايي توانسته بود بر ايرانيان غلبه يابد و سپس جهت تسخير سـرزمين              تاكتيك

 از قسطنطنيه رهسپار آنجا  شام، مصر و بازسازي آنچه ايرانيان تخريب كرده بودند،        
گرديد، يهود با هداياي زيادي از طبريه و مناطق ديگر به استقبالش بيرن آمدنـد و                

                                           
  .392، ص 4، ج الخططمقريزي، : رك -)1(
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از وي امان خواستند و سـوگندش دادنـد، هراكليـوس نيـز بنـابر درخواسـت آنهـا                   
  .شان را پذيرفت تأمين

هـا، شـمع و بخـور بـه        ها، صليب   هراكليوس وارد قدس شد و مسيحيان با انجيل       
ايـن منظـره    . شده را ديـد     هاي تخريب   ستقبالش آمدند، اما او شهر و كليساها و قبه        ا

ــرد   ــت ك ــين و ناراح ــخت وي را غمگ ــود و   . س ــرد يه ــسيحيان وي را از عملك م
شان بيشتر نقش  تر بودند و در كشتار و نابودي       شان با ايرانيان نيز سرسخت      همكاري

ه انتقام گرفتن و خونخواهي از هاي گوناگون هراكليوس را ب داشتند، آنان به روش   
اي را كه بـه يهـود         يهود تحريك و تشويق كردند، هراكليوس موضوع سوگندنامه       

هيچ ممنوعيتي وجود ندارد؛ زيـرا آنهـا بـا مكـر و حيلـه از وي امـان گرفتـه انـد و                
ي قَسمت    ما براي اداي كفاره   : پادشاه از عملكرد آنها اطالعي نداشته است، گفتند       

كنيم كه در طـول تـاريخ در هـر سـال يـك روز                 مسيحيان را ملزم مي   خود و تمام    
ي سـختي بـر    جمعه را روزه گيرند، هراكليوس پيـشنهاد آنهـا را پـذيرفت و ضـربه            

يهود وارد ساخت و همگي را از دم تيغ گذراند، تا آنجا كه در قلمـرو روميـان در          
ا پنهـان شـده     مصر و شام، كسي از يهود باقي نماند، مگر كسي كـه فـرار كـرده يـ                 

  .»...بود
ي يهوديان و مـسيحيان بـه ريخـتن خـون             توان به عمق عالقه     از اين روايات مي   

طلبي جهت انتقام از دشمن و عدم رعايت حدود در ايـن مـوارد پـي                  انسان فرصت 
ارزش شمردن زنـدگي انـسان    برد، مسلّم است كه با اين اخالق پست و خوار و بي          

لت حق، عداقت و صلح را ادا كند و بشريت در تواند رسا هيچ امت و گروهي نمي
  .ي حكومت آن سعادتمند گردد سايه
  

  هاي آن ايران و جنبش
ايران كه در آن زمان با روم در حكومت بر جهان متمدن شريك بود، يكـي از   

هاي قديم فعاليت بزرگترين خرابكاراني بود كه تا به آن زمان جهان شناخته               حوزه
هاي اخالق در آن متزلزل و مضطرب بود، محارم نـسبي             ايهبود، از زمانهاي قديم پ    
شان تمام طبايع مناطق معتدل جهـان اتفـاق دارنـد، در نـزد                كه بر حرمت و قباحت    

آنها هنوز مورد بحث و تبادل نظر بود، تا آنجا كه يزدگرد دوم كه در اواسط قـرن          
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س او را بـه    پنجم ميالدي بر مسند قدرت نشسته بود، با دخترش ازدواج كرد و سـپ             
  .)1(قتل رساند

ي قدرت نشسته بود، با خـواهرش ازدواج   بهرام گور كه در قرن ششم بر اريكه      
  .)2(كرد

ــو  ــسور آرت ــان  . ج.پروف ــتاد زب ــين، اس ــستين س ــشگاه   كري ــرقي در دان ــاي ش ه
ايـران در عهـد     كوپنهاگسن دانمارك و كارشناس در تاريخ ايـران در كتـاب            

  :گويد  ميساسانيان
 دوران ساسانيان، مانند جاتهياس و غيره عـادت ايرانيـان را در             مؤرخان معاصر «

هـايي از چنـين       كنند، در تـاريخِ ايـن دوران نمونـه          مورد ازدواج با محارم تأييد مي     
بهـرام چـوبين و گـشتاسب قبـل از ايـن كـه بـه آيـين              . شـود   هايي يافت مي    ازدواج

 در نزد آنهـا نـه ايـن     ازدواج كردند، اين نوع ازدواج   )3(مسيحيت درآيد، با محارم     
شد، بلكه آن را علمي صالح جهت تقرب بـه خـدا انجـام               كه گناهي محسوب نمي   

بـه چنـين ازدواجـي در كالمـش         » هـوئن سـونگ   «دادند، شايد جهانگرد چيني       مي
  .)4(»كنند ايرانيان بدون استثنا با هركس ازدواج مي«: اشاره دارد

واقع واكنشي شديد و غيـر      ماني در قرن سوم ميالدي ظهور نمود، ظهورش در          
ي رقابت خيالي نـور و   پرستي حاكم بر جامعه و نتيجه     طبيعي در برابر خوي شهوت    
ي فـساد و شـر از جهـان، مـردم را بـه       كـردنِ مـاده     كن  ظلمت بود، وي جهت ريشه    

 ظلمت، شرّي است كـه      زندگي مجردي فرا خواند و اعالن كرد كه اختالط نور و          
 خاطر فناي زودرس و ياري نور بر ظلمـت نكـاح را             بايد از آن دوري جست، و به      
 م به دليل اين كه ماني مردم را بـه تخريـب جهـان    279تحريم نمود، بهرام در سال  

شـد، قبـل از ايـن كـه وي بـه       خواند و بايد قبل از هرچيز خودش نـابود مـي           فرا مي 
بلكه تـا   اما با مرگ وي تعاليمش از بين نرفت،         . اهدافش برسد، او را به قتل رساند      
  .بعد از فتوحات اسالمي نيز باقي ماند
                                           

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

  .138، ص 3تاريخ طبري، ج  -)2(
  .429ايران در عهد ساسانيان، ترجمه از فرانسه به اردو، دكتر محمد اقبال، ص  -)3(
  .430منع پيشين، ص  -)4(
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مدتي بعد روح طبيعت ايراني بر تعاليم سخت ماني شوريد و دعوت مزدك را              
 م متولد شده بود، پذيرفت، وي اعالن كرد كه مـردم در دنيـا بـاهم    87كه در سال  

 و  برابرند، هيچ تفاوتي ندارند و در زندگي نيز بايد باهم برابر باشـند، و چـون مـال                 
زن در رأس اموري بود كه معموالً نفوس انساني بر حفظ و نگهداري اش حـرص                

ترين مواردي بود كه بايد در آنها مساوات          بسيار دارند، در نزد مزدك اين دو مهم       
  .شد اجرا مي

  )�1گويد شهرستاني مي
وي مـردم را همـانطور كـه در       . مزدك زنان را حالل و اموال را مباح گردانيد        «

 آب، آتـش و هيـزم بـاهم شـريك انـد، در ايـن دو مـورد نيـز شـريك                       استفاده از 
  .»دانست

داران و خوشگذرانان مورد اسـتقبال قـرار      اين فراخوان از طرف جوانان سرمايه     
گرفت و در دلشان جاي باز كرد، از طرف دربار نيز مورد حمايت قـرار گرفـت و                

 اين فراخوان در لجنـزاري  قباد به نشر و تأييد آن پرداخت، تا آنجا كه ايران در اثر        
  :گويد طبري مي. بند و باري اخالقي و طغيان شهوت فرو رفت از بي
ي خويش قرار دادند و از اين     هاي فرومايه، عمل به اين دعوت را وظيفه         انسان«

فرصــت اســتفاده نمودنــد، مــزدك و همراهــانش را شــديداً حمايــت نمودنــد، بــه  
بردنـد، بـدون آن    ارايي آنها را به يغما ميبردند و زن و د   هاي مردم يورش مي     خانه

كه آنان بتوانند هيچ عكلس العملي از خود نشان دهند، آنان قباد را واداشتند كه از 
مدت كوتـاهي  . اين موضوع حمايت كند و در غير اين صورت بركنار خواهد شد        

شناخت و فرزنـد پـدرش را، و هـيچكس مالـك      نگذشت كه پدر فرزندش را نمي   
  .»چيزي نبود

  :دهد طبري ادامه مي
قباد يكي از بهترين پادشاهان بود، اما مزدك وي را وادار به امـري نمـود كـه                  «

  .)2(»در نتيجه اش شر و فساد گوشه و كنار مملكت را فرا گرفت

                                           
  .861، ص 1شهرستاني، الملل والنحل، ج  -)1(
  .منبع پيشين -)2(
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  تقديس كسراها
هايـشان خـون الهـي        كسراها، پادشاهان ايران چنـين ادعـا داشـتند كـه در رگ            

نگريستند و اعتقاد داشتند كه در         آنها مانند خدايان مي    جريان دارد و ايرانيان نيز به     
اي آسماني و مقدس وجود دارد و به هيمن دليل بـه آنـان تعظـيم                  شان ماده   سرشت
شدند و آنها را مافوق قانون نقد و اساساً بـاالتر از              كردند و در برابرشان خم مي       مي

كردنــد، در  شــان خــودداري مــي داســتند، از بــه زبــان آوردن نــام جــنس بــشر مــي
ي هر انـساني حـق دارنـد و           نشستند و اعتقاد داشتند كه آنها بر ذمه         شان نمي   مجلس

شان به كسي     هايشان يا از دارايي     هيچكس برآنها حق ندارد و اگر تكه نان از سفره         
اي است كه هيچكس استحقاق آن را نداشـته اسـت، مـردم               دادند، احسان و صدقه   

 مشخص ي ديگري ندارند، خانداني كردن وظيفه   تدر برابر آنها جز شنيدن و اطاع      
كيـا تعيـين كردنـد و معتقـد بودنـد كـه تـاج و تخـت و گـرفتن خـراج                         را با عنوان  

ايـن حـق نـسل انـدر نـسل بايـد در بـين آنـان انتقـال يابـد و                      . مخصوص آنهاسـت  
هيچكس حق دخالـت نـدارد، هـركس هـم بـا آن بـه كـشمكش بپـردازد، آدمـي                     

 با آن به رقابت بپـردازد، موجـودي پـست و فرومايـه        ستمگر خواهد بود و هركس    
ي سلطنتي شديداً اعتقاد داشتند و        به انتقال ارثي پادشاهاني در خانواده     . خواهد بود 

يافتنـد، كـودك    حتي اگر شخص بزرگي از ايـن خانـدان را بـراي پادشـاهي نمـي            
نـي را   يافتنـد، ز    گماشتند، اگر از آن خاندان مردي نمي        خردسالي را بر خويش مي    

گزيدند، بعد از شيرويه فرزند هفت ساله اش را پادشـاه كردنـد و           به پادشاهي برمي  
پوران دخت را نيز به پادشاهي برگزيدند       . زاد، فرزند خسرو پرويز را      همينطور فرخ 

هرز در فكر اين نبودنـد كـه پيـشوايي    . )1( دنبال او آذر ميدخت دختران خسرو    و به 
د رستم و گابان و غيره را انتخاب كنند، چون آنها           بزرگ يا رئيسي از رؤوساء مانن     

  .از خاندان سلطنتي نبودند
  

  هاي نژادي و طبقاتي تفاوت
هاي اشرافي و روحاني نيز چنين باورهـايي داشـتند، ايـن              آنان در مورد خاندان   

دانستند و در عقل     هايي را از نظر سرشت و طبيعت باالتر از عموم مي            چنين خاندان 
                                           

  .؛ مكاريوس، تاريخ ايران2طبري، ج : رك -)1(
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پنداشتند و قدرتي نامحدود  انساني نيز از سطح مردمِ ديگر باالتر ميو ساختار نقس 
دادنـد،    براي آنها قايل بودند، و در برابرشان از خود فروتني بيش از حد نـشان مـي                

: گويـد    مـي  تـاريخ ايـران در عهـد ساسـانيان        پروفسور آرتورسين، مؤفـف     
 ي بـين طبقـات   لهگذاري شـده بـود، فاصـ    ي ايراني براساس نژاد و حرفه پايه     جامعه

. )1(اي جهـت برقـراري ارتبـاط وجـود نداشـت            جامعه خيلي زياد بود، هـيچ وسـيله       
هاي بزرگ    حكومت عموم مردم را از خريدن زميني كه مربوط به يكي از خاندان            

هاي كالن ساسانيان بود كـه هـركس      اين از سياست   .)2(داشت  يا از امرا بود، باز مي     
ادي دارد، بايـد اكتفـا كنـد و بـه بـاالتر از آن چـشم       به مرتبه و مقامي كه از نظر نژ      

اي كه خداوند، وي را بـراي آن خلـق             هيچكس حق ندارد، غير از حرفه      .)3(ندوزد
ها   شاهان ايران به هيچ وجه مسؤوليت     . )4(اي ديگر انتخاب نمايد     نموده است، حرفه  

  .)5(سپردند را به افراد پست از نظر نژادي نمي
ــز داراي   ــردم ني ــودن و هريكــي داراي  عمــوم م ــاتي متمــايز از يكــديگر ب طبق

  .)6(اختياراتي محدود در آن جامعه بود
اين تفاوت فـاحش بـين طبقـات ملـت يكـي از عوامـل خـواري و ذلـت بـراي               

شـود، آنجـا    ي آن در مجالس امرا و اشراف كامالً نمايان مي بشريت بود، كه نمونه 
حركـت، بـاالي سـر پادشـاهان         جان و بـي     هايي بي   كه برخي از مردم همانند چوب     

ايستادند، به همين علت بود كه پيك مسلمانان اين وضعيت را شديداً نكـوهش               مي
اي كـه ايرانيـان بـه         كنـد واقعيـت ذلـت و خـواري          كرد، از آنچه طبري روايت مي     

داشتند، كامالً روشـن      شان اظهار مي    موجب رسم و عادت خويش در برابر بزرگان       
  :شود مي

  :گويد ايت است كه مياز ابي عثمان رو

                                           
  .590ايران در عهد ساسانيان، ص  -)1(
  .402مرجع پيشين، ص  -)2(
  .418مرجع پيشين، ص  -)3(
  .418مرجع پيشين، ص  -)4(
  .23مرجع پيشين، ص  -)5(
  .421مرجع پيشين، ص  -)6(
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هنگامي كه مغيره جهت ورود به سرزمين فارس از پل گذشت، ايرانيان وي را «
نشاندند و از رستم اجازه گرفتند و از تزئينات و رسـم و رسـوم خـويش چيـزي را                  

هاي گرانبهايي بر سر      هاي زربافت و تاج     تغيير ندادند، آنها لباس مخصوص، پارچه     
هـاي گرانقيمـت     تيررسِ جايگـاه اميـر زمـين را از فـرش    ي و تن داشتند و تا فاصله 

توانست به جايگاه برسد،  پيمود نمي فرش كرده بودند، و تا كسي اين فاصله را نمي   
مغيره با چهار گيسوي به هم بافته جلو رفت و در كنار رستم بر تخت و متكاي وي 

آن كه  اما بيافراد به سرعت به طرف وي برجهيدند و هلش دادند و زدند، . نشست
رسيد، در حـالي كـه قـومي          چه رؤياهايي از شما به ما مي      : درد بيگرد، مغيره گفت   

ها همگي باهم برابريم، كسي از ما ديگـري را بـه              ام، ما عرب    تر از شما نديده     نادان
پنداشـتم   كشد، مگر كيس را كه با وي سرِ جنگ داشته باشيم، من مـي  بردگي نمي 

داديد كه برخي از  تان هستيد، بهتر بود به من خبر مي وممثل ما مددكار و غمخوار ق
مـن خـودم   . گيـرد  شما ارباب برخي ديگر هستند، اين كار در ميان شما سامان نمي        

ام، شما مرا فرا خوانده ايد، امـروز فهميـدم كـه كـار شـما زار اسـت و شـما                        نيامده
ايي اسـتوار  هـ  مغلوبيد و به هيچ وجه حكومتي بر فراز چنـين كـردار و چنـين عقـل             

  .)1(»نخواهد ماند
  

  گرايي پارسي تمجيد از ملي
روي كردنـد و آن را        گـويي و زيـاده      آنان در تمجيد از قوميت پارسـي گـزاف        

پنداشـتند كـه      دانستند و چنين مي     ها و نژادها مي     ي فضل و برتري بر ساير ملت        مايه
هـا از     ديگر ملت ها و الطافي به اين قوم ارزاني داشته كه            خداوند اختصاصاً موهبت  

ي تحقيـر و خفـت    هـاي مجـاور خـويش را بـا ديـده      آنها محـروم انـد، آنـان ملـت      
  .كردند آميز و تحقيركننده صدا مي نگريستند و اغلب آنها را با عناوين تمسخير مي

                                           
  .108، ص 2طبري، ج  -)1(



    

 

    
  

 

 

        ��95   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

  پرستي و آثار آن در زندگي آتش
كردنـد، امـا رفتـه رفتـه          هاي قديم خدا را پرستش و سجده مي         ايرانيان در زمان  

همانند ديگر جوامع به تمجيد و تقديس خورشـيد، مـاه، سـتارگان و سـاير اجـرام                  
  .آسماني روي آوردند

گذار آيين ايرانيان، نخست مردم را به سوي توحيد  نقل است كه زرتشت، بنيان  
نور خـدا در هـر چيـز        : گفت  دانست و مي    ها را باطل مي     خواند، پرستش بت    فرا مي 

تابد، به اين منظور وي دستور داد كه هنگام نمـاز             درخشنده و نوراني در جهان مي     
در ضـمن دسـتور     . به طرف خورشيد و آتش روي آورند، زيرا نور نماد خداسـت           

  .را آلوده نكنند) آتش، هوا، خاك و آب(داد كه عناصر چهارگانه 
پس از زرتشت افرادي آمدند و براي زرتشتيان اصـول مختلفـي وضـع نمودنـد      

رگرفتن موادي را كه مستلزم آتش بود، تحريم نمودند، به          كه به موجب آنها به كا     
فعاليت آنها در امر كـشاورزي و تجـارت محـدود شـد، بـه تـدريج                   ايل دليل دايره  

مردم از تقديس ظاهري آتش به پرستش عيني آن روي آوردند و به قصد عبـادت    
 ي تقديس آتش ها ساختند، سرانجام حقيقت و اصل فلسفه دهكآتش معبدها و آتش
  .)1(پرستي باقي ماند  شد و صرفاً آتشبه فراموشي سپرده

فرسـتد، هـيچ پيـامبري        از آنجا كه آتش براي عبادتگران خود هيچ آيـين نمـي           
كنـد و مجرمـان و تبهكـاران را كيفـر            انگيزد، در امور زندگي دخالـت نمـي         برنمي
 ها و رسومي شد كـه مـردم   دهد، براي مجوسيان دين عبارت از مجموعه سنت         نمي

پرداختنـد، امـا در بيـرون از           مـي  هايي مشخص بـدان     در جاهايي خاص و در لحظه     
ها و ادارات حكومتي و در سياست و جامعـه، آزاد بودنـد و طبـق                  معبدها، در خانه  

 درست مثـل مـشركان   –مل و هوا و هوس خود و براساس مصالح و منافع خويش            
  .كردند  حركت مي–هر زمان و هر مكان 
ي ايراني در زندگي خويش از وجود ديني عميق و ژرف كـه   بدين سان جامعه  

بردن شهوات و عامل  دار باشد و باعث از بين تربيت نفس و تهذيب اخالق را عهده
ايجاد تقوا و كارهاي خير بادش، و همينطـور از وجـود دسـتورالعملي در زنـدگي                 

                                           
  .224 -221مكاريوس، شاهين، تاريخ ايران، صص : رك -)1(
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ته باشد و اي را داش خانوادگي و سياست مدني و قانوني كه توان سازماندهي جامعه
بين مردم و ظلم حكام حايل باشد، و بتواند ظالم را از ظلم باز دارد و مظلوم را بـه                    

اي از انحطــاط اخالقــي  دادرســي وا دارد، محــروم مانــد، نهايتــاً ايرانيــان بــه درجــه
  .دين چندان فرقي در رفتار و كردار نداشتند هاي ملحد و بي رسيدند كه با ملت

  
  ي آنها ها و نظام آيين: چين

 -2. )1( آيـين الئتـسه  -1: ر چـين وجـود داشـت    در مقطع زماني فوق سه آيين د      
  . آيين بودايي-3. )2(آيين كنفوسيوس

پرستي انجاميد، بيشتر تئوريـك بـود تـا           آيين نخست، گذشته از اين زود به بت       
فرسايي داشتند، به هـيچ وجـه بـه زن نگـاه          پيروانش زندگي سخت و طاقت     .عملي
كردند، قبل از اين كـه   اي با وي نداشتند و هيچگاه ازدواج نمي     بطهكردند و را    نمي

هـاي بعـدي بـه     اين آيين مبناي حكومـت و يـا زنـدگي سـالمي قـرار گيـرد، نـسل             

                                           
) د پيش از ميال504 – 512از (كه عموماً با نام بنيانگذار آن الئوتسه ) تائوئيسم(دين تائو  -)1(

ي  بودن آن از جانب محققان مورد ترديد قرار گرفته است، در باره شود، دين باز شناخته مي
در ) Honan(وي در ايالت هونان . شرح زندگي الئوتسه مطالب ناچيزي در دست است

ي ادبي دين  ذخيره.  سال پيش از كنفوسيوس متولد شد50بخش مركزي چين و در حدود 
. دهند  آن را به خود الئوتسه بنيانگذار اين مكتب نسبت ميتائو سندي است كه معموالً

اكنون مدتي طوالني است كه دين تائو رو به افوال .  استكينگ – ته – تائوعنوان كتاب 
برآوردها حاكي از آن است كه پيروان آن را در چين رقمي باالي پنجاه . گذارده است

  .)ن.د. (دهند ميليون نفر تشكيل مي
)  پيش از ميالد504 – 512از (كه عموماً با نام بنيانگذار آن الئوتسه ) تائوئيسم ( دين تائو-)2(

ي  بودن آن از جانب محققان مورد ترديد قرار گرفته است، در باره شود، دين باز شناخته مي
در ) Honan(وي در ايالت هونان . شرح زندگي الئوتسه مطالب ناچيزي در دست است

ي ادبي دين  ذخيره.  سال پيش از كنفوسيوس متولد شد50 بخش مركزي چين و در حدود
. دهند تائو سندي است كه معموالً آن را به خود الئوتسه بنيانگذار اين مكتب نسبت مي

اكنون مدتي طوالني است كه دين تائو رو به افوال .  استكينگ – ته – تائوعنوان كتاب 
ن را در چين رقمي باالي پنجاه برآوردها حاكي از آن است كه پيروان آ. گذارده است

  .)ن.د. (دهند ميليون نفر تشكيل مي
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مخالفت با مؤسس نخـستين آن برخاسـتند و از احكـام وي سـرپيچي نمودنـد، امـا             
.  نظـري  كنفوسيوس برعكس آيين قبل به امور عملي بيشتر اهتمام داشـت تـا امـور              

تمام دستوراتش بيشتر در امور دنيا و تدبير امـور مـادي، سياسـي و اداري خالصـه                  
شد و در مراحلي از تاريخ پيروانش به وجود الهي معين اصالً اعتقاد نداشـتند و                 مي

پرداختند، در اين آيـين نـه         ها مي   طبق تمايل خويش به پرستش درختان و رودخانه       
فقط تجربيات يك كارشـناس     . سمان وجود داشت  نوري از يقين و نه شريعتي از آ       

خواســتند بــه آن عمــل  هــاي يــك دانــشمند بــود كــه هروقــت مــي و دســتورالعمل
  .زدند خواستند از آن سرباز مي كردند و هر وقت مي مي
  

  آيين بودا و تحوالت آن
بودن را بـه سـرعت از دسـت داد و      آيين بودا، قبل از هرچيز سادگي و حماسي       

آيين برهمايي كه در اين زمان سخت برآشفته و تحريـك شـده             درنگ در كام      بي
ها  گذاشت بت هرجا قدم مي. پرستي محض تبديل شد بود، فرو رفت و نهايتاً به بت  

ها و   اقسام مجسمهافكند، انواع و را با خود به همراه داشت و هرجا رحل اقامت مي         
دگي دينـي و مـدني   هـا زنـ   هـا و بـت    اين تمثال . كرد   را نصب مي   )1(هاي بودا   هيكل

  .دوران شكوفايي آيين بودايي را كامالً تحت پوشش قرار داده بود
  :گويد هاي هند مي ايشوارا توبا، استاد تاريخ تمدن هند در يكي از دانشگاه

ي آيين بودا حكومتي به وجود آمد كه به مظـاهر خـدايان و پرسـتش               در سايه «
 اخوت بـودايي دسـتخوش تغييـر        ي آن روابط    داد و در نتيجه     ها اهميت مي    مجسمه

  .)2(»ها در آن رواج يافت گرديد و انواع و اقسام بدعت
نيز بـه ايـن نكتـه       » نهرو«يكي از نويسندگان معاصر و سياستمداران بزرگ هند         

  :گويد پي برده است، او چنين مي

                                           
ي تكسال واقع در غرب پنجاب پاكستان ديدن كند، از كثرت  كسي كه از موزه -)1(

كند و پي  هاي بودا كه از حفاري شهرهاي پيرو بودا به دست آمده است، تعجب مي مجسمه
  .محض شده استپرستي  برد كه اين آيين و تمدن تبديل به بت مي

  .»اردو«، به زبان يمةالهند القدايشواراتوبا، : رك -)2(
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آيين برهمايي بودا را مظهر خدايان قرار داد و خود بوداييان نيـز از ايـن شـيوه         «
ي هنگفتي شد و مركز مـصالح         ي اخوت بودايي مالك سرمايه      كردند، رابطه تقليد  
هاي  نظم و انسجام خويش را از دست داد و در روش. هاي خاصي گرديد جماعت

عبادت آن سحر و امور واهي بسيارري رسوخ نمود و سـرانجام آيـين كـه هـزارن                  
  .گذاردسال در هند حاكميت داشت و درخشيده بود، رو به زوال و انحطاط 

)Mrs. Rhys Davids (      رخـوت و سـستي و بيمـاري آيـين بـودا را در آن
 از وي نقل    ي هند   فلسفهمقطع يادآور شده و طوري كه راها كريشنان در كتاب           

افكار نادرست و پوچ تعليمات اخالقي بودا را چنان تحـت تـأثير             : گويد  كرده، مي 
ناپديد گرديد، و جاي آن      قرار داده است كه كامالً در البالي تخيالت و خرافات         

هاي مردم چيره شـد، امـا ديـري نگذشـت كـه       را آيين ديگر گرفت و مدتي بر دل  
آيين جديد رو به اضمحالل گذارد و جايش را آييني ديگر گرفـت و همچنـان بـا        

امـدن شـكلي ديگـر اوهـام و خرافـات زيـاد روي هـم انباشـته          رفتن شكلي و پديد  
ك و سـياهي بـر همـه جـا گـسترده شـده و               اي كـه فـضاي تاريـ        گرديد، بـه گونـه    

ــرامين ارزشــمند و ســاده  ــه علــت   دســتورات و ف ــين ب ــن آي ي مؤســس نخــست اي
  .)1(»هاي كالمي از بين رفت ها و قيل و قال موشكافي
هاي برهمايي و بودايي رو به انحطاط نهادنـد و رسـوم نادرسـت در آنهـا           آيين«

مايي بس دشـوار بـود، چـرا كـه     بازشناختن آيين بودايي از آيين بره  . سرايت نمود 
  .)2(»آيين بودايي در آيين برهمايي كامالً ذوب شده بود

و ايمــان بــه آن همــواره مــورد اخــتالف مؤرخــان و  » الــه«در بوديــسم وجــود 
تــا آنجــا كــه بعــضي بــا . نويــسندگان شــرح حــال مؤســس ايــن آيــين بــوده اســت

اي سست  گ بر پايهچگونه امكان دارد اين آيين بزر: پرسند سردرگمي از خود مي
  .)3(از آدابي پديد آمده كه ايمان به خدا در آنها وجود ندارد؟

                                           
)1(- Jawahar lal Nehru: the Discovery of India p.201,202 

  .مرجع پيشين -)2(
  .ي بودا  المعارف بريتانيا، مقالهةدائر: رك -)3(
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ــابراين، بوديــسم جــز راه هــايي جهــت رياضــت نفــس، ســركوب شــهوات،   بن
  .شدن به فضايل، نجات از درد و رنج و حصول علم نيست آراسته

ها براي جهان حامل رسـالتي و دينـي كـه مـشكالت آن را حـل         بنابراين، چيني 
مايد نبودند، آنها در دورترين نقطه از شرق جهان متمدن بر ميراث ديني و علمـي      ن

  .افزودند و نه به ثروت ديگران زدند، نه به ثروت خويش مي خويش چنگ مي
  

  هاي آسياي ميانه ملت
هـا، داراي     هاي ديگر شرق و آسياي ميانه ماننـد مغـوالن، تركـان و ژاپنـي                ملت

رستي بودند، نه ثروتي علمي داشتند و نه هم داراي   پ  آيين مخلوط از بوديسم و تب     
گـري بـه    ي گـذار از دوران وحـشي       ي سياسي بودند، بلكه در مرحلـه        نظام پيشرفته 

ي ابتدايي و طفوليت      ها هنوز مرحله    بردند، برخي از اين ملت      وران تمدن به سر مي    
  .گذراندند عقلي را مي

  
  وضعيت هند از نظر ديني، اجتماعي و اخالقي

تـرين    نگـاران، اتفـاق نظـر دارنـد كـه نابـسامان              مورد تاريخ هند تمام تـاريخ      در
دورانش از نظر ديني، اخالقي و اجتماعي دورانـي اسـت كـه از آغـاز قـرن شـشم                

ي خويش در فروپاشي اخالقي و اجتمـاعي          شود، هند نيز به نوبه      ميالدي شروع مي  
 خويش شـريك بـود و   حاكم بر جهان در آن برهه از تاريخ با كشورهاي همجوار          

اي نه چندان اندك به خود اختصاص داده بود و افزون             از اين تاريكي فراگير بهره    
هاي خاصي داشت كه در سـه مـورد    برآن، هند در برخي از مظاهر و رسوم تفاوت  

  :شود آنها را تلخيص نمود مي
  . كثرت فاحش خدايان-1
  .مهار جنسي  شهوت بي-2
  .ي اجتماعي ات ظالمانههاي طبقاتي و تبعيض  تفاوت-3
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  پرستي افراط در بت
پرستي در هنـد بـه اوج خـود رسـيده بـود، شـمار خـدايان در           در قرن ششم بت   

  . ميليون رسيد330 تا بود كه در همين قرن اين رقم به 33 )1(»ودا«
انگيز و جذاب و به طور كلي هرآنچه در مصالح زندگي نقشي              هرچند شگفت 

هـا،    گرفت، به نحـوي كـه تعـداد بـت           رستش قرار مي  داشت، به عنوان خدا مورد پ     
هـاي تـاريخي    برخـي از آنهـا شخـصيت     . ها از شمارش گذشـت      ها و مجسمه    تمثال

بودند و برخي ديگر قهرماناني بودند كه به گمـان آنـان در شـرايط و رخـدادهايي       
هايي بودنـد   ها كوه برخي از اين بت. مشخص خدا خود را در آنان باز نمايانده بود        

برخي يدگر هم معادني مثل     . شان در آنها تجلي كرده بودند        تعدادي از خدايان   كه
طال و نقره بودند كه خدايي در آن خود را آشكار كرده بود، از جمله رود گنـگ       

. ترفـ   هـا بـه شـمار مـي         برآمده بـود، از ايـن بـت       » مهاديو«كه از سر خدايي به نام       
، حيواناتي همچـون گـاو، اجـرام        ابزارآالت جنگي، ابزارهاي نوشتن، آلت تناسلي     

  .هاي مردم هند بودند ي بت نيز از زمره... فلكي و
هـا، باورهـا و    هـا، سـروده   بدين ترتيب آيين هندوها معجوني از خرافات، افسانه    

عباداتي بود كه فاقد هرنوع مبنا و دليلي استوار بوده و هيچگـاه مـورد تأييـد عقـل                   
  .گرفت سليم قرار نمي

تراشي ترقي نموده ودر قرن ششم و هفتم به اوج خـود              ت بت در ايندوران صنع  
 بـه چنـين پيـشرفتي       هاي گذشـته هيچگـاه      اي كه در طول زمان      به گونه . رسيده بود 

  .دست نيافته بود

                                           
مكاتب مختلف . است» هاي دانش كتاب«هاي مقدس دين هندويي، به معناي  ودا نام كتاب -)1(

وداي : تر عبارت اند از چهار وداي قديمي. دين هندويي، وداهاي خاص خود را دارند
؛ وداي آوازها )Yajur veda(هاي مقدس يا ياجورودا  مزامير يا ريگ ودا؛ وداي فرمول

نخستين اين چهار كتاب . ها يا آتاراودا ؛ و سرانجام وداي افسون)sama veda(يا ساماودا 
ي جهان  ترين متنِ ديني در بين اديان زنده در حقيقت ريگ ودا قيم. تر است از همه مهم

  .)ن.د. (است
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تعيـين  ي خـويش   پرسـتي را وظيفـه      تمام طبقات كشور از شاه گرفته تا گدا بت        
و اين دو آيين . )2(ه بوديسماي داشت و ن     از آن چاره   )1(كرده بودند، نه آيين جايني    

  .ي خويش را در كشورها تضمين كنند بدين وسيله توانستند زندگي و توسعه
 م از 644 و 630هاي  مطالبي كه هون سونگ، جهانگرد معروف چيني بين سال       

كند، بيانگر ميزان رشد      نقل مي )  م 647 – 606از  (جشن بزرگ هرش، پادشاه هند      
  :گويد مي. ن مقطع استپرستي درآ پرستي و مجسمه بت
هـاي    پادشاه در قنوج جشن بزرگي برگزار نمود، تعداد زيادي از علماي آيين           «

پادشاه تمثال طاليي بزرگـي از بـودا   . موجود در هند، در اين جشن شركت كردند  
 متري و تمثالي ديگـر كـوچكتر از نخـستين طـي كـارواني               50اي    را روي گلدسته  
هند با سايباني در كنارش ايستاده بود، كامروب، هرش، پادشاه . باشكوه آورده شد  

  .)3(»كرد ها را از كنار تمثال دور مي پيمان نيز ايستاده بود و مگس پادشاه هم
  :گويد اين جهانگرد در مورد خاندان پادشاه و در بارباريان مي

پرستيدند و برخي پيرو آيين بـودايي بودنـد و برخـي              را مي » شو«برخي زا انها    «
بايـد هركـدام خـدايي مـستقل        . را» وشـنو «پرسـتيدند و برخـي هـم          ا مي خورشيد ر 

  .)4(»پرستيد ي خدايان را مي داشت و يا اين كه همه مي

                                           
)1(- Jainismي ششم پيش از ميالد به دست مهاويرا   نام آييني است كه در سده)599 – 527 

اين آيين در متن آيين هندويي و با هدف رشد و ارتقاي . بنيان گذارده شد) پيش از ميالد
هي شرقي است كه چندان شناخته شده نيست،  ه است، اين آيين از جمله آيينآن پديد آمد

 م گرفته شده، پيروان اين آيين كمتر از نيم درصد جمعيت 1941طي آماري كه در سال 
هاي بنيانگذار آن  دهند، ناگفته نماند كه پيروان اين آيين علي رغم آموزه هند را تشكيل مي

  .)ن.د(داختند پس از مرگ وي به عبادت آتش پر
بوديسم عنواني است كه بر يك نظام اخالقي و فلسفي اطالق شده و بر مبناي نگرش  -)2(

خود قصد )  پيش از ميالد580 – 560هاي  سال(اي از زندگي استوار شده است، بودا  بدبيانه
آن نداشت كه يك مذهب جديد تأسيس كند، بوديسم مثل جايني از فروع يا انشعابات 

بنا به گزارش . طلبانه در متنِ آيين مادر داشت يي است كه سمت و سويي اصالحآيين هندو
  .)ن.د. ( م جمعيت پيروان بوديسم، نزديك به نيم ميليون نفر بود1951آمار سال 

  .دولت غربي» فوكوي كي«سفرنامه هوئن سونگ  -)3(
  .منبع پيشين -)4(
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  مهار جنسي شهوت بي
رانـي و كـامجويي       هاي خيلي دور در شـهوت       ي آن از زمان     آيين هند و جامعه   

ي  دهكننـ  جنسي مشهور بود، شايد هم دليلش اين بوده باشـد كـه عوامـل تحريـك               
جنسي در وجود هيچ آيين و در هيچ سـرزميني چنـان رسـوخ نكـرده بـود كـه در                  

هـاي هنـدي و محافـل دينـي آن از تجلـي               آيين هندي رسوخ نمـوده بـود، كتـاب        
هـايي از   هـا و داسـتان      صفات اله و وقوع حوادث بزرگ و توجيـه اكـوان، روايـت            

هاي شريف نقل كره     ي برخي از آنها بر خانواده       اختالط دو جنس خدايان و حمله     
  .دهد ي شنيدن آنها را به انسان نمي اند كه شرم و حيا اجازه
ها در ذهن دينـدارانِ مخلـص و سـپس تكـرار و نقـل ايـن                   تأثير اينگونه داستان  

  .ي ديني كامالً روشن است حكايات آنهم با ايمان و حماسه
و درآوردن  » مهـاديو «شـان     افزون برآن پرسـتش آلـت تناسـلي خـداي بـزرگ           

آمـدنِ زنـان و مـردان و كودكـان و             تصوير آن به شـكلي خيلـي زشـت و گـردهم           
نگـاران نقـل    ي آنچـه بعـضي از تـاريخ    دختران براي پرستش آلت تناسلي به اضافه     

كردند و   ميهاي ديني آنها زنان لخت را پرستش كنند كه علما و بعضي از فرقه       مي
كاهنـان فاسـق و     . گذارد  ر جاي مي  ، يقيناً تأثيرات نادرستي ب    )1(زنان مردان برهنه را   

دادنـد،   هـا در مـورد تجـاوز قـرار مـي      خيانتكار عبادتگاه، همواره زنان زائر و راهبه  
هـايي شـده بـود كـه افـراد فاسـق و        خانه  ها تبديل به فاحشه     بسياري از اين عبادتگاه   

  .كردند ي خويش را دنبال مي فاجر در آنها مطلبو و خواسته
هـا و امـاكني كـه جهـت          شود وقتي كه وضع عبادتگاه     با اين توضيح روشن مي    

عبادت و دين ساخته شده اند، اينگونه باشـد، مـسلّم اسـت كـه وضـع درباريـان و                     
ها در انجـام منكـرات و فـواحش     قصرهاي اشراف چگونه خواهد بود، اين خاندان      

گرديد و هنگـامي   باهم رقابت داشتند، مجالسي با شركت مردان و زنان برگزار مي          
ي ادب و حـشمت كنـار         آمد، پرده   هاي شراب در مجلس به گردش درمي        جامكه  

شـد،   كشيد و حيا و آزرم در پس پرده نهـان مـي     شد، ادب سر در نقاب مي       زده مي 

                                           
  .344ستيارانه بركاش، ديانند سرسوتي هندو، ص  -)1(
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بنـد و بـاري تمـام ايـن سـرزمين را فـرا                هاي جنسي و بي     بدين طريق امواج شهوت   
  .سديه بودندترين درجه ر گرفته بود و زن و مرد از نظر اخالقي به پايين

  
  ي طبقاتي نظام ظالمانه

 بايد اذعان داشت كه در تاريخ هـيچ ملتـي از   )1()كاست(در مورد نظام طبقاتي    
ي بين طبقاتش بـا ايـن وسـعت باشـد و           تري كه فاصله    ها، نظام طبقاتي ظالمانه     ملت

مقام و شرف انسانيت را اينگونه مورد اهانت قرار داده باشد، چنانچه در نظام ديني            
نظامي كه هزاران سال اين سرزمين      . خورد   مدني هند وجود داشت، به چشم نمي       و

  .كند به آن تن در داده است و تاكنون نيز از آن اطاعت مي
هـاي    هـا و صـنعت      مقدمات نظام طبقاتي در اواخر دوران ودا تحت تدثير حرفه         

موروثي و همچنين بر اثر محافظت شديد بـر خـصوصايت و نجابـت نـژاد آريـايي         
  .پديد آمد

سه قرن قبل از ميالد مسيح تمدن برهمائي در هند به اوج پيشرفت و شـكوفايي                
در . ي هنـدي در نظـر گرفتـه شـد     رسيد، در آن تمدن فرماني جديـد بـراي جامعـه    

فرمانِ مزبور قانوني مدني و سياسي تدوين شـد كـه مـورد تأييـد تمـام ملـت قـرار                     
در زندگي و تمـدن كـشور پذيرفتـه    گرفت و به عنوان قانون رسمي و مرجعِ ديني        

  .مشهور است» مانو«اين قانون امروز نيز تحت عنوان . شد
  :كند بندي مي ي متمايز تقسيم قانون فوق مردم كشور را به چهار طبقه

 نظاميـان و    )�2 كـشاترياها  -2. ي كاهنـان و رجـال دينـي         طبقـه : برهمنان -2
 -4. ازرگانـان  كـشاورزان و صـنعتگران و ب       )�3ها   وايشيه -3. جنگجويان
  ).ي هند بودند ي پايين جامعه كه طبقه( خدمتكاران )�4شودارها

  :گويد مانو مؤلف اين قانون مي

                                           
)1(- caste system 

)2(- kshatriyces 

)3(- vaisyas  
)4(- sudras  
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آن قادر مطلق جهت مصلحت جهان برهمنان را از دهانش آفريد، كـشاتريا را           «
براي اصالح جهان براي . هايش و شودرا را از پاهايش    از بازوانش وايشيه را از ران     

ي برهمنان آموزش ودا يا تقديم        وظيفه.  و وظايفي در نظر گرفت     هركدام تكاليف 
ي كـشتاترياها حفاظـت       وظيفه. گرفتن صدقات است    نذورات براي آللهه و تحويل    

. هاسـت   گيري از شـهوت     از مردم، دادن صدقات و نذورات و خواندن ودا و كناره          
. ي اسـت ها چرانيدن حيوانـات و تـالوت ودا و تجـارت و كـشاوز           ي وايشيه   وظيفه
  .)1(»ي ديگري ندارد گانه وظيفه ردن طبقات سه ي شودرا جز خدمت طبقه
  

  ي برهمنان امتيازات طبقه
ي برهمنان داده، سبب شـده كـه آنـان     امتيازات و حقوقي كه اين قانون به طبقه    

برهمنـان برگزيـدگان   : در ايـن قـانون آمـده اسـت     . در رديف خدايان قرار گيرنـد     
آنهـا  .  اند، هرچه در جهان وجود دارد ملـك آنهاسـت       خداوند و شاهان مخلوقات   

  .)2(بهترين مخلوقات و سروران روي زمين هستند
ي شـودرا     توانند بدون چون و چرا هر مقدار كه بخواهند از اموال طبقه             آنها مي 

را بگيرنــد؛ زيــرا غــالم هيچگــاه مالــك چيــزي نيــست و هرچــه دارد از آن آقــاي 
  .)3(اوست

سـه  (كند، اگـر سـه جهـان     دس ريگ ودا پاسداري مي برهمني كه از كتاب مق    
را به سبب گناهان و كردارهايش نابود كند، بازهم آمرزيده خواهد           ) كاست ديگر 

ترين اوضـاع نيـز       ترين شرايط و دشوارترين و قحطي        پادشاه وقت در سخت    .)4(شد
بـه هـيچ وجـه درسـت نيـست كـه برهمنـي در        . تواند از برهمنان ماليات بگيرد   نمي
 اگر برهمني مرتكب قتل شـد حـاكم وقـت           .)5(مين خويش از گرسنگي بميرد    سرز

                                           
  .مانو شاستر، باب اول -)1(
  .پيشين، باب اول -)2(
  .پيشين، باب هشتم -)3(
  .پيشين، باب نهم -)4(
  .پيشين، باب نهم -)5(
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اجازه ندارد از وي قصاص بگيرد، مگر اين كـه سـرش را بتراشـد، امـا ديگـران از            
  .)1(قصاص معاف نيستند

ي و شودرا مقامي باالتر دارد، اما مقام آن به مراتب             كشاتريا اگرچه از دو طبقه    
برهمنـي كـه ده سـال سـن دارد از يـك          : گويـد   يمـانو مـ   . از برهمنان فروتر اسـت    

  .)2(كشاترياي صدساله مقامي باالتر دارد، درست مانند پرد و فرزند
  

  هاي بدبخت نجس
ي هنـدي از     در جامعـه  ) هـا   نجـس ( دينيِ فوق، شودارها     –براساس قانونِ مدني    

  :كند قانون مزبور تصريح مي. جانوران، فروتر و از سگان، خوارترند
ي شودراست كه به خـدمت برهمنـان درآينـد و             و خوشبختي طبقه  از سعادت   «

  .)3(جز يان ديگر هيچ مزد و پاداشي ندارند
ر موجـب   آنها حق ندارند باري خويش مال و دارايي ذخيره كنند، چون اين ام            

جهـت زدن   ) هـا   نجـس (اگـر كـسي از شـودراها        . )4(گـردد   ناخشنودي برهمنان مي  
 كند، دسـتش بايـد قطـع شـود و اگـر بـا               رازبرهمني، دست يا چوبدستي خود را د      

اگـر فـردي از شـودارها       . )5( را لگد زند پايش بايـد شكـسته شـود          حالتِ خشم وي  
ي پادشاه است كه نشينِ وي را         مجلس شود، وظيفه    خواست با يكي از برهمنان هم     
اگر با دست، برهمني را لمس كـرد يـا دشـنامش داد،             . داغ و از شهر تبعيدش كند     

دهـد، روغـن داغ بـه        شود و اگر ادعا نمود كه برهمنـي را تعلـيم مـي             زبانش بريده 
  .)6(حلقش ريخته شود

                                           
  .پيشين، باب دوم -)1(
  .پيشين، باب يازدهم -)2(
  .منبع پيشين -)3(
  .پيشين، باب دهم -)4(
  .منبع پيشين -)5(
  .مانوشاستر -)6(
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ي كـشتن سـگ، گربـه، قورباغـه، مارمولـك، كـالغ، جغـد و فـردي از              كفاره
  .)1(»باهم برابر است) نجس(ي شودرا  طبقه
  

  ي هندي جايگاه زن در جامعه
گاه يـك مـرد زنـش را    . )2(ه به مقام كنيزان تنزل يافته بودمقام زن در اين جامع    

اگر شوهرش  . )3(بسا اوقات يك زن چندين همسر داشت      باخت و     در قماربازي مي  
ها بود  ها و زخم زبان توانست ازدواج كند و همواره آماع اهانت مرد دوباره نمي مي

شد، گاه نيز     ي شوهر متوفا و خدمتكارِ بستگانِ وي مي         و زن تبديل به كنيزِ خانواده     
ت خويش از عذاب زندگي و بـدبختي دنيـا، پـس از مـرگ شـوهر                 زن جهت نجا  

  .)4(زد خودش را آتش مي
 –خيز و سرشـار از انديـشه و خـرد و ايـن ملـت         بدين سان اين سرزمين حاصل    

سارِ داد و عدل      نگاران عرب وي را معدن حكمت و پشمه         ملتي كه برخي از تاريخ    
 در اثر دوري از – )5( اندي محترم دانسته زرگ و انديشهو سياست و صاحب خرد ب 

ــن، تلــف  ــردم در   ديــن صــحيح، انحــرافِ رجــالِ دي ــرورفتن م ــابع آن، ف شــدنِ من
هـاي شـهواني،    هاي درونـي و كـشش       ها و امور خيالي و پيروي از هوس         زني  گمانه

پرستي و ستم اجتماع شده بود؛ وضعيتي كه در بين هيچ ملتـي          جوالنگاه جهل، بت  
  .ر نداشته استو در هيچ مقطعي از تاريخ نظي

                                           
)1(- R.C.Dutt. 342 - 343 

  .خواندني است) ي بزرگِ هند حماسه(در اين باره سرآغاز سرگذشتِ ماهابهاراتا  -)2(
)3(- R.C.Dutt 

عمل فوق يك سنتِ پر ارج و رايع ميان طبقات اشرافي و جوامع اريستوكرات بود و  -)4(
با دخالت . ر وفاداري زن به شوهر و شرافتِ او بودشد، سنت فوق بيانگ ناميده مي» ستي«

هاي اسالمي از شمار زناني كه دست به اين عمل  زمامدارانِ مسلمان و تأثيرگذاري دولت
جهانگرد فرانسوي دكتر برنير، به صراحت اين مطلب را ذكر كرده . زدند، كاسته شد مي
  .و و غير قانوني اعالم كردندها سنت مزبور را به كلي لغ ي اخير انگليسي در دوره. است

  .11، ص طبقات االمم، ) هـ462متوفاي (اندلسي، صاعد : رك -)5(
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  هايشان خصوصيات و استعداد: ها عرب
هـا بودنـد كـه داراي اخـالق و      هاي دنيا در عصر جاهلي تنها عرب      در بين ملت  

استعدادهاي منحصر به فردي بودند و در واقـع از همـه يـك قامـت بـاالتر بودنـد،               
خواهي، غررو، شهـسواري، شـجاعت، حماسـه       مانند فصاحت، قدرت بيان، آزادي    

طلبي، قدرت اراده، وفا بـه        ه عقيده، صارحت لهجه و قدرت حافظه، مساوات       در را 
  .داري عهد و امانت

شـان از عهـد نبـوت و انبيـا محبـوس مانـدن در          اما در دوران اخير در اثر فاصله      
پرسـتي    جزيره و نيز در اثر تمسك شديد به پيروي از آبا و اجداد، ديني و بـت                  شبه

شود و به ناهنجاري هـاي        هاي معاصر پيدا مي     لتغير منطقي كه نظيرش كمتر در م      
سـخت سـست و لـرزان پديـد آيـد كـه             . وناگون اخالقي و اجتماعي مبـتال شـدند       

هاي زندگي جاهلي را دربر داشت و از محاسـن موجـود در اديـان          بدترين ويژگي 
  .كامالً به دور باشد

  
  پرستي در جاهليت بت

 مورد خداوند متعال معتقـد      ي رايج و آيين عمومي عرب شرك بود، در          عقيده
ي زمين و آسماني است  بودند كه او خداي بزرگ، خالق تمام كاينات و گرداننده         

هـا و   ي آسمان و تمام موجودات تحت قدرت اويند، اگر از آنها در مورد آفريننده       
  :خداوند توانا و آگاه آنها را آفريده است: دادند شد پاسخ مي زمين پرسيده مي

� È⌡s9 uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝ ßγs) n= yz £ä9θà) u‹s9 ª!$# ( 4’ ¯Τr' sù tβθä3sù÷σ ãƒ ∩∇∠∪�)1(.  

شان ظرفيت توحيد انبيا را بـا خلـوص و صـفا و شـكوهش                 ي جاهلي   اما انديشه 
ها از دوران نبوت و رسـالت و مفـاهيم دينـي فاصـله          شان كه مدت    نداشت و اذهان  
هاي   توان شكافتن دروازه  توانست درك كند كه دعاي يك انسان          گرفته بود، نمي  

. تواند بدون شافعت و واسطه مورد قبـول حـق واقـع گـردد               ها را دارد و مي      آسمان
آنان مسايلي فوق را با اين جهانِ محدود و اوضاع و احوال نظـام سـلطنتي فاسـد و                

                                           
و اگر از آنان بپرسي، چه كسي آنان را آفريده؟ به يقين «: 87ي  ي زخرف، آيه سوره -)1(

  .»خدا: گويند
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هايي برآمدند كه     بدين جهت در جستجوي واسطه    . سنجيدند  روندِ كارهاي آن مي   
شدند و آنها را در دعاهاي خويش شـريك            آنها متوسل مي   براي رسيدن به خدا به    

ي شـفاعت    انديـشه . دادند  كردند و برخي از عبادات را براي آنها انجام مي           خدا مي 
هـا مالـك     تبديل به اين عقيده گرديد كـه واسـطه  در باور آنان ريشه دواند و نهايتاً     

ند و خداياني براي نفع و ضرر هستند، آنان به مرور در باب شرك گامي فراتر نهاد 
خويش درنظر گرفتند و چنين عقيده داشتند كه اين خدايان در چرخانـدن هـستي               

توانند به ديگران سود و زيان و خيـر و شـر برسـانند و بـه كـسي                     دست دارند و مي   
  .ببخشند يا محرومش كنند

به اين ترتيب اگر مشركان پيـشين بـه الوهيـت و ربوبيـت برتـر خداونـد متعـال                   
هـا   ها و اوليا را نيز پذيرفته بودند، بعدي شتند و در كنار آن شفاعت واسطه  اعتقاد دا 

خدايان خويش را بـا ذات بـاري تعـالي شـريك قـرار دادنـد و در مـورد خـدايان                      
خويش اين باور را پذيرفتند كه آنها نيز داراي قدرتي ذاتي بر رساندن خيـر و شـر               

نسبت به ذات بـاري تعـالي نيـز    سود و زيان و به وجود آوردن و فناكردن هستند و      
  .)1( او را اله أعظم ورب األرباب ناميدند:باوري مبهم و غير شفاف پيدا كردند، مثالً

  
  ها در جاهليت هاي عرب بت
پرسـتي بـه    بـودن رويكـرد بـت    ي جاهليت و نزديـك   با فرورفتن مردم در ورطه    

كـار  حواس و محسوسات و همسازي آن بـا سـستي و رخـوت انديـشه رفتـه رفتـه            
ي   پرستي عقيده   گروه دوم باال گرفت و قدرت يافت، سرانجام اين اعتقاد يعني بت           

هـا تفـاوت      ريج در آن جامعه قرار گرفت و شمار كساني كه بين خدايان و واسطه             
نهايت كاهش يافت، به  شدند، بي   ي تحصيلكرده مسحوب مي     قايل بودند و از طبقه    

هـر قبيلـه يـا شـهري يـا      . ي فـرو رفـت  پرست اين ترتيب امت به بدترين شكل در بت   
  .اي بت مخصوصي داشت اي و حتي هر خانه منطقه

اي بتي در منزلش داشت كه آن را عبـادت          در مكه هر خانواده   : گويد  كلبي مي 
داد،   كرد و هركس آهنگ سفر داشت، آخرين كاري كه قبل از سفر انجام مي               مي

                                           

  . النبي من القرآنبيئةدروزه، محمد عزت، : رك -)1(
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 اولـين كـارش نيـز    گـشت،  كشيدن به بـت بـود و هـر وقـت از سـفر بـاز مـي                 دست
  .)1(كشيدن به بت بود دست

اي و برخـي بتـي را      باك بودند، برخي خانه     ها سخت بي    ها در عبادت بت     عرب
انتخاب كرده بودند و كسي هم كه توانايي ساختِ خانه يا بتي را نداشـت، سـنگي    

شد، نـام ايـن       كرد و به طواف آن مشول مي        را جلوي حرم يا جاي ديگر نصب مي       
  .)2(گذاشتند را انصاب ميها  نوع بت

و در  ) اي كه براي عبادت خداونـد يگانـه سـاخته شـده بـود               خانه(در دل كعبه    
  .)3( بت وجود داشت360صحنش 

  .ها به عبادت سنگ روي آوردند ها و مجسمه آنها به مرور از عبادت بت
كـرديم و     ما سنگ را پرستش مي    : كند  امام بخاري از ابورجاء عطاردي نقل مي      

داشـتيم و   انـداختيم و دومـي را برمـي    يـافتيم اولـي را دور مـي    ي بهتر مي چون سنگ 
كـرديم و گوسـفندي      يافتيم مقداري خاك جمـع مـي        هنگامي كه هيچ سنگي نمي    

ــي ــم و روي آن خــاك م ــي آوردي ــا ان را م ــواف آن   ه ــه ط ــپس ب ــيديم و س دوش
  .)4(پرداختيم مي

كـرد، چهـار       مي رفت و جايي منزل     چون فردي به مسافرت مي    : گويد  كلبي مي 
گرفـت و سـه سـنگ         داشت و بهترين آنها را به عنوان رب خود برمـي            سنگ برمي 

كـرد و چـون از آن منـزل كـوچ      هـاي ديگـش اسـتفاده مـي     ديگر را به عنوان پايـه    
  .)5(كرد كرد، ربش را آنجا رها مي مي
  

  ها خدايان عرب
هـا و     ن، جن ها مانند مشركان هر دور و زماني خدايان متعددي از فرشتگا           عرب

بنابراين، آنها را بـه  . ستارگان داشتند، معتقد بودند كه ماليك، دختران خدا هستند       

                                           
  .33ص كتاب األصنام،  -)1(
  .43 ص كتاب األصنام، -)2(
  . كتاب المغازي، باب فتح مكهالجامع الصحيح،بخاري،  -)3(
  .حنيفةكتاب المغازي، باب وفد بني الجامع الصحيح، بخاري،  -)4(
  .كتاب األصنام -)5(



    

 

    
  

 

 

        ��110   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

كردنـد و نـزد خداونـد بـه آنهـا           دانستند و پرسـتش مـي       نزد خدا شفيع و واسطه مي     
نمودنـد و بـه قـدرت و        ها را نيز با خدا شريك مـي         جستند، همينطور جن    توسل مي 

  .)1(دادند  را مورد پرستش قرار ميتأثيرشان ايمان داشتند و آنها
  .)2(كردند ها را پرستش مي ي خزاعه جن بنومليح از طايفه: گويد كلبي مي
پرسـتيدند، كنانـه مـاه را، تمـيم           ي حمير خورشـيد را مـي        قبيله: گويد  صاعد مي 

را، لخم و جذام مشتري را، بني طي سهيل را و بني قيس ) يكي از منازل ماه  (دبران  
  .)3(پرستيدند ي اسد عطارد را ميشعري را و بن

  
  يهوديت و مسيحيت در سرزمين عرب

ها از مفـاهيم      يهوديت و مسيحيت در سرزمين عرب پراكنده شده بودند، عرب         
ديني آنها چندان بهره نبردند، آنها در واقع دو نسخه از يهود شام و مـسيحيت روم                 

 در امـان    – داديـم     چنانچـه قـبالً توضـيح      –و شام بودند كه از تحريف و گمراهي         
  .نمانده بودند

  
  رسالت و ايمان به رستاخيز

ها نسبت به پيامبر تصويري خيـالي داشـتند، پيـامبر را در             در مورد رسالت عرب   
آشـامد، نـه ازدواج    خـورد، نـه مـي    دانـستند كـه نـه مـي     ذاتي قدسي نمود يافته مـي   

هاي  عقل. كند ميآيد و نه در بازارها حركت  كند، نه فرزند از وي به وجود مي مي
تنگ و قاصرشان قـادر بـه درك حـشر بعـد از مـرگ و زنـدگي بازپـسين بعـد از                       

  .زندگي دنيا كه در آن حساب و ثواب و عقاب وجود داشته باشد، نبود

tΒ }‘Ïδ �ωÎ) $uΖ$�: گفتند به تعبير قرآن مي è?$uŠym $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ $u‹ øtwΥuρ $tΒ uρ !$uΖ ä3Î= öκ ç‰ 

�ωÎ) ã�÷δ ¤$!$#�)1(.  

                                           

  .44 ص كتاب األصنام، -)1(
  .34ص كتاب األصنام،  -)2(
  .43 ص طبقات األمم،صاد، : رك -)3(
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#�: گفتند همينطور مي sŒ Ï r& $̈Ζ ä. $Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sùâ‘ uρ $̄Ρ Ïr& tβθèOθãèö7 yϑ s9 $Z) ù= yz # Y‰ƒÏ‰ỳ 

∩⊆∪�)2(.  
ها منكر معاد بودنـد و قايـل بـه روز جـزا نبودنـد،                 عموم عرب : گويد  صاعد مي 
شود و نه  اي نوپديد است، نه خراب مي پنداشتند كه جهان هرچند آفريده   چنين مي 
البته برخي هم معاد را باور داشـتند و بـر ايـن بـاور بودنـد كـه اگـر           . رود  ياز بين م  

شوند و اگر نحر نشود     شترشان بر سر قبرشان نحر شود، روز قيامت سواره حشر مي          
  .)3(شوند پياده محشور مي

  
  هاي اجتماعي و اخالقي ناهنجاري

داري  ههـاي ژرف و ريـش   ها و بيماري   ها از لحاظ اخالقي دچار ناهنجاري       عرب
هـا نيـز همـه جـا وجـود داشـت،              هـاي ايـن بيمـاري       شده بودند، عوامل و خاستگاه    

شـاعران  . دار بود   خوارگي سخت رواج داشت و در پهنايي وسيع و ژرف ريشه            مي
ها گفته انـد، ايـن پديـده قـسمتي از ادبيـات، تـاريخ و                  گساري سخن   از محافل مي  

هاي شرب در زبان عـرب     يژگيها و و    نام. شعرشان را به خود اختصاص داده است      
دمي ها از بس كه زياد بود، آ     انديشي و شرح و بسط دادن آن در بين عرب           و ژرف 

هـواره  » ةيغا«ها با نصب پرچمي به نام         ده ميك .)4(كند  را دچار حيرت و شگفتي مي     
  .باز بود
  :گويد  شاعر نامدار عرب ميلبيد

                                                                                                
ميريم و زنده  مي. آن زندگي جز زندگاني اين جهان ما نيست«: 24ي   آيهي جاثيه، سوره -)1(

  .»كند شويم و جز زمانه ما را هالك نمي مي
و پوسيده شديم، آيا به آفرينش ] چند[هايي  ايا چون استخوان«: 49ي  ي اإلسراء، آيه سوره -)2(

  .»نوين برانگيخته خواهيم شد؟
  .44ص كتاب األصنام،  -)3(
  .101 – 82، صص 11 ج المخصص،ابن سيده، : ين زمينه ركدر ا -)4(
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�E������
 4�����<�u$ �j��������C %������ 8������v  
8����� c����($ %����	,G �# %�����,�$r�N��  

  
فروشي رسيدم كـه   نشيني گذراندم و هنگامي به مي شب را پيوسته با او به شب «

  .»ي او گران شده بود پرچمش برافراشته شده بود و شراب كهنه
فروشي   ي تجارت مترادف با شراب      تجارت شراب به قدري شايع بود كه كلمه       

�$«ي  شده بود، لبيد در شعر فوق با واژهE�
 4<�u« گفت را باز مي همين مقصود.  
  :گويد مي )1(عمرو بن قَمِئَه

����# �$������$ w<�����  ���C ��#  
�������N���� x������+��$ >G�������e
 *������T!  

  
خـودم را بـا چادرهـايي كـه بـه تـن           ] جوان بودم و  [آيد آن زماني كه       يادم مي «

كـه بـا حركـت سـرم موهـاي      ] با غررو و تكبـر    (فروش    داشتم به نزديكترين شراب   
  .»رساندم خورد، مي پشت گردنم تكان مي

  .قماربازي يكي از افتخارات زندگي جاهلي بود
  :گويد  مي)2(شاعر جاهلي

��������������N�'��$ ��������������N��5�! ��������������/
��(!  
�j����y 4����<G ����� ����< G����( z�����$  
��������N/�N�$ ���������d�U&! ��������N� *�����������  
���������+�$ �������N���{! *������, K�h�������$  

  
] كـه سـخاوت نـداريم   [مـان   ما را در مورد گوشت و شير شتران! اي ابن رايطه «

اي اسـت     ايـن طعنـه   ] اگر وجوه مـصرف آن را بيـان كـنم         [دان كه   زني؟ ب   طعنه مي 
بـا  [دهـيم و   مـان مـي   ما گوشت و شير شـتران را بـه دوسـتان و همرديفـان         . زدودني

                                           
  .ديوان الحماسه -)1(
  .ديوان الحماسه -)2(
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كنيم و پول گوشت و شيرشان را صـرف   به آنها اهانت مي   ] زدن و كشتن شتران     پي
  .»نماييم شراب نوشي و قماربازي مي

چنانچـه شـاعر   . شـد  ب محـسوب مـي  گـساري عيـ   عدم شركت در محافـل مـي      
  :گويد مي

E�����( >8����<�
 I����, %����9�j ��#A�c|  
)�c���������	� )$ ������������� )$ �����������u| | | A)1(  

  
گير  مردي ناتوان، پست، درمانده و گوشه    ] ازدواج با [هرگاه من مردم، آهنگِ     «
  .»!مكن] كند گساوي شركت نمي كه در مي[را 

ل و مـالش را در      بسا اوقـات در جاهليـت يـك فـرد تمـام اهـ             : گويد   مي قتاده
گرفت و  باخت، سپس با غم و اندوه و دست خالي زانوي غم بغل مي  قماربازي مي 

اين عمـل سـرانجام در بـين     . نگريست  به ثروتش كه در دست كسي ديگر بود، مي        
  .)2(آورد آنها اسباب عداوت و دشمني را فراهم مي

دادند و    مي مردم حجاز، اعم از عرب و يهود معامالت ربوي را به كثرت انجام            
  .رسيدند روي و اجحاف نيز مي در اين زمينه بسا اوقات به زياده

 چنـد   -1: گرفـت    در جاهليـت ربـا بـه دو شـيوه انجـام مـي              :گويـد    مـي  طبري
اگر ديـن،   ( باالرفتن سن حيوان،     -2. برابرشدن دين در صورت تأخير در اداي آن       

  .با تأخير در تحويل آن) بود حيوان مي
رسيد، طلبكار    خواست و زمان پرداخت فرا مي       ري پول مي  هرگاه كسي از ديگ   
دوسـت داري قرضـم را اآلن پرداخـت كنـي و يـا اگـر                : گفـت   به بـدهكارش مـي    

داشـت،   واهي در ادايش تأخير كني بايد اضافه بدهي؟ اگر بدهكار چيـزي مـي            مي
داشــت پرداخــت ديــن را بــه تــأخير  كــرد و اگــر نمــي بــدهي اش را پرداخــت مــي

داد، يك سال بعد   ساله مي   به عنوان مثال به جاي اين كه بچه شتر يك         انداخت؛    مي

                                           

  .ديوان الحماسه -)1(

yϑ̄Ρ$�: ي  ذيل آيهتفسير طبري،: رك -)2( Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ÷Y t/ nο uρ≡y‰ yè ø9$# 

u!$ŸÒ øó t7 ø9$#uρ�.  
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افتـاد يـك سـال بـر          همينطور هرسالي كه به تأخير مي     . گرفت  بچه شتر دو ساله مي    
بود، نيز به همـين       اگر قرض مورد نظر نقد مي     . گرديد  عمر شتر مورد نظر اضافه مي     

 مثال اگر طلبش صد درهـم       شد؛ به عنوان    شكل در ازاي هر سال تأخير دوبرابر مي       
داد و  افتاد، بايـد دويـست درهـم مـي     بود و از مدت معين يك سال به تأخير مي   مي

شد تا به سيـصد و چهارصـد درهـم      همينطور با هر سال تأخير صد درهم اضافه مي        
  .)1(رسيد مي

ي جاهلي ربا چون امور طبيعي و عادي جريان داشت و به هيچ وجه  در جامعه

yϑ$�: گفتند عي و ربا تفاوتي قايل نبود و ميبين تجارت طبي ¯Ρ Î) ßìø‹ t7ø9 $# ã≅ ÷WÏΒ 

(# 4θt/ Ìh�9$#�)2(.  

نمودنـد، هنگـامي      ي ربوي مي    در جاهليت كساني كه معامله    : گويد   مي طبري
رسـيد، بـدهكار بـه صـاحب حـق            كه مدت پرداخت، دين يكـي از آنـان سـر مـي            

، اگر به آنان كه مرتكب »يفزايمدر مهلت باز پراخت بيفزا، تا در مالت ب    «: گفت  مي
تـان رباسـت و ناجـايز، در پاسـخ      ايـن عمـل  : شـد  شدند، گفتـه مـي    چنين عملي مي  

چه تفاوتي دارد كه در ابتداي معامله پول را اضافه كنيم با در انتهاي آن       : گفتند  مي
  .)3(رسيد زماني كه وقت باز پرداخت فرا مي

گرفـت،   اد مورد نكوهش قـرار نمـي      ي جاهلي نادر نبود و زي       زنان نيز در جامعه   
شان اين بود كه مـردان خـارج از چـارچوب ازدواج همـواره                يكي از عادات رايج   

هايي از زنان بودند و همچنين زنان داراي دوستاني از مردان بودنـد،        داراي معشوقه 
  .كردند در برخي موارد نيز زنان را به ارتكاب زنا اجبار مي

شان را بـه      هليت جهت كسب درآمد، كنيزان    در جا : فرمايد   مي �ابن عباس   
  .)4(كردند ارتكاب زنا اجبار مي
  :گويد  مي�حضرت عايشه 

                                           
  .59، ص 4 ج تفسير طبري، -)1(
  .»بيع مانند رباست«: 275ي  ي بقره، آيه سوره -)2(
  .69ص تفسير طبري،  -)3(
  .401، ص 18ج تفسير طبري،  -)4(
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  :در جاهليت ازدواج به چهار شيوه وجود داشت«
مردي جهت خواستگاري نـزد  .  ازدواجي كه امروز در بين مردم رايج است      -1

  .آورد رفت و با پرداخت مهريه، دخترش را به عقد خويش درمي ولي دختر مي
ــاك مــي -2 ــه او    هنگــامي كــه زن از دوران قاعــدگي اش پ شــد، شــوهرش ب
شـوهر در ايـن   . شدن نطفه بگير    فالني را طلب كن و از وي جهت حامله        : گفت  مي

جست، تـا حمـل ايـن زن از آن فـرد دقيقـاً روشـن                  مدت كامالً از زنش دوري مي     
ت از زنـش    توانـس   شـد، شـوهرش مـي       بودنش ثابـت مـي      هنگامي كه حامله  . شد  مي

 به داشتن فرزنـد نجيـب و مـورد پـسند      كامجويي كند، اين عمل را به خاطر تمايل         
  .گفتند مي» نكاح استبضاع«اين نوع ازدواج را . دادند انجام مي
هرگاه . گرفتند  گروهي كمتر از ده نفر از مردان با يك زن تماس جنسي مي-3

 چنـد شـبي همـه را فـرا          آورد، بعـد از گذشـت       شد و فرزندي به دنيا مـي        حامله مي 
: گفت  زن به آنان مي   . توانست از حاضرشدن امتناع ورزد      خواند، هيچكدام نمي    مي

از موضوع كامالً اطالع داريد، مـن فرزنـدي بـه دنيـا آورده ام، ايـن فرزنـد از آن                     
او اختيار داشت نام هركس را بگويد، فرزند نيز به همان فرد نـسبت              . توست فالني 
  .توانست نپذيرد  به هيچ وجه نميشد و او هم داده مي
زن مورد نظر نيز   . گرفتند  شدند و با يك زن تماس مي         افراد زيادي جمع مي    -4

ها بودند كه بر سر  كرد اينگونه زنان همان فاحشه از آمدن هيچكس جلوگيري نمي 
ــد، هــركس  هــايي را جهــت معرفــي خــود نــصب مــي  شــان پــرچم در منــزل كردن

هنگـامي كـه فرزنـدي بـه       . براي زنا و فحشا وارد شود     توانست در چنين منازلي       مي
خواندنـد، آنـان بـا        شناسـان را فـرا مـي        شـدند و قيافـه      آمد، همـه جـامع مـي        دنيا مي 

دادند و او نيز حـق امتنـاع    تشخيصي كه داشتند، فرزند را به يكي از آنان نسبت مي          
  .)1(»ورزيدن نداشت

                                           
  .ال نكاح إال بولي:  باب من قالالجامع الصحيح،بخاري،  -)1(
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  ي جاهلي زن در جامعه
عرض هرگونـه ظلـم و سـتم قـرار داشـت، حقـش              ي جاهلي در م     زن در جامعه  

ق و يا فوت شد؛ از ارث محروم بود و بعد از طال حيف و ميل و اموالش پايمال مي      
و همانند سـاير كاالهـا و حيوانـات بـه ارث ديگـران          . )1(شوهر حق ازدواج نداشت   

  .)2(آمد درمي
ت، رفـ   اگر كسي پدر يا برادرش از دنيا مي       : فرمايد   مي �عبداهللا بن عباس    
گرفت؛ دوست داشت آن را نگه دارد تا مهريه اش را به  زنش در اختيار او قرار مي
  .ي حيات دهد تا اين كه بميرد و اموالش به او برسد او ببخشد يا همچنان ادامه
مرد و زني را بـه جـاي    در جاهليت وقتي كسي مي  : گويد  عطاء بن ابي رباح مي    

ي كوچكي كه از ميت باقي مانده  ر بچهي متوفا زن را به خاط      گذاشت، خانواده   مي
  .داشتند بود، نگه مي
مرد و زنـي   در جاهليت وقتي كه پدر، برادر و يا پسر كسي مي          : گويد  سدي مي 
ــي  ــاي م ــه ج ــادر     ب ــور چ ــر روي زن مزب ــان زن زودت ــركس از وارث ــت، ه گذاش

ي شـوهر قبلـي بـا وي ا           انداخت، زن از آنِ او بود؛ او اختيـار داشـت بـا مهريـه                مي
اگـر زن بـه    . زدواج نمايد و يا به عقد كسي درآورد و مهريه اش را خودش بگيرد             

رسـاند، از آن خـودش بـود و كـسي بـر وي       نحوي خودش را به خـانواده اش مـي       
شد؛ مرد از حقـوقي برخـوردار    در جاهليت حقوق زن پايمال مي . )3(تسلط نداشت   

شـد     از او پس گرفته مي     شد  اي كه به وي داده مي       بود، اما زن حقي نداشت، مهريه     
  .)4(شد و به خاطر اضرار و تعدي بر حقش نگه داشته مي

گرفت و بسا اوقات به صورت  مهري و اعراض قرار مي از طرف شوهر مورد بي
  .)5(شد معلق نگه داشته مي

                                           
  .232ي  ي بقره، آيه سوره -)1(
  .19ي  ي نساء، آيه سوره -)2(
  .308، ص 4 ج تفسير طبري، -)3(
  .231ي  بقره، آيهي  سوره -)4(
  .139ي  ي نساء آيه سوره -)5(
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توانـست   يك مرد مـي  . )1(ي مردان بود و بر زنان حرام بود         بعضي از غذاها ويژه   
  .)2(ندين زن ازدواج نمايدبدون هيچ محدوديتي با چ
  .ي زنده به گور كردن آنها رسيده بود تنفر از دختران به درجه

زنــده بــه : گويــد هــيم بــن عــدي چنانچــه ميــداني از او نقــل كــرده اســت، مــي
گوركردن دختران عملي رايج در بين تمام قبايل عرب بود، حـداقل ز هـر ده نفـر                  

  .داد يكي حتماً چنين عملي را انجام مي
هـاي   ها در مورد زنده به گوركردن دختران انگيـزه   ي كه اسالم آمد، عرب    زمان

ي   متفاوتي داشتند؛ برخـي بـه خـاطر غيـرت و تـرس از ننگـي كـه شـايد از ناحيـه                      
برخـي هـم بـه خـاطر شـكل و           . دادنـد   دختران به آنها برسد، اين عمل را انجام مي        

هاي سفيد روي پوسـت   صورت دختران مثالً تيره رنگ بودن، يا سياه بودن، يا لكه          
دادند، چون آنها اين صفات را  و يا فلج بودن، اين عمل را انجام مي) برص(داشتن 

  .گرفتند به فال بد مي
زدند، اين عده را  برخي هم به خاطر ترس از فقر و نابودي دست به اين كار مي

ف عـرب  دادند، برخي از سـران و اشـرا   فقيران و تنگدستان قبايل عرب تشكيل مي    
 هنگامي كه كـه اسـالم       :گويد   بن ناجيه مي   صعصعة. )3(خريدند  زندان آنان را مي   فر

  .)4(آمد، من سيصد دختر را سربها دادم و از زنده به گورشدن نجات دادم
شـان بـه ده تـا رسـيد، يكـي را       كردند هروقت تعداد فرزندان    بعضي هم نذر مي   

 دختـران را بـه خـدا      قرباني كنند، كاري كه عبدالمطلب هم انجام داد، برخـي هـم           
دختران را هم  ). العياذ باهللا (مالئكه دختران خدا هستند     : گفتند  دادند و مي    نسبت مي 

  !كردند، آخر خدا به دختران سزاوارتر است به خدا ملحق مي
چـه بـسا   . كردنـد  نظيري زنده به گـور مـي       بسا اوقات، دختران را با سنگدلي بي      
افتـاد و    يتي كه پدر داشت، بـه تـأخير مـي         كشتن نوزاد دختر به خاطر سفر يا مشغول       

سپرد كـه بـزرگ شـده بـود و همـه چيـز را درك                  زماني وي را زنده به خاك مي      
                                           

  .140ي  ي انعام، آيه سوره -)1(
  .3ي  ي نساء، آيه سوره -)2(
  .بلوغ األرب في أحوال العربآلوسي، : براي آگاهي بيشتر رك -)3(
  .األغاني -)4(



    

 

    
  

 

 

        ��118   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

هاي تلخ و گريـه آور نقـل كـرده انـد، بعـضي          كرد، از اين قبيل موارد حكايت       مي
  .)1(كردند ي كوه پرت مي دخران را از قله

  
  ها اي در بين عرب تعصبات خونين قبيله

اساسـش را   . اي بـا شـدت و حـدت تمـام وجـود داشـت               ونين قبيلـه  تعصبات خ 
: شود ي نقل شده از آنها نمايان مي داد كه در اين جمله جهالت و ناداني تشكيل مي 

»�6��3 A 3 m��2!2 2 ����y| 1 2 $2!3 ��'�}�| 2A3«» 2(»برادرت را چه ظالم باشد چه مظلوم، ياري كن(.  
خاسـتند، چـه سـتمگر        ديگر برمـي  اين بود كه آنان در هر صورت به ياري همـ          

  .بودند چه ستمديده
هايي بودند كه نسبت به ديگران براي خود          ي عرب طبقات و خاندان      در جامعه 
هايي قايل بودنـد، بـه ايـن دليـل از عمـوم مـردم خـود را بـاالتر                       برتري امتيازات و 

هـا و كارهــاي حتـي در مناسـك حـج بـا آنهــا       دانـستند و در بـسياري از رسـم    مـي 
 زودتـر از ديگـران   نمودند، از عرفات   كردند، در عرفات وقوف نمي      كت نمي مشار
هاي عالم در  انداختند، مناصب و مقام هاي حرام را به تأخير مي ماه. )3(افتادند راه مي

يافت؛ در بني آنها همـواره طبقـاتي فـرو دسـت              خاندان آنها نسل به نسل انتقال مي      
 وجـود داشـتند كـه از موقعيـت چنـداني      بودند، همينطور طبقاتي بازاري و عمومي 

  .ي عربي بود برخوردار نبودند، اساساً تفاوت طبقاتي يكي از مسلمات جامعه
شان بود؛ زنـدگي صحرانـشيني        جنگ و درگيري از خصوصايت طبيعت عربي      

اين خصوصيت را در وجودشان كاشته بود؛ تا آنجا كه جنـگ برايـشان تبـديل بـه       
  .ي سرگرمي شده بود وسيله
  )�4گويد ي از آنها چنين مييك

                                           
  .منبع پيشين -)1(
: آورده است به نقل از مفضل ضبي فتح الباريحافظ ابن حجر در كتاب مشهور  -)2(

  .نخستين كسي كه اين جمله را در زمان جاهليت گفت، جندب بن عنبر بود
  .199ي  ي بقره، آيه سوره -)3(
  .ديوان الحماسه -)4(
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�������/��! �������9� ��������( ����������L!$|  
���������! )# 8�����e� ������� ������� ��#  

  
شويم، اگر كسي جز برادرمان       ور مي   بعضي اوقات به برادرمان، بني بكر حمله      «
  .»نيابيم]براي تهاجم و ستيز[را 

اي نـه چنـدان مهـم     جنگ و خونريزي چنان برايشان سهل شده بود كـه حادثـه       
در بني بنـي بكـر و بنـي تغلـب دو            . وز جنگي تمام عيار شود    توانست موجب بر    مي

هـاي زيـادي    تيره از وائل جنگي دررگفت كه چهل سال به طول انجاميـد و خـون              
ي بسوس بنت منقذ   پستان ناقه– رئيس معد –ريخته شد، علتش اين بود كه كليب    

مـره بـه   جساس بن . را با تير زده بود كه خون و شير شتر باهم مخلوط گرديده بود             
هاي بني بكر و بن تغلـب         به دنبال آن بين قبيله    . خاطر اين جسارت كليب را كشت     

هردو قبيله خود : گويد جنگ در گرفت و نتيجه چنان شد كه مهل برادر كليب مي           
هـايي كـه    را نابود كردند؛ مادران داغديده شدند؛ فرزندان يتـيم گرديدنـد، اشـك       

  .)1(ندهايي كه دفن نشد هيچگاه نخشكيد و الشه
همينطور عامل درگرفتن جنگ داحس و غبراء اين بود كه داحس، اسب قيس           

اي بي قيس بن زهير و حذيفه بـن بـدر گذاشـته شـده بـود،                   بن زهير كه در مسابقه    
ي بني اسد در برابر قيس قـرار گرفـت و    در اين اثنا يك نفر از قبيله   . سبقت گرفت 

هـاي   رد و سبب شـد تـا اسـب   به او يك سيلي زد و بدين صورت وي را سرگرم ك 
به دنبال آن قتلي اتفاق افتاد و سپس دو قبيله به نـصرت     . ديگر از آن سبقت بگيرند    

گيري از طرف مقابل پرداختند و در نتيجه هـزاران انـسان بـه قتـل                  فرزندان و انتقام  
  .)2(رسيد

اي درهـم تنيـده از       ي جـاهلي عـرب، تبـديل بـه شـبكه            زندگي در بنـي جامعـه     
هـا گـسترده بـود و     ها شده بود كه تورش بر تمام قبيلـه         جويي  ا و انتقام  ه  خونخواهي

زندگي صحرايي كمبود امكانـات     . كردند  شان را بدان سفارش مي      پردان، فرزندان 
ها و ارزش قايل نبـودن بـه زنـدگي انـسان، آنهـا را بـه                   زندگي، حرص و آز، كينه    

                                           
  .أيام العرب: رك -)1(
  .همان -)2(
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زمين شبه جزيره تبديل به     اي كه سر    دريدن، چاپيدن و ربودن واداشته بود؛ به گونه       
  .شود اي ربوده و يا ترور مي دانست در چه لحظه دامي شده بود كه انسان نمي
هـاي   شدند، تا جايي كه دولت ها ربوده مي شان در كاروان   مردم از ميان خاندان   

كـاروان خـسرو جهـت      . قدرتمند نياز به حراسـت و حفاظـت شـديد پيـدا كردنـد             
نعمان نيـز بـه     . شد  يره، با حراست شديد فرستاده مي     رسيدن به نعمان بن منذر در ح      

. سـپرد   كمك پاسباناني از بني ربيعه كاروان را به هوذه بن علي حنفي در يمامه مي              
كرد و به  هوذه نيز تحت حراست شديد، كاروان را از سرزمين بني حنفيه بيرون مي

تـا آنهـا بـا    شـد   ها نيز كـار مـزدي در نظـر گرفتـه مـي        سپرد و براي تميمي     تميم مي 
  .)1(حراست به مأموران خسرو در يمن تحوليش دهند

  
  همه گيرشدن فساد

اي براسـاس     كوتاه سخن آن كه در روي زمـين امتـي بـا طبيعـت سـالم جامعـه                 
ي علـم و      اخالق و فضيلت حكومتي بر مبنـاي عـدالت و رحمـت قيـادتي بـر پايـه                 

  . وجود نداشت†حكمت، و ديني صحيح و منقول از انبياء 
  

  غي در تاريكيفرو
ها در اين تاريكي به چشم        سو از برخي كليساها و صومعه       فروغي ضعيف و كم   

هـايي بـس تاريـك        تـابي بـود كـه در شـب          خـورد كـه بيـشتر شـبيه كـرم شـب             مي
  .كردن راه را دارد برد و نه توان روشن درخشد، اما نه تاريكي را از بين مي مي

آمــد، نــاگزير در  اگــر كــسي در طلــب علــم صــحيح و ديــن حــق بيــرون مــي 
شد و    شد؛ با فراز و فرودهاي بسياري روبرو مي         هاي مختلف سرگردان مي     سرزمين

بـرد؛ درسـت مثـل        ها و جوامع پناه مي       ملت شمار و نادر در     نهايتاً به كساني انگشت   
زنـد و پنـاه    هاي كشيِ خرد شده در طوفان چنگ مـي  اي كه به تخته   كشتي شكسته 

  .برد مي

                                           
  .133، ص 2 ج تاريخ طبري، -)1(
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دار دينــي در قــرن شــشم م كــه در  ي بزرگتــرين طاليــهمــاجراي ســلمان فارســ
جستجوي چنين افرادي بود، بيانگر كمبود و نـدرت آنـان اسـت؛ وي نـه شـرق را                   
گذاشت و نه غرب را، و همواره در راه انتقـال از شـام بـه مـصول و از موصـل بـه                        

نمـود و   نصيبين و از نصيبين به عموريه بود و ييك وي را به ديگـري سـفارش مـي         
در اين تاريكي بـود     . تاً به آخرين فرد رسيد و نتوانست فرد پنجمي را پيدا كند           نهاي

  .كه اسالم به سراغش آمد
بهتـرين فـرد در ديـن       : وقتي به شـام آمـدم از مـردم پرسـيدم          «: گويد  سلمان مي 

  كيست؟
بـه ديـن شـما      : خـدمتش آمـدم و گفـتم      . فالن اسـقف اسـت در كليـسا       : گفتند

 تو در كليسا باشم و تو را خدمت كـنم؛ از تـو علـم          عالقمند هستم، دوست دارم با    
ي ورود داد، مـن هـم وارد شـدم،     وي اجازه. فرا بگيرم و با تو به راز و نياز بپردازم    

داد؛ چـون مقـداري صـدقه         مردم را به دادن صدقه دستور مـي       . مردِ خيلي بدي بود   
 كـرد و بـه مـساكين چيـزي          شد، همه را بـراي خـودش ذخيـره مـي            آوري مي   جمع
 به سبب اين    .آوري نمود   داد، نهايتاً اموال زيادي از طال و نقره براي خود جمع            نمي

هنگامي كه مرد، مسيحيان جمع شـدند تـا او          . عملكردش شديداً از وي متنفر شدم     
را به خاك بسپارند، قضيه را براي همه باز گفـتم كـه وي شـما را بـه دادن صـدقه                      

كـرد، آنهـا از مـن دليـل      اي خودش ذخيره ميي اموال را بر داد، اما همه دستور مي 
امـوال  . هـاي وي راهنمـايي كـردم        شان آنها را به خزانه      خواستنأ، من هم در جواب    

بـه هـيچ وجـه وي را دفـن          : زيادي از طال و نقره از خزانه اش درآوردند و گفتنـد           
  .كنيم، او را به دار آويختند و سنگباران كردند نمي

 كردنــأ، مــن كــسي را زاهــدتر در دنيــا و ســپس مــردي ديگــر را جانــشين وي
گذراند، بـه    عالقمندتر به آخرت از او سراغ ندارم؛ شب و روزش را به عبادت مي             

مـدتي در خـدمتش بـودم، سـرانجام         . اين دليل محبتش خيلي در دلم جاي گرفت       
هـا بـا تـو بـودم و خيلـي تـو را دوسـت                  مدت: هنگام مرگش فرا رسيد، به او گفتم      

بيني كه خواست خداوند به سراغت آمده است، مرا به چه كسي          داشتم، اكنون مي  
امروز كسي را بـر آيـين و        ! پسرم: دهي؟ گفت   كني و به چه دستور مي       سفارش مي 

اي كه من بودم، سراغ ندارم؛ مردم نابود شدند و همه چيز را تبديل نمودنـد                  عقيده
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اكنون فقط يك   . دكردند، رها ساختن    ها عمل مي    و بسياري از چيزهايي را كه بدان      
  .كيش است او با من هم. مرد در موصل سراغ دارم، پيش او برو

چون او مرد و به خاك سپرده شـد، خـود را بـه موصـل رسـاندم و بـه اسـقف                       
فالني هنگام مرگش مرا سـفارش كـرد كـه بـه تـو بپيونـدم، او نيـز                   : موصلي گفتم 

ديـري  . اي بـود  يلي شايسته اين فرد را نيز مانند راهب قبلي يافتم؛ انسان خ         . پذيرفت
فالنـي هنگـام مـرگش مـن را بـه تـو             : نگذشت كه مرگش فرا رسيد؛ به وي گفتم       

خواست كه به تو بپيوندم؛ و اكنون تو نيز با امـر خـدا مواجـه       راهنمايي و از من مي    
  كني؟ هستي، مرا به چه كسي سفارش مي

 نـصيبين،   خويش سراغ ندارم، مگر فردي در     ي    كسي را بر عقيده   ! پسرم: گفت
هنگامي كه مرد و دفن گرديد، خودم را به نصيبين رساندم، . خودت را به او برسان

مـدتي را نـزد او   . موضوع را براي راهب آنجا بازگو نمودم، او نيـز موافقـت نمـود           
مدتي نگذشت كـه مـرگ      . ماندم، او را نيز انساني شريف همانند راهب قبلي يافتم         

فالن كس مرا سفارش كـرد كـه   : ات به وي گفتم هنگام وف . اين يكي نيز فرا رسيد    
نزد فالني بروم، او نيز از من خواست كه به تـو پيونـدم، اكنـون تـو چـه سفارشـي                      

  دهي؟ داري و چه دستوري به من مي
كسي را كه بر آيين ما باشد سراغ نـدارم، جـز            ! سوگند به خدا  ! پسرم: او گفت 

  .رسانفردي در عموريه، اگر دوست داري خودت را به او ب
هنگامي كه مراسم تدفين و تكفينش تمام شد، خودم را بـه عموريـه رسـاندم و       

اين راهـب را نيـز در   . جريان را براي آن راهب نيز بيان كردم، او نيز موافقت نمود          
ها يـافتم، در ايـن مـدت كـه در خـدمتش بـودم مقـداري                   سيره و روش مانند قبلي    

مـدتي نگذشـت    . ودم فراهم آوردم  درآمد داشتم و چند تا گاو و گوسفند براي خ         
فالن كس مرا نزد : در آخرين لحظات به وي گفتم. كه اجل اين يكي نيز فرا رسيد

او نيز مرا سفارش كرد كه به فالن كس بپيوندم، اين يكـي هـم مـرا                 . فالني فرستاد 
  دهي؟ كني و به من چه دستور مي پيش تو راهنمايي كرد، اكنون چه سفارش مي

كنم كسي وجود داشته باشـد كـه عقيـده و آييـنش               مان نمي گ! پسرم: او گفت 
مثل ما باشد، تا من تو را پيش او راهنمايي كنم، اما اكنون زمان بعثت پيـامبري فـرا    

كند و  شود و از سرزمين عرب ظهور مي رسيده است كه بر دين ابراهيم معبوث مي
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شـيده شـده    هاي آتشفشاني پو    كند كه از دو طرف با سنگ        به سرزميني هجرت مي   
و نخلستان دارد، آن پيامبر عاليمي دارد كه پوشيدني نيست؛ هديـه            ) حرتين(است  

تـواني   اگر مي. پذيرد و در بين دو كتفش مهر نبوت است كند؛ صدقه نمي   قبول مي 
  .)1(»خود را به اين سرزمين برساني، پس دريغ نكن

                                           
رده است، مطلب فوق را امام احمد بن حنبل با سندي از ابن عباس از سلمان روايت ك -)1(

 آن را آورده است، روايت از لحاظ اتصاف سند و عدالت مستدركحاكم نيز در 
ي جاهليت و اوضاعِ ديني آن زمان  هاي تاريخي در باره ترين و ثيقه روايانش از صحيح

  .است
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  فصل دوم
  نظام سياسي و مالي در دوران جاهليت

  

  سلطنت مطلق
ران جاهليت نمايي از حكومت اسـتبدادي و ظالمانـه بـود؛ سياسـت در ايـن                 دو

هاي ويـژه بـود، در    گسيخته و مطلق و تقديس خاندان      دوران براساس سلطنت عنان   
شان در حكومت يك حق خدايي  بين ايرانيان خاندان ساساني معتقد بودند كه حق       

حكيم باور در اذهان است و از جانب خداوند به آنان داده شده است، آنان جهت ت
بردند، تا رعيت به عنوان يك عقيده به حق  رعيت تمام تالش خويش را به كار مي

  .مقدس پادشاهي كه از آنِ آنهاست، اذعان كنند
دانستند و بر اين باور بودند كـه آسـمان            ها امپراتورها را فرزند آسمان مي       چيني

 زمين كاينـات بـه وجـود        ي ازدواج آسمان و     مذكر و زمين مونث است و از نتيجه       
  .)1(آمده است و امپراتور نخستين فرزند اين زوجين است

به اعتقاد آنان امپراتور به عنوان يگانه پرد ملت اجازه داشت طبق ميـل خـويش         
تو نسبت بـه امـت هـم    «: گفتند هركاري را انجام دهد، خطاب به امپراتور چنين مي  

  .»پدري و هم مادر
ن يا تاي تسونگ وفات يافت، در سرتاسر چين مردم          يا  زماني كه امپراتوري لي   

هـاي   شمار زيادي چهره. لباس سوگ بر تن كردند و ملت سخت در غم فرو رفت           
شان را    هاي  خود را خونين كردند، برخي موهاي خود را كندند و برخي هم گوش            

  .در كنار نعش چسباندند
نند دولت روم ها سياست براساس تقديس ملت و وطن بود؛ ما در برخي از ملت

هـاي    كه بزرگداشت ميهن و ملت روم را مالك قرار داده بود و كـشورها و ملـت                
دهند،  هايي كه خون را به مركز انتقال مي ديگر جز خدمتگزار مصالح وي و شريان

در اين راستا دولت بـه هـيچ مبـدأ و اصـلي احتـرام قايـل                 . جايگاه ديگري نداشتند  
داشت؛ هيچ  كرد، هر ظلم و ستمي را روا مي مينبود، هر شرف و ارزشي را پايمال 

 دولت، از ايـن     كيشي و اشتراك در عقيده يا اخالص و وفاداري به           كشوري را هم  

                                           
  . از جيمز كاركردنتاريخ چين -)1(
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داد، در هيچ شرايطي حاضر نبودنـد بپذيرنـد كـه آنهـا               كشي نجات نمي    ستم و حق  
حق حاكميت بر خـويش را داشـته باشـند و در سـرزمين خـود از حقـوق خـويش                 

ي شتري بودند كه گاه براي سواري مورد استفاده قـرار             ، انها به مثابه   مند شوند   بهره
مانـدن و شـيردادن      ي زنـده    دوشند و صرفاً به انـدازه       گيرد، گاه نيز شيرش را مي       مي

  .شود جلويش علق گذاشته مي
  :گويد در مورد دولت روم مي) Robert Briffault(روبرت بري فلت 

نند رشـوه و غيـره عامـل اصـلي فروپاشـي و             هاي فراوان ما    مفاسد و نابهنجاري  «
ناپذيري با واقعيـت مـواردي        سقوط دولت روم نبود، بلكه فساد و شرارت و انطباق         

  .بود كه از آغاز ظهور اين دولت وجود داشت و در تمام ابعاد آن ريشه دوانده بود
گفتـه اسـتوار باشـد، قطعـاً      هر نهادي بشري كه بر بنيادي سست از مـوارد پـيش         

دولـت روم نيـز از      . د توانست با هوشياري و كوشش خود را رهـايي بخـشد           نخواه
پاشـيد، از   آنجايي كه بر چنين مفاسدي اسـتوار بـود، نـاگزير بايـد روزي فـرو مـي         

اي  شدن رفاه و آسايش براي طبقـه  طرفي ديگر دولت روم ابزاري بود جهت فراهم  
د و بـه نفـع      شـ   شـان مكيـده مـي       ي ملت، كساني كه خون      كوچك، به حساب توده   

در دولت روم تجارت بـا امنيـت و   . گرديد برداري مي  ي كوچك از آنها بهره      طبقه
عدالت تمام در حال انجام بود، ايـن دولـت در قـدرت اجرايـي و قانونمنـدبودن و        
شايستگي سرآمد تمام كشورها بود، اما تمام اين محاسن نتوانست آن را از عواقب      

  .)1(»جات دهدها و اشتباهات اساسي ن نابساماني
  

  حكومت روم در مصر و شام
  :گويد بتلر در مورد حكومت روميان در مصر مي. ج. دكتر آلفرد

كـرد و آن    حكومت روميان در مصر جز يك هدف، چيزي ديگر دنبـال نمـي            «
قاپيدن اموال رعيت و در اختيار زمامداران قـراردادن بـود؛ هيچگـاه نينديـشيد كـه              

 بهبـود وضـعيت مـردم پيـشرفت در زنـدگي            هدف از حاكميـت را رفـاه رعيـت و         
بـا ايـن توضـيح    . دهي وضعيت اقتـصادي مـردم قـرار دهـد      تهذيب اخالق و سامان   

                                           
)1(- Robert Briffault .the making of Hummahity. p. 159  
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حاكميتي كه وجود داشت حاكميت بيگانگان بود كه صرفاً متكي بر زور و قدرت 
  .)1(»بود و هيچ نوعي شفقت و ترحمي بر ملت تحت سلطه اش نداشت

  :گويد ت روم در شام مييك مؤرخ عرب شامي در مورد حكوم
هـاي داخلـي كـه     برخورد روميان حاكم بر شام بـا وجـود مـشكالت و بحـران       «

شان پيـر و فرسـوده شـد، بـه      داشتند، با شاميان عادالنه و نيكو بود، زماني كه دولت 
بدترين وضعيت از بردگي و زبوني دچار شدند، مـردم شـام بـه عنـوان شـهروندان             

شـد، بلكـه آنهـا رعيتـي          سرزمين رومـي تلقـي نمـي      شان به عنوان      رومي و سرزمين  
شان را جهـت پرداخـت ماليـاتي كـه بـر              غريب و بيگانه بودند، بسا اوقات فرزندان      

نمود، با  گيري و ظلم و ستم بيداد مي برده. فروختند نمود، مي شان سنگيني مي   دوش
ام هاي بزرگي را در شـ  همان بازوهاي ناتوان و ضعيف دولت روم مراكز و كارگاه 

  .)2(»احداث نمود
شان جنگ و      كردند، با آغاز حكومت    روميان هفت صد سال بر شام حكومت      «

درگيري استبداد و خودخواهي و قتل و كشتار نيز شروع شد، يونيان نيـز سيـصد و           
ــز جنــگ    ــان ني ــد، در دوران آن ــر شــام حكومــت كردن ــه ســال ب هــاي  شــصت و ن

 آخـرين درجـه رسـيده بـود،     سوز مظالم و مفاسد وحـرص و آز يونيـان بـه      خانمان
ترين دورانـي بـود كـه ملـت شـام آن را پـشت سـر                   ترين و شوم    دوران آنها سخت  

  .)3(»گذرانده بود
هاي تحت تلسطِ روميان و ايرانيان به هيچ  توان گفت كه سرزمين به اختصار مي

وجه از حكومت بيگانگان راضي نبودند و اوضاع سياسي و اقتصادي آنها حتي در             
  .ت نيز نابسامان بودمراكز دول

                                           
  .، ترجمه به عربي محمد فريد ابوحديدفتح العرب لمصر بتلر، ج، آلفرد، :رك -)1(
  .101، ص 1كردعلي، خطط الشام، ج : رك -)2(
  .103، ص 1پيشين، ج  -)3(
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  نظام ماليات و خراج در ايران
نظام مالي و سياست اقتصادي در ايران ثابت و عادالنه نبود، بلكه اكثراً ظالمانـه          

گير و اوضاع سياسـي و نظـامي    هاي ماليت و نابسامان و در بسياري موارد تابع سنت   
  .بود

  :گويد ميايران در عهد ساسانيان ي كتاب  نويسنده
ي ماليات از خيانت و غصب امـوال          آوري ماليات در محاسبه     ارانِ جمع كارگز«

كـرد دخـل و خـرج     كردند، از آنجا كه هر سال ماليت تغيير مـي      مردم اجتناب نمي  
كرد كـه دولـت جهـت         هاي ناگهاني بروز مي     دولت ثابت نبود، در مواردي جنگ     

داد و بيـشتر   زايش مـي ها را اف اي نداشت و ناگزير ماليات ي آنها هزينه   تأمين بودجه 
هـاي سـنگين قـرار        خيز غربي به خـصوص بابـل هـدف ايـن ماليـات              مناطق حاصل 

  .)1(»گرفت مي
  

  هاي پادشاهان ها و خزانه گنجينه
شـد، از   اي ناچيز صـرف آبـاداني كـشور مـي        ي دولت هزينه    در ايران از بودجه   

يمـت و   رزوگاران كهن پادشاهان ايـران عـادت داشـتند نقـدينگي و اشـياي گرانق              
  .)2(ناياب را براي خود ذخيره كنند

 607زماني كه خسرو دوم در مداين دارايي اش را به قصري جديد كه در سال  
. رسـيد   ميليون مثقال مـي 468ي طاهايش به     م ساخته بود، انتقال داد، ذخيره      608 –

 ميليـون فرانـك طـال اسـت، در سـيزدهمين سـال حكـومتش                375اين رقم معـادل     
  .)3( ميليون مثقال بود800ر خزانه اش موجودي طال د

  
  ي ايران ي عميق طبقاتي در جامعه فاصله

سرمايه و توانگري از آنِ افراد معدودي بود؛ در مقابـل فقـر و بـدبختي نـصيب                 
  .اكثر شهروندان ايراني بود

                                           

  .106، ص ايران در عهد ساسانيان -)1(
  .162، ص ايران در عهد ساسانيان -)2(
  .611، ص ايران در عهد ساسانيان -)3(
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 از پربـارترين دوران ايـران و از         ايران در عهد ساسـانيان    ي كتاب     نويسنده
  :گويد يعني خسرو انوشيروان ميترين پادشاه آن  عادل
اصالحاتي كه خسرو در نظام مالي مملكت ايجـاد كـرد، در راسـتاي مـصالح                «

ي مردم مثل گذشته همچنان در بـدبختي و فقـر    مالي دولت بود نه ملت، بلكه توده      
  .بردند به سر مي

هاي زياد و بـدبختي مـردم طبقـات           تبعيضات نسبي در بين طبقات جامعه فاصله      
ي يونـاني را سراسـيمه كـرد و آنـان را       آور بـود كـه فالسـفه         قـدري رنـج    پايين بـه  

  :نمودند آنان اظهار مي. واداشت كه به انتقاد از جامعه بپردازد
ي ايران، قدرتمندان، ضعيفان را پايمال و با ظلم و سـنگدلي تمـام بـا                  در جامعه 

  .)1(»كنند آنان برخورد مي
هـا ثروتمنـد و بـا نفـوذ در دسـتگاه             ها ونـسل    هاي دولتي به بعضي خاندان      پست

  .حكومتي اختصاص يافته بود
)Robert Briffault (گويد از نظام طبقاتي موجود در دولت روم مي:  
اي اجتمـاعي بـه زوال و فروپاشـي دچـار شـود،       معموالً اگر دولت يـا مؤسـسه     «

مسؤوالن امر جز اين كه آن دولت يـا مؤسـسه را از حركـت و تحـول بـاز دارنـد،             
ي ديگــري ندارنــد، دولــت روم نيــز در دوران انحطــاط خــويش تــابع نظــام  چــاره
ي خويش را تغيير  در اين جامعه هيچكس حق نداشت حرفه. ي طبقاتي بود  جائرانه

  .)2(»گرفت ي پدرش را در پيش مي دهد، پسر ناگزير بايد حرفه
  

  وضعيت كشاورزان در ايران
كـرد، بـه     خت سـنگيني مـي    ي مردم س    هاي جديد و متنوع بر دوش توده        ماليات

شان دست كشيده بودنـد و بـسياري    همين دليل بسياري از كشاورزان از كشاورزي 
به خاطر فرار از ماليات و فرار از خدمت سربازي بـراي دولتـي كـه بـه هـيچ وجـه                   

                                           
  .590، 589، صص انيانايران در عهد ساس -)1(
)2(- the Making of hummanity . p. 160 
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ها پنـاه     ورزيدند، به صومعه    شان نبود و هدفي كه اصالً به آن عشق نمي           مودر عالقه 
  .هاي كاذب به كثرت رايج شده بود  جنايات و شغلبرده بودند، بيكاري و

بردند؛ آنان جزيي از زمين و  كشاورزان در بدبختي و فالكت سختي به سر مي    «
شد و به هركـاري   وابسته به آن بودند؛ بسا اوقات بدون دستمزد آنها كار گرفته مي        

ر كـشاورزانِ بيچـاره پـشت سـ       : گويـد   اميان مارسـيلينوس مـي    . شدند  نيز مجبور مي  
هيچگـاه توقـع    . كردند؛ گويا برگي ابدي نصيب آنها بود        سپاهيان پياده حركت مي   

ي كـشاورزان بـا    رابطـه . )1(دريافت مزد و حقوق و يا پـاداش و تـشويق را نداشـتند       
  .)2(»شان بود ي غالمان با آقايان صاحبان اراضي مانند رابطه

  
  ظلم و استبداد سياسي

مصر سخت مورد ستم و فشار قرار گرفتند، يهود در شام و عراق و يعقوبيان در    
خون، مال، حيثيت و آبروي مردم را . كردند حكام، استبداد خطرناكي را اعمال مي

ي دست خويش قرار داده بودند، مسؤوالن و صـاحبان حـل و عقـد، بـراي                   بازيچه
شنيدن شكايات مردم گوش شنوا نداشتند، تا آنجا كه مردم اين اوضاع نابهنجار را             

كردنـد، و بـسا اوقـات مـرگ را بـر       اي حتمي و مصيبتي مانـدگار تلقـي مـي        فيصله
  .دادند زندگي ترجيح مي

  
  تمدن جعلي و زندگي تجملي

زندگي توأم با رفاه و آسايش بر مدرم دو دولت ايران و روم سخت چيره شده            
بود؛ امواج سهمگين تمدن جعلي و زندگي پرزرق و برق آنها را از پـاي درآورده           

مگي تا گلو در آن غرق شده بودند؛ پادشاهان ايران و روم و امراي اين دو بود و ه
گيـري از دنيـا آرزويـي     بردند؛ جز لـذت و بهـره        دولت در غفلت عميقي به سر مي      

ديگر نداشتند، به خوشگذراني و عياشي ببدون حد و مرز روي آورده بودند و در               
  . بودندها از حد گذشته استفاده از امكانات زندگي و ولخرجي

                                           
  .324منبع پيشين، ص  -)1(
  .424منبع پيشين، ص  -)2(
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 هزار اسب و تعداد بيشماري از امكانات رفاهي و 50 هزار زن، 12خسرو پرويز 
قصرهاي مجلل و مظاهر ثروت را در اختيار داشت، كاخ وي نمودگاري از شكوه              

  .)1(و ثرت بود
  :گويد مكاريوس مي

ــاش و    « ــران، عي ــد خــسروان اي ــشده كــه هــيچ پادشــاهي مانن ــل ن ــاريخ نق در ت
، از خـاور دور گرفتـه تـا خـاور نزديـك از تمـام شـكورها              خوشگذران بوده باشد  

زماني كـه بـر   . )2(شد  هاي گرانقيمت براي خسروان ايران فرستاده مي      هدايا و تحفه  
شـان آن قـر لبـاس،         هاي  اثر فتوحات اسالمي از عراق بيرون رانده شدند، در خزانه         

 و غيـر بـه   ظروف، وسايل قيمتي و ناياب كاالهاي لوكس و قيمتي لـوازم آرايـشي      
  .»جاي گذاشتند كه قيمتش قابل برآورد و سنجش نبود

هـاييي پـر از سـبد يافتنـد كـه مهـر و مـوم شـده بودنـد،                      ها در پي فتح قبه      عرب
ما گمان كرديم كه خـوراكي اسـت، امـا هنگـامي كـه بـازش كـرديم،             : گويند  مي

  .)3(ديديم ظروف طال و نقره است
ا كـه در فـتح مـداين بـه غنيمـت            نگاران عرب فـرش بهارسـتان خـسرو ر          تاريخ

  :درآمد، اينگونه توصيف كرده اند
،  متر بود؛ فروشي به مساحت يك جريب زمينه اش از طال60×60فرش مزبور «

هـاي    ها از حرير بود؛ آب طال راه        ها با جواهر و برگ      تزييناتش با نگين، تصير ميوه    
ي آن    ا بودنـد و در ميانـه      ي جويبارهـ    ها به مثابه    داد و نگين    تصوير مانند را نشان مي    

ه اش را بـه     ينـ هـاي طـال، زم      بنايي شبيه صومعه بود؛ حواشي اش از حريـر و شـاخه           
صورت زميني مزروعي و سرسبز در ايام بهار درآورده بودند، آنها از اين فرش در   
ايــام زمــستان و فــصل خــزان هنگــامي كــه از گــل و ســبزه خبــري نبــود، اســتفاده  

آمدنـد؛   نوشي كننـد، روي ايـن فـرش مـي          واستند باده خ  هنگامي كه مي  . كردند  مي
  .)4(»گويي در باغ سرسبز نشسته اند

                                           
  .90، ص )1898چاپ (تاريخ ايران مكاريوس، شاهين،  -)1(
  .211پيشين، ص  -)2(
  .طبري -)3(
  .178، ص 4، ج طبري -)4(
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اين نمونه بيانگر ميزان رفاه و آسايشي است كه سـرزمينِ ايـران بـه آن رسـيده                   
  .بود

  .شام نيز تحت سيطره ي روم چنين وضعيتي داشت
ــات      ــي و امكان ــه در عياش ــد ك ــبي بودن ــد دو اس ــران و روم مانن ــدن اي  دو تم

شان در شام به ميـزان        خوشگذراني با همديگر رقابت داشتند؛ قيصرها و نمايندگان       
وصف ناپذيري از رفاه و آسايش رسيده بودند، در بار، قصرها و محافـل شـرب و                 

. ه بـود نوش مقدار زيـادي از آالت رفـاه و اسـباب آسـايش را در خـود جـاي داد             
ساني را اينگونـه وصـف    حفل جبله بـن أيهـم غـ    )1(حسان بن ثابت شاعر مخضرمي    

پنج كنيزك آوازخوان رومـي را ديـدم كـه بـا لحـن رومـي بـا ابـزار                    : نموده است 
خواندنــد و پــنج تــاي ديگــر بــا لحــن مــردم حيــره آواز  موســيقي رومــي آواز مــي

ها را ؛ياس بن قبيصه بـه وي اهـدا كـرده بـود، كنيزهـاي                   اين كنيزك  .خواندند  مي
  .فرستادند يز به مجلس وي ميزيادي را از سرزمين مكه و اطرافش ن
هـاي يـاس،      نشست، مجلسش را با انواع گـل        وقتي كه جبلّه براي ميگساري مي     

كردند و در تابستان و زمستان مـشك و عنبـر مخـصوص               ياسمين و غيره تزيين مي    
  .چرخاندند هاي طاليي مي آن فص را در سيني

هـايي از     پوسـتين هاي تابستاني و در زمـستان         در تابستان وي و همراهانش لباس     
  .)2(پوشيدند پوست گورخر و پلنگ مي

هاي اشراف و افـراد طبقـات متوسـط اغلـب در پـي                داران، خاندان   امرا، سرمايه 
كوشـيدند در لبـاس، خـوراك، مجـالس و            پيروي از عملكردِ شاهان بودنـد و مـي        

شان از آنها تقليد كنند و زندگي خويش را بر عـادت و رسـوم آنهـا وفـق                     آسايش
شـان سـخت    دند، به همين دليل سطح زنـدگي بـسيار بـاال رفتـه بـود و تمـدن                دا  مي

اي را كـه مـردم يـك قريـه را سـير               پيچيده شه بود، بسا اوقات تنها يك نفر هزينـه         
پوشـاند، صـرف لبـاس و خـوراك خـويش         كرد و يـا مـردم يـك قريـه را مـي              مي
هـايي    نمود، بايد هر انـساني شـريف و داراي مقـم، دسـت بـه چنـين ولخرجـي                    مي

                                           
 را درك كرده باشند، مخضرم ناميه آن دسته از شاعران كه هم اسالم و هم جاهليت -)1(

  .)ن.د(شوند  مي
  .2، ص 1، ج األغانياصفهاني، ابوالفرج، : رك -)2(
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گرفت و انگشت نمـاي   زد؛ در غير اين صورت حتماً ورد طعنه و كنايه قرار مي        مي
  .شد عام و خاص مي
مردم ايران به ميزان اصل و نسب خويش در بـين طايفـه بـراي               : گويد  شعبي مي 

رسـيد، قيمـت      ديدند، كسي كه در شرف به حـد اعلـي مـي             خود كاله تدارك مي   
 ايـن دسـته بـود، قيمـت كالهـش كـه           ون از كالهش صد هزار درهم بود، هرمز چ      

بـودن شـرف و بزرگـي در          كامـل . )1(نگين از جواهر داشت صد هزار درهـم بـود           
  .گانه بود هاي هفت ي آنها منوط به متعلق بودن به يكي از خاندان جامعه

اُزاريه در زمان خسرو حكمران حيره بود، وي به نصف شرف رسيده بود و بـه                
هايي كه رستم بـه   لباس. )2(اه هزار درهم قيمت داشت ش نيز پنج  همين جهت كاله  
 هزار درهم فروخته شد و تنها كالهـش صـد هـزار درهـم قيمـت                 70تن داشت به    

  .)3(داشت
مردم با اين تمدن مرفه و عادات فاسد آن زندگي را به سر نموده بودند و به آن 

ابراين، بـراي   بنـ . شان قرار گرفته بـود      اي كه طبيعت دوم     خوي كرده بودن، به گونه    
اي هـم كـه       ترين شرايط فقـر و اضـطرار لحظـه          آنها مشكل بود كه حتي در سخت      

شده از اين خوشگذراني و عياشي فاصله بگيرند و با زندگي ساده و طبيعـي دمـي                 
هنگــامي كــه يزدگــرد آخــرين پادشــاه ايرانيــان از مــداين : گوينــد بگذراننــد، مــي

هراز مربي پلنگ و هزار مربي شـاهين      گريخت، با خود هزار آشپز، هزار خواننده،        
  .)4(شمرد همراه نمود و هنوزهم اين تعداد را كم مي

 آب خواست؛ در ليواني زبـر    �هرمزان پادشاه اهواز در خدمت حضرت عمر        
اگـر از تـشنگي     : و چوبي برايش آب آوردند، چون چشمش به ليوان افتاد، گفـت           

ره در ظرفي كه مرود پسندش بود توانم در چنين ليواني آب بنوشم، دوبا بميرم نمي
  .)5(برايش آب آوردند

                                           
  .6، ص 4، ج طبري -)1(
  .11پيشين، ص  -)2(
  .134پيشين، ص  -)3(
  .681، ص ايران در عهد ساسانيانكريستين، آرتو، : رك -)4(
  .161، ص 4، ج تاريخ طبري -)5(
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  ها آور ماليات افزايش سرسام
ها چند برابرشـدن ماليـت و وضـع       ها و عياشي    نتيجه ي طبيعي اين خوشگذراني    

قوانيني بود كه جهـت حيـف و ميـل امـوال كـشاورزان، صـنعتگران، بازرگانـان و                 
ه ستوه درآوردن مردم باال رفته بود، ها تا مرز ب اين ماليات. شد وران، اعمال مي پيشه
  .كرد و كمرها را خم كرده بود هاي مردم سنگيني مي بر شانه

  :گويد ميايران در عهد ساسانيان ي كتاب  نويسنده
پادشاهان ايران به پذيرفتن هديه و تحفه از رعيـت عـادت كـرده بودنـد، ايـن                  «

بـود، در ايـام نـوروز و      ناميدند، آيين چيزي غير از ماليت رسـمي           عمل را آيين مي   
گرفتنـد، معـادنِ طـال در ارمنـستان، ملـك             جشن مهرگان به زور از مردم هديه مي       

  .)1(»ي وي بود هاي ويژه خصوصي پادشاه و هزينه
  :گويد مؤرخ عرب شامي مي

ملت شام موظف بود كه جزيه، عشر حبوبا،ت ماليت اموال و ماليـت سـرانه را       «
  .بپردازد

هـاي    ي مهمي از قبيل گمركات، معادن، ماليت زمين       ملت روم داراي درآمدها   
اجـاره  » عـشارين «هايي بـه نـام        ها بود كه آنها را به شركت        كاشت گندم و چراگاه   

نمـود، در هـر واليتـي چنـدين        داد، و از دولت هم حق ماليات را بازخريـد مـي             مي
آوري  شركت بود؛ هر شركت داراي كارمنداني از قبيـل كاتبـان و مـأموران جمـع        

شـان   شدند و اغلب بيـشتر از آنچـه وظيفـه    اليت بود كه در لباس بزرگان ظاهر مي     م
  .فروختند ها مي گرفتند، بسا اوقات شهروندان را همانند برده بود از مردم مي

  :يك نفر، سياست امپراتوري روم را به اختصار اينگونه بيان نموده است
يشه بكند؛ امپراتوران   چيند، نه اين كه از ر       چوپان خوب پشم گوسفندش را مي     

كردنـد؛ امـوال    ساكنانِ قلمرو خويش بسنده مي) زوايدِ(روم دو قرن تمام به چيدن      
كردند و متقابالً آنها هـواره امپراتـوران را از دشـمنان       فراواني از آنان را چاپول مي     

  .)2(»كردند خارجي حمايت مي

                                           
  .161، ص ايران در عهد ساسانيانو، كريستين، آرت: رك -)1(
  .47، ص 5، ج خطط الشامكردعلي، : كر -)2(
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  ي بدبخت توده
امالً متفـاوت تقـسيم شـده        كـ  ،ي  بدينگونه شهروندان دو مملكـت بـه دو طبقـه         

  :بودند
شان و    ها و طوايف    داران، درباريان و خانواده     ي پادشاهان، امرا، سرمايه      طبقه -1

كساني كه با آنهـا ارتبـاط داشـتند؛ ايـن دسـته در كمـال رفـاه و آسـايش در بـين                        
هايـشان از طـال و نقـره بـود و         كردنـد؛ نعـل اسـب       گلزارها و چمنزارها زندگي مي    

  . از ديبا و ابريشم فرش بودهايشان خانه
وران و كـارگران، در       ي كشاورزان، صنعتگران، خرده بازرگنان، پيشه        طبقه -2

هـاي كمرشـكن    بردند؛ زير بار مـشكالت زنـدگي و ماليـت    بدبختي تمام به سر مي  
زدنـد؛ هماننـد       و زنجيرها دست و پا مي      ها  شان را از دست داده بودند، در غل         توان

 در زندگي جز كاركردن براي ديگران و بـدبختي بـه            كردند؛ حيوانات زندگي مي  
آوردن آسـايش ديگـران نـصيبي ديگـر نداشـتند و هـر وقـت از ايـن               خاطر فـراهم  

كردند  شدند، با مسكرات و ابزار لهو و لعب خود را آرام مي      زندگي تلخ خسته مي   
آوردند، علـي رغـم ايـن         كشيدند، به محرمات روي مي      و هروقت نفس راحتي مي    

 شيوه هاي زندگي از طبقات بـاال تقليـد كننـد،            كوشيدند در   فرسا، مي   ندگي توان ز
هايي بود كه در راه زندگي ساده و توأم بـا             آورتر از سختي    اين موضوع خيلي رنج   
شان را تيره و تار صفايشان  شدند، اين پديده بود كه زندگي قناعت، متحمل آن مي   

  .كرد را آلوده و خاطرشان را به خود مشغول مي
  

  نگر و فقر خطرناكيادارايي طغ
 اخـالق برتـر و مبـادي واال، در جهـان آبـاد و               †بدين طريق رسـالت انبيـاء       
  .ي طغيانگر و فقر خطرناك از دست رفت متمدن در بين دو قطب، سرمايه

انسان توانگر با اشتغال به رفاه و آسايش خويش از دين پرداختن بـه آخـرت و                 
پــس از مــرگ، كــامالً غافــل شــده بــود، همينطــور ي مــرگ و  انديــشيدن در بــاره

كشاورز يا كارگر به خاطر مشكالت و هموم زنـدگي نيـز از ديـن فرامـوش شـده                   
  .هاي آنها تنها آرزوي فقير و توانگر بود بود، زندگي و خواسته
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چرخيد، مردم به دين و آخرت هيچ تـوجهي           چرخ زندگي با قدرت تمامي مي     
 امور مربوط به روح، قلب و مفاهيم واالي انـساني        كردند و اصالً فرصتي براي      نمي

  .نداشتند
  

  تصويري از جاهليت
يكي از دانشمندان بزرگ اسالم با مهارت كامل تصوير جـالبي از جاهليـت بـه      

  )�1دست داده است
هــاي طــوالني وارث خالفــت شــدند، در  هــا قــرن زمــاني كــه روميــان و عجــم«
وشي سپردند، شيطان بر آنان غلبه نمود،       هاي دنيا فرو رفتند، آخرت را به فرام         لذت

آوردنِ امكانات زندگي فرو رفتند و بدان فخرجويي كردنـد، دانـشمندان    در فراهم 
هاي دور جهت استخراج و بيان شيوه هاي دقيق زندگي و امكانـات آن        از سرزمين 
هـا   بـستند و بـدان   آمدند، آنان همواره آن امكانـات را بـه كـار مـي     شان مي به سراغ 
كردند، اين وضعيت تا جايي رسيده بود كـه اگـر       افزودند و به خود مباهات مي      مي

پوشيد كه قيمتش از صدهزار درهم كمتر بـود،           كسي از رؤسا كمربند يا تاجي مي      
هـاي   كردند، همينطور اگر قـصر باشـكوه، حمـام، اسـتخر، بـاغ          وي را نكوهش مي   

هـا   نقيمـت و خـوراكي  هـاي گرا  هاي تيزتك، غالمان زيباروي، لبـاس      متنوع، اسب 
  ).شد هاي سرزنشگر اطرافيان مواجه مي با نگاه(داشت  متنوع نمي

كنيد، براي مقايـسه كـافي        آنچه امروز در زندگي مقامات كشوري مشاهده مي       
شـان ريـشه دوانـده بـود و تنهـا زمـاني از        است، تمام ايـن مـوارد در بنيـاد زنـدگي         

هـا آفتـي    در اثـر ايـن پديـده   . شـود شـان پـاره    گذارد كه قلب شان پا بيرون مي  قلب
روستايي و . درمان سراسر اندام مدنيت آن روز را فرا گرفته بود بزرگ و دردي بي  

شهري و توانگر و بينوا، همه و همه زير چنگال اين آفت درآمده بودند و دست به              
  .ها و مشكالت بيكراني مواجه شده بودند گريبانش شده بودند و با رنج

                                           
) 1176 –م (ايشان شيخ االسالم احمد بن عبدالرحيم معروف به شاه ولي اهللا دهلوي  -)1(

  .باشند مي
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ي هنگفـت، هرگـز بـه دسـت           كانات مزوبر، جـز بـا سـرمايه       بديهي است كه ام   
هـا بـر    هاي كالن هم جز با چند برابرنمودن ماليـات  آمدن سرمايه  آمد، به دست    نمي

  .كشاورزان و تاجران و فشارآوردن برآنها ممكن نبود
گرفتنـد و اگـر اطاعـت         ورزيدند، مورد شكنجه و قتـل قـرار مـي           اگر امتناع مي  

آمدند كه صرفاً جهت كوفتن دروكـردن    االغ و گاوي درمي  ي  كردند، به منزله    مي
يابـد، و آنگـاه       شود و به اين منظور نيز پرورش مي         و كشيدن آب به كار گرفته مي      

  .اي از رنج و زحمت رهايي نداشتند لحظه
بنابراين، آنها براي سعادت اخروي هيچ توجهي نداشتند، و اساساً قدرت آن را          

ي وسيع، يك نفر هم نبـود كـه       بسا اوقات در يك منطقه    نيز از دست داده بودند و       
  .)1(»دينش را مورد توجه قرار دهد

                                           

   االرتفاقات و اصالح الرسوممة، باب أقالغة اهللا الباحجة -)1(
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  باب دوم

  از جاهليت به اسالم
  
  
  

  
  

 در اصـالح و     ††††ي انبيـا      شيوه :فصل اول * 
  دگرگوني

 ســفر مــسلمان از جاهليــت بــه :فــصل دوم* 
  اسالم
  ي اسالمي  جامعه:فصل سوم* 
گونه مواد خـام     چ ���� پيامبر   :فصل چهارم * 

  هاي انساني كرد جاهليت را تبديل به اعجوبه
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  فصل اول
  در اصالح و دگرگوني † ي انبيا شيوه

  

   با آن مواجه شد����جهاني كه محمد 
ون بنايي بود كه  مبعوث شد، جهان همچ    �در شرايطي كه محمد بن عبداهللا       

ي از   سخت تكان خورده بـود، هـيچ چيـز سـر جـايش نبـود؛ برخـ                 اي قوي   با زلزله 
ها و كاالهايش شكسته و برخي ديگر خميـده شـده بـود؛ برخـي نيـز جايگـاه             بنيان

اصلي اش را رها و جاي ديگري را اشغال كرده بـود؛ برخـي هـم انباشـته و تلنبـار                     
  .شده بود

او از نگاه پيامبران جهان را برانداز نمود؛ انساني را ديد كه انسانيتش بـراي وي                
كـه سـنگ، درخـت، دريـا و     ود، وي انساني را ديد   اهميت خود را از دست داده ب      

  .پرستد هرآنچه را كه توان نفع و ضرر براي خويش ندارد، مي
انسان ديگري را ديد كه كامالً واژگون شده و عقلش را از دسـت داده اسـت؛              

سيستم انديـشه  . بديهي و روشن را هضم و درك كند     تواند امور     اين است كه نمي   
آنجا كه . پندارد ات را بديهي و بديهيات را نظري مياش درهم ريخت است؛ نظري

شـود و آنجـا كـه ترديـد و احتيـاط دركـار          بايد جزم داشته باشد، دچار ترديد مـي       
ذايقه اش فاسد شده است؛ اشياي تلخ را شـيرين و  . شود است، باورمند و معتقد مي 
ده و ناسـالم  چيزهاي پليد را پاكيزه و چيزهاي آلـو     . پندارد  اشياي شيرين را تلخ مي    

احساسش را نيز از دست داده اسـت؛ بـا دشـمن سـتمگر كينـه         . انگارد  را گوارا مي  
اي را ديد كه مدل كوچك  جامعه. كند ورزد و با دوست خيرخواه محبت نمي       نمي
در آن هرچيز شـكل اصـلي اش را از دسـت داده بـود و        . اي از كل جهان بود      شده

، چوپان گله، و دشمن ظالم به عنوان محلش را رها كرده بود، در آن جامعه گرگ
قاضي تعيين شده بود؛ مجرم، خوشبخت و سعادتمند بود و انسان صـالح محـروم و        

  .تر از منكر نبود تر از معروف و رايج در آن جامعه هيچ چيز ناياب. بدبخت
 رسم و رسوم فاسدي را ديد كه داشت بشريت را با سرعت تمام به �محمد 

گساري را تا مرز اعتياد و فـس و فجـور             داد، باده   وق مي سوي هالكت و نابودي س    
ي عنان گسيختگي و مهار نشدني مشاهده نمود، داد و ستد به ربا تا مرز  را تا آستانه
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ي   پرسـتي تـا آسـتانه        آزمندي و مال   .غصب و چپاول دارايي ديگران پيش رفته بود       
ي ديـد كـه بـه       ا  ورزي رسيده بود، سنگدلي و ظلم را به گونـه           كاري و حرص    طمع

  .كشتن فرزندان و زنده به گوركردن آنها منجر شده بود
دانستند و بندگان خـدا را بـه          شاهاني را ديد كه سرزمين خدا را ملك خود مي         

ها و راهباني را ديد كه به جاي خدا خود را به عنوان               بردگي گرفته بودند، كشيش   
نـد و آنـان ار از راه خـدا     خورد  شان را به ناحق مي      رب مردم جا زده بودند و اموال      

داشتنداو با چشمان خود ديد كه مواهب و استعدادهاي بشري يا تلـف شـده     باز مي 
نه مورد استفاده قرار گرفته اند و نه درسـت توجيـه شـده              . روند  اند، يا به بيراهه مي    

شجاعت به . شان شده اند اين است كه تبديل به وبال گردنِ انسانيت و صاحبان      . اند
گري، سخاوت به اسراف و ولخرجي، غرور به حيمت جـاهلي،       وحشي درندگي و 

ي ابتكار جنايت و ابداع  ذكاوت به حماقت و مكاري تبديل شده بود و عقل وسيله
  .هاي ارضاي شهوات شده بود روش

هاي انساني را چون مواد خامي ديد كه از وجـود صـنعتگري مـاهر                 افرادِ هيأت 
آنهـا را چـون   . هـا اسـتفاده كنـد، محرومنـد    كه در ساختار يك تمـدن عظـيم از آن        

هايي يافت كه تـاكنون موفـق بـه وجـود نجـاري كـه از آنهـا         الوارها و تخته چوب 
هـا را     ملـت . كشتي بسازد، تا بتوان با آن امواج زندگي را شـكافت، نـشده بوودنـد              

چوپان يافت، سياست را مثل شتري افـسار گـسيخته و خـشمگين               هاي بي   چون گله 
نند شمشيري در دست زنگي مستي كه خود و فرزنـدان و بـرادرانش      قدرت را هما  
  .كرد، يافت را مجروح مي

  
  هاي فاسد زندگي جنبه

گر را بـه خـويش جلـب      هاي اين زندگي نابسامان توجه اصالح       هريك از جنبه  
بـود، بايـد تمـام        گران مـي    كند، اگر مصلح مورد نظر فردي چون عموم اصالح          مي

نبه از جوانـب ايـن زنـدگي و درمـان صـرفاً يـك       عمرش را صرف اصالح يك ج  
  .نمود عيب از عيوب آن جامعه مي

هـا و منفـذهاي       يقيناً روانِ انسان داراي ساختاري پيچيده و بافتي دقيق و روزنـه           
  .زيادي است و رهاشدن و درآمدنش نيز شديداً پنهان و مخفي است
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يا تغييـر يـك   اگر اين روال مقداري مايل و كج شود، صرفاً اصالح يك عيب            
عادتِ آن تأثير نخواهد داشت، مگر اين كه كامالً جهتش از شر به خير و از فـساد            

ي فساد از روان انسان كـه گـاه بـر اثـر فـساد جامعـه و                    به نيكي تغيير يابد، جرثومه    
رويد، از ريشه كنـده شـود و بـه جـاي آن            هاي هرز مي    تربيت نادرست مانند علف   

  .خدا كاشته شودنهال خير و فضيلت و ترس از 
ي كنوني و نسل حاضر را در نظر بگيريد، اصالح هر عيـب و نقـص       اگر جامعه 

طلبد و بسا اوقات عمر تعدادي از    آن مدت زماني به درازاي عمر يك انسان را مي         
  .آن كه عيب و نقص زدوده شود شد، بي گران صرف مي اصالح

ساري آنهـم در   اگـر كـسي خواسـته باشـد عليـه شـراب و ميگـ              : به عنوان مثـال   
سرزميني كه مردم آن به عياشي و خوشگذراني خو كرده اند، مبارزه كند، حتماً از 

ي   دهـد؛ زيـرا نوشـيدن شـراب نتيجـه           اي نمـي    هـايش نتيجـه     آيـد و تـالش      پا درمي 
ورزد، هرچند اين لذت در سم باشد، سرمستي  اي است كه به ذلت عشق مي روحيه

مسلّم است كه بـه مجـرد تبليغـات،     . جويد   مي و شوريدگي را حتي از طريق ناه نيز       
انتشار كتاب، سخنراني، بيان مضرات طبي و مفاسد اخالقي و وضع قوانين سـخت              

چنـين  . كشيدن از آن نخواهـد شـد        كردن و دست    و مجازات قاطع، حاضر به ترك     
شـود كـه تغييـري عميـق و روحـي             انساني تنها در صورتي حاضر به ترك آن مـي         

ر اين صورت هرچند هم بـه فـشار و زور وادار بـه تـرك شـود،                  ايجاد شود، در غي   
نهايتاً از طريقي ديگر جايگزينش را پيدا خواهـد كـرد و بـا تغييـر نـام آن را بـراي         

  .)1(خويش تجويز خواهد كرد

                                           
د و به اين منظور تمام وسايل موجود اعم از مجالت، امريكا شراب را ممنوع اعالم نمو -)1(

در . ها و سينماها را در بيان مضرات و مفاسد آن به كار برد ها، عكس ها، سخنراني روزنامه
 سال 14در مدت . رسد  ميليون مي60ي مبارزه با شراب شده است، به  برآوردي كه از هزينه

 نفر 300.  ميليون جنيه نبود25متر از اي كه جهت اجراي قانون تحريم صرف شد، ك هزينه
 18ها به   نفر نيز باداشت گرديدند، و مبلغ جريمه532335به اين منظور اعدام شدند و 

.  ميليون جنيه ارزش امالكي بود كه به اين منظور مصادره گرديد404ميليون رسيد، حدود 
، تا اين كه دولت با تمام اين اوصاف ملت امريكا بيشتر شيفته و عالقمند شراب گرديد
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  اي يا رهبري ملّي نبود  فردي منطقه����پيامبر 
 بـود،  اي و عملكردش مانند رهبران سياسي و ملّـي   فردي منطقه �اگر پيامبر   

توانست به نام ملت عرب پرچمـي را علـم            زمينه نيز كامالً برايش فراهم بود، او مي       
كند و قريش و تمام قبايل عرب را زير آن گرد آورد و يك امارت عربي قـوي و                 

 بـديهي بـود كـه افـرادي چـون         . مستقل تشكيل دهد و خودش در رأس قرار گيرد        
پيش كساني بودنـد كـه بـه ايـن پـرچم             در پيشا  )1(ابوجهل بن هشام و عتبه بن ربيعه      

  .كردند جنگيدند و رهبري را به محمد واگذار مي پيوستند و زير آن مي قوي مي
داري و صداقتش باور نداشند؟ مگر آن زمان كه داوري گذاشتن        مگر به امانت  

حجر األسـود را در محـل مخـصوص آن بـه او واگذاشـتند، وي را در بزرگتـرين                    
 داور ننمودنـد و بزرگتـرين ارزش را بـه وي قايـل              رخداد زنـدگي مكّـي خـويش      

دانيم كه آنـان بـا تطميـع و اغـواگري سياسـي آشـنايي نداشـتند، مگـر                   نشدند؟ مي 
خواهي، تا زماني     اگر پست و مقام مي    : همانان نبودند كه از زبان عتبه به وي گفتند        

  .)2(كنيم؟ كه زنده هستي تو را به عنوان رئيس و سردار انتخاب مي
پذيرفت، برايش ممكن بـود كـه بـا قهرمانـان و           اگر چنين موقعيتي را مي     مسلماً

جنگجويان عرب به دولت ايران يورش برد و به نام مليت عـرب آنهـا را شكـست                  
. دهد و پرچم پيروزي و فخر ملي را بر دشت و دمن ايران و روم به اهتزاز درآورد            

شـدن بـا يكـي از دو        حداقل اگر از نظر بينش سياسي در آن زمان مصلحت درگير          
توانست به همسايگان دور و نزديك خويش يمن يـا حبـشه و    بود، مي  امپراتور نمي 

                                                                                                
 م مجبور شد اين قانون را لغو كند و شراب را آزاد اعالم نمايد، 1933امريكا در سال 
  . اثر استاد ابواالعلي مودوديتنقيحاتاقتباس از كتاب 

ابوجهل بن هشام و عتبه بن ربيعه از بزرگترين سردمداران قريش بودند كه به ويژه در آزار  -)1(
فكري و  تي دراز داشتند، ابوجهل قبل از اسالم در خوشي مسلمانان دس و شكنجه

نظرورزي آدمي نامدار بود، اما چون اسالم آمد، سر به لجاجت برداشت و كينه را به جاي 
 هـ 2ابوجهل در سال . اين بود كه بين مسلمانان به ابوجهل معروف شد. هدايت پيشه كرد

 مادر معاويه بن ابي –نيز پدر هند ي بدر به وضعي فجيع كشته شد، عتبه   م در غزوه624
  .)ن.د. (ي بدر شته شد وي نيز در غزوه.  بود–سفيان 

  .43، ص 3، ابن كثير دمشقي، ج البدايه و النهايه -)2(
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ي امارت تـازة تأسـيس عربـي          اي ديگر يورش برد و آن را تحت سيطره          يا همسايه 
  .درآورد
ها وجود داشـت كـه بـه        هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي در زندگي عرب         جنبه

 عزم يك فرد خودساخته و ابتكار يـك         ،يك مدير  لياقت   ،درايت يك سياستمدار  
شـد و زمـام امورشـان را بـه      نابغه نيازمند بود و اگر چنين فردي برآنها گماشته مـي         

ها در تاريخ ثبت       حتماً تاريخي جديد و موقعيتي مهم براي عرب        ،گرفت  دست مي 
  .شد مي
  

   نشد تا باطل را با باطل بزدايدپيامبر مبعوث
لي را بـا بـاطلي ديگـر بزدايـد و يـا تجـاوزي را جـايگزين           پيامبر مبعوث تا بـاط    

تجاوزي ديگر كند، چيزي را در جايي حـرام گردانـد و در جـايي ديگـر حـالل،                   
ي ايران و  انانيت امتي را با انانيت امتي ديگر توجه قرار دهد و مردم را از زير سلطه

وي تمـام    درآورد، مبعـوث نـشد؛ بلكـه بـه سـ           )1(ي عـدنان و قحطـان       روم به سـلطه   
انسانيت فرستاده شد تا همه را مژده دهد و بترساند، به دستور خدا همه را به سـوي            
او بخواند و براي همه چراغي فروزان باشد، خداوند او را فرستاد تا بندگان خدا را        
از عبادت مخلوق به عبادت خالق فرا خواند و از جور اديان به عـدالت اسـالم و از    

يا و آخرت بكشاند، آنان را به كارهاي معروف فرمان دهـد            تنگي دنيا به فراخي دن    
و از منكرات بازدارد، چيزهاي پاكيزه را برايشان حـالل و چيزهـاي پليـد را حـرام               

  .هاي گريبانگير آنان را بردارد كند و تمام زنجيرها و طوق
 مرود خطابش امت و سرزمين خاصي نبود، بلكه روان انـساني و وجـدان      هرگز

اي كه در آن به       طابش بود، امت عربي با توجه به انحطاط و بدبختي         بشري مورد خ  
ي اصالحي و جهـاد سـترگ خـويش را بـا آن          برد، سزاوارتر بود كه وظيفه      سر مي 

                                           
ها شامل آن دسته از  روند، عدناني عدنان و قحطان نياي اصلي تمام قبايل عرب به شمار مي -)1(

شوند، قحطان نيز به آن  سماعيل محسوب ميي حضرت ا قبايل عرب هستند كه از سالله
ها گفته مي شود كه از تبار يعرب بن يشجب بن قحطان بودند و بيشتر در يمن  دسته از عرب

هاي مستعربه و به  هاي عدناني، عرب و نواحي آن ساكن بودند، از لحاظ تاريخي به عرب
  .)ن.د(شود  هاي عاربه اطالق مي هاي قحطان، عرب عرب
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ي عربـستان بـه خـاطر موقعيـت جغرافيـايي و              آغاز كنـد، ام القـري و شـبه جزيـره          
تيز با توجـه   استقالل سياسي خويش، بهترين مركز براي رسالتش بود و امت عرب            

هاي ادبي كه داشتند، بهترين محل براي دعـوت و   به خصوصيات روحي و ويژگي 
  .ترين عنصر دعوتگري براي رسالتش بود مهم
  

  قفل و كليد طبيعت بشري
هـا    پيامبر مثل عموم اصالحگران نبود كه اغلب از پشت ديوارهـا يـا از دريچـه               

وند تـا حالـت طبيعـي داشـته         ش   و از ورودي اصلي وارد نمي      –شوند    وارد منزل مي  
هاي اجتمـاعي و اخالقـي     و با برخي از مشكالت و بحران–باشد و به هدف برسد     

هـاي مـوقّتي در بعـضي از نـواحي      كنند و در اين راسـتا برخـي موفقيـت        مبارزه مي 
  .)1(كنند و برخي هم بدون موفقيت در انجام وظيفه دنيا را ترك كنند كسب مي

ي وارد پايگاه دعوت و تبليغ گرديد، براي گـشودن           از در اصل   �پيامبر خدا   
اي كـه در زمـان    قفل طبيعت بشري از كليد خودش استفاده نود؛ همان قفل پيچيده 

                                           
 رهبر بزرگ هندي در زندگي سياسي و روحي خويش دو اصل بزرگ را هدف گاند، -)1(

نظير بود،  قرار داده بود؛ رهبري سياسي و شخصيت روحي خويش را كه در اين عصر بي
  :در راستاي تحقق اين دو اصل منحصر كرده بود

فرا عدم خشونت و عدم مقاومت، مردم را به اين اصل به عنوان يك فلسفه و آيين : اصل اول
كرد و  ها مردم را دعوت مي ها، مقاالت و روزنامه خواند و ساليان متوالي با سخنراني

اما چون اين دعوت از طريق تغيير . برد هاي خويش را در اين مسير به كار مي تمامتالش
روحي و دعوت بنيادين ديني نبود، در بين پيروانش تأثير عميقي به جاي نگذاشت، زد و 

 اتفاق افتاد و بيش از نيم 1947ي كه در پنجاب شرقي و دهلي در سال خوردهاي شديد قوم
ميليون مسلمان كشته شد، و بزرگترين فاجعه بود كه در طي آن به طرز باور نكردني، زنان، 

ارزش  اطفال و اموال مردم، مورد تعرض قرار گرفت، كامالً دعوت وي را پوچ و بي
دش كه پيروانش وي را به حد تقديس و اله ها نهايتاً به ترور خو ساخت، اين درگيري
  .رسانده بودند، انجاميد

ها بود، در اين مهم نيز چندان موفقيتي  كردن نجس نسخ تماس گرفتن و لمس: اصل دوم
نداشت، اين خودش دليلي است كه روش انبيا روش طبيعي و درست در ايجاد اصالح و 

  .تغيير است
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خواستند بدون كليدش     گران و كساني را كه مي       تمام اصالح ) انقطاع نبوت (فترت  
  .آن را بگشايند، خسته كرده بود

ها و عبـادت غيـر اهللا و كفـر بـه      ن بتمردم را به ايمان به خداي يگانه رها نمود   
ي طاغوت دربر دارد، فرا خواند، در بين مـردم         ي معناهايي كه واژه     طاغوت با همه  

بگوييد ال إله إال اهللا تا رستگار شويد و همه          ! اي مردم : به پا خاست و فرياد برآورد     
  .را به ايمان به رسالت خويش آخرت دعوت نمود
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  فصل دوم
  ليت به اسالمسفر مسلمان از جاه
  

  پردازد جاهليت به دفاع از خويش مي
ي جاهلي در فهم دعوت و مقاصد آن دچار اشتباه نگرديد و موضوع از                جامعه

وي پنهان نماند، هنگامي كه فرياد پيامبر به گوش مردمان آن جامعه رسيد، كـامالً               
درك نمودند كه دعوت ايمان به خداي يگانه، تيري اسـت كـه قلـب جاهليـت را         

شانه گرفته و فاتحه اش را خوانده است، اينجا بود كه جاهليت از كوره در رفـت                 ن
و يكپارچــه آتــش شــد و بــه آخــرين دفــاع از ميــراث خــويش پرداخــت و در راه 

هـايش بـه داعـي     حفاظت از آن فداكارانه مبارزه نمود و با تمام تجهيزات و تواناي   
  :خدا هجوم آورد

�t,n= sÜΡ$# uρ _|yϑ ø9 $# öΝ åκ÷] ÏΒ Èβr& (#θà±øΒ $# (#ρç� É9 ô¹ $# uρ #’ n?tã ö/ä3ÏG yγÏ9# u ( ¨βÎ) # x‹≈yδ Ö ó ý s9 ßŠ#t� ãƒ 

∩∉∪� ]~ :Q[.  

و محكم به بتان [كه برويد ] و به يكديگر گفتند[سركردگان ايشان راه افتادند «
خـدايان خـود ثابـت و  اسـتوار باشـيد، ايـن همـان        ] عبـادت [و بر ] خويش بچسبيد 

  .»شود چيزي است كه خواسته مي
هر پايه و اساس زندگي جاهليت خودش را مورد تهديـد و زنـدگي اش را در                 

ديد، اينجا بود كه حوادث تلخ شكنجه و فشار كه تاريخ آنهـا را                شرف نابودي مي  
 بـود؛ زيـرا     �ي موفقيت رسـول خـدا         نقل نموده است، تحقق يافت و اين نشانه       

ده بـود و گيجگـاه و انـدام       دقيقاً هدف را زده و بر شاهرگ اصلي ضربه وارد نمـو           
قـدم   حياتي اش را مورد ضربه قرار داده بود، پيامبر بر دعوت خـويش چنـان ثابـت           

كشيده نيز چنان ثباتي نداشتند؛ نه آزار و شكنجه وي        هاي سر به فلك     ماند كه كوه  
ي كـسي   نمود و نه كينه و مكر و نه هم بـه اغـوا و توطئـه             را از دعوت منصرف مي    

اگر خورشيد در دست راستم ! عمو جان: گويد  عمويش چنين ميبه. كرد توجه مي
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گذاشته و ماه در دست چپم، هرگز اين امر را رها نخواهم نمود، تا اين كه خداوند 
  .)1(آن را چيره و پيروز گرداند و يا اين كه در راهش هالك شوم

  
  در راه دين جديد

نه و ايمان بـه      سيزده سال با صراحت تمام، به سوي خداي يگا         �رسول خدا   
گفـت، نـه از خـود       رسالت و روز آخرت دعوت كرد؛ نه به كنايه و رمز سخن مي            

. كـرد   نمود و نه سازش مي      كرد، نه جانبداري مي     داد، نه كرنش مي     نرمش نشان مي  
دانـست، قـريش بـه پـا خاسـتند، از             ها مي   اين صراحت گفتار را عالج تمام بيماري      
جمعي وي را مورد هدف قرار دادنـد و بـه            هرسو بر سرش فرياد كشيدند، و دست      

خاطر اين كه ديگران را از وي متنفر گردانند، تمام شهرها را عليـه او شـوراندند و           
ور نمودند تا آنجا كه ايمان به رسول اهللا و درآمدن به جمـع وي دشـوارترين                   شعله

عمل بود و جز انساني مخلص و جـدي كـه از جـانش گذشـته و بـه خـاطر پيـامبر                      
بود در آتش بيفتد و پا بر خارهاي مغيالن بگذارد، كسي ديگر به صف وي       حاضر  
  .پويست نمي

سري جواني آنهـا را واداشـته بـود، و نـه      جماعتي از جوانان قريش كه نه سبك 
ي آخرت و آرزوي بهـشت   هم فريب حرص و طمع را خورده بودند و جز انديشه       
به ايمان بـه پروردگارشـان فـرا        هدفي نداشتند، نداي انساني را شنيدند كه مردم را          

خواند؛ زندگي جاهليت با تمام وسعتش برآنان تنگ شد، از جان خويش بيـزار    مي
شدند، خواب از سرشان پريد، گويا پا بر خار واخگر داشتند، آنـان درك كردنـد                

بنابراين، پا پيش نهادند و بـه       . ي ديگري ندارند    كه جز ايمان به خدا رسولش چاره      
شـنيدند، ايمـان      ديدنـد و از او مـي        شهرشـان بـود و همـواره او را مـي          پيامبر كه در    

  .آوردند
سفري بس دراز و دشوار در پيش بود؛ به خصوص آنگاه كه قريش دسـت بـه                 
ايجاد موانع زدند، اما آنان با تمام مـشكالت، دسـت در دسـت پيـامبر گذاشـتند و                   

ا خطـر تهديـد   روح و روان خويش را نثار وي كردند در حالي كه زندگي شـان ر             

                                           
  .63، ص 3 ج البدايه و النهايه، -)1(
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 نداي دلنواز قـرآن  – و يقين داشتند كه دچار بال و مصيبت خواهند شد      –نمود    مي
  :فرمود را شنيدند كه مي

�$Ο !9# ∩⊇∪ |= Å¡ymr& â¨$̈Ζ9 $# βr& (# þθä. u�øIãƒ βr& (#þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ#u öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΖ tFø5 ãƒ ∩⊄∪ 

ô‰ s)s9 uρ $̈Ζ tFsù tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% ( £yϑ n= ÷èu‹ n= sù ª! $# šÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ £yϑ n= ÷èu‹ s9 uρ tÎ/ É‹≈ s3ø9$# 

∩⊂∪� ]-'5a/	�� :X – [[.  

آيا مردمان گمان بردند همين كه بگويند ايمان آورده ايم، به حال خـود رهـا             «
بـا  [گردند؟ ما كساني را كه قبل از ايشان بوده انـد       شوند، و ايشان آزمايش نمي      مي

گوينـد و     ده ايم، بايد خدا بداند چه كساني راست مـي         آزمايش كر ] انواع تكاليف 
  .»گويند چه كساني دروغ مي

  :شنيدند همينطور كالم الهي را مي

�÷Πr& óΟ çFö6Å¡ym βr& (#θè= äz ô‰s? sπ̈Ψ yfø9 $# $£ϑ s9 uρ Ν ä3Ï? ù'tƒ ã≅ sẄΒ tÏ% ©!$# (# öθn= yz ÏΒ Ν ä3Î= ö6s% ( 
ãΝ åκ÷J¡¡̈Β â !$y™ù' t7 ø9 $# â!# §� œØ9$#uρ (#θä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®Lym tΑθà) tƒ ãΑθß™§�9 $# tÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u … çµyètΒ 4 tLtΒ 

ç� óÇnΣ «!$# 3 Iωr& ¨βÎ) u� óÇnΣ «!$# Ò=ƒÌ� s% ∩⊄⊇⊆∪� ]J�+5�� :nXZ[.  

آيا گمان برده ايد كه وارد بهشت شويد، بدون آن كه به شما همان برسد كه                «
هـاي مـالي و جـاني بـه      به كساني كه پيش از شما درگذشته اند رسيده است؟ زيان     

آنان دست داده است و پريشان گشته اند تا آن كه پيغمبر و كساني كه به او ايمـان     
گمـان    اسـت؟ بـي   ] و كجـا  [پس ياري خدا كـي      : گفتند  مي] صدا  هم[آورده بودند   

  .»ياري خدا نزديك است
رفت؛ تمـام تجهيـزات    قريش همان واكنشي را نشان دادند كه از آنها انتظار مي    

شان را رها نمودند، اما جز افزايش اعتماد و            را به كار بستند و آخرين تيرهاي       خود
  :شكيبايي تأثيري ديگر بر مؤمنان نداشت و در پاسخ فشار آنها چنين گفتند
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$VϑŠ Î= ó¡n@uρ ∩⊄⊄∪� ]K�cLF� :nn[.  



    

 

    
  

 

 

        ��148   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

اين همان چيزي است كه خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودند و خـدا و                «
قـضا و  [و تـسليم    ] بـه خـدا   [ها جز بر ايمان       اين سختي . پيغمبرش راست فرموده اند   

  .»افزايد نمي] قدرشدن
فـر  ها و فشارها در راه دين، جز متانت در عقيـده حميـت بـراي ديـن تن               شكنجه
هـا    كامـل دل  ي  شـدن احـساسات دينـي و تـصفيه        ور   كفر و اهل آن شـعله      شديد از 
 و ،اي صاف گرديدنـد   آنان همانند طاليي گداخته و نقره  ي ديگري نداشت،    نتيجه

  .آيد دادن درمي ي رنج و مصيبت، چنان درآمدند كه شمشير بعد از صيقل از كوره
  

  تربيت ديني
ــامبر داشــت روح  ــ  از ســوي ديگــر پي ــا ق ــشان را ب ــيهاي ــه م ــود و  رآن تغذي نم

كرد، آنـان را در برابـر رب العـالمين بـا طهـارت                هايشان را با ايمان تربيت مي       جان
بدن، خشوع قلب، خضوع جسم و حضور ذهن، روزانـه پـنج مرتبـه بـه فروتنـي و                    

به اين طريق هر روز، تعالي روح، پاكي قلب، نزاكت اخـالق      . داشت  كرنش وا مي  
ت و مقاومـت در برابـر شـهوات و كـشش بـه سـوي              ي ماديا   و آزادشدن از سيطره   

پيامبر آنـان را بـه شـكيبايي در برابـر           . يافت  پروردگار جهانيان در آنان افزايش مي     
نمود، به جنگ چنان خوي       آزارها، گذشت نيكو و سركوب اميال نفس تربيت مي        

 زاده شده اند، بعيـد هـم نبـود؛ زيـرا آنـان از نـسلي                 كرده بودند كه گويا با شمشير     
هايي چون بسوس، داحس و غبراء گذشته بود و نبرد            بودند كه در تاريخش جنگ    

  .ها بود  هنوز در خاطره)1(الفجار
طلبانه و غرور عربي شان را سركوب نمود و            طبيعت جنگ  �امار سول خدا    

U&v'� !«: كرد آنان را اينگونه راهنمايي مي   A'�6��� �'���2!$ �9<8<. A 23 31 13 A 2J2«»    از جنـگ دسـت
  .»يد و به سوي نماز بشتابيدكش

                                           
ساله بود، در اين نبرد يك طرف   پانزده�نبرد الفجار زماني رخ داد كه حضرت محمد  -)1(

در نبرد الفجار حرب بن اميه فرمانده . قريش و كنانه بودند و در طرف ديگر قيس عيالن
در آغاز نبرد پيروزي از آن قيس عيالن بود، اما در نهايت قريش و كنانه . قريش و كنانه بود
 در اين نبرد شركت جست و در تيراندازي به �پيامبر . پيروز شدندبر خصم خود 

  .)ن.د. (عموهايش كمك كرد
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 را پذيرفتند و از جنگ دست كشيدند و بدون بزدلي و    �دستور رسول خدا    
هـايي را تحمـل كردنـد كـه جـان همـه را آب             درماندگي از جانب قريش شكنجه    

اي   هاي طبيعي فراوان و قوي، تاريخ هرگز حادثه         با وجود عوامل و انگيزه    . كرد  مي
 مسلماني جهـتِ دفـاع از خـويش شمـشير كـشيده             را ثبت نكرده است كه در مكه      

هنگـامي كـه   . اين اوج اطاعت و فروتني است كه در تاريخ نقل شـده اسـت          . باشد
روي كرد و آب از سر گذشت، خداوند متعال بـه رسـول               قريش در طغيانش زياده   

ي هجرت داد و آنان به يثرب مكاني كه اسالم جلـوتر آنجـا              و يارانش اجازه   �
  .بود، هجرت كردندرا فتح نموده 

  
  در شهر پيامبر

مردم مكه با مسلمانان يثرب يكجا فراهم آمدند، جز دين جديد پيوند ديگـري              
اي بـود كـه تـاريخ از قـدرت و توانـايي ديـن                انگيزتـرين صـحنه     نداشتند، شـگفت  
هـاي   اوس و خزرج گَرد و غبار جنگ بعـاث را هنـوز از جامـه             . مشاهده كرده بود  

هايـشان   چكيد، اسالم ناگهـان دل  شان خون مي از شمشيرهايخود نتكانده بودند و     
هاي زمـين را بـه ايـن قـصد هزينـه              را با يكديگر پيوند داد، اگر كسي تمام سرمايه        

هاي آنان ايجاد كند، رسول خـدا         توانست اين چنين پيوندي بين قلب       كرد، نمي   مي
خوت چنان بود  برادري و اخوت را در بين آنان و مهاجران برقرار نمود؛ اين ا�

هاي دوسـتان كـه       نمود و تمام درستي     بها مي   كه اخوت برادران تني در برابرش كم      
  .شد ريخت و آشفته مي در طول تاريخ نقل شده است، در برابر آن در هم مي

ي نخستِ امتِ  ، هسته اين گروه نوظهور متشكل از مهاجران مكه و انصار مدينه 
تي كه براي مردمان، خلـق شـده و جـوهر و            دادند؛ ام   بزرگ اسالمي را تشكيل مي    

  .دورنماي اسالم است
ي ســخت تــاريخ ســبب مــصونيت جهــان از  پيــدايش ايــن گــوره در آن برهــه

هـا و   نمود و موجب حفاظت انـسانيت از فتنـه   اي شد كه وي را تهديد مي        فروپاشي
خطرهايي شد كه بدان چشم دوخته بود، بـدين جهـت اسـت كـه خداونـد متعـال                   

  :فرمايد نمايد، مي  بر اخوت و الفت بين مهاجران و انصار تأكيد ميهنگامي كه

��ωÎ) çνθè= yèø5 s? ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù †Îû ÇÚö‘ F{ $# ×Š$|¡sùuρ ×��Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪� ]�U�F� :][[.  
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  .»دهد اگر چنين نكنيد، فتنه و فساد عظيمي در دنيا روي مي«
  

  گره كور گشوده شد
شغول بود و قرآن همچنان داشـت آنـان را          پيامبر همچنان به تربيت دقيق آنان م      

افروخت، مجالس پيـامبر      شان را برمي    هاي  داد و اخگر دل     به ملكوت باال صعود مي    
شـدن در راه رضـاي خـدا          گيري از شهوات فنـا      آنان را به ژرفكاوي در دين كناره      

ي  اشتياق به بهشت حرص و طمع در فراگيـري علـم و فقاهـت در ديـن و محاسـبه         
  .نمود ينفس تشويق م

كردند و در راه خـدا سـبك          در شرايط عادي و اضطراري از پيامبر اطاعت مي        
  .رفتند دوش و گران بار بيرون مي

 براي جنگ با دشمن بيرون      � بار در ركاب رسول خدا       27ده سال   در طول   
رفتند و به دستور پيامبر بيش از صد بار به قصد جنگ با دشمن اعـزام شـدند، ايـن        

ــان و . ز دنيــا برايــشان آســان گرديــدبــود كــه اجتنــاب ا رنــج و مــشقتي را كــه زن
شـدند، بـه آسـاني     شدن و نابودي آنـان متحمـل مـي          شان در صورت كشته     فرزندان

پذيرفتند، با آيات بسياري از احكام فـرو فرسـتاده شـد كـه هيچگـاه بـا آنهـا انـس           
ه كـه   ي مـال و جـان و خـانواد          نگرفته بودند و خو نكرده بودند، احكـامي در بـاره          

بـار بـه    انجامش بر نفس بسيار دشوار بود، فرو فرستاده شد و آنان با نشاط و سـبك          
امتثال آنها پرداختند، اينجا بود كه گره بزرگ يعني گره شرك و كفر گشوده شد      

پيامبر اولين مجاهده اش را بـه انجـام        . ها گشوده شد    شدن آن تمام گره     و با گشوده  
  .ي جديد نبود و نهي نياز به مجاهدهرساند و بعد از ان براي هر امر 

هـا    بعـد از آن در تمـام صـحنه        . در نخستين نبرد اسالم بـر جاهليـت پيـروز شـد           
. پيروزي از آن اسالم بود، آنان با دل و جان و ظاهر و باطن به اسالم درآمده بودند
بعد از آن كه هدايت برايشان روشن گرديد، هرگز بـه مخالفـت بـا پيـامبري روي                  

كردند   نمود، احساس ناخشنودي نمي      در آنچه پيامبر داوري و قضاوت مي       نياورند،
  .و بعد از امر و نهي پيامبر هيچ اختياري از خود نداشتند
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گفتند،  هاي خويش نموده بودند، براي پيامبر باز مي ظلم و خيانتي را كه بر جان
را زد كه موجب اجراي حد بـود، پيكرهـاي خـويش     هرگاه از آنان لغزشي سر مي     

  .گذاشتند در معرض هر نوع شكنجه و حد شديدي مي
هـاي لبريـز از شـراب در كفـشان بـود؛              آيات تحريم شراب كه نازل شد، جـام       

هاي عطشناك شراب و جگرهاي برافروخته        هاي شراب و لب     دستور خدا بين جام   
هـاي مدينـه شـراب جـاري      هاي شراب شكسته شد و در كوچـه         حايل گرديد، خم  

  .شد
ي شـيطان از درون آنـان خـارج شـد، بلكـه حـظ و        تنها حظ و بهرهسرانجام نه   

] خود[درست همانگونه كه از ديگران حق       . شان نيز از آنان بيرون شد       ي نفس   بهره
سـتاندند، در دنيـا مـردان آخـرت و           را مي ] ديگران[ستاندند، از خود نيز حقِّ        را مي 

د، نـه نعمتـي مغرورشـان       كـر   امروز مردان فردا شدند، نه مصيبتي آنان را آشفته مي         
نيازي آنان را به سركـشي وا   داشت و نه بي گردانيد، نه فقر آنان را به خود وامي     مي
در . آورد كرد و نه قدرت آنان را به هيجان مـي        شان مي   داشت؛ نه تجارت غافل     مي

دنيا تصميم فساد و بزرگنمايي نداشتند، بـراي مردمـان تبـديل بـه معيـاري راسـتين                  
 برخاستند و براي خدا گواهي دادنـد، هرچنـد بـه زيـان خودشـان يـا                  شدند، به داد  

شد، آن وقت بود كه خداوند متعال پهنـاي زمـين             شان تمام مي    والدين و يا بستگان   
ي عصمت و حفاظـت و   شان ساخت و آنان را براي بشريت و جهان مايه     را قدمگاه 

و دلي شـاد از      با چشماني روشن     �دعوتگر به طرف خدا گردانيد و پيامبر خدا         
امت و رسالتش به رفيق اعلـي پيوسـت و آنـان را در كـار خـويش جانـشين خـود                      

  .ساخت
  

  ترين انقالب رخ داده در تاريخ جهان شگفت
ي   در درون مـسلمانان و از طريـقِ آنـان در جامعـه          �انقالبي كه رسول خدا     
مـام  ترين انقالب در تاريخ بـشر بـود، ايـن انقـالب در ت               بشري پديد آورد، عجيب   

ــري اش؛     ــعت و فراگي ــش، در وس ــرعتش، در عمق ــود؛ در س ــب ب ــوانبش عجي ج
ماننـد بـسياري از     . پذير بودن و شفاف بودنش نيـز عجيـب بـود            همينطور در درك  

انگيز و غير طبيعي، پيچيده و معماگونه نبود، اكنون اين تحـول              هاي شگفت   رخداد
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ي بشري و تاريخ انساني      جوييم و ميزان اثرگذاري اش را در جامعه         را عمالً پي مي   
  .كنيم بررسي مي

  
  ها تأثير ايمان صحيح در اخالق و خواسته

مردم اعم از عرب و عجم يك زندگي جاهلي داشتند، هرچيزي را كه برايشان 
انسان مطيـع   . شدند  آفريده شده و تحت اراده و رفتارشان درآمده بود، مرتكب مي          

شد و اساساً هيچ امـر و         زنش نمي گرفت و انسان گنهكار سر      مورد تشويق قرار نمي   
شان خيلـي سـطحي و جزيـي بـود و بـر           نهي در آن وجود نداشت، دين در نزدگي       
  .شان هيچ نقش و تأثيري نداشت ي روح و روان، جان و دل، و اخالق و جامعه

گـري ايمـان داشـتند كـه كـارش را بـه پايـان         به خداوند صرفاً در حـد صـنعت    
ه و به نفع گروهي از مردم از قدرت كنار رفته و            رسانده است و اكنون كناره گرفت     

آنان نيـز زمـام امـور را بـه دسـت          . خلعت ربوبيت خويش را بر آنان پوشانده است       
ي مملكت و تدبيرِ امور و تقسيم ارزاق و مصالح اداري ديگـر را                گرفته اند و اداره   

ن به خـدا و     شا  ايمان. شان به خدا در حد شناختي تاريخي بود         دهند، ايمان   انجام مي 
ي   آمـوز رشـته     اين كه خالق آسمان و زمين است، چندان تفـاوتي بـا پاسـخ دانـش               

چه كسي اين قصر بـزرگ را سـاخته     : شد  تاريخ نداشت كه اگر از وي پرسيده مي       
است؟ او بدون ترس و اظهار فروتني در پاسـخ نـام يكـي از پادشـاهان گذشـته را                    

  .برد مي
شان از خداوند در حدي نبود  شناخت.  بوددين آنان نيز از كرنش و نيايش تهي

نهايـت نـاقص    شان مبهم و پيچيده و بي     شناخت. كه او برايشان دوست داشتني كند     
  .كرد و نه محبتي و مجمل بوأ، نه هيبتي در دل شان ايجاد مي

در ايـن  . ي يونان واجب الوجود را در امور سلبي شناخته اسـت            همينطور فلسفه 
 صـفاتِ قـدرت، ربوبيـت، دادن و نـدادن، رحمـت و          فلسفه هـيچ صـفتي مثبـت از       

جز آفرينش نخست، صفتي ديگر براي خدا ثابن نشده است؛ . شفقت وجود ندارند
اختيار، علم، اراده و تمام صفات از وي سلب شده است و كلياتي ثابـت شـده كـه       

سلبيات هرچنـد هـم     . همه حاكي از كاستن مقام خالق و قياس وي با مخلوق است           
. ند وقتي كه يكجا جمع شوند كارآيي يك صفت ايجـابي را هـم ندارنـد               زياد باش 
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اي، نظامي و بنايي وجود ندارد كه صرفاً بر سلبيات استوار شده  هيچ تمدني، جامعه  
در محافل فلسفي يونان دين كامالً از روح خشوع و رجوع به خدا در هنگام            . باشد

بـدين طريـق آيـين    .  بـود بروز حوادث و محبت با وي با تمام وجود تهي گرديـده           
حاكم بر جهان روحش را از دست داده بود و تبديل به برخي از عادات و رسوم و   

  .هايي از ايمان شده بود سايه
ها و كساني كه به اسـالم پيوسـتند، از ايـن شـناخت بيمارگونـه،                  بنابراين، عرب 

پيچيده و مرده به شـناختي ژرف و شـفاف كـه بـر روح و روان و قلـب و جـوارح              
تسلط داشت، انتقال يافتند، شناختي اثرگذار بر اخالق و اجتماع و داراي نفـوذ بـر                

  .زندگي و آنچه با آن ارتباط داشت
بـه ذاتـي   . به خدايي ايمان آوردند كه داراي اسماي حسني و مثـال برتـر اسـت       

ملِك است و قدوس، . ايمان آوردند كه پروردگار جهانيان و رحمن و رحيم است
جبار و متكبـر، خـالق اسـت و بـاري و مـصور،      مهيمن، عزيز است و مؤمن است و  

عزيز است و حكيم، غفور اسـت و ودود، رؤوف اسـت و رحـيم، خلـق و امـر بـه                      
دهـد و بـا    با بهشت پـاداش مـي    . دست اوست و ملكوت همه چيز در اختيار اوست        

گـستراند و بـر هـركس بخواهـد           براي هركس بخواهد رزقش را مي     . جهنم عذاب 
داند و از خيانت چشمان  آورد، هرچه را در آسمان و زمين نهان است مي        ي مي تنگ

و راز دلها آگاه است، و ديگر صفاتي كه در بـاب قـدمت، رفتـار و علـم خـدا در                      
  .قرآن آمده است

. با اين ايمان فراگير، عميق و شفاف، در وجودشان تحولي شگرف پديـد آمـد              
داد،   شـهادت مـي   » ال إلـه إال اهللا    «د و بـه     آور  هرگاه يكي از آنان به خدا ايمـان مـي         

كرد و از آنجـا بـه         شد؛ ايمان در درونش رخنه مي       زندگي اش كامالً دگرگون مي    
نمود و همانند خون و روح در بدنش جريان           هايش سرايت مي    ها و اندام    تمام رگ 

كرد، سيل آسـا عقـل و         هاي آن را ريشه كن مي       يافت، آثار جاهليت و جرثومه      مي
  .ساخت داد و از وي انساني جز انسان گذشته مي  تحت پوشش قرار ميقلب را

هاي ايمـان، يقـين، صـبر و شـجاعت بـروز       اينجا بود كه از چنين فردي شگفتي     
زد كه توجيـه     نمود، و چنان اخالق و افعالي شگرف و غير عادي از وي سر مي               مي

 ابـد نيـز بـرايش       كـرد و تـا      و تبيين آن، عقل، فلسفه و تاريخ اخـالق را متحيـر مـي             
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دادنِ   زا و شگرف خواهد نمود و جز ايمان كامل و ژرف علم از بـه دسـت                  حيرات
  .توجيه و تفسيري ديگر از آن درمانده و عاجز خواهد بود

  
  تلنگر وجدان

هاي اخالقي ماننـد   فضايل و ارزش  . ايمان، مكتبي اخالقي، تربيتي و روحي بود      
ستاندن از آن را بـر مـؤمن القـاء            و حق ي نفس     قدرت اراده، نيروي درون، محاسبه    

اي بـود كـه تـا بـه حـال تـاريخ اخـالق و علـوم                    تـرين انگيـزه     كرد، ايمان قـوي     مي
  .هاي اخالقي و اشتباهات بشري سراغ دارد روانشناسي در مورد لغزش

هرگاه شـدت بهيميـت اوج گيـرد و انـسان مرتكـب لغزشـي گـردد، آنهـم در                    
ر است و نه قانوني به وي دسترسي دارد، ايـن  گ شرايطي كه نه چشمي وي را نظراه 

گـر و خيـالي        وجداني زننده و سركوب    )1(گر  مان تبديل به نفسي خشن و مالمت      اي
گيـرد كـه در برابـر         شود كه صاحبش تنها زماني آرام مي        آور مي   بيم دهنده وترس  

تـرين كيفـر عرضـه        قانون به گناهش اعتراف كند و جانش را براي اجراي سـخت           
عقوبت را با دلي آرام و مطمئن تحمل كند، صرفاً به خاطر رهيدن از خشم نمايد و 

مؤرخان مورد اعتماد در اين زمينه حكاياتي عجيب و دلپذير نقل . و عذاب آخرت
  .كرده اند كه نظيرش جز در تاريخ اسالم جايي ديگر تحقق نيافته است

صـحيح  از اين حكايات موردي است كه امام مسلم بن حجاج قشيري صاحب             
مسلم با سندي متصل از عبداهللا بن بريده از پدرش نقل كرده اسـت كـه مـاعز بـن                    

من بـر   ! �اي رسول خدا    «:  آمد و گفت   �مالك اسلمي خدمت رسول خدا      
. »خـواهم مـرا پـاك گردانـي     ام؛ اكنـون مـي   ام و مرتكب زن شده خودم ظلم كرده 

! اي رسـول خـدا    «: تفرداي آن روز دوباره آمد و گفـ       . رسول خدا او را برگرداند    
كسي را نزد قومش فرستاد     . دوباره پيامبر وي را برگردند    . »ام  من مرتكب زنا شوده   

مـاعز  : كنند يا خير؟ آنها جواب دادند كه آيا ماعز را از نظر عقل و هوش تأييد مي          
ايـن دفعـه نيـز      . از نظر عقل مشكلي ندارد و از افراد سالم است، ماعز بار سوم آمد             

                                           
  .نفس لوامه -)1(
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ي را نــزد قــومش فرســتاد و از آنهــا در مــورد عقــل وي توضــيح پيــامبر خــدا كــس
  .ماعز از نظر عقل و فكر مشكلي ندارد: خواست، آنها جواب دادند

سـپس  . اي بكَنند    دستور داد تا چاله    �ي چهارم آمد، رسول خدا        چون مرتبه 
  .طبق دستور پيامبر سنگسار شد

من مرتكب ! �ا  اي رسول خد  : زن غامديه آمد و گفت    : گويد  امام مسلم مي  
چـون فـرداي آن روز فـرا    . پيامبر خدا وي را رد كـرد . ام؛ مرا پاك گردان   زنا شده 

خواهي مـرا هـم ماننـد مـاعز           چرا مرا رد كردي؟ حتماً مي     ! اي پيامبر : رسيد، گفت 
  .سوگند به خدا كه من از اين عمل حامله هستم. برگرداني

  .پس برو تا فرزندت به دنيا بيايد: پيامبر فرمود
اي پيچيـد و      چون فرزندش متولد شـد، فرزنـدش را در پارچـه          : گويد  راوي مي 

  .اين است فرزندم، اكنون به دنيا آمده است: خدمت پيامبر رسيد و گفت
هرگـاه دوران شـيرخوارگي اش   . برو فرزندت را شـير بـده    : پيامبر به وي گفت   

گي فرزنـدش  زمـاني كـه دوران شـيرخوار   . تمام شد و از شيردادن او را گرفتي بيـا   
تمام شد، در حالي كه تكه ناني در دست كودك بود، وي را خدمت پيـامبر آورد     

ام و اكنـون خـودش        فرزندم را از شير باز گرفته     ! اين است اي رسول خدا    : و گفت 
  .خورد غذا مي

اي حفـر     پيامبر فرزند را به يكي از مسلمانان سپرد و سپس دسـتور داد تـا چالـه                
  .ن زن حفر شد و مردم را دستور داد تا سنگسار كنند ي سنيه هاي به انداز چاله. كنند

ي  خون بر چهره. حضرت خالد بن وليد از قسمتِ جلو سنگي به پيشاني اش زد  
 دشنام خالد را شنيد     �خالد فوران نمود، خالد آن زن را دشنام داد، رسول خدا            

ي قـدرت   قسم به ذاتـي كـه جـانم در قبـضه     . خودت را كنترل كن   ! خالد: و فرمود 
اي كند، مـورد      گيري اگر چنان توبه     اي نموده است كه هر باج       اوست، اين زن توبه   
  .)1(سپس دستور داد تا بر وي نماز خوانده شود و دفن گردد. گيرد مغفرت قرار مي

                                           
  .، كتاب الحدودصحيح مسلم -)1(
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  ها بات در برابر شهوات و خواستهث
در هنگـام تمايـل بـه       . اين ايمان، نگهبـان امانـت، عفـت و كرامـت انـسان بـود              

در خلوت و تنهايي كـه از  . كرد هاي مخرب خود را كنترل مي   ها و شهوت    استهخو
ديد همه پنهان بود و در هنگام قدرت و نفوذ كه از كسي بيمي نداشـت، بـر خـود                    

در تـاريخ فتوحـات اسـالمي رويـدادهايي حـاكي از رعايـت امانـت و                 . مسلط بود 
 خدا رخ داده اسـت      داري در اموال غنيمت و اداي امانت و اخالص براي           خويشتن

ي  مسلماً چنين ماجراهايي جز نتيجه. ي نظيرش عاجز است     كه تاريخ بشري از ارائه    
رسوخ ايمان مراقبت و استحضار اهللا و علـم وي در هـر زمـان و هـر مكـان چيـزي           

  .يدگر نيست
  :گويد طبري مي

آوري كردنـد، مـردي       وقتي مسلمانان به مدائن يورش بردند و غنـايم را جمـع           «
ما تا به : كساني كه آنجا حاضر بودند گفتند     . اي آورد و به تحويلدار داد       چهصندوق

حال چنين مال باارزشي نديده ايم، آنچه در نزد ماست به هـيچ وجـه بـا ايـن مـال                      
سـوگند بـه   : اي؟ او گفت آيا چيزي از ان برداشته: برابر ندارد، از وي سؤال كردند     

ــاظر نمــي! خــدا تم، هرگــز ايــن مــال را نــزد شــما  دانــس اگــر ذات او را حاضــر و ن
حتماً فردي است داراي شأن : آوردم، آنها در موردش كنجكاو شدند و گفتند       نمي
هرگـز  ! سـوگند بـه خـدا     : تـو كيـستي؟ او گفـت      : بنابراين، از وي پرسيدند   . و مقام 

كنم، تـا مـرا سـتايش كنيـد و همچنـين خـود را بـه                   خودم را براي شما معرفي نمي     
سـتايم و بـه ثـواب و     مـن خـدا را مـي   . نم، تا مرا تشويق كنند ك  ديگران معرفي نمي  
 چون نزد يارانش رسيد، از آنان در        ادند،كسي را دنبالش فرست   . پاداش او راضي ام   

ــدقيس ، و مــشخص شــد كــه ايــن شــخص ،مــورد وي ســؤال كــرد ــن عب  عــامر ب
  .)1(»باشد مي

                                           
  .16، ص 4تاريخ طبري، ج  -)1(
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  منشي و به خود باليدن بزرگ
لند و گردن فراز گردانيده بود، ديگر هرگـز     گويا اين ايمان به خدا آنان را سرب       

شان خم نخواهد شد، نه در برابر جباري از جبـاران، نـه در            در برابر غير خدا گردن    
  .برابر كشيشي از كشيشان و نه در برابر زمامداري ديني يا دنيوي

شان را از عظمـت و شـكوه خـدا سرشـار كـرده بـود، مظـاهر         ايمان چشم و دل   
هـاي مخلـوق چنـدان ارزشـي برايـشان       و برق و دنيا و چهرهشكوه و جالل و زرق    

شــان و رفــاه و آســايش و ســاز و  هنگــامي كــه بــه پادشــاهان و درباريــان. نداشــت
ديدنـد كـه لبـاس     هـايي را مـي   ها و عروسك نگريستند، گويا مجسمه    شان مي   برگ

  .آدمي پوشانده شده اند
اش نشـسته بـود و      نزد نجاشـي رفتـيم، وي بـر كرسـي           : فرمايد   مي �ابوموسي  

ها در  عمرو بن عاص در سمت راست و عماره در سمت چپش نشسته بود، كشيش     
اينها تـو را    : عمرو و عماره قبالً به او گفته بودند       . دو صف در مقابلش نشسته بودند     

ها و حاضـران از مـا خواسـتند پادشـاه را              كنند، وقتي ما آمديم، كشيش      سجده نمي 
مـا جـز خـدا كـسي را سـجده           : شان فرمـود    ابسجده كنيم، حضرت جعفر در جو     

  .)1(كنيم نمي
  
  اعتنايي به تجمالت و مظاهر توخالي بي

 ربعي بـن    � حضرت سعد بن ابي وقاص       )2(از رويارويي در جنگ قادسيه    قبل  
عامر را به عنوان نماينده ي خويش نزد رستم فرمانده لشكر فـارس فرسـتاد، ربعـي            

ها و متكاهاي ابريشمي آراسـته   تم را با فرشبن عامر بر رستم وارد شد، جايگاه رس 
هاي بزرگ و گرانبها را در معرض ديـد           بودند و انواع و اقسام مرواريدها و ياقوت       

قرار داده بودند و خودش نيز تاجي بـر سـر نهـاده بـود و از ديگـر وسـايل گرانبهـا         
زبـر و   هـايي     استفاده كرده بود و بر تخت طاليي نشسته بود، ربعي بن عامر با لباس             

هـاي فـرش را بـا         سـوار بـر اسـب، كنـاره       . خشن، يك سپر و اسبي كوتاه وارد شد       
                                           

  .3، ج البدايه و النهايه -)1(
عد بن ابي  به فرماندهي س� هـ در زمان خالفت عمر بن خطاب 14جنگ قادسيه در سال  -)2(

  .)ن.د. (وقاص رخ داد و با شكست ايرانيان و پيروزي مسلمانان پايان يافت
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هـا بـست    سپس از اسبش فرود آمد و آن را به يكي از پشتي. هاي آن لگد كرد   سم
سـالحت را   : و با سالح زره و كاله خودش جلو آمد، حاضران بر وي فرياد زدنـد              

ام، بـه درخواسـت شـما        يامـده من بـه ميـل خـودم ن       : پاسخ گفت كنار بگذار، او در     
  .گردم پذيريد، برمي ، اگر به همين وضعيت راضي هستيد، خوب و اگر نميام آمده

اي كـه در دسـت داشـت و           ربعي با تكيه بر سـر نيـزه       . بگذاريدش: رستم گفت 
  .كرد، جلو آمد ها را با نوك آن پاره مي اكثر فرش

  سرزمين وادار نمود؟چه چيزي شما را به آمدن در اين : خطاب به وي گفتند
خداوند ما را فرستاده است، تا كسي را كه او بخواهـد از عبـادت               : ربعي گفت 

بندگان به عبادت اهللا و از تنگناي دنيا به فراخنـاي آن و از جـور و سـتم اديـان بـه                        
  .عدالت اسالم درآوريم

  
  نظير اعتنايي به زندگي و شجاعت بي بي

نظير، اشتياقي شگفت به بهشت      تي بي ايمان به آخرت در قلوب مسلمانان شجاع      
شـان مجـسم و        آخرت جلو ديدگان   . ايجاد نمود  )1(سابقه به زندگي    اعتنايي بي   و بي 

بـر كـه    هايش برايشان نمايان شد و آنان هماننـد كبـوتري نامـه       بهشت با تمام نعمت   
  .نگرد، به سوي آن پر گشودند اطرافش را نمي

انان شكست خورده بودند، سـعد بـن   در نبرد احد انس بن نضر جلو آمد، مسلم        
قسم به پروردگار كعبـه كـه   ! اي سعد: خطاب به سعد گفت. معاذ با وي روبرو شد   

انـس بـن    . كـنم   بهشت آنجاست، من بوي بهشت را از طرف كوه احـد حـس مـي              
ي شمشير و اثر سـرنيزه بـر بـدنش     بعد از جنگ هشتا و چند ضربه : گويد  مالك مي 

                                           
اعتنايي به زندگي به معني متبادرِ آن كه مسؤوليت  الزم به يادآوري است كه اين بي -)1(

رساند،  گريزي و نپرداختن به وظايف زيستن و عدم كوشش براي ساختن زندگي را مي
وابسته نشدن ] يا استهانت كه در متن اصلي آمده[اعتنايي  ه از بينيست؛ بلكه مقصود نويسند

بار بر مرگ  ي شجاعت است، دلبستگي به دنيا و ترجيح زندگي ذلت به زندگي كه الزمه
دوران شكوفايي تاريخ . اي بايد چنين باشد پيداست كه هر انسان آزاده. شرافتمندانه است
هاي زندگي چگونه براي ساختن تمدن و  دهد كه مسلمانان از لحظه اسالم نشان مي

  .)ن. د. (كردن جهان بهره برده اند و طرحي بزرگ در تاريخ بشر افكنده اند دگرگون
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و مثلـه نمـوده بودنـد، جـز خـواهرش كـه از طريـق        ديديم، مشركان وي را كـشته     
  .)1(بندهاي انگشتانش او را شناخت، كسي ديگر نتوانست او را بشناسد

بـه سـوي بهـشتي بـشتابد كـه پهنـاي آن بـه             :  فرمـود  �در جنگ بدر پيـامبر      
  .ها و زمين است ي آسمان اندازه

ي   نـدازه بهشتي كه پهنـاي آن بـه ا       ! اي پيامبر :  گفت �عمير بن حمام انصاري     
  ها و زمين است؟ آسمان

  !به به: آري، عمير گفت:  فرمود�پيامبر 
بـه خـدا قـسم     ! اي رسـول خـدا    : به به براي چه؟ عمير گفت     :  فرمود �مبر  پيا

تو از  : هدفي ديگر نداشتم، جز اين كه آرزو دارم بهشت نصيبم شود، پيامبر فرمود            
  .اهل بهشتي

: خورد، ناگهـان گفـت   د و داشت مي عمير مقداري خرما از جيبش درآورده بو      
خورم، زنده بمانم، پـس ايـن حيـاتي اسـت             اگر بنا باشد تا زماني كه خرماها را مي        

درنگ خرماها را دور انداخت و به سپاه دشمن حمله برد و جنگيـد تـا                بي. طوالني
  .)2(اين كه به شهادت رسيد

ري در هنگـام    من از پدرم ابوموسي اشع    : گويد  ابوبكر بن ابي موسي اشعري مي     
درهاي بهشت زير   :  فرمود �پيامبر خدا   : گفت  رويارويي با دشمن شنيدم كه مي     

تو خـودت  ! اي ابوموسي: مردي ژنده پوش بلند شد و گفت   . ي شمشيرهاست   سايه
  .آري: از پيامبر چنين سخني را شنيدي؟ ابوموسي گفت

را نيـام شمـشيرش   ! سـالم بـر شـما بـاد     : آن مرد نزد همراهـانش رفـت و گفـت         
شكست و دور انداخت، سپس به صف دشمن يـورش بـرد و جنگيـد تـا ايـن كـه                     

  .)3(سرانجام به شهادت رسيد
داراي چهار فرزنـد جـوان بـود كـه      . لنگيد  عمرو بن جموح شديداً از پايش مي      

 � بودنـد، زمـاني كـه پيـامبر     �هـا در ركـاب رسـول خـدا      همواره در غـزوه   
 � گرفت در ركاب رسول خـدا        خواست به جنگ احد برود، عمرو نيز تصميم       

                                           
  .متفق عليه -)1(
  .روايت مسلم -)2(
  .روايت مسلم -)3(
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خداوند تو را معـذور شـمرده و        : در جنگ شركت نمايد، فرزندانش به وي گفتند       
جهاد را بر تو فرض نكرده است، بهتر است كه تو در خانه بماني، مـا بـه جـاي تـو           

  .كنيم جهاد مي
! �اي رسـول خـدا    : عمرو بن جموح خـودش را بـه پيـامبر رسـاند و گفـت              

من آرزو دارم كه شهيد شـوم و        . ذارند تا در ركابت جهاد كنم     گ  فرزندانم مرا نمي  
البته خداوند جهـاد را بـر       : با اين پاي لنگم در بهشت قدم بزنم، پيامبر به وي گفت           

او را بگذاريـد، شـايد خداونـد        : بـه فرزنـدانش نيـز گفـت       . تو فرض نكـرده اسـت     
ر  در جنـگ شـركت نمـود و د       �شهادت را نصيبش كند، عمرو با رسول خـدا          

  .)1(جنگ احد به شهادت رسيد
 آمـد، بـه وي   �يك اعرابـي خـدمت رسـول خـدا     : گويد  شداد بن الهاد مي   

كنم، پيامبر بعضي     با تو هجرت مي   : ايمان آورد و به اطاعت پرداخت، سپس گفت       
  .ي وي سفارش كرد از يارانش را در باره

نش آمـده را بـين يـارا         غنايم به دست   �ي خيبر پيش آمد، رسول خدا         غزوه
تقسيم نمـود، سـهم آن اعرابـي را بـه دسـت برخـي از يـاران داد، اعرابـي داشـت                       

او .  چون اعرابي آمد، آنها سـهمش را بـه وي دادنـد            .چرانيد  گوسفندان آنها را مي   
 برايت درنظـر گرفتـه   �سهمي است كه رسول خدا    : اين چيست؟ گفتند  : گفت
اي رسـول  : ت آمـد و گفـ  �او اموال را برداشت و خـدمت رسـول خـدا           . است
سهمي بود كه برايت درنظر گرفتـه بـودم، اعرابـي        : اين چيست؟ پيامبر فرمود   ! خدا
ام، بلكه صرفاً به خاطر اين كـه بـه ايـن           براي اين منظور از تو اطاعت نكرده      : گفت

تيري اصابت كنـد و بميـرم، سـپس بـه بهـشت             ) به گلويش اشاره نمود   (جاي بدنم   
  .ام روم، اطاعتت را پذيرفته

سـپس  . اگر با خدا صادق باشي، خداوند تو را تأييد خواهد كـرد           : بر فرمود پيام
به چنگ دشمن رفتند، بعد از جنگ جـسد اعرابـي را در حـضور پيـامبر آوردنـد،                  

                                           
  .135، ص 3، جزاد المعاد -)1(
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با خـدا صـادق بـود،       : آري، فرمود : اين همان اعرابي است؟ گفتند    : حضرت فرمود 
  .)1(خداوند نيز تصديقش كرد

  
  از خودپرستي تا خداپرستي

ن قبل از چنين ايماني از نظر اخالق، كردار، معاشرت، امر و نهي، سياست و      آنا
آمدنـد و نـه    اي درمي  بردند، نه تحت سلطه     اجتماع كامالً در هرج و مرج به سر مي        

پذيرفتند و نه هم خط و مشي روشني داشتند، سر به خـود حركـت، و      نظامي را مي  
  .ردندك كوركورانه و بدون درك و شعور مسير را طي مي

كننـد،   اينك در چارچوب ايمان و بندگي قرار گرفته اند و از آن تخطّـي نمـي              
بـودن    به امر و نهي و ملك و قدرت خداوند تن در داده اند و به بنـدگي و رعيـت                   

خويش و اطاعت بدون چون و چرا، اقرار كرده اند، در برابر دستور الهي كـامالً و              
هـا و   دست كـشيده انـد، از خودخـواهي       سراپا گردن هاده اند و از گناهان خويش         

هايشان فرو گذار كرده اند، اينك در زندگي تبديل به بندگاني شده اند كـه      هوس
نه مالك مال، نـه مالـك جـان و نـه هـم مالـك كـوچكترين حركتـي در زنـدگي            

  .هستند، مگر آنچه مورد رضا و نظر الهي است
شـوند و نـه       شنود مـي  كنند، نـه خـ      جنگند و نه صلح مي      بدون دستور خدا نه مي    

از . كنند و نه قطع رابطه      دارند، نه رابطه برقرار مي      دهند و نه بازمي     خشمگين، نه مي  
گفـت    آنجايي كه اين جماعت از زبان قرآن و زباني كـه پيـامبر بـا آن سـخن مـي                   

آگاهي داشتند و از جاهليتي كـه در آن بـه سـر بـرده بودنـد نيـز اطـالع داشـتند و                      
ز شناخت كاملي داشتند، پي برده بودند كه اسالم يعني انتقـال            همينطور از اسالم ني   

از حياتي به حيات ديگر و از قلمرويي به قلمرو ديگر و از حكمي به حكـم ديگـر                   
از هرج و مرج به پذيرفتن قدرت، از جنگ به تسليم و فروتني، از خودپـسندي بـه           

روي در انديشه  تكي اسالم درآمدند، از  فهميده بودند كه چون به دايره. عبوديت
خبري نيست، نبايد با قانون الهي درگير شد، بعد از صرور امر اختيار وجود ندارد،               

كـردن بـا رسـول، داوري كـسي را جـز خـدا پـذيرفتن و از طـرف خــود          مخالفـت 

                                           
  .190، ص 3، ج زاد المعاد -)1(
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كردن ممنوع  جستن و از نفس اطاعت نظردادن جايز نيست، به عادت رسوم تمسك
هـا،   ند، از زنـدگي جـاهلي بـا تمـام مشخـصه     پذيرفت است، هنگامي كه اسالم را مي 

هـا و     هـا، برنامـه     كشيدند و اسالم را با تمام ويژگـي         هايش دست مي    عادات و سنت  
درنگ پس از پذيرفتن اسالم پديـد     اين تحول بزرگ، بي   . پذيرفتند  هايش مي   سنت
  .آمد مي

 را در هنگـام طـواف       �فضاله بن عمير بن ملوح تصميم گرفت رسول خـدا           
او ! فضاله، تو هسيت  : ساند، چون به پيامبر نزديك شد، پيامبر به وي گفت         به قتل ر  
  .منم فضاله! آري، اي رسول خدا: گفت

چيزي نبود، داشـتم خـدا را       : پنداشتي؟ فضاله گفت    با خود چه مي   : پيامبر گفت 
  .كردم ذكر مي
ي فــضاله  ســپس دســتش را بــر ســينه. اســتغفراهللا:  خنديــد و گفــت�پيــامبر 

هنوز دسـتش   ! سوگند به خدا  : گفت  همواره مي . فضاله آرام گرفت  گذاشت، قلب   
فـضاله  . تـرين مخلـوق در قلـبم قـرار گرفـت            ام برنداشته بود كه محبوب      را از سينه  

ام رهسپار شدم، در مسير با زني برخورد كردم كـه معمـوالً    به سوي خانه  : گويد  مي
را بـه سـوي خـويش       با وي مراوده و گفتوگو داشتم، آن زن به من اشاره كرد و مـ              

  .)1(پذيرند خدا و اسالم چنين چيزي را نمي: دعوت كرد، من در جوابش گفتم
  

  محكمات و داليل روشن در باب الهيات
 را از ذات و صفات و افعال الهي و از آغاز و فرجام جهان و از آنچه                  †انبيا  

طريـق  شود، خبر داده بودند، خداوند متعـال از           انسان پس از مرگ با آن دچار مي       
پيامبران علم اين مسايل را بدون هيچگونه تالش و زحمتي به آنـان ارزانـي داشـته                 

مند بودند  بود و آنان را از رنج تحقيق و پژوهش در علومي كه نه از مباني آن بهره                
شـان را جهـت رسـيدن بـه مجهـول برآنهـا               و نه از مقدمات آن علـوم كـه مباحـث          

 البال گردانيده بود؛ زيرا اين علوم فراتـر از     خاطر و فارغ    گذاري نمايند، آسوده    پايه

                                           
  .332، ص 2، ج زاد المعاد -)1(
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شان در اين علوم كـارگر نبـود، فكرشـان آنهـا را بـه       حس و طبيعت بودند، حواس  
  .ي آن نيز محروم بودند هاي اوليه رساند و اساساً از داده جايي نمي

اما مردمان شكر اين نعمت را به جاي نياوردند، كار را دوباره آغاز و بحـث را                 
هـاي    روع كردند، بدون هيچ همراه و راهنمايي سفرشـان را از در سـرزمين             از نو ش  

تر از آن كاشفي بودند كه        آنان در اين سفر به مراتب گمراه      . ناشناخته آغاز كردند  
هـا   به دستاوردهاي علوم انساني در مورد جغرافيا و آنچه در طـول تـاريخ در نقـشه              

كوتـاه كمبـود ابـزار و قـدرت         ثبت و ضبط شده است، قانع نبود و با وجـود عمـر              
هـاي    هـا و كويرهـا و مـسافت         ناچيزش در صدد برآمد كه عمق درياها ارتفاع كوه        

طوالني را دوباره خودش از نو بررسي نمايد، اما طولي نكشيد كـه سـواري اش از            
  .هاي نامفهوم برگشت پا درآمد و با شكست مواجه شد و با مشتي از يادادشت

صيرت و هدايت درالهيات فرو رفتنـد، بـا نظريـاتي           همينطور كساني كه بدون ب    
هايي نارسا، خياالتي گذرا و آرايي عجوالنـه بازگـشتند، در نتيجـه هـم                  داده ،پوچ

  .خود گمراه شدند و هم ديگران را گمراه نمودند
ي فاضـله و    مبادي ثابت و اصول استواري كه اساس مدينـه     †همچنين انبياء   

ن و مكان بود، به مردم ارزاني داشـتند؛ امـا آنـان        زندگي توأم با سعادت در هر زما      
ي پرتگـاه سـقوط و    شان را بر لبـه      خودشان را به مرور زمان محروم كردند و تمدن        

ريزي كردند كه در نتيجـه        بر بنياني سست و لرزان و براساس سنجش و آزمون پي          
 ي فروريختم شد و ناگهان سقف روي سرشان فرود اساس خميد و ساختمان آماده   

  .آمد
ياران پيامبر يقيناً سعادتمند و موفق بودند؛ زيرا در تمام اين موارد به رسول خدا 

در . شدند كردند، و بدون رنج و زحمت، موفق به كسب نتيجه مي     مراجعه مي  �
جـويي    نتيجه ذكاوت، قدرت و جهاد خويش را ذخيره و در اوقات خويش صـرفه             

كردنـد و از   شـان بـود اسـتفاده مـي       نيايكردند و در راستايي كه به نفع دين و د           مي
  .گرفتند دين آنچه را مغز و حقيقت بود، برمي
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  فصل سوم
  ي اسالمي جامعه

  

  يك دسته گل
ايمان به خدا، پيامبر و روز آخرت و سـر تـسليم فـرودآوردن در برابـر خـدا و                     

ي اسالمي بـه   هاي زندگي را هموار ساخت و هر فرد را در جامعه    فرامينش، چالش 
نمـود و نـه هـم از آنجـا تجـاوز       اه اصلي اش باز گرداند كه نه آن را رها مـي        جايگ
  .خار گرديد ي انساني تبديل به دسته گلي بي كرد، جامعه مي

مردم همه تبديل به اعضاي يك خانواده شدند، پدرشان آدم بـود و آدم نيـز از          
 خاك، نه عرب بر عجم برتري داشت و نه عجم بـر عـرب، مگـر براسـاس تقـوا و                 

  .پرهيزگاري
3&��9«: فرمايد  مي�پيامبر خدا  A v A '/��A2 HTB2 2 i HTB$A 2 2 t��2 1 A ��3 1 K���
7 2 A i ��Nf/���. 2 21 23 2 H'��� 3 2 

@$�;U�<2 A 2 3 2 �N�����3 11 2 1 $2!3 ��'9��. 2 A 22 @'j2!2 2 3 ��(2 2 ��1 ��2 1 @I	e3��1 3 2«)1(.  
ت، آن قـومي   شما همه فرزندان آدم هستيد، آدم نيز از خاك آفريده شده اسـ            «

كنند، يا از اين عمل بازآيند، يا اين كه ايـن چنـين        كه به آباء و اجدادشان فخر مي      
  .»تر خواهند بود ارزش قومي از سرگين غلطان نيز نزد خدا بي

�N�<2!2 2>�«: فرمود شنيدند كه مي مردم از پيامبر مي v k�./��A @#. 1 "���2 . 8�3 2  j�2!2 2 3 �9/(3 A 32 
4��5(2 . qA 3��4��j�e1.1 1 2 �N�y�	�
$2 2 2A 2 2 �N�����21 2 1 k�./��,A 2 @IEG1 2 A 2 PEG� A 2 ���� 2 �+
� 12 �<�&� 1 2 ��(2 2 "���1. �E�,$� 1 2 2 �+s� 1 2 
��j� q 2 ��(2 2 "���1.«)2(.  
خداوند فخرجـويي جاهليـت و نازيـدن بـه پـدران را از جمـع شـما                  ! اي مردم «

كـو و پرهيزگـار كـه نـزد خـدا            آدم ني  -1: مردمان بر دو نـوع اسـت      . برچيده است 
  .» آدم فاجر و بدبخت كه نزد خداوند ذليل است-2. گرامي است

.#@«: فرمايد در جاي ديگر مي 1 �9����2!3 A 2 2 3 S?j1 1 2 %���3 2 32 45���7. 2 2 1 ��(22 8L2!7 2 �9�&3 A v A '/��A2 
HTB2 2 `�v 2 ��6��1 . ��3 2 So��
A A2 3 2 0��2 32 8LF7 2 2 ��(2 2 8L2!7 2 P�,� 3 2 #1). �<8�7 1 1 $2!3 �'+�
2 3 2«)3(.  

                                           
  .، سورة حجرات ابن كثيرتفسير -)1(
  .روايت ابن ابي حاتم -)2(
  .روات امام احمد -)3(
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هايتان به هيچ وجه سبب طعنه و ايراد بر هيچيك از شما نيست، شما همه           نسب«
) يعني همه داراي نقص و كمبود هستيد(فرزندان آدم هستيد، به مانند كليلي ناتمام 

  .»يكي بر ديگري جز به دين و تقوا برتري ندارد
�!A«: فرمود �فرمايد كه رسول خدا       حضرت ابوذر مي  }�3A 3 z�M,2 . 12 0��2 32 ��;�7 3 2 1 ���3 1 

��L2!2 2 3 )$2 2 T'C2!2 2 3 )#. 1 @2!3 "��U�
A 2 A 3 2 �'+�f�2 3 21«.  
  .»پوست بهتر نيستي مگر با تقوا پوست و سياه تو از آدم سرخ! بنگر«

: كـرد  شنيدند كه در پاس آخر شب بـا پروردگـارش چنـين نجـوا مـي          مردم مي 
»3�� @! 8�Ns ��!$. � 3 1 2 2J'�# �N�& T�5	� 2 3 3 A . A 2 2 1«.  

  .»من گواهم كه تمام بندگان باهم برادرند«
  

  كسي كه ديگران را به عصبيت فرا خواند، از ما نيست
هاي آن را از بيخ و بن بركَنـد و            هاي جاهليت و جرثومه      ريشه �رسول خدا   
  .هاي نفوذ آن را مسدود نمود كن كرد و تمام راه ماده اش را ريشه

�20�2«: فرمود 3 �./�1 ��3 2 �(T2 2 ��#21 4�56(7.12 2 0��$2 322 �./�1 ��3 2 P
��2 2 2 ��(2 2 4�56(7.12 2 0��$2 322 �./�1 ��3 2 
-��2 2 ��(2 2 4�56(7.12 2«)1(.  
كسي كه مردم را به تعصبات قومي فرا خواند، از ما نيست، كسي هـم كـه در                  «

ت قومي بميـرد از مـا   راه عصبيت قومي بجنگد از ما نيست و كسي هم كه با عصبي            
  .»نيست

اي بوديم، مـردي از مهـاجرين بـه فـردي از              در غزوه : گويد  جابر بن عبداهللا مي   
انصاري جهت كمك، انصار را صـدا زد، و مهـاجر، مهـاجرين    . اي زد   انصار ضربه 

  .)2(اين سخن را رها كنيد كه سخني بدبو و زشت است: پيامبر فرمود. را
د و حمايت بدون قيد و شرطي را كه در حميت جاهلي را حرام اعالم كر

: ي جاهلي رواج داشت و به صورت ضرب المثل مشهوري درآمده بود جامعه
»�6��3 A 3 m��2!2 2 ����y| 1 2 $2!3 ��'�}�| 2A3«» برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم، ياري كن«. 

                                           
  .روايت ابوداود -)1(
  .تفسير ابن كثير -)2(
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3��«:  آن را مقيد نمود و فرمود�و يكي از اصول ثابت جاهليت بود، پيامبر  2 
�6�2 2 2 "�'��A 2 3 2 ��(2 2 ��u1 32 t�3��q 2 'N�,2 A 2 ��	53��&1 1 2 2 �?��1 . �TG2 qA 'N�,2 A 2 �c�/�<A 2 3A "5�?�1 1 12 2«)1(.  
كسي كه قومش را به ناحق ياري نمايد، مانند شتري است كه به علـت افتـادن       «

  .»شود در چاه در حالت هالكت است و با كشيدن دمش از چاه بيرون آورده مي
از ان بس دگيـر ذوق  . ب روحيه و ذهنيت عرب كامالً دگرگون شدبه اين ترتي  

تافت، هنگامي كـه      و طرز فكر انسان مسلمان آن ضرب المثل رايج عرب را برنمي           
3���6�«:  يك بار اين ضرب المثل را بر زبـان آورد          �رسول خدا    A 3 m���2!2 2 �����y| 1 2 $2!3 

���'�}�| 2A3«           اي : درنـگ پرسـيد      بـي   مسلمان عرب نتوانست خـودش را كنتـرل كنـد و
كنـيم، امـا اگـر ظـالم بـود            اين درست كه اگر مظلوم بود نصرتش مي       ! رسول خدا 

نصرت ظـالم بدينگونـه اسـت كـه     :  فرمود�چگونه نصرتش كنيم؟ رسول خدا  
  .)2(وي را از ظلم باز داريد

  
  تان تان مسؤوليد و هركدام پاسخگوي مسؤوليت همگي

 مختلـف همكـار و مـددكار يكـديگر         ي اسالمي طبقـات و نژادهـاي        در جامعه 
اي كه خداوند بـه       كردند، مردان به سبب برتري      گرديدند و به همديگر تجاوز نمي     

ي زنان از امـوال خـويش سرپرسـت و     آنان عنايت فرموده و نيز به علت تأمين نفقه   
ي   قيم آنها هستند و زنان نيز صالح، فرمانبردار و در غيـاب شـوهران محـافظ خانـه                 

د، درست همان قدر كه مسؤوليت و تكليف دارند، همان قدر نيز حـق و   آنان هستن 
  .در اين جامعه هركس در برابر مسؤوليتش پاسخگو بود. حقوق دارند

پيشوا، مسؤول و پاسخگوي ملت خويش بود، مرد در خانـه مـسؤول بـود و در                 
ــه   ــخگو زن در خان ــسؤوليتش پاس ــر م ــر    براب ــود و در براب ــسؤول ب ــوهرش م ي ش

پاســخگو، خــدمتگزار در امــوال آقــايش مــسؤول بــود و پاســخگوي  مــسؤوليتش 
اي سـنجيده و آگـاه و در برابـر     ي اسالمي جامعه    بدين ترتيب جامعه  . )3(مسؤوليتش

  .تمام كارهايش مسؤول و پاسخگو بود
                                           

  .تفسير ابن كثير -)1(
  .حديث متفق عليه -)2(
  .حديث متفق عليه -)3(
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  در معصيت خالق از هيچ مخلوقي فرمانبرداري جايز نيست
شان بـا شـور و       كارهايمسلمانان در اجراي حق مددكار يكديگر بودند و تمام          

كردنـد كـه وي در جمـع     پذيرفت، مادامي از خليفه اطاعت مي  تبادل نظر انجام مي   
كـرد، حــق اطاعــت و   كـرد، اگــر خــدا را نافرمـاني مــي   آنـان از خــدا اطاعـت مــي  
��2)4 («: شان اين بود شد، شعار حكومت فرمانبرداري از وي سلب مي 2 2 \'�;��7 A 3 2 1 *,1 

4�6	�12 21 3 ��;3��1 2t1«)1(.  
  .»در معصيت خالق از هيچ مخلوقي اطاعت جايز نيست«

اي گـوارا بـاي پادشـاهان و امـرا و مـال               ها كه قبل از ايـن لقمـه         اموال و دارايي  
رفـت و جـز در راه خـدا،     داران بود، اكنون مال خدا به شمار مـي          ي سرمايه   التجاره

هـا بـه شـمار        يـي ي خدا بـر ايـن دارا        مسلمانان خليفه . جايي ديگر مصرف نمي شد    
  .آمدند مي

نيـاز بـود از خـوردنش خـودداري      خليفه نيز مثل سرپرست يتيم بود؛ هرگاه بـي    
  .كرد كرد، و هرگاه نيازمند بود، در حد متعارف و معمول استفاده مي مي

زميني كه قبالً فرمانروايـان و امـرا آن را غـصب كـرده بودنـد، بـراي هـركس                     
خواسـتند، تـنگش    بـراي هـركس كـه مـي    كردنـد و    خواسـتند آن را فـراخ مـي         مي
كردنـد، ايـن زمـين، زمـين          اي در بين خودشان تقسيم مي       نمودند و چون پارچه     مي

خدا شد؛ زميني كه هركس يك وجب از آن را به ظلم تصرف نمايد روز قيامـت                 
  .شود ي زمين بر گردنش آويخته مي اين وجب چون طوقي از هفت طبقه

  
  جامعهي روح و روان  پيامبر به مثابه

ي بشري، نشاط، مردانگي و بخشايندگي را در زنـدگي و در              قبل از اين جامعه   
اي خـسته و تـوأم بـا          تمام امور ايجابي و سلبي خويش از دسـت داده بـود، جامعـه             

خفقان بود، بدون نشاط و دلگرمي طبـق خواسـت امـرا بـه ميـدان جنـگ كـشانده                
بود كه صلح بر وي تحميل      شد، و هنوز جنگ را تمام نكره و به هدف نرسيده              مي
اراده و عاطفه و وجدان به فداكاري و ايثار تحمـل             در اين جامعه مردان بي    . شد  مي

                                           
  .متفق عليه -)1(



    

 

    
  

 

 

        ��168   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

شـدند؛ نـه آنـان        هـا، واداشـته مـي       مشكالت دسـت و پنجـه نـرم كـردن بـا سـختي             
مجبـور بودنـد از كـساني فرمـان     . شان را دوست داشتند و نه رهبران آنها را        رهبران

شان را فداي كساني كنند كه قلبـاً          را دوست ندارند و جان و مال      ببرند كه قلباً آنها     
  .از آنان متنفرند

ها بـه خاموشـي گراييـده بـود و احـساسات و عواطـف مـرده                   ي آتش دل   شعله
ي خويش كرده بودند و نهايتاً بـه ذلـت و      بودند، مردم، نفاق، ريا و مكاري را پيشه       
  .تحمل ظلم و خواري خو گرفته بودند

وي يعني عـشق كـه اغلـب در طـول تـاريخ موجـب بـروز عجايـب                 عاطفه ي ق  
ها بـود كـه سـرگردان و از كـار افتـاده بـود و               شد، قرن   روزگار و آثار ماندگار مي    

كسي نبود كه آن را به كار بندد و محصولي از آن به دست آورد، اين بود كـه در             
ورد توجـه  هاي زيبا و مظاهر فاني و فريبنده كه در گذشـته و حـال مـ            البالي رنگ 

  .شعرا بوده است، ضايع و تباه شده بود
 به پا خاست، قيد و بنـد  �ي ستمديده و سرگردان رسول خدا    در اين جامعه  

او . ي روح و روان و چشم و قلب آن جامعه تلقي شد   آن را گشود و سپس به مثابه      
ترين مفاهيم حـسن      انساني بود كه خداوند واالترين صفات جمال و كمال و نهايي          

ديد از هيبتش لرزه  احسان را به وي عنايت فرموده بود، هركس ناگهاني او را ميو 
ــدام مــي ــر ان ــتش ســير نمــي   ب ــا او آرام گرفــت، از محب . شــد شــد و چــون دمــي ب

ام،   قبل از او و بعد از او هرگز مانند او را نديده           : گويد  كننده اش چنين مي     توصيف
نگونـه كـه آب بـه سـوي         چون عشق راسـتين بـه سـوي او روان شـد، درسـت هما              

ها به سوي او، چون آهن به سـوي مغنـاطيس    ها و روان شود، دل سراشيبي روان مي 
ها از قبل در انتظارش بودند، رجال امتش به  ها و روح جذب گرديد، گويا اين قلب

كردند كه نظيرش  اي از وي اطاعت مي ورزيدند و به گونه اي به وي عشق مي گونه
  .ادگان نگذشته استدر تاريخ عشّاق و دلد

هاي نادر و خودگذشتگي در راه اطاعت از او و ترجيح وي بر جـان،                از محبت 
اهل، مال و فرزند مواردي پديد آمده است كه نه در گذشته چنين شده است ونـه                 

  .در آينده خواهد شد
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  هاي عشق و فداكاري نادره
در مكه سخت  پس از اين كه اسالم آورده بود، روزي �ابوبكر بن ابي قحافه 

هـاي   عتبه بن ربيعه بـر وي پريـد و بـا كفـش            . لگدمال شد و به شدت كتك خورد      
خـود صـورتش را لــه كـرد، بــه نحـوي كـه بينــي اش از صـورتش تــشخيص داده       

بنوتميم، قوم ابوبكر، وي را در چادري گذاشتند و به منزلش رساندند، در . شد نمي
نخـستين  . بـه سـخن درآمـد     مرگش هيچ ترديـدي نداشـتند، ابـوبكر در آخـر روز             

پيـامبر در چـه حـالي اسـت؟ افـراد حاضـر سـخت او را مالمـت و               : سخني اين بود  
سرزنش كردند و سپس برخاستند و در همان حـال بـه مـادرش ام الخيـر سـفارش                   

  .كردند كه حتماً به وي آب و نان دهد
نمـود، امـا ابـوبكر        چون مادر با وي تنها شد، مادر اصرار بـه خـوردن غـذا مـي               

پيامبر در چه حالي است؟ مـادرش سـوگند خـورد، مـن از         : كرد  مچنان سؤال مي  ه
  .دوستت خبري ندارم
ي پيـامبر سـؤال       نزد ام جميل، دختر خطـاب بـرو و از او در بـاره             : ابوبكر گفت 

  .كن
ابوبكر از تو در مورد محمد بن عبداهللا        : مادر ابوبكر نزد ام جميل رفت و گفت       

  .كند سؤال مي
ولـي اگـر    . شناسم و نه محمد بن عبـداهللا را         ن نه ابوبكر را مي    م: ام جميل گفت  

ام جميـل بـه     . مـادر ابـوبكر پـذيرفت     . دوست داري با تو نزد پسرت بروم، حاضرم       
اتفاق ام الخير به منزل ابوبكر رفت كه ناگاه چشمش بـه جـسد افتـاده و در شـرف          

  :مرگِ ابوبكر افتاد، جلوتر رفت و فرياد كشيد
 قومي كه اينگونه با تو برخورد نموده اند، شكي نيست كـه             آن! سوگند به خدا  

  .كافر و فاسقند و اميدوارم خداوند انتقامت را از آنان بگيرد
  پيامبر در چه حالي است؟: ابوبكر سؤال را تكرار كرد

از مادرم  : ابوبكر گفت . شنود  مادرت اينجاست و دارد مي    : ام جميل اشاره كرد   
  .پيامبر صحيح و سالم است: تبيم نداشته باش، ام جميل گف

  اآلن كجاست؟: ابوبكر گفت
  .در دار ارقم: ام جميل گفت
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ام، لـب بـه آب و غـذا         تا نـزد رسـول خـدا نرفتـه        ! سوگند به خدا  : ابوبكر گفت 
هاي  نخواهم زد، آنها لحظاتي درنگ كردند، چون رفت و آمد مردم كم شد، شانه

  .)1(ابوبكر را گرفتند و نزد پيامبر آوردند
 در جنـگ  �ني از انصار كه پدر، برادر و شوهرش در ركاب رسول خـدا           ز

احد به شهادت رسيده بودند، چون از مدينه به سوي احد حركت نمـود، نخـستين                
 ،�محمـد  :  در چه حالي اسـت؟ در پاسـخش گفتنـد         �پيامبر  : سؤال اين بود  

  .نمپيامبر را به من نشان دهيد تا ببي: او گفت. پيامبر خدا در عافيت است
بعد از اين كه تو در عافيت باشي، هر مصيبتي   : هنگامي كه پيامبر را ديد، گفت     

  .)2(سهل است
ي دار قرار دادند و سوگندش دادنـد كـه آيـا دوسـت                 را روي چوبه   �خبيب  

  بود؟ داري محمد به جاي تو مي
هرگز، قسم به خدا راضي نيستم خاري به پايش فـرو رود، آنهـا از ايـن                 : گفت

  .)3(ندسخنش خنديد
 روز احد مرا به جستوي سعد بن ربيـع          �رسول خدا   : گويد  زيد بن ثابت مي   
اگر وي را ديدي، از طرف مـن بـه او سـالم برسـان و بـه او      : فرستاد و به من گفت 

   از تو پرسيد كه اكنون در چه حالي هستي؟�رسول خدا : بگو
ها را    فسزدم، هنگامي كه به او رسيدم، آخرين ن         من در بين شهيدان گشت مي     

اي : شد، گفـتم    ي شمشير، سرنيزه و غيره در بدنش ديده مي          كشيد، هفتاد ضربه    مي
  پرسد كه در چه حالي هستي؟ گويد و از تو مي پيامبر به تو سالم مي! سعد

دارم ! �اي رسول خدا    : به پيامبر بگو  ! �سالم بر رسول خدا     : سعد گفت 
اگر دشمن به پيامبر دسترسي : وبگ» انصار«كنم، به قومم  بوي بهشت را احساس مي  

                                           
  .30، ص 3، ج البدايه و النهايه -)1(
بيهقي نيز به صورت مرسل آن را . م مغازي ذكر كرده استروايت فوق را ابن اسحاق، اما -)2(

  .روايت كرده است
  .83، ص 4، ج البدايه و النهايه -)3(
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پيدا كند و شما زنده باشيد، در نزد خدا هيچ عـذري نداريـد، سـپس همـان لحظـه              
  .)1(درگذشت
 در جنگ احمد كمرش را براي رسول اهللا سپر قرار داد، تيرها يكي        �ابوجانه  

  .)2(خورد آمد و او هيچ تكاني نمي بعد از ديگري بر كمرش فرود مي
آب دهانت را : مكيد، پيامبر به او گفت بر را با دهانش ميمالك خون زخم پيام

  .)3(اندازم آب دهانم را به هيچ وجه بيرون نمي! قسم به خدا: او گفت. تف كن
. رفـت ) �همسر رسول خـدا     (نزد دخترش، ام حبيبه     : ابوسفيان به مدينه آمد   

ايـن  :  گفـت  �چون ابوسـفيان خواسـت روي تـشك پيـامبر بنـشيند، ام حبيبـه                
  .)4( است، و تو فردي مشرك و نجس هستي�، تشك رسول خدا تشك

سوگند به : عروه بن مسعود ثقفي وقتي كه از حديبيه برگشت، به يارانش گفت    
ام   اما هـيچ پادشـاهي را نديـده       . ام  خدا، من نزد شاهان كسري، قيصر و نجاشي رفته        

ا تعظـيم  كه هوادارانش او را چنان تعظيم كنند، چنان كه اصحاب محمد، محمـد ر  
درنـگ در كـف يكـي از     اندازد، بي تا آب دهانش را مي ! سوگند به خدا  . كنند  مي

هرگـاه آنـان را بـه چيـزي         . مالـد   گيرد و آن را به چهره و بـدنش مـي            آنها قرار مي  
گيـرد،   كننـد، هنگـامي كـه وضـو مـي      درنگ دستورش را اجرا مي  دستور دهد، بي  

تن دهند، هنگامي كه لـب بـه   نزديك است براي آب وضويش، خودشان را به كش  
شـوند و بـراي تعظـيمش مـستقيماً بـه وي چـشم        گشايد، همه ساكت مـي   سخن مي 
  .)5(دوزند نمي
  

  هايي از اطاعت و فرمانبرداري شگفتي
ي عشق و محبت بوده است، از آنجايي كه  اطاعت و فرمانبرداري همواره نتيجه
رت و تـوان نيـز ازاو   ورزيدنـد، بـا تمـام قـد     اصحاب از صميم دل به وي عشق مـي  

                                           
  .134، ص 2، ج زاد المعاد -)1(
  .130، ص منبع پيشين -)2(
  .136، ص  منبع پيشين -)3(
)4(- ������� 45E'��� K�5CF� ��� iH�hj ��# ��4a� .  
  .135، ص 3، ج زاد المعاد -)5(
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توان از سـخنان سـعد        ي اين عشق و اطاعت را مي        نمودند، بهترين نمونه    اطاعت مي 
  :بن معاذ قبل از جنگ بدر از جانب خود و انصار دريافت

هرجـا  : دهـم   گويم و از جانب آنها هم پاسخ مـي          من از جانب انصار سخن مي     «
ي  ار كـن و رشـته  واهـي برقـر   ي هـركس را كـه مـي    دوست داري سفر كن، رشـته  

خـواهي بـردار و آنچـه         مان آنچـه مـي      خواهي قطع كن، از اموال      هركس را كه مي   
تـر    آنچه را برداري برا ما محبوب     ! سوگند به خدا  . خواهي براي خودمان بگذار     مي

هرچه تو دسـتور دهـي مـا تـابع دسـتور تـو هـستيم،           . است از آنچه برجاي گذاري    
برسي ما در ركـاب تـو       » برك غمدان «ي تا به    اگر به سفر ادامه ده    ! سوگند به خدا  

خواهيم بود و اگر از ما بخواهي كه به دريا برويم در ركاب تو در آن فرو خواهيم 
  .)1(»رفت

 ايـن بـود كـه پيـامبر مـردم      �هاي اطاعت شديدشان از رسول خـدا     از نمونه 
. فرمود بازمانده بود، نهي )2(گفتن با سه نفري كه از جنگ تبوك  مدينه را از سخن

مردم مدينه نيز از پيامبر اطاعت نمودند، مدينـه بـراي آن سـه نفـر تبـديل بـه شـهر                      
 از :گويـد  كعـب مـي  . رسيد مردگان شده بود كه هيچ صدايي در آن به گوش نمي        

گفتن با  ي تبوك بازمانده بود؛ پيامبر مردم را صرفاً از سخن بين كساني كه از غوزه  
: مردم از ما دوري جستند، و يا بنابر روايتي: گويد ما سه نفر منع نموده بود، وي مي       

گويـا ايـن آن     . مردم با ما چنان تغيير روش دادند كه زمين براي ما ناآشـنا گرديـد              
چون جفاي مسلمانان : دهد شناختيم، ادامه مي  اي نبود كه تا به حال آن را مي          منطقه

دوستش داشتم رفـتم    بر من به طول انجاميد، به منزل پسر عمويم ابوقتاده كه خيلي             

                                           
  .130، ص منبع پيشين -)1(
 هـ به وقوع پيوست، هدف از اين غزوه مرزهاي دولت 9ي تبوك در ماه رجب سال  غزوه -)2(

 هزار جنگجو 30روم و جلوگيري از تهاجم ناگهاني روميان به مدينه بود، سپاه مسلمانان از 
 داشتند، پيامبر هاي نظامي كمبود شد كه عموماً از لحاظ تجهيزات و ساز و برگ تشكيل مي

 از همه مردم خواسته بود در اين غزوه شركت كنند، همه شركت كردند، جز افراد �
هاي كعب بن مالك، مراره بن ربيع و هالل بن اميه كه در  بيمار، منافق و آن سه تن به نام

متن كتاب به ماجراي آنان اشاره شده است، اين غزوه بدون رويارويي با دشمن پايان رفت 
  .)ن.د(
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جـواب سـالمم را نـداد، بـه او          ! قسم به خدا  : به او سالم گفتم   . و از ديوارش پريدم   
دانـي كـه مـن خـدا و رسـول را              آيـا نمـي   ! تو را به خدا سوگند    ! اي ابوقتاده : گفتم

دوست دارم؟ او جوابي نداد، دوباره قسمش دادم، بازهم جواب نداد، بار سـوم او                
اشك از چشمانم سرازير شد و بازگشتم » اهللا ورسوله اعلم«: را سوگند دادم، گفت
  .)1(و از ديوار پريدم و رفتم

رساند، اين كـه وي در عـين حـالي كـه مـورد       آنچه شدت اطاعت كعب را مي 
 پيـام حـضرت را   �سرزنش و جفاي مسلمانان قرار داشت، قاصـد رسـول خـدا         

ايا طالق بدهم يا    : گويد   مي رساند، او   مبني بر اين كه از زنت فاصله بگير، به او مي          
فعالً از زنت فاصله بگيـر و بـا وي مقاربـت            : گويد  دستور ديگري است؟ قاصد مي    

  .نكن
به خانواده ات بپيوند، تا ببيـنم خـدا و رسـول چگونـه              : گويد  كعب به زنش مي   

  .)2(كنند؟ قضاوت مي
ي وي نسبت به پيامبر خدا و ترجيح حضرت بر ديگـران بـود    اين موضوع نشانه  

خواهـد كـه    كند و از كعب مـي  كه فرمانرواي غسان نسبت به وي اظهار محبت مي 
  .به وي بپيوندند

در شرايط جفا و سرزنش اين آزمايش بزرگي بود، اما كعـب بـه شـدت تمـام                  
 داشـتم در بـازار مدينـه راه         :گويد  كند، كعب مي    تمايل فرمانرواي غسان را رد مي     

هت فروش كااليش به مدينه آمـده بـود،         هاي شام كه ج     رفتم كه يكي از قبطي      مي
چه كسي مرا به كعب بن مالك راهنمـايي         : گفت  گرفت و مي    داشت سراغ مرا مي   

ي از پادشاه غسان بـه مـن       كند؟ مردم به من اشاره كردند، او نزد من آمد و نامه             مي
  :نامه را خواندم، در آن چنين آمده بود. داد

بـر تـو جفـا نمـوده     ) �محمـد   (اما بعد، به ما خبر رسديه است كـه دوسـتت         
است، خداوند تو را در سراي ذلت و زبوني نگذاشته است، بـه مـا پيونـد تـا تـو را                  

                                           
  .متفق عليه -)1(
  .متفق عليه -)2(
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ايـن هـم    : هنگامي كه نامه را خواندم با خـودم گفـتم         : گويد  ياري كنيم، كعب مي   
  .)1(مصيبتي است، سپس به سوي تنور حركت كردم و نامه را در آن سوزاندم

يز اطاعت و سرعت فرمانبرداري موضوع نزول تحريم انگ از جمله انواع شگفت
نوشي نشسته بوديم  ما در محفل باده: كند شراب بود، ابوبريده از پدرش روايت مي

 سالمي �و شراب هنوز تحريم نشده بود، من برخاستم تا خدمت رسول خدا 

pκ$ �: ي تحريم شراب نازل شده است عرض كنم، متوجه شدم كه آيه š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# 

(# þθãΨ tΒ#u $yϑ ¯Ρ Î) ã�ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠyϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈s9 ø— F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 

çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù öΝä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø5 è? ∩⊃∪ $yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9  تا آنجا كه خداوند �#$

≅�ö: فرمايد مي yγsù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β ∩⊇∪�.  

≅�ö. انم آمدم و آيه را تا اينجا برآنها تـالوت كـردم           من نزد يار   yγsù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β 

∩⊇∪�.  

بعضي از حاضران جام شراب را در دست داشتند، مقداري نوشيده و مقـداري              
��N�f���2/��«: هم بـاقي مانـده بـود، همـه گفتنـد           3 2 2 31 i��/��G 2.2��/��N�f���2 3 2 2 3 ��/��G2.2«)2(»  بـاز  ! پروردگـارا

  .»باز آمديم! اآمديم، پروردگار
انگيز و شگرف اطاعت از رسـول و تـرجيح وي بـر     يكي ديگر از انواع شگفت   

 عشيره، ماجرايي است كه از عبداهللا بن عبداهللا بن اُبي نقل شده است؛ ابن خاندان و
 عبـداهللا بـن عبـداهللا بـن اُبـي را فـرا         �پيامبر خدا   : كند  جرير از ابن زيد ورايت مي     

پـدر و مـادرم    : گويد؟ عبداهللا گفـت     بيني پدرت چه مي     مين: خواند و به وي گفت    
هرگاه به مدينه بازگـشتيم  : گويد پدرت مي: گويد؟ پيامبر فرمود چه مي! فدايت باد 
اي : عبـداهللا گفـت  . د كـرد بيـرون خواهنـ  ] از شـهر [هاي عزيز، افراد ذليـل را     انسان

. ليـل اسـت   تـو عزيـز هـستي و او ذ        . راست گفته است  ! سوگند به خدا  ! رسول خدا 
دانند كـه كـسي ماننـد مـن            و اهل يثرب مي    –چون به مدينه برسم     ! سوگند به خدا  

                                           
  .متفق عليه -)1(

pκ$ �:  در تفسير اين آيه7روايت ابن جرير، ج  -)2( š‰r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (# þθ ãΨ tΒ#u $yϑ̄Ρ Î) ã� ôϑsƒ ø: $#.���.  
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 اگر خدا و رسولش راضي باشـند، سـرش را     –نسبت به پدرش فرمانبردارتر نيست      
  .از تن جدا خواهم كرد و تقديم خدا و رسول خواهم نمود

  .خير: پيامبر فرمود
ي  بداهللا بن اُبي با شمشير جلو درِ خانههنگامي كه به مدينه رسيدند، عبداهللا بن ع

تـو گفتـي هرگـاه بـه مدينـه          : پدرش ايـستاد و مـانع از ورود وي گرديـد و گفـت             
اكنون ! كنند؟ سوگند به خدا  هاي ذليل را بيرون مي      هاي عزيز، انسان    ن  برگديم انسا 

  .�متوجه خواهي شد كه عزت از آنِ توست، يا از آنِ پيامبر 
ي ايـن خانـه پنـاه نخـواهي بـرد، مگـر بـه                 چ وجه به سـايه    به هي ! سوگند به خدا  

  .ي خدا و رسول اجازه
ام  فرزندم را ببينيد، مـرا از خانـه  ! اي مردم خزرج: پدرش، ابن ابي فرياد برآورد   

  ...دارد؛ اي مردم خزرج باز مي
تـواني وارد منـزل       ي پيامبر هرگز نمـي      بدون اجازه : فرزند دوباره سوگند خودر   

  !شوي
بـدون  :  شدند و با عبداهللا صحبت كردند؛ امـا عبـداهللا بـازهم گفـت              مردم جمع 

 �ي خدا و رسول به هيچ وجه ممكن نيست، مردم خـدمت رسـول خـدا                   اجازه
  .رسيدند و وي را از ماجرا مطلع كردند

  .بگذار تا به منزلش درآيد: برويد و به او بگوييد: پيامبر فرمود
حـاال كـه دسـتور رسـول     : او گفت. ندندآمدند و دستور پيامبر را به عبداهللا رسا 

  .)1(تواند وارد منزل شود  رسيد، مشكلي نيست، مي�خدا 

                                           
  .28، ج تفسير طبري -)1(
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  فصل چهارم
هاي   چگونه مواد خام جاهليت را تبديل به اعجوبه�پيامبر 

  انساني كرد
هاي پايدار نبوي، تربيت دقيـق و حكيمانـه،           با اين ايمان عميق و فراگير، آموزه      

هـايش تمـام      كتاب اعجـازآميز آسـماني كـه شـگفتي        نظير و به لطف       شخصيت بي 
شــدني نيــست و كهنگــي و فرســودگي بــه تــازگي و طــرواتش راه نــدارد، پيــامبر  

  .توانست در انسانيتِ در شرف مرگ، حياتي جديد بدمد
اي از مواد خام  هاي بشري پرداخت كه اينك به صورت توده نخست به گنجينه

شان نيز اطالعي نداشـت و   ست و از محلدان شان را نمي درآمده بود و كسي ارزش  
جاهليت، كفر و وابستگي به زندگي دنيا آنها را از بين برده بود، حضرت به فرمان                

ــازه  ــاور پديــد آورد و روح ت اي در آنهــا دميــد، ايــن  خداونــد در آنهــا ايمــان و ب
سـپس  . ور سـاخت    ها را از زيـر خـاك درآورد و استعدادهايـشان را شـعله               گنجينه

.  در جاي مناسبش گذاشت، گـويي بـراي همـان جايگـاه آفريـده شـده              هريكي را 
نگريـسته    كشيده و كنجكاوانه به او مـي        گويي جايگاه خالي پيوسته انتظار او را مي       

اي جامد و بدون تحرّك بود، اما اكنون تبـديل            انگار آن انسان تاكنون الشه    . است
جـان و   اي بـي  ن مـرده به جسمي جانـدار و انـساني بـا اراده گرديـد، گويـا تـا كنـو           

تحريك بود، اما اكنون زنده شده و بر جهان اراده و خواست خويش را تحميل           بي
ديد، اما اكنـون فرمانـدهي بينـا شـده      كند، گويا تانون كوري بود كه راه را نمي  مي

  :كند كه جهانيان را رهبري مي

�tΒ uρr& tβ% x. $\G øŠtΒ çµ≈ oΨ ÷Y uŠ ômr' sù $oΨ ù= yèy_uρ … çµs9 # Y‘θçΡ  Å ốϑ tƒ ÏµÎ/ †Îû Ä¨$̈Ψ9 $# yϑ x. 
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] با اعطاي قـرآن و در پرتـو قـرآن   [اي بوده است و ما او را         آيا كسي كه مرده   «
زنده كرده ايـم و نـوري فـرا راه او داشـته ايـم كـه در پرتـو آن ميـان مردمـان راه                         

هـا    هـا فـرو رفتـه و از آن تـاريكي            انند كسي است كه گويـا در تـاريكي        رود، م   مي
  .»واند بيرون بيايد؟ نمي
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 و نيـز بـه ديگـر    –شدن بود  ي تباه  كه اينك در آستانه –حضرت به امت عرب     
مردمان پرداخت ديري نپاييـد كـه از ميـان آنـان جهـان شـاهد نـوابغي شـد كـه از                    

  .عجايب روزگار و بركات تاريخ بودند
چراند و احياناً مورد سرزنش نيز قـرار           كه شترانِ پدرش، خطاب را مي      �ر  عم
گرفت و ظـاهراً از نظـر بردبـاري و صـالبت از طبقـات متوسـط قـريش بـود و                        مي

جايگاه خاصي نداشت و از نگاه همتايانش نيز چندان اهميتي نداشـت، ناگهـان بـه         
زده   ويش شـگفت  يابد كه جهان را با شخصيت و تـدبير خـ            چنان عظمتي دست مي   

كـشاند و چنـان دولتـي        ي قـدرت پـايين مـي        كند، كسري و قيـصر را از اريكـه          مي
هاي آنها و  گذارد كه در كنارِ در اختيار دشتنِ متصرفات و دارايي اسالمي بنيان مي

دهي و انضباط باال، تقوا، پرهيزگاري و دادگري  برخورداري از مديريت و سازمان    
  . را نيز در خود دارد–ت  امري كه زبانزد همگان اس–

 كـه يكـي از سـواركاران جـوان     �صالحيت و استعداد جنگي خالد بن وليـد     
هاي   شد، بزرگان قريش در جنگ      ي محدود محلّي منحصر مي      قريش بود، به دايره   

گرفتنــد و در مقابــل او را مــورد ســتايش و اعتمــاد قــرار   اي از وي كــار مــي قبيلــه
گيري در نواحي شبه جزيره دست نيافته بود كه   دادند و هيچگاه به چندان چشم       مي

گيـرد    درخشد، هرچه در مسيرش قرار مـي        ناگاه به عنوان شمشير خدا در زمين مي       
آيـد و نـام خـودش را در     اي بر روميان فرود مـي  شود و چون صاعقه     قلع و قمع مي   

  .كند تاريخ ماندگار مي
د از اسـالم غلـب      خوي، بعـ    طلب، درستكار و نرم      مردي بود صالح   �ابوعبيده  

كرد كه ناگهـان فرمانـدهي    هاي اعزامي مسلمانان را براي جهاد فرماندهي مي      دسته
هاي زيباي  هاي سرسبز و تپه گيرد و هرقل را از دامنه كل سپاه اسالم را به دست مي

شود در آخرين ديـدارش از ايـن    اي كه وي مجبور مي راند؛ به گونه   شام بيرون مي  
بـدرودي كـه پـس از آن ديـداري          ! بـدورد سـوريه   : گويـد سرزمين سرسبز چنين ب   

  .نخواهد بود
هاي روشن و خردمند قريش بود، قريش وي           يكي از انسان   �عمرو بن عاص    

فرستد و    را به عنوان سفير خويش جهت مستردنمودن مسلمانان مهاجر به حبشه مي           
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 مقـام بـزرگ   گردد و به اين گردد؛ اما در اسالم به ناگاه فاتح مصر مي ناموفق برمي 
  .يابد دست مي

 در تاريخ عرب هيچگاه سراغ نداريم كـه وي          �در مورد سعد بن ابي وقاص       
ساالر لشكري بوده باشد؛ اما به ناگاه كليـدهاي مـداين بـه گـردن او                فرمانده و سپه  
  .شود شود و فتح ايران و عراق به نام او در تاريخ ثبت مي آويخته مي

در يكي از روستاهاي سرزمين ايـران بـود،        فرزند يك موبد،     �سلمان فارسي   
ها از بردگي به بردگي ديگر و از جفا به جفاي ديگري در حال انتقـال بـود؛                    مدت

اما ناگهان به عنوان فرمانرواي پايتخت امپراتوري ايران كه تا ديروز يكي از اتبـاع               
و اي از تقوا  شگفت اينجاست كه با وجود اين سمت مهم، ذره. درخشد آن بود مي

ديدند   سادگي وي در زندگي فرونكاست و با وجود فرمانروابودن مردم وي را مي            
كند و بارهاي سنگينش را جهت انتقال از جايي  اي معمولي زندگي مي كه در كلبه

  .كند به جايي خودش حمل مي
 �رسد كه اميرالمؤمنين، عمر  اي از فضل و برتري مي  به درجه�بالل حبشي 
  .كند ياد مي» دسي«از وي به عنوان 

 وي را �رسـد كـه حـضرت عمـر       بـه مقـامي مـي      �سالم موالي ابي حذيفه     
بـود، او را بـه عنـوان     اگـر سـالم زنـده مـي    : فرمايـد  داند و مي ي خالفت مي   شايسته

  .كردم جانشينم تعيين مي
كند، در ايـن سـپاه     سپاه اسالم را به طرف مؤته فرماندهي مي       �زيد بن حارثه    
فرزنـدش  .  وجـود دارنـد    � و خالد بن وليـد       �بن ابي طالب    افرادي چون جعفر    

گيرد كه در آن افرادي چون ابوبكر          نيز فرماندهي سپاهي را به عقيده مي       �اسامه  
  . وجود دارند�و عمر 

 وقتـي   �ابوذر، مقداد، ابودرداء، عمار بن ياسر، معاذ بن جبل و ابي بن كعـب               
  .گردند ود زهاد و علماي راسخ ميوزد، از معد نسيمي از صباي اسالم برآنها مي

علي بن ابي طالب، عايشه، عبداهللا بن مسعود، زيد بن ثابت و عبداهللا بـن عبـاس       
گردند كـه از سراسـر     از بزرگترين عالمان جهان مي� در آغوش پيامبر امي   �

تـرين،   شان حكمـت جـاري اسـت، پاكـدل     كند و از زبان   وجودشان علم فوران مي   
گويند، زمـان     سخن كه مي  . ترين مردم بودند    تكلف  رين و بي  ترين، دانشمندت   ژرف
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گويند، قلـم تـاريخ بـه نگاشـتن      شود و خطبه كه مي  بندد و خاموش مي     لب فرو مي  
  .پردازد مي
  
  لي هماهنگ از بشريتتشكّ

اي را كه در نظر مردم آن   گذرد كه جهان متمدن، مواد خام پراكنده        مدتي نمي 
شورهاي مجــاور بـه آنهــا بـا ديــد تحقيرآميــز   عـصر چنــدان ارزشـي نداشــتند و كـ   

تـر و   بيند كه تاريخ بشري هماهنـگ  نگريستند، به صورت تشكلي و اردويي مي   مي
اي به هم پيوسته هستند كه هـيچ          تر از آنها را هرگز سراغ ندارد؛ گويا حلقه          متعادل

توان حـدس زد،   شود، و يا بسان باراني هستند كه نمي طرفِ آن تشخيص داده نمي   
تشكلي كه در هـر جنبـه از جوانـب زنـدگي شـري،              . آغازش بهتر است يا پايانش    

نياز از جهـان اسـت و جهـان بـدان       لياقت و شايستگي هستند، تشكلي كه بي داراي
گـذارد و    تجربگي، تمـدن و حكومـت خـويش را بنيـان            در عين بي  . سخت نيازمند 

هـاي    لـت هـا و م     ي حكومـت خـويش از حكومـت         هرگز مجبور نشد، جهت اداره    
  .ديگر كارشناس بخواهد

هاي پهناورِ دو  اين تشكل به تأسيس حكومتي پرداخت كه پرده اش بر سرزمين
اين تشكلّ توانست با دسـت توانـاي مـردي كـه        . ي بزرگ گسترانده شده بود      قاره

داراي شايستگي و ديانت و قدرت و امانت بود، هر شكافي را در اين حكومت پر                
  .ران نمايدكند و هر كمبودي را جب

اين حكومت وسيع و پهناور تأسيس شد و اين امت تازه تولد يافتـه، امتـي كـه                  
 آنهم پيوسته در جهاد، مبارزه، مقاومت و سـتيز          –چند دهه از عمرش نگذشته بود       

تمام افـراد مـورد نيـاز    .  با فردي از افرادكاردان و شايسته اش به ياري آن شتافت   –
ي  دار امين، قاضي دادگـر، فرمانـده   ر عادل، خزانه ي حكومت اعم از امي      براي اداره 

  .عبادتگزار، والي پرهيزگار و سرباز متقي، از بطن اين امت بودند
ي اسـالمي   در طول تاريخ اسالم به بركت تربيت مستمر ديني و دعوت پيوسـته       

ناپـذير آن همـواره حكومـت اسـالمي بـه افـرادي        سار پايان  و گوهر ابدي و چشمه    
دادند و داراي صالحيت و شايستگي  ه جانب هدايت را ترجيح مي شد ك   سپرده مي 

ترين مظهر خويش نمايان شد و  بودند، به اين نحو بود كه تمدن اسالمي در صحيح
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اي از تاريخ بشري به اين نحـو          زندگي ديني با تمام خصوصايتش كه در هيچ برهه        
  .تكامل نيافته بود، تبلور يافت

شـدن ايـن    طبيعت بشري گذاشت، با گـشوده  كليد نبوت را بر قفل �محمد  
هــا گــشوده شــدند، گيجگــاه  هــا و عجائــب، اســتعدادها و توانمنــدي قفــل گنجينــه

ي الهـي   جاهليت را مرود هدف قرار داد، جهان خودسر و لجوج را به حول و قـوه       
اي را آغـاز كنـد، ايـن دوران           واداشت كه مسير جديدي انتخاب و دوران خجسته       

  . است كه برگي است زرين بر تارك تاريخهمان دوران اسالمي
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  باب سوم
  دوران اسالمي

  
  
  
  
  

   دوران زمامداري اسالمي:فصل اول* 
  انحطاط در زندگي اسالمي: فصل دوم* 
  نقش رهبري عثمانيان: فصل سوم* 
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  فصل اول
  دوران زمامداري اسالمي

  

  شان ن و خصوصياتداران مسلما زمام
هاي بيمـار را   ، رهبري جهان را به دست گرفتند، ملت    مسلمانان به صحنه آمدند   

شـان را در قبـال    ي كردند و ظيفه كشي مي  كه همواره از آن بهره    –از پيشوايي بشر    
انـسانيت را شـتابان، هماهنـگ و        .  بر كنار كردنـد    –دادند    آنان به خوبي انجام نمي    

گي رهبري  موزون به حركت درآوردند، آنان خود داراي صفاتي بودند كه شايست          
ــشان فــراهم مــي  ــان را تحــت   جهــان را براي كــرد و شــادكامي و رســتگاري جهاني

  :نمود شان تضمين مي قيادت
نخست؛ آنان داراي كتابي فرو فرستاده شـد و آيينـي الهـي بودنـد، سـر خـود،                   

ساختند؛ زيرا قوانين وضعي خود منبعِ جهل اشتباه و سـتم انـد،               قانون و آيين برنمي   
شان همچـون      در برخوردشان با مردم و در سياست و معاشرت         به همين جهت آنان   

كردند، خداوند بدانان فروغـي تابـان         كور، كورمال كورمال حركت نمي      شتر شب 
بخشيد تا در پرتو آن در ميان آدميان گام بردارند، شيعتي نيز بدانان ارزاني داشـت                

  :تا براساس آن بر مردم حكم برانند
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] با اعطاي قـرآن و در پرتـو قـرآن   [اي بوده است و ما او را         آيا كسي كه مرده   «
 در پرتـو آن ميـان مردمـان راه         زنده كرده ايـم و نـوري فـرا راه او داشـته ايـم كـه                

هـا    هـا فـرو رفتـه و از آن تـاريكي            رود، مانند كسي است كه گويـا در تـاريكي           مي
  .»تواند بيرون بيايد؟ نمي
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بر اداي واجبات خدا مواضـبت داشـته باشـيد و از روي دادگـري               ! اي مؤمنان «
ي نكنيـد،   دادگـر ] با ايشان [گواهي دهيد و دشمني مردمي، شما را برآن ندارد كه           

از . تـر اسـت   به پرهيزگاري نزديك] به ويژه با دشمنان[دادگري كنيد كه دادگري     
  .»دهيد خدا بترسيد كه خدا آگاه از هرآن چيزي است كه انجام مي

ها و رجال سياسيِ گذشته و حال بدون تربيت  دوم؛ آنان همچون اغلب ملت
فتند، بلكه مدتي ي دروني، حكومت و رهبري را به دست نگر اخالقي و تزكيه

 و نظارت دقيق وي گذراندند، حضرت �طوالني را تحت تربيت رسول خدا 
آنان را به زهد، تقوا، . داد نمود و آداب را به آنان آموزش مي آنان را تزكيه مي
داشت به جاه و  داري، از خودگذشتگي، ترس از خدا و عدم چشم عفت، امانت

.1$���" 1.#��«: فرمود ان ميكرد و بارها خطاب به آن مقام تشويق مي 2 )2 ��'��q2 A ��(2 2 �?j2 2 
P�	3��1 2 2 �8L2!| 2 "��CA 22 2 )$2 2 �8L2!| 2 ~�L2 2 2 "��(1 32 2«)1(.  
ما ين مسؤوليت را به كسي كه آن را درخواست كند و يا به آن حرص داشته                 «

  .»سپاريم باشد، نمي
  :رساند شان مي به كثرت اين آيات را به سمع

�y7 ù= Ï? â‘#¤$!$# äοt� Åz Fψ$# $yγè= yèøgwΥ tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ� ãƒ # vθè= ãæ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ #YŠ$|¡sù 4 
èπt7 É)≈yèø9 $# uρ tÉ) −Fßϑ ù= Ï9 ∩∇⊂∪� ]�6+�� :�[[.  

گردانيم كـه در زمـين خواهـان          ي كساني مي    ما آن سراي آخرت را تنها بهره      «
عاقبـت از آنِ پرهيزگـاران      جوينـد، و      تكبر و استكبار نيستند و فساد و تبـاهي نمـي          

  .»است
هـا هجـوم    هـا و مقـام   به اين دليل بود كه آنان چون پروانه بر نور شمع بر پـست           

نمـود و     ها هريكي ديگري را تعـارف مـي         آوردند، بلكه در پذيرفتن مسؤوليت      نمي
ورزيـد، چـه رسـد بـه ايـن كـه        زد و از پـذيرفتنش امتنـاع مـي         خودش را كنار مـي    
شود و از خود ستايش كنـد و تبليغـات وسـيعي راه انـدازد و                كانديداي مسؤوليتي   

  .ي هنگفتي به اين منظور هزينه كند سرمايه

                                           
  .متفق عليه -)1(
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شـد، هرگـز آن را بـه عنـوان            هرگاه مسؤوليتي از امور مردم به آنان سپرده مـي         
اي بــراي جبــران مخــارج و  اي چــرب، يــا ســرمايه يــك فرصــت طاليــي يــا لقمــه

دانــستند، بلكــه آن را امــانتي در  نــد، نمــيهــايي كــه در ايــن ميــر نمــوده ا فعاليــت
كردند و بـاور داشـتند كـه روزي در     شان و آزمايشي از جانب خدا تلقي مي   گردن

شوند و از ريز و درشت بايد حـساب پـس دهنـد،        پيشگاه پروردگارشان حاضر مي   
  :شان داشتند ي گوش اين آيه را دايماً آويزه

�* ¨βÎ) ©! $# öΝ ä. ã�ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Šxσè? ÏM≈ uΖ≈tΒ F{ $# #’ n< Î) $yγÎ= ÷δ r& # sŒ Î) uρ ΟçFôϑ s3ym t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& 

(#θßϑ ä3øtrB ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $−Κ ÏèÏΡ /ä3Ýà Ïètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿxœ #Z�� ÅÁt/ ∩∈∇∪� 

]d��/�� :p�[.  
 هـا را بـه صـاحبان        دهد كه امانت    دستور مي ) مؤمنان(گمان خداوند به شما       بي«

امانت برسانيد، هنگامي كه در ميـان مـردم بـه داوري نشـستيد، ايـن كـه دادگرانـه                  
گمـان خداونـد    دهـد، بـي   داوري كنيد، خداوند شما را بـه بهتـرين انـدرز پنـد مـي      

  .»همواره شنوا و بينا بوده و هست

�uθèδ uρ “ Ï% ©!$# öΝ à6 n= yèy_ y#Í× ¯≈ n= yz ÇÚö‘ F{ $# yìsùu‘ uρ öΝä3ŸÒ÷èt/ s−öθsù <Ù÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ 

öΝ ä.uθè= ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$tΒ ö/ä38 s?#u� ]H�	�F� :XQp[.  

خداست كه شما را جانشينان زمـين گردانيـد و برخـي را بـر برخـي درجـاتي          «
  .»باالتر برد تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد

سوم؛ آنان خدمتگزاران نژادي خاص و نماينـدگان ملـت و ميهنـي مخـصوص               
 به تأمين رفاه و مصلحت آن نژاد و وطـن بيانديـشند و آنـان را بـر                   نبودند كه صرفاً  

ــرزمين  ــا و س ــاير نژاده ــد و     س ــا بدانن ــت را از آنِ آنه ــد و حاكمي ــرجيح دهن ــا ت ه
آنان قيام نكرده بودند تا به تأسيس امپراتـوري عربـي   . محكوميت را از آنِ ديگران  

سند و با حمايتش بـه      ي آن به عيش و نوش و خوشگذراني بر          بپردازند كه در سايه   
ي ايـران و روم بيـرون    فخر و غرور دست يابند و بدين طريـق مردمـان را از سـلطه            

درآورند، آنان به پا خاسـتند تـا        ) ها  ي عرب   سلطه(ي خويش     بكشند و تحت سلطه   
چنانچـه ربعـي بـن      . ها را از عبادت بندگان به عبادت خداي يگانه درآورنـد            انسان

�: ��/.��k ��� «: در مجلس يزدگـرد گفـت  ي مسلمانان   عامر نماينده �;/� ��/�g	�f��� "����3 1 2 2 1 3 A 21 22 2 3 A r
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HIC^� 8(1 3 1 1 3 2«)1(.  

ز عبادت بندگان به عبـادت خـداي        خداوند ما را مبعوث كرده، تا مردمان را ا        «
  .»يگانه و از تنگناي دنيا به فراخناي آن و از جور اديان به عدالت اسالم درآوريم

ها در نزد آنان برابر بودند، مـردم همـه از نـسل آدم و                 ها و تمام انسان     تمام ملت 
آدم نيز از خاك است، هيچ عربي بر عجمي و هيچ عجمي بر عربي برتري نـدارد،     

  : تقوامگر با

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

4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39 s)ø? r&�)2( ]-��e��� :X[[.  

 هـا و    ما شما را از مرد و زني آفرديه ايم و شما را به صـورت گـروه                ! اي مردم «
تـرين شـما در نـزد         هايي گردانده ايم تـا همـديگر را بـشناسيد، همانـا گرامـي               قبيله

  .»خداوند، پرهيزگارترين شماست
 خطاب به عمرو بن عصا والي مـصر كـه فرزنـدش    �حضرت عمر بن خطاب    

ايـن ضـربه را از طـرف    «: يك مصري را سيلي زده بود و با فخر و غرور گفته بـود        
��22�G�f« :فرمود» بزرگان بگيرL! �N�
�N�A! �N�
8�$ 8�$ k�./�� �
85	�fC� �| 2 2 A3 A 2 A3 3A A. 23 2 22 23 1 3 2 3 1«)3(.  

شان آزاد به  ايد، در حالي كه از مادران ي خويش ساخته از كي مردمان را برده   «
  .»دنيا آمده اند
نشر دين، علم و تهذيبي كه در اختيار داشتند به هيچكس دريغ ننمودند آنان از 

، رنگ، نژاد و وطن را درنظر نگرفتنـد؛ بلكـه بـسان ابـراي             و در زمامداري خويش   
بودند كه تمام شهرها و بندگان خدا را تحت پوشش داشت و بر هر دشت و دمـن                  

  .مند نمود و فراز و فرود باريد و همگي را بهره
»�(3 2 ��2!1 �C'�2 A �(1 2 �5./��q 1 – ��D �� "��( ��C$ – ��2 2 :Pg�A 2 2 ��2 �/g	��122 2 ���."A "�11 ��2 1 
�8N3��2 A ��	3��$1 3 1 2 Pg�&1 2 2 2 =��3��1 32 ��g93��1 1 2 K�D2!2 2 i��G2!| 3 @�9,2 2 2 �N�/�2 3 1 4�+��.12 %�5�1 212 id��3��2 2 %f5���,1 22 322 

                                           

  .ية و النهايةابن كثير، البدا: رك -)1(

  . الوداعحجة ي پيامبر در از خطبه -)2(
  .تاريخ عمر بن الخطابابن جوزي، : براي آگاهي بيشتر رك -)3(
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A 13A i�&| 2 z�?,2 1 2 2 Pg�A 2 2 ��3 2 "+,2 12 �,1 �<T1 1 "���1. "	U��$A 2 2 2 2 ��2 �/g	��122 2 "���A . i"�11 ��	�,2 12 2 i��($2 .2 2 Pg�$A 2 2 2 
��3 2 �2�3 �,��<3 2 3 2 z�?�2 1 2 1 i�C!G| 32 ��$3 22 P5+�<3 2 23 �8j2 A "���1. �?��1 . %�CGA!A 3 1 3 "�11«.  

)��	�� K�f& i���6�� ���e�� *, >G�;5�� S�$G(  
ها و  گونه افرادي بود كه ملت ها و در پرتو زمامداري اين ي چنين انسان در سايه

اي از ديـن،    بهـره  بـه –هاي تحت ستم در زمان قـديم      حتي ملت  –جوامع مختلف   
ها در ساختن جهاني جديد، شريك  علم، تهذيب و حكومت دست يابند و با عرب

ها نيز برتري يافتند، و از بين آنان امامـاني       شوند، حتي افراد زيادي از آنان از عرب       
ها بونـد، بلكـه بـر     در جمع فقيهان و محدثان ظهور كردند كه نه تنها سر تاج عرب           

  :گويد  داشتند، تا آنجا كه ابن خلدون ميساير مسلمانان سروري
شگفت اينجاست كه در اسالم اكثر حامالن علم، اعم از علوم شرعي و علـوم              «

ها هستند، به جز شماري اندك و اگـر بـر فـرض هـم از لحـاظ نـسب                  عقلي، عجم 
ايـن در حـالي اسـت كـه         . عرب هستند، از لحاظ زبان، تربيت و استادان، عجم اند         

هاي اسالمي در     در دوره . ست و صاحب شريعت نيز عرب است      اصل آيين عربي ا   
ها رهبران، فرمانروايـان، وزيـران و فاضـالني ظهـور نمودنـد كـه از نظـر                    بين عجم 

فضيلت، جوانمردي، نبوغ، دين و عمل، ستارگان زمين، نجيبان انسانيت و حسنات            
  .)1(»داند جهان بودند و تعدادشان را نيز جز خدا كسي نمي

اين . سان داراي جسم و روح، قلب و عقل و عواطف و جوارح است            چهارم؛ ان 
يابد، مگر ايـن   انسان به سعادت، موفقيت، رشد و ترقي موزون و متعادل دست نمي  

كه تمـام قـواي موجـود در وجـودش رشـدي هماهنـگ و متناسـب و در خـور و                      
خوراك مناسب داشته باشد، هرگز ممكن نيست تمدني صـالح تحقـق يابـد، مگـر       

 كه فضايي ديني، اخالقي، فكري و طبيعي پديد آيد كه انسان بتواند با سهولت اين
تمام به كمال انساني خويش دست يابد، تجربه ثابـت كـرده كـه ايـن مهـم فـراهم                    

ي زمام تمدن به دست افرادي باشـد          مگر اين كه رهبري زندگي و اداره      شود،    نمي
يني و اخالقي الگوهـايي كامـل   كه به روح و ماده ايمان داشته باشند، در زندگي د     

                                           
  .499، ص مقدمهابن خلدون، : رك -)1(
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بـديهي  . هايي صحيح و مفيـد داشـته باشـند       باشند و خردهايي سالم و متين و دانش       
شان كاستي و نقـص وجـود داشـته باشـد، ايـن نقـص بـه         است اگر عقيده يا تربيت    

گردد و در مظاهر متعدد و اشكال گوناگون پررنگ و درشت بروز  شان برمي تمدن
م امـور را بـه دسـت گيرنـد كـه جـز پرسـتش ماديـات و                 كند، اگر گروهي زما     مي
ها و منافع محسوس هم و غمي ندارند و جز به اين زندگي و آنچه محـسوس            لذت

است به چيزي ديگران ايمان ندارند، مسلّم است كه طبيعت، مبادي و تمايالت آن         
گذارد و تمدن مزبـور را بـه رنـگ و قالـب               گيري تمدن تأثير مي     در وضع و شكل   

يابـد و     آورند، اينجاسـت كـه ابعـادي از زنـدگي انـسان تكامـل مـي                  درمي خويش
  .شود تر مختل مي ابعادي مهم

 آهن و گلولـه     از يك سو چنين تمدني در زمينه ي گچ و آجر، ورق و پارچه،             
ترقي و پيشرفت نموده و در ميان جنگ و آدمكشي، محافل سياسي و مجالس لهو               

ز سوي ديگر از لحـاظ قلـب و روح ارتبـاط    و فحشا به پيشرفت نازل شده است و ا   
زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر با برادر و دوست بـا دوسـت، تُهـي شـده و مـرده                      

ي جسمي ضخيم و آماسـيده شـده كـه هيبـت و زيبـايي اش       است و تمدن به منزله   
نالـد و از لحـاظ    ها مـي  كند و در قلبش از دردها و رنج    ميها را به خود خيره        چشم

  .ها در عذاب است  از انحرافات و پريشانيمت سالبهبودي و
اگر گروهي زمام امور را به دست گيرند كه ماديات را زير پا گذارنـد و ابعـاد                 
مــادي را ناديــده گيرنــد و جــز روح و مــاوراء حــس و طبيعــت بــه چيــزي ديگــر  

شـود    نيانديشند و با زندگي به ستيز درآيند، شادابي زندگي به پژمردگي تبديل مي            
شـوند؛ مـردم نيـز بـا تأسـي از چنـين             هاي انساني به نابودي كشيده مـي        وانمنديو ت 

ها را بـر زنـدگي شـهري و تجـرد را بـر زنـدگي                 ها و خلوتگاه    قيادتي فرار به بيابان   
ي جـسم و تقويـت روح و          دهنـد و بـه قـصد تـضعيف سـلطه            زناشويي ترجيح مـي   

هـت انتقـال از قلمـرو    پردازنـد و در نتيجـه ج      هـا و اجـسادشان مـي        ي انـدام    شكنجه
ماديات به اقليم ارواح و دست يافتن به كماالت مورد نظرشان مرگ را بر زندگي               

  .توان به كمال رسيد ي آنان در جهان مادي نمي دهند؛ زيرا در انديشه ترجيح مي
پيامد اين تفكر اين است كه تمدن فرو خواهد پاشيد و نظـام زنـدگي مختـل و              

هند شد، اما از آنجايي كه اين شيوه با فطرت در تـضاد             شهرها به ويرانه تبديل خوا    
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شورد و بـا مـاديتي حيـواني كـه هـيچ              آن مي گذرت كه فطرت بر     است ديري نمي  
گيرد و بدين طريق انسانيت  سازگاري با روحانيت و اخالق ندارد، از وي انتقام مي 

د، يـا   شو  گردد و بهيميت و بربريت و انسانيتِ مسخ شده جايگزينش مي            وارونه مي 
اين كه بر اين گروه عزت نشين، جماعتي مادي و توانمند غلبـه خواهنـد كـرد، بـه      

اي كه دارنـد از مقاومـت، عـاجز و تـسليم              اي كه آنها به خاطر ضعف طبيعي        گونه
هايي كه در زنـدگي بـا    گردند و يا اين كه بدون رويارويي به سبب چالش        آنها مي 

نماينـد و امـور     و رجال آن دراز مـي آنها روبرو هستند، دست كمك به سوي ماده     
كنند، اينجاست  سياسي را به آنها واگذار و خود به عبادات و مراسم ديني اكتفا مي

شود و روحانيت و اخالق مضمحل و سايه اش كم كم     كه دين از سياست جدا مي     
دهد؛  ي بشري و حيات علمي آن از دست مي  شود و قدرتش را در جامعه       جمع مي 

ي علمي فاقد هرگونه تأثير در زنـدگي   هايتاً به شبح و خيالي يا نظريه  به نحوي كه ن   
  .شود گردد و زندگي به ماديات محض منتهي مي تبديل مي
هايي كه اغلب قيادت همنوعان خود را به عهـده گرفتـه انـد، خيلـي كـم           گروه

به همين جهت بوده كه تمدن همواره بـين  . بوده اند كه اين كمبود را نداشته باشند     
  .يا با ماديت و بهيميت و يا با روحانيت و رهبانيت: اين دو قطب بوده
 داراي اين امتيـاز بودنـد كـه جـامع ديـن، اخـالق، قـدرت و                  �ياران پيامبر   

سياست بودند و در زمامداري جهان، انسانيت در وجودشـان بـه تمـام معنـا شـامل                  
اهم آمده بود كـه بـه   تمام ابعاد و جوانب مختلف نمايان بود، اين امكان برايشان فر   

انگيزي كه كمتر براي انسان اتفاق        بركت تربيت اخالقي، روح بلند، تعادل شگفت      
افتد، و جمع صالح روح و جسم و آمادگي مادي كامـل و عقـل وافـر، جوامـع                   مي

  .بشري را به اهداف متعالي روحي، اخالقي و مادي سوقي دهند
  

  ي يك تمدن صالح دوران خالفت راشده، نمونه
تر، زيبـاتر و شـكوفاتر        اي را كامل    ن چنينب ود كه در ادوار تاريخ هيچ دوره        اي

در تمام ابعاد از اين دوره سراغ نداريم، دوران خالفت راشده، دورانـي اسـت كـه                
قدرت روح و اخالق، دين و علم و تجهيزات مادي برايت تربيـت انـسان و ظهـور          

د از بزرگتــرين حكــومتي پديــد آمــ. تمــدن صــالح، دســت بــه دســت هــم دادنــد 



    

 

    
  

 

 

        ��189   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

هاي  هاي جهان، و قدرتي سياسي و مادي شكل گرفت كه از تمام قدرت          حكومت
هاي واالي اخالقي برآن حاكم بود و در زندگي مردم و             آن زمان برتر بود، آرمان    

سيستم حكومتي معيارهاي فضيلت و اخالق مـورد توجـه قـرار داشـت، اخـالق و                 
د و شكوفايي بود، بـه هـر ميزانـي    فضيلت همزمان با صنعت و تجارت دل حال رش       

هاي روحي و اخالقـي   ي فتوحات گسترده مي شد به همان ميزان پيشرفت   كه دامنه 
يافت، از اين رو بود كه جنايات به حداقل رسيد و جرايم به نسبت               نيز گسترش مي  

وسعت مملكت و تعداد شهروندان و وجود عوامل و مقتـضيانش بـه نـدرت اتفـاق      
  .اد با يكديگر افراد با جماعت و جماعت با افراد نيكو بودافتاد، ارتباط افر

ي  اي بود كامل كه انسان دوباره هرگز نظيرش را نديد و حتـي در فرضـيه     دوره
  .اي شكوفاتر از آن خطور ننمود خيالبافان هم مرحله

بديهي است كه اين دوران طاليي با سيرت و مـنش افـرادي تحقـق يافـت كـه                
عقيـده،  . رفته بودند و بر تمـدن اشـراف و نظـارت داشـتند            زمام امور را به دست گ     

شان برگزيده بودند، نيـز در تحقـق ايـن     تربيت و روشي كه در حكومت و سياست      
آنـان ديـن و اخالقـي واال داشـتند و در هـر مكـاني كـه قـدم                    . مقوله نقش داشـت   

 گذاشتند، پاكدامن، امين، كرنشگر و فروتن بودند؛ چه در هنگـام زمامـداري و       مي
يكي از بزرگان روم سپاه مسلمانان را اينگونه توصـيف     . چه در هنگام فرمانبرداري   

�$� «: كــرده اســت	������ @$�����<$ 8�N	��� @'��,'<$ G��N/�� @'�'6��<$ P����� @'���'+< ���N�#
�N/�� @'UD�/f<$ �9/��� �( @'N/<$«)1(  

امـر  كنند،    گيرند، به عهدشان وفا مي      دارند، روزها روزه مي     ها را زنده مي     شب«
  .»كنند نمايند و انصاف را در بين يكديگر اجرا مي به معروف و نهي از منكر مي

���I�u �Nf «: ديگري گفته است   *�, @'�&��< ) iP������ @��5jG iG��N/��� @��C�, ��j
"��( �'
�< �fL �'�G�L �� ��( @'�+< iHI�� )# @'��8< )$ ��g�«)2(.  

                                           

  .لسةروايت احمد بن مردوان المالكي در كتاب المجا -)1(
  .53، ص 7البدايه و النهايه، ج  -)2(
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ــده « ــسواران روز و زن ــا   شه ــز ب ــد، ج ــب ان ــزي  داران ش ــت چي ــت قيم  پرداخ
شوند و كساني را كـه بـا آنـان سـرِ جنـگ             خورند، سالم بر يكديگر وارد نمي       نمي

  .»كنند كن مي دارند، ريشه
5�$���N «: سومي گفته اسـت   <$ P�5/�� @'h�<�< i@��C�U, G��N/�� ���!$ @��5j�, P����� ���!�

 �N
�'�D! ��� I�( ���� iz�/( "��N, ��� �g<8�L z����E %{8L '� i�/+�� @'U+g<$ @B�+����
�&?��$«)1(.  
هـا را راسـت    تراشـند و كمـان   داران شب و شهسواران روزند، تيـر را مـي         زنده«
گردانند، چنان به تالوت و ذكر مـشغولند كـه اگـر در جمـع آنـان بـا همنـشين                    مي

  .»شنود خويش سخن بگويي، سخنت را نمي
سپاهيان اسالم تاج و تخت كسري را كه صـدها هـزار دينـار ارزش داشـت بـه               

گيرد و هـيچكس بـه طمـع بـه            گيرند، اما مورد هيچ دستبردي قرار نمي        غنيمت مي 
 اميــر نيــز آن را نــزد خليفــه ،ســپارند افتــد و آن را بــه اميــر مــي آوردن نمــي چنــگ
  .)F �?j �$T! �<?�� @#«)2�d�/«: گويد فرستد، خليفه از تعجب مي مي
  .»ري هستندهاي درستكا كساني كه اين چيز را رساندند، قطعاً انسان«
  

  تأثيرات رهبري اسالم در زندگي عمومي
ــد    ــروان محم ــته از پي ــن دس ــايه ي    �اي ــشريت در س ــه ب ــد ك ــت دارن  لياق

هـايي اسـتوار و هـدفي صـحيح و مـسيري       شان به سعادت برسد و بـا گـام     حكومت
زيبد كه در دوران اين رهبري        شان حركت كند، جهان را مي       درست تحت رهبري  
د، سرسبز شود و زمين نيز به نوبـه اش بـه خـود ببالـد؛ زيـرا             آباد گردد، آرامش ياب   

آنان بهترين و متوليان و حافظان گيتي بودند، آنان به زندگي ماننـد قفـسي آهنـين                 
نگريستند كه در تالش شكستنش برآيند، همينطـور زنـدگي را فرصـتي بـراي               نمي

اره هرگز بـه  رفتن دوب دانستند كه با از دست لهو و لعب خوشگذراني و عياشي نمي      
دست نيايد، به اين دليل فرصـت را غنيمـت شـمارند و زمـان را از دسـت ندهنـد،                     

                                           
  .16، ص 7البدايه و النهايه، ج  -)1(
)2(-   
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دانـستند كـه در صـدد         ي عذاب و عقوبت براي خـويش نمـي          همينطور دنيا را مايه   
نگريستند كه    اي پهن شده نمي     خالصي يافتن از آن برآيند، آنان به دنيا چون سفره         

ها، منـابع و بركـات زمـين را نيـز مـالي       نعمتبر سر آن خود را به هالكت رسانند،     
  .دانستند كه در تصرف آن يكديگر را به قتل رسانند صاحب نمي بي

كردنـد كـه در صـيدش بـا      هاي ضعيف را مانند شكاري تـصور نمـي          آنان ملت 
دانستند كه بـا      يكديگر به رقابت بپردازند، بلكه زندگي را نعمتي از جانب خدا مي           

جـستند و از ايـن طريـق بـه كمـاالت              روردگارشان تقرب مي  گيري از آن به پ      بهره
يافتند، همينطور زندگي را تنها فرصتي براي  انساني كه برايشان مقدر بود دست مي    

  .دانستند جهاد و عمل مي
  :فرمايد خداوند متعال مي

�“ Ï% ©!$# t,n= y{ |N öθyϑ ø9 $# nο 4θu‹ pt ø: $# uρ öΝ ä.uθè= ö7 u‹ Ï9 ö/ä3•ƒr& ß|¡ômr& WξuΚ tã� ]����� :n[.  

خداوند ذاتي است كه مـوت و حيـا را پديـد آورد، تـا شـما را بيازمايـد كـه                      «
  .»تان، كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود كدام

�$̄Ρ Î) $oΨ ù= yèy_ $tΒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{ $# ZπoΨƒÎ— $oλ°; óΟèδ uθè= ö7 oΨ Ï9 öΝ åκš‰r& ß|¡ômr& Wξyϑ tã ∩∠∪� 
]`Na�� :][.  

ينت آن قرار داديم، تا ايشان را بيازماييم كه ي چيزهاي روي زمين را ز ما همه«
  .»دهد كدام يك كار نيكوتر انجام مي

دانستند كه آنان را در آن جانشين كرده است،     آنان اين جهان را ملك خدا مي      
ي خـويش در زمـين        البته نخست از اين نظر كه خداوند در اصـل انـسان را خليفـه              

  :تعيين نمود

�’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπx5‹ Î= yz� ]J�+5�� :[Y[.  

  .»دهم من در زمين جانشيني قرار مي«

�uθèδ “ Ï% ©!$# šYn= y{ Νä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑ y_� ]J�+5�� :n�[.  

  .»خداوند ذاتي است كه تمام آنچه را در زمين است براي شما آفريد«
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�* ô‰ s)s9 uρ $oΨ øΒ §� x. û Í_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh� y9 ø9 $# Ì� óst7 ø9 $#uρ Νßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ ©Ü9$# 

óΟ ßγ≈ uΖ ù= �Òsùuρ 4’ n?tã 9��ÏV Ÿ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø5 s? ∩∠⊃∪� ]d��C^� :]Y[.  

ما آدميزادگان را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا حمـل كـرديم و          «
فريـدگان خـود   شان داديم و بر بـسياري از آ        از چيزهاي پاكيزه و خوشمزده روزي     

  .»شان داديم برتري
و ثانياً از اين نظر كه وي انساني است كه در برابـر حكـم الهـي تـسليم شـده و                      

  :خداوند نيز او را در زمين جانشين خود كرده و زمينيان را به وي سپرده است

�y‰ tãuρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζ x5 Î= ø⇐ tG ó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 

$yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% £uΖ Åj3uΚ ã‹s9 uρ öΝçλm; ãΝ åκ s]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4 |Ós? ö‘ $# öΝçλm; 

Ν åκ̈] s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ ÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& 4  Í_tΡρß‰ ç6÷ètƒ Ÿω šχθä. Î�ô³ ç„ ’ Î1 $\↔ ø‹ x©� ]G'/�� :pp[.  

ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند وعـده         خداوند به كساني از شما كه       «
در زمين خواهد كرد، همانگونـه كـه        ] پيشينيان[دهد كه قطعاً آنان را جايگزين         مي

همچنـين آيـين    . قبـل از خـود كـرده اسـت        ] باغيـان [را جايگزين   ] دادگر[پيشينيان  
ز خـوف  و ني. پسندد حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت ايشان را كه براي آنان مي 

پرستند و چيزي را با من  سازد، مرا مي و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي
  .»دهند شريك قرار نمي

خداوند متعال حق استفاده از بركات زمين را بدون اسراف و ولخرجي به آنان              
  :عنايت فرمود

�šYn= y{ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑ y_� ]J�+5�� :n�[.  

�(#θè= à2uρ (#θç/ u�õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ� ô£ è@ 4 …çµ̄Ρ Î) Ÿω 0= Ït ä† tÏùÎ� ô£ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪� ]���(F� :[X[.  

� ö≅ è% ôtΒ tΠ §� ym sπoΨƒÎ— «!$# û ÉL©9 $# ylt� ÷z r& Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9 $#uρ zÏΒ É−ø—Ìh�9 $# 4 ö≅ è% }‘Ïδ 
tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u ’Îû Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ|ÁÏ9% s{ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$#� ]���(F� :[n[.  

هـاي بـشري را بـه آنـان      هاي روي زمـين و دسـته       خداوند متعال مسؤوليت امت   
ها را زيرنظـر گيرنـد و    سپرده و تا آنان حركت و سيرت و اخالق و تمايالت انسان   
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هـا را     گم كرده را به راه بياورند و هر فاسد و فاسق را اصـالح كننـد، كجـي                   هر ره 
ها را پر كنند، انتقام ضعيفان را از قدرتمندان بگيرند، حـق               شكاف راست گردانند، 

مظلومان را از ظالمان بازستانند، عدالت را در زمين برپا كنند و امنيت را در جهـان        
  :حاكم گردانند

�öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «!$$Î/� ] B@���( :XXY[.  

� * $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθä. tÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ u !#y‰ pκ à− ¬!� ]d��/�� :X[p[.  

هاي يك مسلمان را بسيار دقيق، اينگونـه   يك دانشمند مسلمان آلماني، ويژگي    
  :شرح داده است

آموزد   نگرد، بلكه به ما مي      ه جهان نمي  اسالم مانند مسيحيت با عينكي دودي ب      «
كه در ارج گذاردن به زندگي دنياي زياده روي نكنيم و آنگونه كه تمدن معاصـر      
غربي در تجليل دنيا غلو و افراط كرده، ما مرتكب چنين افراطي نشويم، مـسيحيت     

كند و بـرعكس آن غـرب بـه زنـدگي      زندگي دنيا را شديداً مذمت و نكوهش مي    
در عـين  . ورزد كه انسان پرخور و طماع به خوردن عالقمند اسـت           مي چنان اهتمام 

اسـالم بـر خـالف آن بـا         . بلعـد   حالي كه چندان ارزشي بـرايش نـدارد، آن را مـي           
پرسـتد، بلكـه آن را        نگرد، زنـدگي را نمـي       آرامش و احترام خاصي به زندگي مي      

از آن عبور كرد،    ها بايد     داند كه جهت رسيدن به زندگي ابدي انسان         اي مي   مرحله
اي است كه ناگزير انـسان بايـد آن را پـشت سـر                از آنجايي كه زندگي دنيا مرحله     

  .گذارد، نبايد به تحقيرش بپردازد و ارزشش را ناديده گيرد
بنابراين، گذرمان به اين جهان، در اين سفر ضروري است و تقدير الهي چنـين             

واالي خـودش را دارد؛     بوده است، به همين جهت است كه زندگي بشري ارزش           
ي واسطه و ابـزاري بـيش نيـست و بـه ايـن       ولي نبايد فراموش كرد كه دنيا به منزله      

  .دليل ارزشش بيشتر از وسايط و ابزار نخواهد بود
جـز ايـن جهـان ميهنـي     «: گويـد  ي مادي نيست كه مـي  اسالم قايل به اين نظريه  

گيـرد   ندگي را ناديده ميو نه هم قايل به نظريه ي مسيحي است كه ز  » ديگر ندارم 
، بلكه اسالم در بين اين دو نظريه راه ميانه          »اين جهان ميهن من نيست    «: گويد  و مي 
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قرآن ما در دعاها راهنمايي نموده است كـه اينگونـه دعـا             . را در پيش گرفته است    
  :كنيم
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مـان   هـاي پربـار روحـي    تجليل از اين جهان به هـيج وجـه مـانعي در راه تـالش      

بايـد  . نيست، پيشرفت مادي در عين حالي كه هدف نيست، امـري اسـت مطلـوب              
اي   مان براي ايجاد اوضاع و احوال شخصي و اجتماعي بـه گونـه              هاي  تمام كوشش 

بـا اصـلي كـه بيـان شـد،      هاي اخالقي انـسان را مطـابق         باشد كه پيشرفت توانمندي   
  .تضمين كند

اسالم مردم را در هر عملي كوچك يا بـزرگ بـه سـمت تعهـد بـه مـسؤوليت                    
سازد، نظام ديني اسالم هرگز به آنچه انجيل دستور داده است             اخالقي رهنمون مي  

آنچه را به قيصر تعلق دارد به قيصر بدهيد، و آنچه را به خدا تعلق «: دهد اجازه نمي
  .»بدهيددارد به خدا 

اسالم قايل به اين نيست كه نيازها را به نياز اخالقي و نياز عملـي تقـسيم كنـد،                   
جـز حـق و باطـل       . جز انتخاب چيز ديگري وجـود نـدارد؛ انتخـاب حـق يـا باطـل               

فشارد؛   ي سومي وجود ندارد، به همين دليل است كه اسالم بر عمل پاي مي               گزينه
، هر فرد مـسلمان بايـستي خـود را          چون عمل بخشي جدايي ناپذير از اخالق است       

ي حـق و   كند مـسؤول بدانـد و بـراي اقامـه     نسبت به محيطي كه در آن زندگي مي      
  :فرمايد قرآن مي. نابودي باطل در هر شرايطي خودش را موظف به جهاد بداند
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شما بهترين امت براي مردمان در نظر گرفته شده ايد كه امر به معروف و نهي «
  .»كنيد و به خداوند ايمان داريد از منكر مي

اين است توجيه اخالقي حركت جهادي و فتوحات نخستين اسـالم و اسـتعمار              
اي از به كاربردن اين تعبير نيست، اسالم نيز نوعي  اسالمي، از يك لحاظ اگر چاره

طلبـي زرانـدوزي و تبعيـضات نـژادي           البته اين نوع استعمار بـا جـاه       . استعمار است 
هاي خوشگذراني، عياشي و دستيابي به زنـدگي مرفـه            كامالً متفاوت است، انگيزه   
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به حساب ساير مردم به هيچ وجـه مجاهـدان نخـستين را بـه ميـادين جنـگ سـوق                     
  .داد نمي

اي جهاني بود كـه   كرد، فراهم نمودن زمينه تنها هدفي كه جهاد آن را دنبال مي 
يك انسان به نحو احسن بتواند در آن به رشد روحي و معنوي خويش دست يابد،             
  .چنانچه به حسب فرامين اسالم، درك فضيلت بايد انسان را وادار به عمل كند

ر بـاب فـضيلت و رذيلـت كـه صـرفاً            اسالم هرگز موافق با تقـسيم افالطـوني د        
ي نظري دارد نيست، بلكـه اسـالم ايـن بيـنش انـسان را كـه فقـط بـه جـدايي                     جنبه

فضيلت و رذيلت از يكديگر اكتفا نمايد و در صدد ارتقـاي حـق و نـابودي باطـل                 
: گويـد  شمارد، بلكه چنانچه اسالم مي نباشد، آن را يك نوع رذيليت و وقاحت مي      

ي گيتـي و    ي شود كه انسان جهـت گـسترش آن در گـسترده           فضيلت زماني احيا م   
تحكيم آن بكوشد و اگر فضيلت را رها كند و براي ياري اش به پا نخيزد، ناگزير                 

  .)1(»فضيلت از بين خواهد رفت
  

  گيري بشر تمدن اسالم و تأثير آن در جهت
پيدايش تمدن اسالمي با روح و مظاهرش و تأسيس حكومت اسالمي با شـكل             

 فصلي نو در تاريخ اديان �ي نخست هجرت محمد   خاص خود در سده   و نظام 
اي جديد در جهان سياست و اجتماع بود؛ با پيـدايش آن جريـان    و اخالق و پديده 

تمدن دگرگون شد و جهان به سمت و سويي جديد روي آورد، هرچنـد همـواره                
آن را تبليـغ  پرداختـه انـد، مبـشران     اين پيامبران بوده اند كه به دعوت اسـالمي مـي   

پرداخته اند، امـا آنگونـه      كرده اند و مخلصان و پاكدالن در راه آن به جهاد مي             مي
كه اين بار توانستند، هيچگاه براي دعوتگرانش اين زمينه فراهم نـشده كـه بتواننـد       
حكومتي بر بنياد و روش دعـوت و سرشـار از مبـاني آن تـشكيل دهنـد و تمـدني                     

هـا و دسـتورات آن        ير دعوت باشد و براساس آموزه     ايجاد كنند كه سراپا تحت تأث     
استوار باشد؛ دعوت و تـالش آن پيـامبران و مبـشران در ايـن راه مـوفقيتي كـه در                  

  .دستان محمد و خلفاي او حاصل شد، هيچگاه نايل نشده بود

                                           
)1(- Mohammad Asad, Leopold, Islam at the Cross Roads, fifth 

edition, p.29 
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فتح و پيروزي بزرگ اسالم براي جاهليت وبالي تازه بود كه نـه در گذشـته بـا              
دانست، شـناخت   دند و نه هم راه رهايي خويش را از آن مي      نظير آن دچار شده بو    

جاهليت از اسالم به عنوان دعوتي ديني و روحي بود كـه ناگهـان بـه صـورت راه                   
نجــات و ســعادت روح و مــاده، حايــت و قــدرت، تمــدن و جامعــه و حكومــت و 

دينـي معقـول و گـوارا و سراسـر بـا حكمـت و شـفافيت در برابـر             . سياست درآمد 
هـا و     ها؛ قانوني الهي و وحيي آسماني در برابـر سـنجش            خياالت و افسانه  خرافات،  

تجربيات بشري؛ تمدني آرماني، محكم و اسـتوار كـه روح تقـوا، عفـت و امانـت                  
برآن حاكم است و اخالق واال در آن بيشتر ارزش دارد تا مال و منال و روح برتر                  

ز يكـديگر برتـري ندارنـد،      از مظاهر پوچ است، مردم باهم برابرند و جز بـه تقـوا ا             
هـا آرام انـد،       ها خاشـع و جـان       ورزند و در نتيجه قلب      مردمان به آخرت اهتمام مي    

كردن اسباب و كاالي زنـدگي رو بـه كـاهش اسـت و از كينـه و                    رقابت در فراهم  
عداوت كاسته است، اينها همه در برابر مدنيتي است جنجال برانگيـزه و مـضطرب           

كنـد، قـوي حـق     ه در آن بزرگ به كوچك ستم مـي    درگير و در شرف نابودي ك     
در فسق و فجور مال و منال و اسباب رفـاه و آسـايش بـا    . كند ضعيف را پايمال مي   
هـاي متـوالي      دنيـا سرشـار از جنـگ      ] تاريخ[كنند، تا جايي كه       يكديگر رقابت مي  

  :است و تمدن براي مردم تبديل به دوزخ شده است
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بديـشان  ) آخـرت (را پيش از عـذاب بزرگتـر        ) دنيا(تر    ما قطعاً عذاب نزديك   «
  .»چشانيم، شايد برگردند مي

كنـد، حـق    حكومتي دادگر پديد آمد كـه در بـين ملـت مـساوات را اجـرا مـي         
آورد كـه از      گيرد، از اخالق مردم چنان حفاظت به عمل مي          وي مي ضعيف را از ق   

ــاموس و خــون  كنــد، كــارگزاران و  شــان مراقبــت مــي دارايــي محــل ســكونت، ن
شان هستند، آن كس كه بيشتر از همه بـه امكانـات زنـدگي                فرماروايان از بهترينان  

اينهـا  . تدسترسي دارد و قدرت بيشتري دارد، از همه بيشتر از آنها رويگـردان اسـ      
همه در مقابل حكومتي است كه ظلم و تعدي در آن فراگير است، رجال سياسي،                
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ي خود دارند و افراد حكومت در حيف و ميل اموال مردم و  خاينت و ظلم را پيشه    
ي   ها با يكـديگر رقابـت دارنـد، بـا ارائـه             هتك عرض و آبرو و ريختن خون انسان       
كننـد، امـرا و فرمانروايـان،         ه و نـابود مـي     چنين الگويي اخالقي، اخالق مردم را تبا      

. شـهات گرسـنه اسـت    شان سـير، امـا ملـت    هاي شان هستند، ستوران و سك    بدترين
  .هايشان پوشيده است، اما مردم برهنه و لخت اند خانه

ديدند و در  مردم در شرايطي قرار گرفتند كه در پذيرفتن اسالم هيچ مانعي نمي
شدند، از سوي ديگر براي تداوم   چالشي دچار نميراه قبول اسالم با هيچ مشكل و 

گـرود، متحمـل    جاهليت هيچ مجوز و دليلي نمي يافتند، يك فرد كه به اسالم مـي          
دهد؛ تازه به خُنكاي يقين، حالوت  شود و يا چيزي را از دست نمي هيچ زياني نمي

ه با  ي عزت است، انصار و ياراني ك        ايمان، عزت اسالم، دولت قدرتمندي كه مايه      
كنند، نفسي مطمئن و آرام و اعتماد به زندگي بعد از  جان و دل خود را فدايش مي

يابد، بدين ترتيب مردم طبق خواست و انتخاب خـويش از اردوي        مرگ دست مي  
تـر    شدند، سرزمين جاهليـت روز بـه روز تنـگ           جاهليت به اردوي اسالم منتقل مي     

يافت، تا اين كه بساط  سترش ميكرد و سايه اش گ شد و اسالم داشت ترقي مي    مي
  .فتنه و فساد برچيده شد و دين از آن خدا گرديد

تأثيرات اين تحول بس چشمگير بود، قبل از اين در زمان غربت اسالم و دولت 
فرسـا و خطرنـاك بـود و انـسان بـه          جاهليت پيمودن راه خدا سخت دشـوار، تـوان        

د، اما اكنـون در محـيط     توانست در محيط جاهلي خدايش را بندگي كن         سختي مي 
تواند نافرماني خدا را انجام دهد، قبل از اين دعـوت بـه سـي                 اسالمي به سختي مي   

موجبات . آتش و جهنم غالب و پيروز بود، اما اينك شكست خورده و ذليل است             
دعوت به . خشم خدا و عصيان وي آشكار و وافر بود، اما اكنون نادر و پنهان است

شد كه بايد به صـورت مخفـي و سـري     رم محسوب ميسوي خدا در زمين خدا ج    
از هـيچ جهتـي بـا      . گرفت، اما اكنون علني، آشكار، آزاد و در امان است           انجام مي 

خطري جدي مواجه نيست و دعوتگران در راه دعوت و عقيده بيم فشار و خفقان                
  :را ندارند
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ترسيديد كه مردم شما را برباينـد، ولـي خـدا شـما را پنـاه و مـاوا داد و بـا                  مي«
  .»معونت و ياري خويش شما را نيرو بخشيد و روزي پاكيزه نصيب شما گردانيد

 از اسـالم اثـر      كـرد و    افكار و سرشـت مردمـان خواسـته و ناخواسـته تغييـر مـي              
پذيرفت؛ درست همانگونه كه معموالً طبيعـت انـسان و نبـات در بهـاران تغييـر                   مي
مبادي اسالم و حقـايقش در      . هاي عاصي و خشك، نرم و قانع شدند         كند، قلب   مي

هـا جـاي گرفـت، ارزش اشـيا در چـشم       ها نفوذ كـرد و در درون انـسان       اعماق دل 
شـان   ول گرديد و معيارهاي جديد جانـشين مردمان تغيير كرد، معيارهاي قديم متح     

شـد كـه محافظـت بـرآن          از اين پس جاهليت حركتي ارتجاعي محسوب مـي        . شد
آمـد كـه    اي عصري و پيشرفته به شمار مي نوعي جمود و كودني بود، اسالم پديده    

شـد،   انتساب به آن و پـذيرفتن مظـاهرش نـوعي هوشـياري و زيركـي شـمرده مـي          
شـد؛ امـا همانگونـه كـه           رفته داشت به اسالم نزديك مي      ها و بلكه جهان رفته      ملت

كنند، جهان نيز حركتش را بـه         ي زمين چرخش زمين را احساس نمي        ساكنان كره 
كرد، اين حركت بـه سـوي اسـالم در فلـسفه و تمـدن و                  سوي اسالم احساس نمي   

نمايانـد و حتـي    درون و وجدانش همين موضوع را مي. خورد شان به چشم مي  دين
اصالحي كه پس از انحطاط مسلمانان به آنر وي آوردند، حـاكي از همـين    جنبش  

  .تأثيرات است
پرستي را خواند، از آن روز به بعد شرك از            ي شرك و بت     اسالم آمد و فاتحه   

شـان    چشم مشركان افتاد و به خاك مذلت كشيده شد، صاحبان شـرك از شـرك              
زدند، ايـن در حـالي بـود كـه           كردند و از اعتراف به آن سرباز مي         اظهار برائت مي  

دادند، پيـروان تمـام       قبل از اين در اظهار شرك و دفاع از آن خود را به كشتن مي              
پرستي و رسوم و عادات شركي خويش را كـه در نظـام      اديان، شرك و مظاهر بت    

اي آن را     كوشيدند به گونـه     كردند و مي    شان وجود داشت توجيه و تأويل مي        ديني
د كه هرچه بيشتر با توحيد اسالمي قرابت و همگوني حاصل           بازگويند و شرح دهن   

  .كند
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  :گويد استاد احمد امين مي
هايي پديد آمد كه در آن تأثير اسالم نمايان بود؛ مثالً  در بين مسيحيان گرايش  «

ــرن دوم و ســوم هجــري در    ــي در دو ق ــيالدي يعن ــرن هــشتم م  )1(»ســپتيمانيا«در ق
)Septimania (    كرد و    عتراف در برابر كشيش را رد مي      حركتي ظهور كرد كه ا

كـرد كـه جهـت مغفـرت          براي كشيش هيچ حقي قايل نبود و مردم را دعوت مـي           
شان فقط به خداي يكتا رجوع كنند، طبيعي است از آنجايي كـه در اسـالم       گناهان

  .»احبار و كشيش وجود ندارد، اعترافي هم وجود ندارد
هاي ديني ظهور كرد، در   تمثالهمينطور حركتي ديگر جهت نابودي تصاوير و

قرن هشتم و نهم ميالدي يا سوم و چهارم هجري، مذهبي مسيحي پديـد آمـد كـه                  
  .كرد ها را شديداً رد مي تجليل از تصاوير و تمثال

 م دستوري صادر كـرد كـه براسـاس آن           729لويي سوم، امپراتور روم در سال       
 دسـتور ديگـري صـادر كـرد     730ها ممنوع بود، در سال   ل  تجليل از تصاوير و تمثا    

نمود، كنستانتين پـنجم و لـويي چهـارم نيـز             كه چنين عملي را شرك محسوب مي      
  .دستورات مشابهي صادر كردند

طريك  دوم و سوم و جرمانيوس، پ      )2( اين در حالي بود كه پاپ گريگوري       البته
  .بودندها و تصاوير   از تأييدكنندگان پرستش تمثال)3(قسطنطنيه و امپراتريس ايران
هايي شديد به وقوع پيوست كه در اين كتاب جاي بيـان              در بين دو گروه تنش    

هـاي   جزئيات آن نيست، نتيجه اين كه برخي از مورخان بر اين باورند كه حركـت      
: گويـد  ها از اسالم اثر پذيرفته بودند، مورخـان مـي     تحريم پرستش تصاوير و تمثال    

                                           
  .استاني قديمي در جنوب غربي فرانسه واقع در سواحل مديترانه -)1(
 م مقام 731 م تا 715هاي مسيحي بوده است، گريگوري دوم از  نام شماري زياد از پاپ -)2(

پاپي داشت، گفتني  م مقام 741 م تا 731گريگوري سوم از سال . دار بود پاپي را عهده
ي فرانسوي آن گرگوار  است كه مرحوم محمد معين ضبط عنوان فوق را با ارجاع به ريشه

  .)ن.د. (دانسته است
وي به سبب )  م802 – 792(و )  م790 – 780(ي امپراتوري روم شرقي  ايران، ملكه -)3(

 م در 803ال فداكاري در راه اعتقاد خويش به ارتودوكس شهرت داشته است، ايران به س
  .)ن. د. (تبعيد درگذشت
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 هـ به اين    213 م حدود    838 سال   كه در  ()1(اسقف تورن ) Claadius(كالديوس  
كشيد و در دوران اسقفي  ها را به آتش مي     ها و تمثال    كسي كه صليب  ) مقام رسيده 

نمود، خود در انـدلس اسـالمي بـه دنيـا آمـد، تنفـر        خويش پرستش آنها را منع مي    
 بخـاري و مـسلم از حـضرت         .ها نيـز روشـن اسـت         تصاوير و تمثال   اسالم نسبت به  

  :ده اند روايت كر�عايشه 
اي كـه در آن       هـا پـرده     ي يكي از خانـه       از سفر برگشت، بر دريچه     �پيامبر  «

 برآن پـرده افتـاد چهـره اش         �تصاوير بود پوشانده شده بود، چون چشم پيامبر         
در روز قيامت كساني بيش از      ! اي عايشه : دگرگون شد و آن را پاره كرد و فرمود        

كننـد، حـضرت      دا شبيه درست مي   بينند كه براي مخلوق خ      ي مردم عذاب مي     همه
پـرده را قطعـه قطعـه نمـوديم و يكـي دو تـا بالـشت از آن درسـت         : عايـشه فرمـود  

  .احاديث در اين مودر به كثرت وجود دارد. »كرديم
ي تثليث را نزديك بـه         ظهور كردند كه عقيده    )2(همينطور گروهي از مسيحيان   

  .)3(»كردند نكار ميكردند و الوهيت حضرت مسيح را سخت ا توحيد تشريع مي
كسي كه تاريخ ديني اروپا و تاريخ كليساي مسيحي را مورد مطالعه قرار دهـد               

هاي مصلحان و انقالبيـون عليـه         تواند آثار عقلي اسالم را در گرايش        به وضوح مي  
 با وجود معـايبي  )4(نظام كشيشي حاكم درك نمايد، دعوت بزرگ اصالحي لوتر       

اثرپذيري از اسالم و عقايد اسالمي بود، مؤرخان بـه          كه داشت، بارزترين نمونه از      
  .اين موضوع اعتراف دارند

                                           
  .)ن. د. ( م1866شهري در ايتاليا، پايتخت قديم ساروني، و بعد پايتخت ايتاليا تا سال  -)1(
)2(- Haine's Christianity of Islam in Spain p. 116 

  .164 – 65، ص 1ضحي اإلسالم، ج  -)3(
زاده بود، بعد به  وي دهقان)  م1546 – م 1483(طلب مذهبي آلماني  مارتلين لوتر، اصالح -)4(

ي دانشگاه در فورت شد، لوتر باني آيين جديد  مقام كشيشي رسيد و سپس استاد فلسفه
پروتستان در دين مسيح است، لوتر با پاپ و كشيشاني كه از مردم اعتراف و پول 

رجمه گرفتند، به مخالفت برخاست و برخالف دستور پاپ انجيل را به زبان آلماني ت مي
گويند، آيين لوتر بيشتر در آلمان و اتريش رايج  پيروان او را پروتستان يا لوتري مي. كرد
  .)ن. د. (است
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هـا و قـوانين       همينطور تأثير تفكر اسالمي و شريعت اسالمي رادر اخـالق ملـت           
 در )1(پرســت بعــد از فتوحــات اســالمي  موجــود در اروپــاي مــسيحي و هنــد بــت 

ل مـساوات بـين   هاي توحيدي، احتـرام بـه زن و حقـوق آن، پـذيرفتن اصـ           گرايش
طبقات مختلف بشري كه از امتيازات اسالم و شريعت غراي آن است، به وضـوح               

  .توان مشاهده كرد مي
و سفير سابق هند در مـصر كـه از تـأثير            ) K.m.panikkar(پژوهشگر هندي   

كنـد    هـاي آنهـا صـحبت مـي         ي توحيد اسالمي در تفكر ملـت هنـد و آيـين             عقيده
  :گويد مي
ي اسالمي شـديداً عميـق        ثير اسالم در آيين هند در دوره      كامالً روشن است تأ   «

ي پرستش خداوند در بين هندوها مرهون اسالم اسـت، رهبـران        بوده است، انديشه  
خواندنـد،    هاي مختلف مي    شان را به نام     ديني و فكري در اين عصر اگرچه خدايان       
 خدا يكـي    كردند كه   خواندند، و تصريح مي     مردم را به پرستش خداوند نيز فرا مي       

ايـن  .. شود  است، تنها او مستحق پرستش است و سعادت و نجات از او خواسته مي             
ي اسـالمي در هنـد ظهـور كردنـد،            هايي كه در دوره     ها و آيين    تأثيرات در دعوت  

  .)2(»، و دعوت كبيره)Bhagti(واضح است، مانند آيين 
 )of India Discovery( نخست وزير سـابق هنـد در كتـاب    )3(جواهر لعل نهرو

  :گويد مي
ورود مجاهدان از شمال غـرب هنـد و دخـول اسـالم اهميتـي فـوق العـاده در                «

ي   ي هندي به اوج رسيده بود، تقسيم نژادي، طبقه          در جامعه تاريخ هند دارد، فساد     

                                           
)1(- Haine's Christianity of Islam in Spain, p.116 

)2(- Asurvey of Indian History p.192 

اي از اشراف  ادهسياستمدار هندي، در خانو)  م1964 – 1889(پانديت جواهل لعل نهرو  -)3(
هاي هاروارد و كمبريج انگلستان به  آباد به دنيا آمد، نهرو در دانشگاه برهمن هند در اهللا

تحصيل علم حقوق پرداخت، وي پس از بازگشت به ميهن در سلك مردم مبارز درآمد و 
ه  ب1929در سال . نهرو چند بار به جرم فعاليت سياسي به زندان رفت. با گاندي نيز آشنا شد

 م نخست وزير 1946پس از استقالل هند، وي در سال . رياست حزب كنگره انتخاب شد
  .)ن.د. ( م در حالي كه هنوز نخست وزير بود، درگذشت1964هندوستان شد، وي در سال 
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ي اخـوت     نظريـه . زيـست، نمايـان بـود       پليد و انزوا از جهـاني كـه هنـد در آن مـي             
 آن باور داشتند و در پرتو آن زندگي را به سـر             اسالمي و مساواتي كه مسلمانان به     

ي  كردند، در اذهان هندوها تأثير عميقي به جاي گذاشـت، كـساني كـه جامعـه       مي
هندي آنان را از مساوات و حقوق انساني محروم كرده بود، بيـشتر تـأثير اسـالم را          

  .»پذيرفته بودند
اسـالم  تمـدن هنـد و   در كتاب ) n.c. Mehta(ي فاضل معاصر  نويسنده

)Indian civilization and Islam (گويد مي:  
هايي كه  اسالم بر سرزمين هند مشعلي از نور به ارمغان آورد كه با آن تاريكي            «

هاي قديم رو بـه   زندگي انساني را پوشانده بود، از بين رفت؛ در شرايطي كه تمدن 
ه بـود،  فروپاشي بود و اهداف واالي انساني فقط به صورت عقايدي نظري درآمـد  

ي   تر از آن چيزي بـود كـه در دايـره            فتوحات اسالم در عالم افكار به مراتب وسيع       
بـا  ) هنـد (سياست تحقق يافت، از بخت بد بود كه تـاريخ اسـالم در ايـن سـرزمين            

ي خفـا مانـد و    حكومت گره خورده بود؛ بـه همـين دليـل حقـايق اسـالم در پـرده            
  .»رديدهاي آن از انظار مخفي گ ها و برتري زيبايي

هــايي كــه در انــي جهــان وجــود دارد،  هــيچ ديــن و تمــدني از اديــان و تمــدن
  .تواند ادعا كند كه وي از اسالم و مسلمانان كم و زياد اثر نپذيرفته است نمي
)Robert Briffault ( ــاب ) the making of humanity(در كت
  :گويد مي
فتـه، قطعـاً اسـالم و       در هركدام از جوانبي كه اروپا در آن به پيشرفت دست يا           «

  .)1(»تمدن اسالمي در آن داراي تأثيري عميق و مهم است
  :گويد در جايي ديگر مي

نبود كه زندگي را    ) هاست  علومي كه مرهون خدمات عرب    (تنها علوم طبيعي    «
ي نخـستينش بـر اروپـا     به اروپا بازگرداند، بلكه تمدن اسالمي از آن روز كه اشـعه         

  .)2(»ثيرات بزرگ و گوناگوني به جاي گذاشتتابيد، در زندگي اروپا تأ

                                           
)1(- p.190 

)2(- p.202 
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يافت و جوامع بشري از رهبـري گروهـي كـه             اگر مسايل به اين نحو تداوم مي      
مند شوند، كمان بـه كمانـدار سـپرده شـود و      شان خلق شده اند، بهره    براي پيشوايي 

حركت درآيد، نـاگزير جهـان بـشري، تـاريخي           هرچيزي طبق روال طبيعي اش به     
امـان انـسان      هـاي بـي     ها و رنـج     خوانيم كه حاكي از مصيبت      اكنون مي غير از آنچه    

است، خواهد داشت و به تاريخي زيبا كه هر چشمي را روشن كند و همگان را به               
غبطه وا دارد، دست خواهند يافت، اما تقدير بر خالف اين جريـان رقـم خـورد و                  

  .انحطاط مسلمانان آغاز شد
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  فصل دوم
  انحطاط در زندگي اسالمي

  

  حد فاصل دو عصر
شـود دقيقـاً برايـشان وقتـي را           دو مورد هستند كه نمي    : گويد  يكي از اديبان مي   

ايـن دو   .  انحطـاط در زنـدگي ملـت       -2.  خواب در زندگي فرد    -1درنظر گرفت؛   
  .شوند كه تحقق و غلبه يابند مورد درك مي

شـي  ها اين سخن قرين به صواب است، اما انحطـاط و فروپا             در مورد اكثر امت   
هاي ديگـر بـود، اگـر         تر از امت    تر و نمايان    در زندگي امت اسالم به مراتب واضح      

خواسته باشيم روي حد فاصل عروج و زوال انگشت بگـذاريم، قطعـاً روي خطـي      
كنـد   تاريخي كه خالفت راشده را از ملوكيت عربي يا سلطنت مسلمانان جـدا مـي       

  .انگشت خواهيم گذارد
  

  منگاهي به عوامل خيزش اسال
زمام رهبري اسالمي و بتالبع رهبري جهان به دست افرادي بود كه هركـدام در   
نوع خود از نظر ايمان و عقيده، عمل و اخالق، تربيـت و تزكيـه، كمـال و اعتـدال        

  . بودند�اي بزگر از معجزات محمد  معجزه... و
 آنان را كامالً ساخته و در قالـب اسـالم ريختـه بـود، آنـان بـه         �رسول خدا   

هـا و     هـا و رغبـت      اي در آمده بودند كه جز از نظر جـسم در اميـال و كـشش                 هگون
شان را بـا ذره       ي خود نداشتند، اگر كسي زندگي       ها هيچ شباهتي با گذشته      خواسته

شان مـوردي از جاهليـت كـه منـافي بـا          كرد، در سيرت و اخالق      بين موشكافي مي  
م بـه صـورت انـسان    يافـت و اگـر اسـال      روح اسالم و شخصيت اسالمي باشد، نمي      

كـرد، همانگونـه كـه قـبالً بيـان       آمد، ناگزير به شكل يكي از آنان ظهور مـي       درمي
هايي كامل از جمع دين و دنيا بودند، از يك سو اماماني بودنـد      كرديم، آنان نمونه  
گزاردند و از آن سو قـضاياني بودنـد كـه در دعـاوي مـردم بـا        كه با مردم نماز مي   
هـاي مـسلمانان،    مودند، امانتداراني بودند بر اموال و دارايـي ن عدل و علم قاوت مي 
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 فرماندهي سپاهيان و رموز جنگ و جهاد و امرايي بودند           هاني بودند جهت    فرمانده
  .كردند كه امور شهرها را شخصاً اداره و حدود الهي را اجار مي

 هريكي از آنان در يك آن متقي و پرهيزكار، مجاهد و قهرمان، قاضي فهميده             
و فقيه مجتهد، امير با اراده و سياستمدار بـا تجربـه بـود، اطرافيـان خليفـه گروهـي                    

ي نبوت يا مسجد   از اين مدرسه يعني مدرسه     – اگر تعبير درست باشد      –بودند كه   
نبوي فارغ التحصيل شده بودند، همه در يك قالب ريخته شده بودند و همـه يـك     

بودنـد، خليفـه بـا آنـان مـشورت و        روحيه داشتند، از يك نـوع تربيـت برخـوردار           
بست، خليفـه جـز در حـضور آنـان          هايشان را به كار مي      كرد و نظرگاه    كنكاش مي 

گرفت، بـدين ترتيـب روح آنـان در تمـدن، سيـستم       هيچ تصميم مهم و قطعي نمي 
حكومتي، زندگي مـردم، جامعـه و اخـالق شـان جريـان يافـت، تمـام تمـايالت و                 

شـان در آن بـروز      نظر بازتاب يافت و خصوصايت     شان در تمدن مورد     هاي  خواسته
كرد، نه بين روح و ماده تضادي بود و نه بين دين و سياست تنشي، نه دين و دنيا از 
هم جدا بود و نه بين مصالح و اصول درگيري، نه بين اهداف و اخالق كشمكشي                
ــهوات و          ــه در ش ــد و ن ــتيز بودن ــديگر در س ــا يك ــف ب ــات مختل ــه طبق ــود و ن ب

  .ها رقابت وجود داشت نيخوشگذرا
  

  يشرايط رهبري اسالم
ي اين صفات     طلبد، هرچند دامنه    رهبري اسالمي صفات و مختصات دقيقي مي      

خالصه كرد، ايـن  » اجتهاد«و » جهاد«ي  توان آنها را در دو واژه    وسيع است، اما مي   
دو واژه ضمن اين كه خيلي سبك و بسيط هستند، اما بسيار جـامع و داراي معـاني                

  .راوان ندف
  
  جهاد

يـافتن بـه      جهاد عبارت است از صرف تمام توان و نهايت كوشش براي دسـت            
آوردن   ترين نياز يك مسلمان اطاعت از خداوند و بـه دسـت             بزرگترين هدف مهم  

رسـيدن  . شدن در برابر امر اوست      رضايت وي، فروتني در برابر حكم خدا و تسليم        
ار در مقابل هـر مـانعي اسـت، چـه آن            وقفه و دشو    به اين هدف نيازمند جهادي بي     
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هـا و يـا     هـا و هـوس      مانع عقيدتي باشد يا تربيتي، اخالق و اهداف باشد يا خواسـته           
  .خدايان آفاقي وانفسي كه در برابر حكم و عبادت الهي قد علم كرده اند

اگر مسلمانان با چنين مانعي مواجه شد، الزم است جهـت تنفيـذ حكـم خـدا و          
 بر بني نوع انسان به جهاد بپردازد، در چنين مواردي جهاد بـه  اوامر وي در جهان و   

ي الهي و با هدف شفقت و ترحم بر بندگان خدا بايد انجـام پـذيرد؛                  عنوان فريضه 
قـرآن وجـود ايـن    . شود زيرا احياناً اطاعت انفرادي بدون جهاد با مشكل مواجه مي 

  .نامد مي» فتنه«گونه موانع را 
جمادات، نباتات، حيوانات : ن با تمام موجوداتشاز طرفي روشن است كه جها   

  :ها در برابر مشيت و احكام تكويني و قوانين طبيعي خداوند تسليم اند و انسان

�ÿ…ã&s!uρ zΝn= ó™r& tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{ $# uρ $Yã öθsÛ $\δ ö� Ÿ2uρ Ïµø‹ s9 Î) uρ šχθãèy_ö� ãƒ 

∩∇⊂∪� ]@���( B :�[[.  

مين اند از روي اختيار يـا از روي اجبـار در برابـر او     ها و ز    آنان كه در آسمان   «
  .»شوند تسليم اند و به سوي او باز گردانده مي

�óΟ s9r& t� s? Rχ r& ©! $# ß‰ àfó¡o„ … çµs9 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ß§ôϑ ¤±9 $# uρ 
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هـا هـستند و همـه         اي كه تمـام كـساني كـه در آسـمان            اي و ندانسته    آيا نديده «
ها و درختان و جانوران و        ها و كوه    كساني كه در زمين اند، خورشيد و ماه و ستاره         

از مردمان هـم كـه غافـل        ( بسياري   كنند، و   بسياري از مردمان براي خدا سجده مي      
  .»شان حتمي است عذاب) كنند اند و براي خدا سجده نمي

با اين وصف روشن شد كه جهاد مسلمانان صرفاً جهت اجراي شـريعتي اسـت              
ــد و بــه خــاطر اعــالي كلمــة اهللا و اجــراي حكــم  †كــه انبيــاء   آن را آورده ان

 اوست، اين جهاد تـا  خداست، هيچ حكمي جز حكم خدا نيست و همه چيز از آن      
. روز قيامت پيوسته ادامه دارد و داراي انـواع و اقـسامي بيـشمار و نامحـدود اسـت                

هـدف قتـال آن اسـت كـه در     . قتال يكي از آن انواع و چه بسا واالترين آن اسـت         
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ها را به سوي خود بكشند، بـاقي          ها و جان    دنيا دو دشمن مساوي و رقيب كه هوس       
  :نمانند

�öΝèδθè= ÏG≈ s% uρ 4 ®Lym Ÿω tβθä3s? ×πoΨ ÷FÏù tβθä3tƒuρ ßÏe$!$# ¬!� ]J�+5�� :X�[[.  

  .»اي باقي نماند و دين از آن خدا گردد با آنان پيكار كنيد تا فتنه«
از مقتضيات اين جهاد آن است كه انسان نسبت به اسالمي كه بـراي آن جهـاد               

ورزد، آگاهي  يكند و همينطور نسبت به كفر و جاهليتي كه در مقابلش جهاد م مي
از اسالم شناخت درستي داشـته باشـد و كفـر و جاهليـت را نيـز       . كامل داشته باشد  

  .هاي ظاهري آن را نخورد دقيقاً تشخيص دهد و فريب مظاهر و رنگ
گـسلند كـه در       كساني اسالم را حلقه حلقه از هم مي       «:  فرمود �حضرت عمر   

ه الزم نيـست كـه هـر مـسلماني       البتـ » اسالم زيسته اند و از جاهليت شناختي ندارند       
نسبت به كفر و جاهليت و اشكال و انواع آن شناخت دقيق داشته باشد؛ امـا كـسي               
كه رهبري امت اسالم و فرماندهي مسلمانان را در مقابل كفر و جاهليت بـه عهـده             
دارد، حتمــاً بايــد شــناختش از كفــر و الحــاد بــه مراتــب بيــشتر از شــناخت عمــوم  

  .مسلمانان باشد
تـر از آن      طور مسلمانان همواره بايد آهن را بـا آهـن و يـا بـا چيـزي قـوي                  همين

ها پاسخ دهند و جهان كفر را با تمام قدرت و  بكوبند و بادهاي مخالف را با طوفان
ها و اكتشافاتي كه انسان و علم در عصر حاضر  تمام امكانات موجود و با تمام يافته

هـاي رزمـي پاسـخ        يـزات و آمـادگي    به آن دست يافته است، اعم از سـالح و تجه          
  :دهند و در اين مسير هيچ كوتاهي و ناتواني از خود نشان ندهند

�(#ρ‘‰Ïã r&uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ø‹ y⇐ ø9$# šχθç7Ïδ ö� è? ÏµÎ/ 

¨ρß‰ tã «! $# öΝ à2̈ρß‰ tã uρ� ]�U�F� :QY[.  

و از جمله ] مادي و معنوي [توانيد نيروي     تا آنجا كه مي   ] مبارزه با آنان  [جهت  «
من دشـ ] آمادگي و سـاز و بـرگ جنگـي        [هاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان         اسب

  .»خدا و دشمن خويش را بترسانيد
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  اجتهاد
منظورمان از اجتهاد اين است كه فردي كه رهبري مسلمانان را بـه عهـده دارد                

د آمده در زندگي مـسلمانان و       بايد توانايي حل و فصل حوادث و رويدادهاي پدي        
هايي كه در قلمروش وجود دارند و يا در مسايلي كـه        در كل جهان و در بين ملت      

اي منقول    پيوندد، مسايلي كه در مورد آنها فقهي مدون و نظريه           جديداً به وقوع مي   
يا فتاواي تهيه شده، وجود ندارد، داشته باشـد و داراي چنـان شـناختي از اسـالم و                  

رموز شريعت و اصـول و قـوانين اسـالمي و قـدرت اسـتنباط بـه صـورت                   اسرار و   
جمعي باشد كه بتوانـد مـشكل را حـل كنـد و امـت را از مـصيبت              انفرادي يا دسته  
  .نجات دهد

بايد رهبر مسلمان از چنان ذكاوت، نشاط، جديت و دانشي برخوردار باشد كه             
 در هستي خلـق نمـوده و يـا    ها و نيروهايي را كه خداوند بتواند منابع طبيعي سرمايه  

در زمين به وديعه نهاده، جهت مصالح اسالم و مسلمانان بـه كـار گيـرد و نگـذارد                 
هـاي خـويش و اظهـار برتـري در زمـين              پيروان باطل اين منابع را در مسير خواسته       

استفاده كنند، يا اين كه شيطان جهت تحقق اهداف خود و ترويج فـساد در زمـين                
  .آنها را به كار بندد

  
  انتقال امامت از گروهي به گروهي ديگر

متأسفانه و از بخت بد جهان بشري اين مقام مهم را از افرادي به دست گرفتنـد              
كه نه آمادگي الزم را داشتند و نه واجد شـرايطش بودنـد، ه چـون پيـشينيان و نـه                     
چون بسياري از كساني كه همزمان و معاصر آنان بودند، تربيـت دينـي و اخالقـي                 

ي جهـاد در راه اسـالم         ار و ژرفي دريافت كرده بودند و نه هم داراي روحيـه           استو
ي جهـاد در راه اسـالم و    بودند، وانگهي در مسايل ديني و دنيوي از چنـان روحيـه         

قدرت اجتهاد برخوردار نبودند كه بتوانند مسؤوليت خالفـت اسـالمي را بـه دوش     
ي   به استثناي خليفـه  )1(ني عباس    و ب  )1(گيرند، اين حكم شامل تمام خلفاي بني اميه       

  .شود  مي)2(راشد، عمر بن عبدالعزيز
                                           

دان اي اسالمي از خان سلسله) م750 – 660/ ق .  هـ 132 – 40(خلفاي بني اميه يا امويان  -)1(
ق زمام حكومت كشورهاي اسالمي را .  هـ 40بني اميه كه پس از خلفاي راشدين در سال 
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  دن انحرافات در زندگي اسالميپديدآم
هايي پديد آمد كه تا امروز نيز هموار  بدين ترتيب در سد بزرگ اسالم شكاف      

  .نشده است و همينطور در زندگي اسالمي انحرافاتي به وجود آمد
  

  جدايي دين از سياست
ي دين و سياست تحقق يافت، زيرا حكمرانان مزبور از لحاظ دين و     عمالً جداي 

نيـاز باشـند، آنـان        دانش در چنان موقعيتي نبودند كه از ديگر علما و دينـداران بـي             
ند يـا   خواسـت   مستبدانه حكومت و سياست را به خود اختصاص دادند، هر وقت مي           

ور و اهـل تخـصص       فقها و رجال دين به عنوان مـشا        كرد از   شان ايجاب مي    مصالح
گرفتنـد و   كردند، و اغلب آنان را در اجراي مصالح خويش به كار مـي         استفاده مي 
  .كردند نيازي مي خواستند از آنان نافرماني و اظهار بي هر وقت مي

                                                                                                
رسيدن بني اميه روش انتخابي خليفه به انتقال موروثي  پس از به قدرت. به دست گرفتند

قدرت تبديل شد، معاويه بن ابي سفيان نخستين و در عين حال بهترين خليفه در دولت 
نان مروان دوم، به دست ابومسلم خراساني در غرب ايران به قتل اموليان بود، آخرين آ

  .)ن. د. (رسيد
اي از خلفاي اسالمي از فرزندان عباس بن عبدالمطلب  خلفاي بني عباس يا عباسيان سلسله -)1(

 به كمك ايرانيان به 132هستند، بنيانگذار اين سلسله عبداهللا سفاح است كه به سال 
 تن به خالفت 36از خاندان بني عباس . ني به خالفت رسيدفرماندهي ابومسلم خراسا

حكومت كردند، آخرين )  م1358 – 750(ق .  هـ 656ق تا .  هـ 132رسيدند و از سال 
)  م1258 – 1242(ق .  هـ 656ق تا .  هـ 640ي اين سلسله مستعصم بود كه از سال  خليفه

  .)ن. د. (خالفت كرد
 هـ چشم به جهان گشود و از محضر 63 هـ يا 61 به سال عمر بن عبدالعزيز بن مروان -)2(

 م به خالفت رسيد، 717/ ق .  هـ 99دانشمندان آن زمان علم و دانش آموخت، وي به سال 
تكلف بود و طينت و سيرتِ پاكي داشت، مدت خالفتِ او  در زندگي بسيار قانع و بي

 م چشم از جهان فرو بست، 720/ ق .  هـ 101دوس ال و پنج ماه بود، سرانجام وي به سال 
در ميان فرمانروايان بني اميه عمر بن عبدالعزيز تنها كسي بود كه دادگري و انصاف داشت 

انديشيد، بدين جهت به ملت بيشتر توجه  و در حكومت و سياست تنها به آخرت مي
  .)ن. د. (پرداخت ها را مي كرد و حقوق اقليت مي
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زيادي تبديل بـه ملوكيـت   بدترين سياست از كنترل دين بيرون شد و در موارد  
شــان بــود كــه مهــار را بــر ظالمانــه گرديــد، دســت بــه ســان شــتري مــست و خرو

  .جدوگاهش انداخته بودند
برخي از علما و دينداران در برابر خالفت موضـعگيري نمودنـد و از اطـاعتش                

گيري كردند و به مسايل  طرفي در پيش گرفتند و گوشه  سر بر تافتند؛ برخي هم بي     
داد چـشم     شـان رخ مـي      خصوصي خويش مشغول شدند، اينان از آنچه در پيرامون        

گرفتند، چون اميدي به اصالح آن نداشـتند، برخـي هـم از آنچـه در برابـر                   ميفرو  
آمـد سـخت آزرده       شـان برنمـي     گرفـت و كـاري از دسـت         شان انجام مـي     ديدگان
  .كردند شدند و با حسرت و اندوه صرفاً انتقاد مي مي

برخي هم بنابر مصلحت ديني يـا شخـصي كـه داشـتند بـا حكومـت همكـاري                  
از يـك سـو ديـن كـامالً دسـت           . د كه دين از سياست جدا شد      كردند، اينجا بو    مي

پر و بال شد و از سوي ديگر سياست دستش باز و كامالً آزاد و صـاحب        بسته و بي  
اي جـدا را تـشكيل    به اين دليل بود كـه علمـا و دينـداران طبقـه          . امر و نهي گرديد   

طبقـه بـس زيـاد و    ي بين اين دو  و فاصله. اي ديگر را دادند و سردمداران دنيا طبقه   
  .شان حاكم بود بسا اوقات تنش و درگيري در بين

  
  هاي سياسي زمامداران حكومتي گرايش

بسياري از رال حكومتي، حتي خلفا، الگوهاي كاملي در دين و اخالق نبودند،             
اينجـا  . ها و تمايالت جاهلي وجود داشـت        بلكه در وجود برخي از آنان هنوز رگه       

 در حيات عمومي و اجتماعي مـرم سـرايت نمـود و در    بود كه روح و طبيعت آنان 
 كنترل دين و اخالق زايل      شان الگوي مردم شدند،     هاي  اخالق و عادات و گرايش    

شد، محاسبه و نظارت برچيده شد و حركت امر به معروف و نهي از منكر قدرتش 
را از دست داد؛ زيرا نه به قدرتي تكيه داشت و نـه هـم از جانـب حكومـت مـورد          

يت بود، صرفاً افرادي داوطلب كه نه قدرتي داشتند و نه اجراي عقاب و كيفر            حما
  .دادند شان بود، اين مهم را انجام مي در دست

شماري  جاهليت در سرزمين اسالم نفس راحتي كشيد و قد علم كرد، تعداد بي    
هـا و     از مردم به عياشي و خوشگذراني و لهـو و لعـب روي آوردنـد و در شـهوت                  
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 )2(الحيـوان  و كتاب    )1(األغانييداً فرو رفتند، نگاهي گذرا به كتاب        ها شد   لذت
دهد كه چه اشتياق شديدي به هلو و لعب وجود داشته و مردم               از جاحظ، نشان مي   
بـرده انـد، و چـه حـرص و آزي بـر            ها هجوم مي    ها و خوشگذراني    چگونه بر لذت  

  .زندگي دنيا در بسياري از طبقات وجود داشته است
يرت و اخالق پست و بـا فـرورفتن در امـور لغـو و بيهـوده هـيچ امتـي                     با اين س  

 باشد؛ مردم را به خدا †تواند رسالتش را انجام دهد و در دنيا جانشين انبياء  نمي
و آخرت متذكر شود و آنان را به تقوا و ديـن تـشويق كنـد و در اخـالق خـويش                      

ي و آزادي مدت زمـاني      تواند از زندگ    الگوي ديگران باشد، لزوماً چنين امتي نمي      
  .)3(مند گردد طوالني بهره

                                           

ي  رودها و تصانيف خنياگران خلفا، خصوصاً مغنيان دوره كتابي است در باب ساألغاني -)1(
ي احوال خنياگران و شاعران،  خواندند و ترجمه هارون الرشيد و اشعاري كه به آواز مي

ي  نويسنده و اديب سده)  م967 – 897/ ق .  هـ 356 – 284(تأليف ابوالفرج اصفهاني 
. اري و محمد بن جرير طبري بودوي در ادبيات عرب شاگرد ابن دريد، ابن االنب. چهارم
  .)ن. د. ( آثار ديگري نيز از وي برجاي مانده استاألغانيجز 

ي دوم و سوم هجري، تأليف ابوعثمان عمرو بن بحر معروف به  از آثار ادبي معروف سده -)2(
زيست و با بسياري از نويسندگان و مترجمان  وي در بصره مي) ق.  هـ 255 – 260(جاحظ 

كرد، جاحظ از لحاظ شكل  وي به بغداد بسيار سفر مي. ياني آميزش داشتفارسي و سر
ي معروف  وي رياست فرقه. خط و نيكوسخن بود بدقيافه و بدصورت بود، ولي بسيار خوش

ق در بصره چشم از .  هـ 255هاي معتزله را داشت، جاحظ سرانجام به سال  جاحظيه از فرقه
  .)ن. د. (جهان فرو بست

هاي روحي،  ي اسالمي از تمام ويژگي جامعه: ميز و نادرست خواهد بود كه بگوييمآ مبالغه -)3(
اخالقي، حقوقي و شعاير اسالمي و تاريخي خويش تهي گشته و همانند ساير جوامع بشري 

ي مزبور همچنان به خصوصيات  معاصر شده باشد، بلكه واقعيت اين است كه جامعه
 را از اسالم به ارث برده بود، خلفاي راشدين اسالمي خويش پايبند بود، اين خصوصيات

دار كرده بودند و علماي رباني و مبلغين امر به معروف و نهي از منكر  آنها را ژرف و ريشه
ها  اين ويژگي. كه هيچ مكان و زماني از وجود آنان خالي نبوده، مورد توجه قرار دادند

 از تمام جوامع معصر اين زمان برتر بوده ي اسالمي قطعاً نسل به نسل انتقال يافته بود، جامعه
ي  است؛ زيرا اكثر حدود الهي تعطيل نبوده و بيشتر احكام اسالمي نافذ بوده است، جامعه
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]K�cLF� :Qn[.  
اين سنت الهي است كه در مورد پيشينيان جاري بوده است و در سـنت خـدا                 «

  .»دگرگوني نخواهي يافت
  

  شان از اسالم نمايندگي نادرست
دادنـد،    دادند و چه آنچه انجام نمـي        شان چه آنچه انجام مي      آنان در تمام اعمال   

ي خود و سياست خود بودند، نه از طرف اسالم نماينده بودند و نه سياست                نماينده
مشروع اسالم و نه قانون نظامي و نه نظـام مـدني و نـه تعـاليم اسـالم را نماينـدگي                      

 بنـابراين، رسـالت اسـالم تـأثير و     . در مـواردي خـاص    كردند، جز بـه نـدرت و        مي
قدرت خويش را در قلوب غيـر مـسلمانان از دسـت داد و اعتمـاد آنـان نـسبت بـه               

انحطاط اسالم آغاز گرديد؛    : ي مؤرخي اروپايي    اسالم به سستي گراييد، نا به گفته      
  .زيرا بشريت در صداقت متوليان آيين جديد، شك داشتند

  
  )دانش تجربي(ي ملهاي مفيد و ع نپرداختن به دانش

علما و انديشمندان اين دوره به علوم طبيعـي و تجربـي و علـوم مفيـد و عملـي                    
ي الهي برگرفته شـده       نپرداختند و آن اهتمامي را كه به علوم مابعدالطبيعي و فلسفه          

ها داشتند، به اين علوم نداشتند، علـوم فلـسفي يونـاني نيـز جـز شـرك و                     از يوناني 
هاي لفظي و بدون حقيقت بود، خداوند مسلمانان را زا       و گمان و افسون   پرستي    بت

هـا پيرامـون ذات و صـفات الهـي            هـا و تجزيـه و تحليـل         چنين مباحث و موشكافي   
هـاي   نياز كرده بود، اما مسلمانان اين نعمت بـزرگ را سـپاس نگزاردنـد و قـرن                 بي

 خويش را در مبـاحثي      متوالي با چنين علومي سر و پنجه نرم كردند و استعدادهاي          
فلسفي و كالمي كه هيچ نفعـي نداشـت و در دنيـا و آخـرت هـيچ نقـشي نداشـت            

كـرد    ضايع نمودند و در عوض از علومي كه نيروهاي طبيعي را برايشان مسخر مي             

                                                                                                
اسالمي در معرض انحراف قرار داشت نه تحريف؛ برعكس جوامع ديگر مانند مسيحيت، 

  .مجوسيت و غيره كه دستخوش تحريف و نسخ و مسخ قرار گرفند
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ي  توانستند در جهت مصالح اسالم آنها را به كـار برنـد و از آن طريـق سـلطه      و مي 
همينطور شديداً بـه مباحـث    . د، واپس ماندند  مادي و روحي اسالم را گسترش دهن      

 الوجود سـرگرم شـدند و بخـش مهمـي از        ة و مسايل وحد   )1(ي اشراق   روح، فلسفه 
 امـا در بخـش علـوم        .وقت، تالش و استعداد خويش را در راه آن صـرف كردنـد            

هـاي   طبيعي و تجربي آنچه مسلمانان به آن دسـت يافتنـد، اگرچـه نـسبت بـه دوره                 
شان در ديگر دوايـر علمـي چنـدان       ود، اما نسبت به فتوحات وسيع     گذشته پربارتر ب  

تناسبي نداشت و به خصوص نسبت به مدت زماني طوالني كه در تاريخ قدرت را          
هـا و مغزهـايي بـروز         به دست داشتند، آنگونه كه در موضوعات ديگـر شخـصيت          

  .نمود، در اين بخش خبري نمود
شناسي و تجارب      طبيعيات، هستي  ي  هايي در زمينه    جاي ترديد نيست كه كتاب    

عملي از خود به جاي گذاشتند و اروپا نيز در تجديد حياتِ علمي خويش آنهـا را        
ي علمـي   به كار بست و به اين چيز اعتراف هم دارد اما با اين وصف، ايـن ذخيـره        

در برابر دستاوردهاي فراوان علمي اروپا فقـط در دو قـرن هفـده و هيجـده بـسيار                   
  .يدنما ناچيز مي

هرچند آثار دانـشمندان انـدلس و حكمـاي شـرق افتخارآميزنـد، امـا در برابـر                  
ي علم، فلسفه، تجربه و آزمايش از لحاظ كميت و            توليدات فراوان غرب در زمينه    

اگـر  . كيفيت، نوآوري و ابتكـار، ژرفكـاي علمـي و مهـارت فنـي، چيـزي نيـست                 
ي روحـي و تناسـب آن را بـا     خواهيد دقيقاً ميزان توجه شرق اسالمي را به جنبه   مي
لمكيـة ي عملي و تجربي درك كنيد كـافي اسـت كتـاب الفتوحـات ا               جنبه

 ابـن  )2(

                                           
ي افالطون و حكمت نوافالطوني  اي است كه منشأ آن فلسفه ي اشراق، فلسفه فهفلس -)1(

احياگر و مروج اين فلسفه در اسالم، شيخ شهاب الدين . ي علمي اسكندريه است حوزه
اساس اين طريقه وصول به حقايق از راه كشف . رود  هـ به شمار مي632سهوردي متوفاي 

  .)ن. د. (و شهود و اشراق است
ي اين كتاب محيي  ي عرفان است، نويسنده  از آثار ابن عربي در زمينهلمكيةلفتوحات اا -)2(

الدين ابوبكر محمد بن علي حاتمي طايي اندلسي معروف به ابن عربي از عارفان مشهور 
ق در مدرسيه چشم به جهان گشود، فقه و حديث را در .  هـ 560اسالم است، وي به سال 
 سپس سفري به تونس رفت، آنگاه به كشورهاي مشرق سفر كرد .اشبيليه و سبته فرا گرفت
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عربي را با بزرگترين كتاب فلسفه و طبيعيات مقايسه كنيد، اينجاسـت كـه تفـاوت                
  اي بوده است؟ شود كه ذوق غالب شرق در چه زمينه چشمگير برايت روشن مي

  
  ها و خرافات بدعت

هـاي شـرك، جهالـت و گمراهـي، توحيـد خـالص              بود كه پـرده    چيزي نمانده 
هـايي سـرايت نمـود كـه بخـش بزرگـي از               اسالم را بپوشاند، در نظام ديني بدعت      

 زندگي مسلمانان را تحت پوشش قرار داده و آنان را از دين و حتي دنيا باز داشـته         
  .ودب

 نهفتـه اسـت   ها، در ديني روشن است كه امتياز و برتري مسلمانان بر ديگر ملت  
 آن را آورده است، امتياز اين دين و اعجازگري اش در مـصون و               �كه محمد   

محفوظ ماندن نهفته است؛ زيرا اين دين، وحي، شريعت و قانون معجز ذات بـاري        
  :تعالي است

�×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪� ]%�6U�� :Zn[.  

  .»ستي يزدان است كه با حكمت و ستوده ا قرآن فرستاده«
مسلم است كه هرگاه افكار مردمان و اعمال و كردارشان در ايـن ديـن دخـال                 

شـان آنهـا را تحريـف كردنـد و         كند، چندان برتري و امتيازي بر ادياني كه پيروان        
هـايي كـه      ها ساخته و پرداختـه انـد نـدارد، مگـر در آن بخـش                هايي كه انسان    نظام

عادت دنيـا وآخـرت نيـست و        محفوظ و مصون مانده باشد، چنين ديني ضـامن سـ          
  .لياقت آن را ندارد كه افكار مردمان به آن گرايش پيدا كند

  
  نكوهش دين از مسلمانان

بايد توجه داشـت كـه در طـول ايـن مـدت ديـن از تحريـف و تبـديل هچنـان                
محفوظ مانده بود و مسلمانان را از اين كه در مـسيرشان منحـرف شـوند، همـواره                  

  : مناره اش بلند و نورش تابان بوده استشد و هميشه داد و متذكر مي هشدار مي

                                                                                                
ق همانا . هـ 638و دو بار به مكه و بغداد رفت، سرانجام در دمشق مقيم شد و به سال 

  .)ن. د(درگذشت 
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كنـد كـه    هاي امن و امـان هـدايت مـي          ساني را به راه   ك] كتاب[خداوند با آن    «
كفـر و  [هاي  جوياي خشنودي او باشند و با مشيت و فرمان خود آنان را از تاريكي         

برد و ايشان را به راه راست         مي] ايمان و علم  [آورد و به سوي نور        بيرون مي ] جهل
  .»كند هدايت مي

بي عليه شـرك، بـدعت،   كتاب و سنت در هرا شرايطي در دل خوانندگان انقال   
كند و عليه عياشي عياشان  جهالت، گمراهي، اخالق جاهلي و عادات آن ايجاد مي 

اي از    شوراند، به همين دليل بود كـه در هـر دوره            و استبداد فرمانروايان آنان را مي     
اي از جهان اسالم متأثر از قرآن و سنت افـرادي             ادوار تاريخ اسالم و در هر گوشه      

كردنـد و   خاسـتند، ديـن را تجديـد مـي      به پا مي  † ءي انبيا    طريقه از اين امت بر   
گـشودند و جهـت       هـاي اجتهـاد را مـي        دميدنـد، دروازه    روح جهاد را در امت مـي      

پرداختند؛ برخي در  تشكيل حكومت اسالمي طبق روش خالفت راشد به جهاد مي     
ي هرچنـد  ا توانـستند در دوره  گشتند و برخي هـم مـي    اين مسير به شهادت نايل مي     

  :نمود حكومت اسالمي تأسيس كنند كوتاه كه يد خالفت راشد را تداعي مي

�zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θè% y‰ |¹ $tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïµø‹ n= tã ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β 4 |Ós% … çµt6øtwΥ 

Ν åκ÷] ÏΒ uρ ̈Β ã� Ïà tF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9 £‰t/ WξƒÏ‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪� ]K�cLF� :n[[.  

ن مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بودند در پيماني كه با او بسته               در ميا «
و برخـي  ] و شربت شهادت سـر كـشيدند  [اندف برخي پيمان خود را به سر بره اند         

  .»نيز در انتظارند، آنان هيچگونه تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده اند
 2(«: آنان مصداق اين حديث بودند�c�
A 2 2 ���1 24U� 2 ��3 1 �f�A!1. �<�j�y2 1 1 2 ��(2 2 t�3��q 2 )2 

�j��<3 A v A 2 ��3 2 �N�?�3 A2 2 2 �fL. 2 �
�<2 132 ��2!A 3 "���1. �j$3 A 2 z�?&2 1 2 2«)1(.  

                                           
  .الجهادروايت مسلم در كتاب  -)1(
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همچنان گروهي از امتم بر حق ثابتند كـه رهـاكردن مردمـان آنهـا را متـضرر                  «
را رسـد بـاقي     گرداند، آنان بر اين وضعيت خويش تا زماني كه دستور الهي فـ              نمي

  .»خواهند ماند
تاريخ جهاد و تجديد در اسالم پيوسته وجود داشته و منقطـع نگرديـده اسـت،                

 دوران  )1(هـاي   وسـته برافروختـه بـوده و طوفـان        هـاي اصـالحي همـواره و پي         مشعل
  .نتوانسته آنها را خاموش گرداند

  
  آمدنِ جهان اسالم در قرن ششم  پيروز بيروناز آزمايش
هجــري خداونــد متعــال بــر جهــان اســالم كــه بعــداز دوران  ي شــشم  در ســده

خورد و در بين فرمانروايـان و         سلجوقيان، عاليم ضعف و پيري در آن به چشم مي         
امرا در گوشه و كنار تقسيم شده بود با فراهم كردنِ رهبراني بزرگ احسان نمود،               

سـالم  خداوند با آنان عزت و شرف اسالم را حفاظت نمود و حيات را بـه جهـان ا                 
  .كه در شرف مرگ بود، باز گرداند

يافتن بر اماكن مقدس آغاز گرديـد، اسـالم و      هاي صليبي با هدف تسلط      جنگ
ي عرب مركز اسـالم و       مسلمانان را در سطح جهان به مبارزه طلبيدند و شبه جزيره          

هاي مجاور شام را تهديد نمودند، صليبيان اروپـايي عمـالً بـر قـدس و اكثـر            دولت
چـشم دوختنـد، ايـن مـصيبت        ) مدينـه (م تسلط يافتند و به شهر پيـامبر         شهرهاي شا 

  .ي ار تداد بود بزرگترين خطر بعد از حادثه
)  هـ541م (اينجا بود كه خداوند متعال شخصي به نام عماد الدين اتابك زنگي 

هـاي متعــدد صـليبيان را ســخت    را نـصيب مـسلمانان نمــود، او بـود كــه در صـحنه    
بـه پـا   )  هــ 569م (ي پسر بـزرگش نورالـدين محمـد زنگـي     شكست داد، بعد از و  

خاست و تصميم گرفت صليبيان را از شام بيرون كند و قدس را بـه مـسلمانان بـاز                   
گرداند، وي قبل از اين كه به آرزويش برسد درگذشت و يكي از رجالش به نـام                 
صالح الدين يوسف بن ايوب جانشين او گرديد، او همان فردي بود كـه خداونـد                

آمـاده كـرده بـود، خداونـد     ) نجـات قـدس  (متعال وي را براي انجام اين امر مهـم          

                                           

  . في اإلسالم، چاپ دمشقةنگارنده، رجال الفر و الدعو: براي آگاهي بيشتر رك -)1(
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هايي مانند عزم و اراده، اخالص و يك سو بودن بـراي هـدف حـرص بـر                خصلت
جهاد و از خودگذشتگي در راه آن همـت واال در يـاري اسـالم و نـابودي كفـر و       

نيت واال و اخالق طغيان، رهبري سنجيده، صالح و ديانت، جوانمردي كامل و انسا
نظيـر جهـان در وجـود         هاي نمونه و بي     نيكو را در وجود او گذاشته بود، جز انسان        

  .شود كسي ديگر چنين صفاتي جمع نمي
به اين ترتيب سلطان صالح الدين يكي از معجزات اسالم و دليلي بـود بـر ايـن     

ت، وي كه روزگار اسالم سپري نشده و توليد و نشاط خويش را از دست نداده اس
ي فرات     طوالني توانست جهان اسالم را از رودخانه       براي نخستين بار بعد از مدتي     

شان به حركت درآمده و  گرفته تا نيل متحد كند و در برابر اروپاييان كه لشكرهاي
شان جهت يورش بر جهـان اسـالم بـه پـيش              فرمانروايان و امرا و فرماندهان بزرگ     

  .آمده بودند، به قيام او دارد
ادهاي مختلفي از مسلمانان كه قبل از اين هيچ جـا جمـع نـشده بودنـد، زيـر                    نژ

ي جهاد و  پرچم صالح الدين گرد آمدند، بعد از دوراني طوالني باري ديگر شعله           
غيرت اسالمي برافروخته شد؛ صالح الدين نيز در جهاد خويش تمـام امكانـاتي را         

ن روز به آن دست يافته بود، به        كه جهان اسالم از علم، اختراع و ابزار نظامي در آ          
  .كار گرفت

شـان را بـه     در حطين، صليبيان را سخت شكست داد و پـوزه 583نهايتاً در سال    
خاك ماليد و در همان سال قدس را فتح نمود، صالح الـدين بـر سراسـر فلـسطين                  

  .تسلط يافت و صليبيان فقط در صور محصور شده بودند
ازان انبــوه خــويش بــه فرمانــدهي ريچــارد اروپــا بــا تمــام امكانــاتش و بــا ســرب

)Rechard (  فرمــانرواي انگلــيس در برابــر مــسلمانان قــرار گرفــت؛ جنــگ بــين
 سـپتامبر  2) ( هــ 588(مسلمانان و صليبيان همچنان ادامه داشت تا اين كـه در سـال        

آتش بس اعالم شد و اكثر فرماندهان صليبي از فلسطين رفتند و ريچـارد  )  م 1192
 نيز چشم از جهان     / بازگشت و يك سال بعد سلطان صالح الدين          نيز به وطنش  
  .فرو بست
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در مورد ) Stanley lane poole(ي مورخ انگليسي  چه نيكوست كه نظريه
آتش بس مزبور، در كتابش پيرامون صالح الدين نقل شـود تـا بـه قـدرت جهـان                    

  :اسالم و وحدت آن تحت قيادت سلطان صالح الدين پي ببريم
پنج سال به طول انجاميد سرانجام خاتمـه يافـت، مـسلمانان قبـل از               جنگي كه   «

در غرب رود اردن يك     )  م 1188(ي سال     ي حطين در ژوئيه     شان در واقعه    پيروزي
 وقتي كه در رمله صلح اعالم گرديد 1199قطعه زمين نداشتند، اما در سپتامبر سال     

فا كه مـسيحيان در آن  تمام شهرها را به تصرف درآوردند، جز بخشي از صور تا يا   
سرزمين سكونت داشتند، اين صلح چنان نبـود كـه باعـث سـرافكندگي و تأسـف                 

هاي صليبي به سرزمين  صالح الدين باشد، اروپا سرتاسر به تحريك پاپ در جنگ    
مقدس يورش آوردند؛ قيصر فريدريك و فرمانروايان انگليس و فرانسه و صقليه و       

كنت فنالندي و قهرمانان آنها همگي نهايـت  ليوپولد اتريشي و دوك پورگندي و      
يافتن بر قدس و ترقي حكومت مسيحي كه مركزش           تالش خويش را جهت دست    

در قدس بود و از طرفي در شرف نابودي قرار گرفته بود به كار بـستند، امـا نهايتـاً                    
ي اين همه تالش چه بود؟ قيصر فريدريك در اين مـدت مـرد، فرمانروايـان                  نتيجه

شـان از امـرا و        شان برگشتند، بسياري از همراهـان       هاي  فرانسه به سرزمين  انگليس و   
فرماندهان در سرزمين ايليا دفن گرديدند و قدس همچنان در اختيار صالح الـدين            

  .باقي ماند
چهان مسحيت يكپارچه در برابر مسلمانان ايستادند، اما به هيچ وجـه نتوانـستند              

ين كه سپاه صالح الدين بر اثر جهاد طوالني  صالح الدين را به تكان درآورند، با ا       
هاي فـراوان شـده بـود و سـاليان متمـادي در برابـر        و مشكالت بزرگ متحمل رنج 
بـاش دايـم بـه سـر بـرده بـود، از يـك سـرباز هـم             دشمني قدرتمند به حالت آماده    

  .اي شنيده نشد شكايت و ناله
 هـم حـضورشان را   خواند يك روز هرگاه صالح الدين آنان را به جهاد فرا مي     

گذاشـتند، شـايد بـسا     انداختند و از هست و نيـست خـويش مايـه مـي            به تأخير نمي  
هـاي اطـراف دجلـه از اعـزام نيـروي             اوقات برخي از امراي رده پايين در سرزمين       

رسيد، اظهار شكايت نموده باشند، اما با اين وضـع   كمكي كه هيچگاه به پايان نمي  
  .فرستادند ر صورت نياز به كمك صالح الدين مينيز همواره نيروهاي خويش را د
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در جنگ اخير در ارسوف سپاه موصل با شهامت و فداكار تمـام مـشغول نبـرد            
بود و سلطان به نيروهاي كمكي كه از مصر و عراق و شام شمالي و مركزي بنا بود 

ها مسلمان بودند و      ها و مصري    ها، عرب   تركمن. اعزام شوند، كامالً اطمينان داشت    
خوانـد هماننـد      گزاران باوفاي صالح الدين بونـد، هرگـاه آنهـا را فـرا مـي                خدمت

صالح الدين اين عناصر مختلف را علي رغـم         . شدند  غالمان به دربارش حاضر مي    
اي   هـاي بـين يكـديگر بـه گونـه           هاي نژادي در قومي و اختالفات و رقابـت          تفاوت

  .عجيب و غريب مثل يك پيكر باهم تركيب نموده بود
بته بسا اوقات سلطان جهت ايجاد وحدت بين اين نژادها تا حـدودي متحمـل               ال

گرديـد؛ چنانچـه    ها آثار اختالف نمايـان مـي    شد، در بعضي از مناسبت      رنج هم مي  
باري در يافا سپاه مسلمانان كامالً سركشي كرد، اما با اين وصف نيز تا پـاييز سـال                  

لطان گـردن نهادنـد و از سـال    هاي مختلف در برابـر دسـتور سـ        م تمام مليت   1192
قـدم بودنـد،      همچنان ثابت ) سالي كه سلطان براي جهاد آنها را فرا خواند        ( م   1187

در خالل اين مدت زمان طوالني در تاريخ يك حادثه هـم ثبـت نـشده اسـت كـه              
هاي تابع يا رئيسي از رؤسا سر به شـورش بـردارد و نقـض                 ايالتي يا يكي از امارت    

  .عهد كند
 يكي از بستگان نزديكش عليه وي قيام نمود؛ امـا سـلطان او را مـورد             :گفته اند 

عفو قـرار داد و بـه ايـن ترتيـب فـرد مزبـور آرام گرفـت، بـا ايـن توضـيح روشـن             
  .گردد كه سلطان در دولت و رعيتش چقدر نفوذ داشته است مي

جنگي كه پنج سال به طول انجاميد سرانجام با تمام رنـج و مـصيبتش بـه پايـان              
هاي كردستان گرفتـه تـا    ، سلطان صالح الدين تنها فرمانروايي بود كه از كوه  رسيد

شـاه  كرد، پادشاه سـرزمين كـرد، پادشـاه ارمنـستان و پاد             صحران نوبه حكومت مي   
قونيه و قيصر قسطنطنيه از پشت مرزها همواره جهت برقراري دوسـتي و همكـاري    

 كسي از اين فرمانروايان بر با سلطان عالقمند بودند؛ اما سلطان هيچ وقت نخواست 
او منتي داشته باشد، آنان نه تنها هيچگاه براي كمـك و يـاري اش نيامدنـد، بلكـه                   

  .صرفاً زماني آمدند كه او پيروز شده بود و پيروزي را به وي تبريك گفتند
سلطان صالح الدين قهرمان اين نبرد و مركز ايـن دايـره بـود، بـرادرش، عـادل         

ي مبارهز ظهور نمود، هرگز از فرماندهان يا امرا      ر صحنه شخصيت دومي بود كه د    



    

 

    
  

 

 

        ��220   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

كسي نبود كه بر صالح الدين غلبه كند، وي شورايي نظامي داشت كه همواره در               
افتـاد كـه نظـر        پرداخـت، بـه نـدرت اتفـاق مـي           امور جنگ با آنها به تبادل نظر مي       

كـه  چنانچـه در صـور و ع      . نادرست اين مجلس بر نظر درست سلطان تحميل شود        
احدي از اعضاي مجلـس نبـود كـه كـسي ديگـر را بـر صـالح الـدين                    . اتفاق افتاد 

ترجيح دهد، همگي برادران و فرزندان، برادزادگـان و همراهـان قـديمي و واليـان         
جديد دانشمندان و قاضيان باهوش و معتمدان باوفا و منصف، واعظان و علم همـه               

طان شانه به شانه جنگيدند و بـا   ي جنگ اتفاق نظر داشتند و تحت لواي سل          بر ادامه 
قدرت، شايستگي، خيرخواهي و هرچه در اختيار داشتند وي را كمـك كردنـد و               

  .هريكي باور داشت كه صالح الدين سرور و امير همه است
ها بر همه يك قلب و يك   فرسا و جنگ    هاي مختلف و شرايط طاقت      در بحران 

  .»نين صالح الدين بودي آه اراده حاكم بود و او قلب قدرتمند و اراده
  

  فقر رهبري در جهان اسالم بعد از صالح الدين
. صالح الدين بعد از اين كه وظيفه اش را انجام داد چشم از جهـان فـرو بـست                  

سـيلِ  . كـرد در حـال بـروز بـود     خطر جدي كه كيان و مركز اسـالم را تهديـد مـي    
ات ضـعف و    هاي قديمي را فـرا گرفتـه و نكـ           خروشان صليبيان در حالي كه درس     

قوت مسلمانان را درك كرده بودند جهت تجديد بناي صليبيت در قـرن نـوزدهم               
شـان از قبيـل    از طرفي مسلمانان نيز بـه رفتـار قبلـي    . ميالدي، دوباره سرازير گرديد   

دودستگي، رقابت، غفلت و ستيز با يكديگر برگشته بودند، اين بار جهان اسالم از              
هـاي   ي كـه مـصلحت اسـالم را برخواسـته       وجود رهبري مخلص براي اسـالم فـرد       

خويش ترجيح دهد، از همه چيز بريده بـراي جهـاد باشـد، محبـوب همـه باشـد و                    
ها به اطـرافش هماننـد صـالح الـدين جمـع شـوند كـه بـا تـالش و قـدرت و                          قلب

استعدادهاي بزرگ خويش توانست تمـام اروپـا را عقـب رانـد و عـزت و شـرف                   
ديده بود، بعد از ايـن ا نحطـاط و فروپاشـي در     اسالم را حفاظت نمايد، محروم گر     

  .گير شد جهان اسالم گسترش يافت و به مرور زمان چشم
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  گسستگي هاي از هم دستاوردهاي سده
ي   در ادوار انحالل نيز كندوي جهان اسالم خالي از عسل نبود، گهگاه از زمره             

قـوا  كردنـد كـه در سـيرت، اخـالق، ديـن و ت      فاتحان و ملوك افـرادي ظهـور مـي     
اي از صحابه و سلف صالحب ودند و در جهان اسالم رجالي به پا خاست كه  نمونه

  .شان آراسته است تاريخ با نام
ي خويش    مسلمانان با وجود انحراف از عملكرد و رفتار نخستين و روش نمونه           

ي انبيا و اطاعت از خدا        هاي جاهلي موجود نزديكترين ملت به شيوه        نسبت به ملت  
شان سدي محكم در برابر انتـشار و          مين دليل وجودشان و وجود دولت     بودند، به ه  

ها و نقايصي كه داشتند، بزرگتـرين قـدرت در            رشد جاهليت بود، با وجود كاستي     
  .بردند ها همواره از آنها بيمناك بودند و حساب مي جهان بودند كه دولت

  
  فروريزي بناي شكوهمند قدرت اسالمي

شـد، تـا    برند، اين قدرت بزرگ داشت ضعيف مـي بدون اين كه بيگانگان پي ب  
اين كه سرانجام در قرن هفـتم شـوكت مـسلمانان درهـم شكـست و هنگـامي كـه                    
مغوالن حكومت خوارزمشاه آخرين امپراتوري اسالمي را ويران نمودنـد و بغـداد             

شان درآمد، شبح خوفناك از بين رفت و مترسك به زمين افتـاد، آنگـاه      به تصرف 
ن و درندگان بر كـشت و زراعـت هجـوم آوردنـد و مردمـان عليـه                بود كه پرندگا  

  .مسلمانان جسور و گستاخ شدند
مغوالن ميراث مسلمانان را تصرف كردند و در زمامداري جانشين آنان شدند،            

بختي و بيچارگي بشر و تباهي جهان همـين بـس كـه رهبـري جهـان را       براي نگون 
  .گ به دست گيردملتي نادان و وحشي و فاقد دين، دانش، فرهن
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  فصل سوم
  نقش رهبري عثمانيان

  

  ي تاريخ عثمانيان در عرصه
ي تاريخ ظهور كردنـد، محمـد بـن مـراد           در اين زمان تركان عثماني در عرصه      

 857(هاي روم را در سـال         سالگي قسطنطنيه، پايتخت مقتدر دولت     24دوم در سن    
ميـدوار شـدند و آرزو در       فتح كرد، با اين فتح مسلمانان باري يـدگر ا         )  م 1453هـ  
شـان عثمانيـان در رهبـري امـت اسـالم و       هايشان زنـده شـد، تركـان و در رأس         دل

گرداندن قدرت و جايگـاه مـسلمانان در جهـان مـورد اعتمـاد بودنـد، فـتح                    بازپس
كـرد،     در برابر مسلمانان سرسختي مي     )1(نطنيه توسط آنها كه هشت قرن كامل      قسط

ي اجتهاد در فنـون نظـامي و فرمانـدهي            به درجه دليل شايستگي و قدرت، رسيدن      
گيـري از نيـروي       هاي معاصر و بهره     صحيح نظامي، برتي در تجهيزات جنگي ملت      

تمام آنچه ذكر شد مواردي است كه هرگز امت         . شان بود   ي  علم و عمل در وظيفه    
  .نياز نيست از آنها بي
  

  برتري محمد فاتح در فنون نظامي
حمد فاتح با علوم رياضي آشنايي داشت و به خـوبي           م: گويد  چنانچه دريبر مي  

دانست كه چگونه آنها را بر فنون نظامي منطبق كند، به همين جهـت آمـادگي                  مي
الزم را براي اين فتح تدارك ديد و از تمام تجهيزات جنگي موجود در آن زمـان                

  .استفاده كرد
ــارون كــارادووكس  در جلــدو اول كتــاب ) Baron carra de vaux(ب

  :گويد  در ذيل شرح حال محمد فاتح ميوران مسلمان ديشهان

                                           

 م قسطنطنيه را مورد 664 هـ مطابق با 44 در سال ةناوگان عربي به فرماندهي بسر بن ارطا -)1(
 م اين شهر را محاصره كرد، از 72 هـ مطابق با 52حمله قرار داده و يزيد بن معاويه در سال 

ها آن را محاصره كردند، اما به سبب استحكامي كه داشت موفق  آن به بعد چهار بار عرب
  . آن نشدندبه فتح
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اين فتح به صورت اتفاقي يا به علـت ضـعف دولـت روم، بـراي محمـد فـاتح             «
تحقق يافت، بلكه سلطان مزبور تدابير الزم را از قبيل بـراي آن چيـده بـود و تمـام       

 زمـان   اندازها در آن     گرفت، توپ  هاي علمي موجود در آن زمان را به كار          توانايي
اندازها پرداخت، بـه ايـن        تازه به صحنه آمده بودند، وي به ساختنِ بزرگترين توپ         

اندازي سـاخت كـه وزن گلولـه          منظور كارشناسي قوي را انتخاب كرد، وي توپ       
گوينـد بـراي كـشاندنِ         كيلو و مسافت پرتابش بيش از يك ميل بود، مـي           300اش  

گرفـت،     سـاعت وقـت مـي      2  نفـر الزم بـود، پركـردنش نيـز         700اين توپ حدود    
 سرباز در ركـابش    000/300هنگامي كه محمد فاتح به فتح قسطنطنيه رهسپار شد،          

ي   پيكر را همراه داشت، ناوگان دريايي اش جهـت محاصـره            انداز غول   بود و توپ  
 كشتي بود، او بود كه با ابتكارش كـشتي را در            120قسطنطنيه از طريق دريا حامل      

  .)1( شده با روغن به حركت درآوردهاي لغزان خشكي روي چوپ
  

  ها و خصوصيات ملت ترك ويژگي
ملت مسلمان تـرك تحـت رهبـري عثمانيـان در آن زمـان داراي خـصوصياتي           
منحصر به فرد بودند كه آنها را جهت رهبري مسلمانان از ديگران متمايز گردانيده      

  :بود
كـه بـه سـبب    ي جهـاد     ملتي بودند كوشا، حماسي و بلندپرواز و داراي روحيـه         

زيستي و فطرت سالمي كـه داشـتند از امـراض اخالقـي و اجتمـاعيِ اغلـب                    سازده
اي   هاي نظامي بودند، به گونه      هاي مسلمان شرقي مصون بودند، داراي توانايي        ملت
ي مـادي و روحـي اسـالم را گـسترش دهنـد و دشـمني و                توانـستند سـيطره     كه مي 

هان را به عهده گيرند، عثمانيـان     هاي ديگر ار دفع كنند و رهبري ج         خصومت ملت 
شان قبل از هرچيز به استفاده از تجهيزات جنگي بـه خـصوص               در ابتداي حكومت  

تـرين    اندازها را بيشتر مورد توجه قرار دادند، تازه         هاي گرم پرداختند و توپ      سالح
اختراعات جنگي را به دست آوردند، به فنون نظامي و تنظيم لشكر و ارتش چنـان      

                                           
، ص 1، ج حاضر العالم اإلسالميهاي امير شكيب ارسالن بر كتاب  برگرفته از پانوشت -)1(

  .، چاپ دوم220
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ند كه در اين موضوع بدون هيچگونـه اخـتالف نظـري، الگـوي كامـل          هميت داد ا
كردنــد،  ي اروپــا، آســيا و افريقــا حكومــت مــي در ســه قــاره. اروپاييــان گرديدنــد

كشورهاي شرق اسالمي رااز فارس تا مراكش به تصرف درآوردند، آسياي صغير           
رهـاي ويـن    را نيز به زانو درآوردند و در اروپا نفـوذ كردنـد تـا آنجـا كـه بـه ديوا                    

رسيدند، فرمانرواي بالمنازع دريـاي مديترانـه بودنـد، آنـان مديترانـه را تبـديل بـه               
  .اي در آن حضور نداشت اي عثماني كرده بودن كه هيچ بيگانه درياچه

اي به قيصر نوشـت   ي كنسولگري بطرس كبير در باب عالي عثماني نامه   نماينده
داند كه هـيچ   نزل شخصي خويش مي   سلطان درياي سياه را مانند م     : به اين مضمون  

  .اي در آن حق تردد ندارد بيگانه
توانـست بـا آن مقابلـه     ناوگاني خيلي بزرگ فراهم آوردند كه هرگز اروپا نمي   

 945در سـال   (كند، براي مقابله با اين ناوگان، پاپ، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و مالطـه              
  .گرفتنداي ن به پا خاستند؛ اما هيچ نتيجه)  م1457/ هـ 

در دوران سليمان قانوني بزرگ، امپراتوري عثماني بر خشكي و دريا گـسترده             
بود و قدرت سياسي و روحاني را در اختيـار داشـت، مرزهـاي دولـت عثمـاني در                   
زمان سليمان از شمال به تونس، از جنوب به نيل و اقيانوس هند، از شرق به سلسله                 

 هزار 400رسيد كه مساحتي بالغ بر   ميهاي اطلس هاي قفقاز و از غرب به كوه كوه
 كشتي جنگي بود و سواحل شـرقي   2000ميل مربع بود، ناوگان عثماني متشكل از        

درياي سفيد، درياي آدرياتيك، درياي مرمـر، دريـاي اژه، دريـاي سـياه، دريـاي                
  .ي آن بود احمر و فارس در سيطره
ي حكومت عثمـاني    مشهور قديم غير از روم در حوزه )1(خالصه تمام شهرهاي  

  .درآمده بود
شـان در     سرتاسر اروپا از حكومت عثماني لرزه بر اندام بود، فرمانروايان بزرگ          

رفتنـد مـردم    ها به سرزميني مـي    آمدند، هرگاه ترك    ي شاهان عثماني درمي     معاهده
آوردنـد، هنگـامي كـه        هاي كليسا را به صدا درنمي       شان ناقوس   آن منطقه به احترام   
آوردنـد،   هاي كليسا را به صدا درنمي       حمد فاتح را به پاپ ناقوس     خبر درگذشت م  

                                           
  .281 – 280، ص ي تاريخ عثماني فلسفهبيهم، محمد جميل، : رك -)1(
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هنگامي كه خبر درگذشت محمد فاتح را به پاپ رساندند، دستور داد تا مدت سه               
  .روز مردم نماز شكر بخوانند و جشني بزرگ برپا كنند

ي بالكـان     براي رهبري جهان در بهترين موقعيت قرار داشـتند؛ در شـبه جزيـره             
شان واقع در بين دو        و از آنجا بر آسيا و اروپا اشراف داشتند، پايتخت          ساكن بودند 

درياي سياه و سفيد و متصل به دو خشكي آسيا و اروپا بود، براي بزرگترين دولتي 
كه بر آسيا و افريقا حكومت داشت اين موقعيت بهتـرين پايتخـت بـود، بـه همـين                   

بـود، قـسطنطنيه      ك دولـت مـي    اگر تمام دنيا بـه صـورت يـ        : دليل ناپلئون گفته بود   
  .بهترين مكان براي پايتخت آن بود

آمـد كـه      ي مهم به نظـر مـي        ي نزديك، اروپا بزرگترين خطر و سوژه        در آينده 
هـا را اگـر خداونـد توفيـق           ترك. زد  عوامل ترقي و پيشرفت در وجودش موج مي       

نـد و  توانستند در ميـدان فكـر و علـم از اروپاييـان مـسيحي سـبقت گير               داد، مي   مي
رهبري جهان را به دست گيرند و آن را به سوي حق و هدايت سوق دهند، قبل از              
  .اين كه اروپا به اين زمامداري برسد و جهان را به سوي نابودي و آتش كاشند

  
  ها در اخالق و ايستايي آنان در علم و فنون نظامي انحطاط ترك

 نيز به انحطاط و سقوط ها اين قوم اما از بخت بد مسلمانان و به ويژه خود ترك  
هــاي گذشــته يعنــي حــسد و كينــه، اســتبداد و ظلــم   دچــار شــدند، بيمــاري ملــت

شان، خيانت و مكاري امـراء نـسبت بـه        فرمانروايان، تربيت نادرست و اخالق فاسد     
هاي اقوام پست  ملت، دچار شدن ملت به رفاه و آسايش و مواردي ديگر از عادت          

ها ثبت است به آنان نيـز سـرايت كـرد؛             يخ ترك هاي تار   و زبون چنانچه در كتاب    
اگرچه در اين كتاب جاي تفصيل اين مباحث نيست، اما بدترين عيبـي كـه بـه آن               
دچار شدند جمود و ايستايي علمي و ركود در تكنيك نظامي و لشكرداري بود، و 

  :فرمايد هي را فراموش كردند كه مياين كالم ال

�(#ρ‘‰Ïã r&uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ø‹ y⇐ ø9$# šχθç7Ïδ ö� è? ÏµÎ/ 

¨ρß‰ tã «! $# öΝ à2̈ρß‰ tã uρ tÌ� yz# u uρ ÏΒ óΟ ÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝ ßγtΡθßϑ n= ÷ès?� ]�U�F� :QY[.  
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از [و ] مـادي و معنـوي  [توانيـد، نيـروي    تا آنجـا كـه مـي   ] مبارزه با آنان  [براي  «
 بـدان دشـمن خـدا و دشـمن خـويش را        هاي ورزيده آماده بسازيد تـا       اسب] جمله

ــشان را       ــه اي ــد ك ــراس اندازي ــه ه ــز ب ــان را ني ــز آن ــري ج ــسان ديگ ــانيد و ك برس
  .»شناسيد نمي

A��4��93«:  را�همينطور سخن رسول خدا  2 1 2 4�9�3��A 2 3 1 4���A. 2 ��o�3��1 1 3 A =��,A 3 2 2 �j8E$2 2 2 2 
'N�,2 A 2 tL2!v 2 �N�21«» بيابد وي به آن ي مؤمن است، هرجا آن را  حكمت گمشده

  .»تر است مستحق
از طرفي جاي آن داشت تا آنان به سـبب مركزيـت سياسـي و جغرافيـايي كـه                   

ي كشورهاي اروپايي قرار داشتند، اين وصيتِ     داشتند و از اين كه كامالً در احاطه       
 را خطـاب بـه مـسلمانان مـصر، نـصب            �ي بزرگ اسالم عمرو بن عاص         فرمانده

���+�� J������G ���# H'�< 4 ,�* !���9 $�)���'�«: ددادنـ   العين خويش قرار مي   �g9� d�8�(F� 
�9�'L �'h
$ �N�'�� �9��# ��#$ �&G�T«.  
باش هستيد، به سـبب كثـرت دشـمنان           آگاه باشيد، شما تا قيامت در حال اماده       «

  .»تان هاي شان به شما و سرزمين داشت تان و به سبب چشم در اطراف
 رفت، آنان واپس ماندند و اروپاييان سـبقت         اما تركان باز ايستادند و زمان جلو      

  .گرفتند
  

  ركود علمي در تركيه
بناو خالده اديب ركود علمي در تريكه را دقيق توصيف نموده است، جاي آن           

  :دارد تا در اينجا ذكر شود
ي متكلمـان در دنيـا حـاكم بـود، علمـاي اسـالم در تركيـه                   تا زماني كه فسلفه   «

ي سـليمانيه و   دادنـد، مدرسـه     شـان را انجـام مـي        ي همواره بـه بهتـرين نحـو وظيفـه        
ي فاتح دو مركز مهم علوم و فنون موجود در آن زمان بود؛ اما زمـاني كـه                    مدرسه

ي الهي و مباحث ديني و كالمي خود را رهـا سـاخت و اسـاس                  غرب از بند فلسفه   
علوم جديد و حكمت نوين را گذاشت، انقالبي در دنيا پديد آورد كه علما تـوان                

آموزان را نداشـتند، ايـن دسـته از علمـا             ي تعليم و برآوردن نياز دانش       نجام وظيفه ا
اعتقاد داشتند كه همان علمي كه در قرن سيزدهم ميالدي بـود، همـواره در جـاي                 
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خويش باقي است و جلوتر نرفته است، اين ذهنيت اشتباه در سيستم تعليمي آنان تا    
جه داشت كه اين ذهنيت علماي تركيه و قرن نوزدهم ميالدي ادامه داشت، بايد تو   

ي الهي با علم كـالم كـه در           هاي اسالمي استناد ديني نداشت، فلسفه       ساير سرزمين 
ي يونـاني تـشكيل داده بـود و           اختيار مسلمانان يا مسيحيان بود، بنيـان آن را فلـسفه          

  .بيشتر افكار ارسطو كه خود فيلسوفي غير ديني بود برآن غالب بود
ي علماي مسيحي و اسالمي  آيد، اجماالً انديشه   مناسب به نظر مي   در اين بخش    
 قرآنكريم از موضوع آفرينش جهـان طبيعـي بـه تفـصيل سـخن               :باهم مقايسه شود  

نگفته است، بخش اعظم تعليمات قرآن را مباحـث اخالقـي و اجتمـاعي بـه خـود                  
اختصاص داده است، هدف مهم قرآن تفكيك خير و شـر و حـسن و قـبح اسـت،              

ن براي كل جهان يك آيين آورده است، هرگاه از مـسايل مـاوراء الطبيعـه يـا                  قرآ
تـوان در آن پيچيـدگي يـا          معارف روحي سخن بـه ميـان آمـده اسـت، كمتـر مـي              

اشكالي مشاهده كرد، اساس تعليمات قرآن توحيد است، اصوالً اسالم ديني اسـت    
د پيرامـون   ي نظريـات جديـ      ساده و گسترده و به مراتـب، وسـعت نظـرش در بـاره             

ي صدر و سادگي كه در تحقيقـات   طبيعت، بيشتر است تا اديان ديگر، اما اين سعه      
جديد علمي مؤثر بود، در زندگي مسلمانان چندان به طول نيانجاميد، در قرن نهـم               
هجري علما و متكلمان الهيات و فقه را در قيد و بندهاي تنـگ منحـصر كردنـد و                   

 )1(در اين برهه از زمان افكار ارسطو      دود كردند،   باب تحقيق و اجتهاد را كامالً مس      
  .ي اسالمي نفوذ كرد در فلسفه

                                           
 پيش از ميالد در شهر استاگيرا متول شد، پزشك پارت 374حكيم نامدار يوناني، به سال  -)1(

ه مقدونيه بود، ارسطو كه در كودكي از پدر يتيم ماند به آتن رفت و در محضر پادشا
افالطون به كسب علم پرداخت، پس از مرگ استاد، وي مدتي در شهرهاي مختلف گشت 
و گذار كرد و سرانجام به مقدونيه رفت و تربيت اسكندر مقدوني بدو سپرده شد، پس از 

رد و در خالكيس سكونت گزيد و چند ماه بعد مرگ اسنكندر وي ناگزير آنجا را ترك ك
  .)ن. د. ( پيش از ميالد همانجا درگذشت32به سال 
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 )1(برعكس اسالم، آيين مسيحيت كه بهتر اسـت بگـوييم ديـن بـولس قـديس،               
چـون  . مباحث مفصلي پيامون جهان طبيعت دارد، بـه خـصوص در سـفر پيـدايش              

 درسـتي و   مباحـث كـالم خداسـت، نـاگزير بايـد     مسيحيان ايمان داشـتند كـه ايـن      
كردند؛ اما از طرفي چون تجربه و ظاهر امر بـا آن مباحـث           حقانيت آن را تأييد مي    

در تضاد بود ناگزير به تأويل و توجيه روي آوردند، در اين بـاب دسـت بـه دامـن              
  .ارسطو شدند؛ چون نظرياتش مانند سحر تأثير داشت

يـه و  هنگامي كه غـرب بـه تحقيـق طبيعـت براسـاس آزمـايش و تجربـه و تجز              
تحليل علمي پرداخت، رجال كليسا شديداً متحير شدند و چون دانشمندان از طرق      
عملي به اكتشافات مهمي دست يافتند، علمـاي مـسيحي از ايـن كـه مبـادا قـدرت                   

ناك شدند و تنش شـديدي بـين ديـن و علـم اتفـاق افتـاد و                    كليسا از بين برود بيم    
 و پـژوهش خـويش اسـتقامت    بسياري از دانـشمندان علـوم طبيعـي كـه در تحقيـق        

  .شان گرديدند ورزيدند، قرباني علم
سرانجام بعد از برخوردهاي خونين بين دين و علم، كليسا مجبور شد، واقعيـت        

هـاي   هاي مدارس و دانـشگاه  را بپذيرد، به اين منظور آنان علوم طبيعي را در برنامه  
نـدان تفـاوتي بـا    شـان كـه تـا ديـروز چ          هاي  خود گنجاندند و بدين ترتيب دانشگاه     

هـاي جديـد      مدارس مسلمانان نداشت، اكنون تبديل به مراكز علوم طبيعي و يافتـه           
  .ي خويش را كامالً رها نكردند گرديدند، با اين وصف نيز فلسفه

ي اين تحول اين بود كه كليسا توانست بر گروهـي از طبقـات روشـنفكر             نتيجه
ر علـوم جديـد مـشاركت     هـاي كاتوليـك و پروتـستان د         كـشيش . تسلط پيدا كنـد   

توانستند با نسل جديـد در موضـوعات مختلـف بـه مباحثـه         داشتند و بسا اوقات مي    
  .بپردازند

                                           
بولس قديس ملقب به حواري نجبا، وي پس از مسيح به ظاهر به آيين عيسي مسيح  -)1(

پيوست و به تبليغ آن پرداخت، وي يكي از نخستين پديدآورندگان نظم كليسايي و 
عهد رود، مكاتيب متعددي از وي بر جاي مانده كه در  يمعتقدات مسيحي به شمار م

هاي متعدد به انطاكيه، آتن، افس، كرفت، مقدونيه   موجود است، وي طي مسافرتجديد
  .)ن. د. (و اورشليم مبادي مسيحيت را تبليغ و ترويج كرد
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بـه  . ي عثماني، علما وضعيت متفاوتي بـا آنچـه بيـان شـد، داشـتند                اما در تركيه  
شـان    فراگيري علوم جديد نپرداختند و شـديداً از ورود افكـار جديـد در سـرزمين               

 آنجا كه زمام تعليم امت اسالم را به دست داشتند و بـه هـيچ             جلوگيري كردند، از  
دادنــد، بــديهي بــود كــه ركــود علمــي، نظــام   ي ورود نمــي ي علمــي اجــازه يافتــه

  .شان را تحت الشعاع قرار دهد آموزشي
شان به حدي تراكم يافتـه بـود كـه           همينطور در دوران انحطاط، مشاغل سياسي     

ربه را تحمل كنند، تنها همتي كه از خود نشان هاي آزمايش و تج توانستند رنج نمي
ي يوناني بود و اين كه دانش خويش را بر استدالل            دادند، اصرار بر لزوم فلسفه      مي

استوار سازند، مدارس اسالمي در قرن نوزدهم ميالدي، همان وضـعيت را داشـتند              
  .)1(كه در قرن سيزدهم ميالدي داشتند

  
  ي علمي و فكري انحطاط گسترده

 و فكري تنها در محافل تركيه حاكم نبود، بلكه جهـان اسـالم از شـرق تـا                   لمي
فكري مبتال شده بود، اين قحطي وي را از پا درآورده   غرب به قحطي علمي و فلج     

  .اراده و سست همت گردانيده بود و بي
اگر نگوييم قرن هشتم شايد قرن نهـم از نظـر نـشاط، توليـد و ابتكـار در ديـن،            

 حكمت آخرين قـرن بـود و قـرن دهـم، آغـاز ركـود، تقليـد و                   علم، ادب، شعر و   
  .ود باطاعت از ديگران

اين ركود جوانب مختلف علمـي اعـم از علـوم دينـي و فنـون درسـي، معـاني                    
هـاي    شعري، انشاء، تاريخ و مناهج آموزشي را شامل بود، به ايـن دليـل در كتـاب                

د كـه لقـب نابغـه يـا         توان كـسي را ديـ       مربوط به شرح حال علما در اين قرون نمي        
حداقل محقق برآن اطالق شود؛ يا اين كه سي ظهور كند كه در فني از فنون چيـز     

هاي جديدي نايل شده باشـد، بـه جـز افـراد       اي عرضه نموده و در علم به يافته         تازه
محدودي در اقصي نقاط جهان اسالم مانند شـيخ احمـد بـن عبداالحـد سـرهندي                 

توبات ماندگار و با ارزش در شريعت و معارف         صاحب مك ) ق.  هـ   1034متوفاي  (

                                           
 43 – 40، سخنراني دوم، انحطاط عثمانيان، ص رويارويي شرق و غرب در تركيه -)1(

conflict of East and weast in turkey by Halide Edib p.40-4 
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نويـسنده ي   ) ق.  هــ    1176متوفـاي   (الهي و شيخ ولي اهللا بـن عبـدالرحيم دهلـوي            
ي االنـصاف، و       الخفـاء، الفـوز الكبيـر و رسـاله         لـة ، إزا لغـة  اهللا البا  حجةهاي    كتاب

صـاحب كتـاب تكميـل األذهـان و اسـرار         )  هـ 1233متوفاي  (فرزندش رفيع الدين    
صـاحب  )  هــ  1243متوفـاي   (، و شيخ اسـماعيل بـن عبـدالغني بـن ولـي اهللا               حبةلما

  .)1(، العبقات والصراط المستقيممةهاي منصب االما كتاب
ي تحريـر درآمـده    در باب شعر علي رغم اشـعاري كـه در ايـن دوره بـه رشـته       

خـورد،   نشين و گيرا و يا انشايي كه روان باشد، به چشم نمـي      است، نظمي كه ذهن   
هاي  گويي، مبالغه هاي لفظي، گزار ثر گرايشب ابياتي است مرده و سرد كه بر ااغل

سرايي نسبت به جـنس مـذكر در          لفظي و معنوي، ستايش و تملق بيش از حد غزل         
هـاي سـرد      بنـدي   هاي دوستانه و اهداف طبيعي، مـسجع        شعر، تكلفات حتي در نامه    

هـا، بـه كلـي روح خـود را از دسـت داده           هاي تاريخ و زندگي نامه      حتي در كتاب  
  .است

هـاي متـأخران اهـل تكلـف واگـذار            هاي پيشينيان، جايشان را بـه كتـاب        كتاب
ــاب  ــوده؛ كت ــت و     نم ــصات اس ــرات و تلخي ــي، تقري ــار از حواش ــه سرش ــايي ك ه

جـويي    شان به قصد اعمال تعقيد و اغماض، در استفاده از كاغذ هـم صـرفه                مؤلفان
ند، تمـام   داد  نويسي و اختصار را ترويج مي       ي خالصه   كردند، گويا داشتند شيوه     مي

اين موارد حاكي از انحطاط فكري و علمي بود كه بر جهان اسالم حـاكم شـده و                  
  .در درونش نفوذ نموده بود

  
  معاصران عثمانيان در شرق

  :ي عثمانيان دو دولت قدرتمند در شرق وجود داشت در دوره
بـود و بـا     )  م 1526 هــ    933( دولت مغولي كـه بنيانگـذارِ آن بـابر تيمـوري             -1

ي قدرت اين دولت بزرگتـرين فرمانروايـان          ليم اول معاصر بود، بر اريكه     سلطان س 
مسلمان از نظر شوكت و ابهت قدرت نظامي و وسعت قلمرو يكي بعد از ديگـري                

                                           

 الخواطر، ج هةالحسني، عبدالحي، نز: جهت اطالع بيشتر از ششرح حال اين بزرگان رك -)1(
  .پنجم، ششم و هفتم
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شـان اورنـگ زيـب بـود، او آخـرين فرمـانرواي تيمـوري و                  تـرين   نشستند كه مهم  
ا داشت و از نظـر  ترين قلمرو ر قدرتمندترين آنها بود، وي از نظر فتوحات گسترده       

شـان بـود، بـيش از     ترين ترين و از نظر شناخت از كتاب و سنت آگاه      ديانت متدين 
 هـ يعنـي  1118ي قدرت بود، وي در سال  نود سال عمر كرد و پنجاه سال بر اريكه   

اين قـرن در تـاريخ اروپـا     . در آغاز قرن هيجدهم ميالدي چشم از جهان فرو بست         
ــود، متأســ    ــي ب ــت خاص ــدام از    داراي اهمي ــب و هيچك ــگ زي ــلطان اورن فانه س

گذشت و رويدادهاي مهمي كه در        گذشتگانش هيچ ارتباطي با آنچه در اروپا مي       
  .زد، نداشتند اي كه در قلب اروپا موج مي حال انجام بود و عوامل پيشرفت و ترقي

هـاي اروپـايي كـه آنهـم بـه نـدرت              آنان به تجـار، پزشـكان و سـفيران دولـت          
  .نگريستند افتاد، با ديدي تحقيرآميز مي رزمين دوردست ميگذرشان بر اين س

 دولت صفوي در ايران كه دولتي پـشيرفته و متمـدن بـود، امـا بـا توجـه بـه                      -2
شوريد و يـا      هاي عثماني مي    اعتقادات مذهبي خاصي كه داشت، اغلب يا بر دولت        

  .پرداخت به دفاع از خويش مي
ر بودنـد و حتـي از آنچـه در    اين دو دولت هموراه در سرزمين خويش محـصو  

خبر بودند، چـه رسـد بـه آنچـه در غـرب در حـال              افتاد بي   خاور نزديك اتفاق مي   
خبر بودند، چـه رسـد    داد نيز بي انجام بود، از آنچه در كشورهاي اسالمي روي مي     

  .داد به آنچه در كشورهاي بيگانه رخ مي
ي بـود كـه اصـالً در        اما اين كه اين دو دولت باهم توافق و ائتالف كننـد، امـر             

هـاي    هـاي شـرقي و حكومـت        كرد؛ گويـا سرشـتِ دولـت        ذهن احدي خطور نمي   
موروثي و خانداني چنين است و نسل اندر نسل، يكديگر را بـدان سـفارش كـرده            
اند، همينطور تحقيق و بررسي وضعيت علمي و نظـامي اروپـا و اسـتفاده از صـنايع           

  .دكر خارجي در آن زمان به ذهن كسي خطور نمي
  

  نوزايي اروپا و حركت شتابان آن در صنعت و علوم طبيعي
ترين ادوار تاريخ بـشري بـود و در           هاي شانزدهم و هفدهم ميالدي از مهم        سده

بطنِ خود حامل پيامـدهاي خاصـي بـود، در ايـن برهـه از تـاريخ اروپـا از خـواب                     
داخـت و   وار به جبران دوران غفلت و جهـالتش پر          طوالني خود بيدار شد و ديوانه     
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به سوي هدف خويش به جاي اين كه دوان دوان حركت كند، با تمام پر و بـالش             
هستي را برمال كرد، درياهـا      هاي طبيعت را تسخير و اسرار       ناييبه پرواز درآمد، توا   

هايي را كشف كرد كه تا آن زمان گمنام بودند، در هر علم و فني و در هـر               و قاره 
در اين مدت زمـان كوتـاه       . ديدي دست يافت  بعدي از ابعاد زندگي به فتوحات ج      

، برونـو   )copernicus ()1(ي نابغه و مبتكر ماننـد كپرنيـك       در علوم مختلف افراد   
)Brunoe( هل، گالي)2() galiolio( رپل، ك)3() Kepler(  نيـوتن ،)4() Newton ( و

                                           
اي گمنام در شهر تورن به دنيا   م در خانواده1473شناس معروف لهستاني به سال  ستاره -)1(

ي به ايتاليا رفت و در دانشگاه پادوا به فراگيري پزشكي و در دانشگاه  سالگ23آمد، در سن 
 م به ميهن خود بازگشت و در 1506شناسي پرداخت، وي به سال  بوتوني به آموختن ستاره

 70شناسي پرداخت، در سن  شهر فروتنبورگ به امور پزشكي، تدريس رياضيات و ستاره
 چاپ و پخش كرد، اين  اجرام آسمانيي دربارهسالگي كتاب بزرگ خود را به نام 

آورند؛  كتاب انقالبي در جهان دانش پديد آورد، كپرنيك را پدر نجوم جديد به شمار مي
 م چشم 1543زيرا نخستين بار او پي به گردش زمين و چگونگي آن برد، كپرنيك به سال 

  .)ن. د. (از جهان فرو بست
 م چشم به جهان گشود، در فلورانس به 1564ال دان ايتاليايي، به س دان و فيزيك رياضي -)2(

تحصيل پرداخت و علوم پزشكي و رياضيات آموخت و سپس به نجوم روي آورد، يكي از 
هاي  ي ماه داراي كوشه ها را او اختراع كرد و با آن ثابت كرد كه كره نخستين دوربين

افزود، پاپ او را اطالعاتي ... متعدد است و بر مطالعات كپرنيك در مورد حركت زمين و
ي حركت زمين به دور آفتاب كفر شمرد و  ي او را در باره به رم خواست و اظهار عقيده

 م چشم از 1642مجبورش كرد كه به زانو درآيد و از آن عقيده توبه كند، گاليله به سال 
  .)ن. د. (جهان فرو بست

 دنيا آمد، وي دوران كودكي  م از پدر و مادري فقير به1571شناس آلماني به سال  ستاره -)3(
را با تنگدستي گذراند، كپلر به تدريس رياضيات مشغول شد، آنگاه ازدواج كرد، از فشار 

هاي  رفت، در اين ميان تمام فكرش متوجه بررسي تنگدستي از شهري به شهر ديگر مي
ات  م به قوانين حركت سيار1609هاي ديگران بود، وي به سال  ي نوشته آسماني و مطالعه

 م قانون 1618دست پيدا كرد و در كتاب نجوم نوين آنها را چاپ و پخش كرد، در سال 
اي   در گوشه1630در پايان زندگي با بدبختي و گمنامي به سال . سوم خود را كشف كرد
  .)ن. د. (چشم از جهان فرو بست

دنيا آمد، در  م به 1642ان و فيلسوف انگليسي به سال  اسحاق نيوتن، فيزيكدان، رياضي -)4(
 سالگي قوانين اساسي مكانيك را 24 و 23وي در سنين . دانشگاه كمبريج تحصيل كرد
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كساني كه نظام قديم را منسوخ كردند و نظام جديدي را بنيان گذاردند و جهـاني            
گـردان مكتـشف افـرادي امثـال         ن گشودند، پا به عرصـه گذاشـتند، از جهـا          از علم 
 )3(و مــاژالن ) uasscodagama ()2( واســكودوگاما،)columbus ()1(كلمــب

)maglin (ظهور كردند.  
گـرفتن و بـه قالـب درآمـدن بـود،       هـا در حـال شـكل    در اين زمان تاريخ ملـت     

 در حال طلوع بود، آنچه ي برخي ديگر هم ي بعضي در حال غروب و ستاره ستاره
نمود و آنچه تا به حال در حال طلـوع   تا به حال غروب كرده بود، داشت طلوع مي      

يك ساعت در آن تاريخ مساوي با يـك روز و بلكـه             . كرد  بود، داشت غروب مي   
چندين روز بود و يك روز مساوي با يك سال و بلكه چندين سال بـود؛ هـركس                  

  .ماني را ضايع كرده بودكرد در واقع ز ساعتي را تلف مي

                                                                                                
ضمناً قانون اصلي جاذبه را . تنظيم كرد و در مورد اجرام آسماني آنها را به كار بست

ها را  كشف و روش حساب جامعه و فاضله را ابداع كرد و اساس كشفيات مهم عدسي
  .)ن. د. ( م چشم از جهان فرو بست1727به سال ريزي كرد، نيوتن  پي

 م به دنيا آمد، وي با 1451كريستف كلمب دريانورد معروف و كاشف امريكا به سال  -)1(
وي چهار بار براي اين منظور . ي امريكا را كشف كند حمايت ملكه ايزابل موفق شد قاره

  .)ن. د( درگذشت  م1506سفر دريايي كرد، سرانجام وي در حال تنگدستي به سال 
ي  به شبه قاره) جنوب افريقا( م به دنيا آمد، وي از راه دريا 1469دريانورد پرتغالي به سال  -)2(

هندوستان رسيد، اين سفر دريايي ثروت هندوستان را در دسترس اروپاييان گذاشت، وي 
مستقر در دومين سفر خود قدرت پرتغاليان را در هند و سواحل افريقا با توسل به زور 

  .)ن. د. ( درگذشت1524وي به سال . ساخت
 م به دنيا آمد، وي به منظور پيداكردن راه دريايي 1480دريانورد پرتغالي حدود سال  -)3(

نزديك به جزاير ملوك با پنج كشتي از پرتغال در اقيانوس اطلس به راه افتاد، وي در اين 
گردش دور دنيا بود، خود ماژالن و ي زمين را دور بزند و اين نخستين  سفر موفق شد كره

  .)ن. د. ( تن از همراهانش در اين سفر از بين رفتند160
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  ماندگي مسلمانان در امور زندگي واپس
مسلمانان نه اين كه چند ساعت و چند روز را تلف كردند، بلكه چندين سال و   
چندين نسل را ضايع گرداندند، بـرعكس در ايـن مـدت كـشورهاي اروپـايي هـر              

دگي بـه  دقيقه و هر ثانيه را غنيمت شمردند و مـسيرشان را در ميـادين مختلـف زنـ       
  .سرعت پيمودند و در مدت چند سال، مسافت چندين قرن را طي كردند

ي علـم و      توان ميـزان كـرود تركيـه را در عرصـه            يكي از مواردي كه با آن مي      
سـازي تنهـا در قـرن شـانزدهم       صنعت تشخيص داد، اين است كـه صـنعت كـشتي          

تنها در قرن هيجدهم هاي بهداشتي  ها و قرنطينه ميالدي در تركيه راه افتاد، چاپخانه
ي اروپا    در اين دولت قابل استفاده گرديد، همينطور مراكز آموزش نظامي به شيوه           

ي صـنعت و اكتـشافات    در همين زمان داير شد، در اواخر اين قرن تركيه از عرصه     
كامالً دور بود؛ حتي زماني كه بالوني را در فضاي پايتخت در حال پـرواز ديدنـد،       

  . كيمياگري دركار استحتماً سحر و: گفتند
هاي كوچك اروپايي در اقتباس از تجهيـزات تمـدن نـو و اسـباب رفـاه                   دولت

عام، از تركيه سبقت گرفته بودند؛ تا آنجا كه مـصر نيـز در اسـتفاده از راه آهـن و                   
  .قطار چهار سال و در استفاده از تمبرهاي پستي چند ماه از تركيه پيشگام بود

  
   فنون نظاميماندگي مسلمانان در واپس

ــن     واپــس ــود، بلكــه اي ــدني نب ــوم نظــري و م ــسلمانان صــرفاً در عل ــدگي م مان
ماندگي بسي فراگير و گسترده بـود، اروپـا در فنـون نظـامي كـه مـدتي قبـل                      عقب

 م اروپاييان سربازان عثماني     1774ابتكار خويش بر تركيه سبقت گرفت و در سال          
لت عثماني به خود آمد و آن     را شكست سختي دادند كه در پي آن تا حدودي دو          

وقت بود كه مهندسان اروپـايي را جهـت سـاماندهي نيروهـاي نظـامي و آمـوزش                  
افسران خود فرا خواند، سلطان سليم سوم در آغاز قـرن نـوزدهم كـه خـود فـردي             
روشن بود و خارج از دربار علم آموخته بود، اصالحات را موردتوجه قرار داد، به        

أسـيس رد و خـودش شخـصاً در يكـي از مـدارس              اين منظور مـدارس جديـدي ت      
نمود، سپاهي به سبك جديد تـشكيل داد و در سيـستم سياسـي                هندسه تدريس مي  

برخي اصالحات و تعديالت را اعمال كرد، چون ملت به مقدار زيادي بر جمود و     
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محافظت بر هرچيز قديمي عادت كرده بود، سپاهيان قديمي بر وي شـوريدند و او   
 تـا سـال   1807 و محمد دوم جانـشين وي تعيـين گرديـد و از سـال         را ترور كردند  

 فرمـانروا  1851 م تـا  1839 بر مسند قدرت نشست، بعد از او عبدالمجيد اول       1839
بود، اين دو، جانشينان سلطان سليم دوم در وظيفه و مسئوليتي كه داشت، شـدند و                

ي اسـالمي در      يـه اي كـه ترك     ها دست يافت، اگر مرحله      تركيه به برخي از پيشرفت    
هـاي هيجـدهم و    ي پيشرفت و ترقي طي كرد با مراحلي كـه اروپـا در سـده        عرصه

نوزدهم طي كرده، مقايسه شود، تفاوت عميقي به چشم خواهـد خـورد، حركـت                
پشت و خرگوش بود؛ فقط با  ي الك تركيه و اروپا در اين ميدان بيشتر شبيه مسابقه
پـشت عـالوه    اه و بيدار بود و الك   اين تفاوت كه خرگوش در حركتش خيلي آگ       

  .رفت اي كه خود داشت، بعضي اوقات به خواب مي بر كنده
  

  خأليي كه امپراتوري عثماني بر جاي گذاشت
هايي كه براي بيـان واقعيـت و اداي امانـت تـاريخي از دولـت                  با وجود كاستي  

ي ا عثماني بيان شد، شكي نيست كه دولت مزبور دژ محكمي بـراي اسـالم و قلعـه              
هاي عرب مسلمان واقع در خاورميانـه، اعـم از حجـاز و               بزرگ و وسيع براي ملت    

ها و ايـن   ي غربي در اين سرزمين فلسطين و غيره بود كه از دخالت نيروهاي بيگانه      
تـا  . دكـر  كه به تاخت و تاز بپردازند و بـه مقدسـات اهانـت كننـد، جلـوگيري مـي       

 ه از وي گفتـه شـد و نـسبت بـه او    ، علي رغم آنچ   )1(دوران سلطان عبدالحميد خان   
  .شايعه پراكني شد، اين وضعيت ادامه داشت

هـاي يهـودي ضـد اسـالم در زمـان سـلطان               هاي مسيحي و توطئه     تمام كوشش 
.  م آغـاز شـد  1914 – 1918عبدالحميد نافرجام ماند؛ تا اين كه جنگ جهاني اول        

را عليـه تركـان     ها را به اردوي خويش درآورنـد و آنهـا             متفقين موفق شدند عرب   

                                           
در ايران با . آخرين سلطان عثمانيان، پس از خلع براردش، مراد خان به تخت نشست -)1(

 م حزب جوانان ترك 1909در سال . ناصرالدين شاه و مظفر الدين شاه قاجار معاصر بود
ه يافت و حكومت مشروطه در عثماني اعالم كرد، سلطان عبدالحميد انقالب كرد و غلب

. ق به دست يونانيان افتاد.  هـ 1330شهر سالونيك در سال . معزول و در سالونيك تبعيد شد
  .)ن. د. (عبدالحميد به اروپا گريخت و همانجا درگذشت
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ي قوميت عربي بروز كرد و كشورهاي عربي از امپراتـوري         بشورانند، نهايتاً انديشه  
هاي كوچك و بزرگ درآمدند، مـدتي را   عثماني فاصله گرفتند و به شكل امارت 

ديگـر دسـتي    . تحت حمايت ديگران گذراندنـد و سـرانجام بـه اسـتقالل رسـيدند             
و قدرتي جهاني وجود نداشت كـه ديگـران   قدرتمند نبود كه از آنان حمايت كند   

اينجا بود كه اسراييل با تكيه برقـدرت و حمايـت كـشورهاي     . از وي حساب ببرند   
 م توانست   1967اروپايي، در قلب جهان عرب قد علم نمود و اخيراً در ژوئن سال              

ي سينا را به تصرف خويش درآورد و قـدس شـريف              كرانه ي غربي و شبه جزيره     
جهان غرب كـه توانـايي هـيچ تحركـي را     .  بار در تاريخ غصب كند    را براي اولين  

H'�< %��&A! ����#2 «: كـرد  نداشت، اين ضرب المثل قديم عربي را با خـود زمزمـه مـي          2 A 3 1 2.1

x���F� G'�g�� P&A!A 32 2 A 3 . 2 1«)1(.  
  .»روزي كه گاو سفيد خورده شد، از آن روز به بعد من نيز خورده شدم«

تـرين پيـروزي بـراي        بـه خـصوص در شـرق، بـزرگ        پايان امپراتوري عثمـاني     
  .اروپاي صليبي و يهود جهاني بود و خأليي را بر جاي گذاشت كه هرگز پر نشد

                                           
قتل حضرت  كه به �سخني منقول از حضرت علي . منظور امپراتوري عثماني است -)1(

  .25، ص مجمع األمثالميداني، : رك.  اشاره دارد�عثمان 
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  باب چهارم
  عصر اروپا

  
  
  
  
  
  

   اروپاي مادي:فصل اول* 
پرسـتي در   گرايـي و مـيهن   ملي: فصل دوم * 

  اروپا
  اروپا به سوي خودكشي: فصل سوم* 
هاي معنوي انـسانيت      بتمصي: فصل چهارم * 

  در دوران استعمار اروپا



    

 

    
  

 

 

        ��238   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

  فصل اول
  اروپاي مادي

  

  طبيعت و تاريخ تمدن اروپا
هاي تغييـر   قبل از اين كه آثار انتقال رهبري جهان از مسلمانان به اروپا در زمينه       

هـاي بـشر      هـا، تمـدن و اجتمـاع و هـدف و آرمـان              در نگرش جهان، اخالق ملـت     
كه معلوم شود براي آدميان از اين تحول چه چيز عايـد  بررسي گردد و قبل از اين       

شده است و سودش بيشتر بوده است يا زيانش؟ الزم اسـت تمـدن غـرب و وضـع               
هاي اروپايي را بشناسيم و بـدانيم كـه از            ي زندگي ملت    اين تمدن و روح و فلسفه     
  كجا نشأت گرفته است؟

مـدني جديـد و   ي بـسياري از مـردم ت   تمدن قرن بيستم غـرب بـرخالف عقيـده        
هاي تاريك اروپا آمده نيست، بلكه تاريخ  هاي اخيري كه بعد از قرن     ي قرن   زاييده

ي تمدن روم و  ردد؛ زيرا اين تمدن سالله اين تمدن به چندين هزار سال پيش برمي
يونان است و جانشين آن دو در ميراث سياسي، عقلـي و مـدني اسـت و وارث آن                

هــاي اجتمــاعي و ميــراث علمــي و  ياســي، فلــسفههــا، نظــام س دو در تمــام دارايــي
هـا، تمـايالت و       هـا، ويژگـي     خواسـت . اي كه بـه جـاي گذاشـتند، هـست           فرهنگي
هاي آن دو تمدن گذشته در وجود اين تمدن جاي گرفتـه و در خـونش بـه                 انگيزه

دهد نخستين مظهر باشـكوه       گردش درآمده است، تا آنجا كه تاريخ به ما نشان مي          
بـه طـوري كـه تـاريخ ثبـت كـرده،            . روپايي تمدن يونان بده است    براي عقالنيت ا  

ي اروپـا بـه وجـود آمـده و            تمدن يونان نخستين تمـدن بـوده كـه براسـاس فلـسفه            
ي اروپايي در آن تجلي يافته است، بر فراز آوارهـاي تمـدن يونـان، تمـدن                   روحيه

 پـس از  اين تمدن داراي روحي واحد يعني روح اروپايي بود،        . روم پا گرفته است   
ها و اساس تغيير نكرده است و ملت اروپـا همچنـان              هاي طوالني هنوز ويژگي     قرن

وارث و حافظ اخالق، فلسفه، علوم، آداب و افكار روم و يونـان اسـت، سـرانجام                 
اين تمدن در قرن نوزدهم مـيالدي در لباسـي درخـشنده خـود را نمايانـد، گرچـه                   

كنـد كـه ايـن      پنـدار را ايجـاد مـي      هاي اين لباس، اين       زيبايي و درخشندگي رنگ   
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ي روم و يونـان      لباس تازه يافته شده، ولي بايد دانست كـه تـار و پـود آن از رشـته                 
  .است

بنابراين، شايسته است كه نخست تمدن يونـان و روم و حقيقـت و روح آن دو                 
را درك كنيم، تا با بينايي كامل، اشكاالت تمدن غرب را نقد و بررسي كنيم و در 

  .ي آن قضاوت كنيم م ميالدي بتونيم در بارهقرن بيست
  

  هاي تمدن يونان ويژگي
از . رفتند  هاي عالم به شمار مي      ترين ملت   ملت يونان ملتي با استعداد و از نجيب       

ــد، در جهــان نقــش     ــان بودن ــم و ادب ســرآمد جهاني لحــاظِ هــوش، اســتعداد، عل
و نوابـغ آنـان، زينـت     اي در فلسفه و ادب داشتند، آثار دانشمندان، حكمـا             جاودانه

هاي جهان است و روي اين جهات ملتي شاخص بودند، آن چـه               خانه  بخش كتاب 
در اين بحث براي ما اهميت دارد، درك حقيقت و طبيعت تمدني است كـه آنهـا                 
آن را به وجود آوردند، اگر ما به تمدن يونان بـا ديـد نقـد و بررسـي بنگـريم و از                 

لحـاظ مظـاهر و ظـواهر روي برتـابيم و نيـز             هـاي ديگـر از        مشتركات آن با تمـدن    
هـا و   ها و سرشت آن را مورد تجزيه و تحليـل قـرار دهـيم، برتـري        ها، ويژگي   بنيان

كند، كامالً  هاي شرق جدا مي هاي ديگر خصوصاً تمدن    مزايايي كه آن را از تمدن     
  :ها عبارتند از گردد، اين ويژگي مشخص مي

  . به آنچه با حس قابل درك نيست اعتقاد به محسوسات و ارج نگذاردن-1
  . دينداري اندك و كرنش نكردن در مقابل خداي يكتا-2
ــه -3 ــادكامي     عالق ــافع و ش ــه من ــام ب ــا و اهتم ــدگي دني ــه زن ــديد ب ــا و  ي ش ه

  .هاي آن كامجويي
  .پرستي  گرايش ملي و ميهن-4

گـري خالصـه      توان اين مظاهر پراكنده را در يـك كلمـه يعنـي مـادي               البته مي 
 وجـود  نگـري بـود، هرچـه در يونـا     با اين بيان كه شعار تمـدن يونـان مـادي   كرد،  

شد، حتي  گري منتهي مي داشت از جمله فرهنگ، علم، فلسفه، شعر و دين به مادي
يونيان نتوانستند صفات و قدرت خدا را بدون ماده درك كنند، بلكه براي صفات              

ند و معبـدهاي  هـايي سـاخت   خدا اشـكال مختلـف مـادي ترسـيم كردنـد و مجـسمه           
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 برپا كردند، براي رزق، خدايي و باري رحمت خدايي ديگر و براي خشم              فراواني
اي جــدا تراشــيدند و  گرفتنــد، بــراي هركــدام مجــسمه نيــز يــك خــدا درنظــر مــي

هـا و     هـايي از اسـطوره      هاي اجسام مادي را به آنان نـسبت دادنـد و پـرچين              ويژگي
نان مفاهيم مجرد را مجسم نمودند و آنها را         ها پيرامون آنها فراهم آوردند، آ       افسانه

در قالب اجسام و اشكال تصور كردند؛ مثالً بـراي عـشق خـدايي سـاختند و بـراي         
  !زيباي خدايي ديگر

ــاره  ــسفي ارســطو در ب ــب فل ــسعه« و )1(»عقــول عــشره«ي  مطال ــالك ت جــز » اف
  .اي از افكار مادي يونيان نيست كه بيانگر طبيعت و سرشت يونان است چكيده

گري بر تمدن يونان اعتـراف كـرده انـد و در          دانشمندان اروپا به چيرگي مادي    
  .شان بدان اشاره نموده اند هاي علمي ها و بحث كتاب

تمـدن اروپـا    «در ژنـو پيرامـون ايـن كـه          ) hass(دانشمند آلماني، دكتر هـاس      
سه سخنراني ايراد كرد، دكتر هـاس از دانـشمنداني اسـت كـه معتقدنـد                » چيست؟
ن غرب از شرق اقتباس نشده، بلكه تمـدن مـستقلي اسـت، چكيـده ي سـخنان       تمد

  :گذرانيم دكتر هاس را از نظر شما مي
تمدن يونان مركز تمدن كنوني غرب است، مردان يوناني به پـرورش انـدام و               «

ورزيدنـد، بـه همـين سـبب بـراي آنـان              تناسب بدن و زيبايي آن اهتمام زيادي مي       
متناسب بود و اين جز بيـانگر پرداخـت بـسيار بـه امـور               الگوي كامل، جسم زيبا و      

هـاي ورزشـي و رقـص و     هاي بدني و بازي محسوس نيست، از همين رو به ورزش    
امثال آن سخت عالقمنـد بودنـد و در بعـد پـرورش ذهـن كـه شـامل شـعر، آواز،                      

ورزيدند كه از     اي اهتمام مي    نمايش، مجسمه، فلسفه و علوم طبيعي است، به اندازه        
از روحانيـت و معنويـت خـالي        ) در نـزد آنهـا    (بيت جسم برتري پيدا نكند، دين       تر

بود، در يونان تحصيالت ديني و يا رجال ديني وجود نداشت، گرچه گاهي رنگ              

                                           
ارسطو و پيروانش براي حل اشكال صدور موجودات از خالق، بين خالق و مخلوق  -)1(

نامند، هريك از اين عقول، از  وسايطي قايل شده اند در ده مرتبه كه آنها را عقول عشره مي
شود و به كثرت و ماديت نزديكتر  بساطتش كاسته ميباال به پايين، به تدريج از روحانيت و 

  .)ن. د. (شود، تا عقل دهم كه با هان مادي سنخيت دارد مي
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شود، ولي بـراي ايـن     و ديگران ديده مي)1(»اِزوپس«هاي  روحي و معنوي در سنت  
سب بـه تمـدن يونـان    تـوان آن را منتـ   آثار روحي از شرق كسب شـده بـود و نمـي        

  .»دانست
بـودن ديـن در يونـان و كمبـود كـرنش و       بسياري از دانشمندان اروپا، كم مايـه  

گـري در     فروتني و كمبود تالش در اعمـال آنهـا و فراوانـي لهـو و لعـب و عـشوه                   
  .زندگي آنان را مالحظه و به آن اقرار كرده اند

  :نويسد  ميتاريخ اخالق اروپالِكي در كتاب 
اني صـرفاً حركتـي عقلـي و ذهنـي بـود، ولـي حركـت مــصريان        حركـت يونـ  «

: گويد ي رومي مي برعكس آن يك حركت روحي و باطني بود، ابوليس، نويسنده
نمودند، ولي يونانيان      كرنش و گريه و زاري تعظيم مي       مصريان خدايان خود را با    «

  .»كردند با رقص و آواز خدايان خود را تعظيم مي
  :نويسد بوليس ميلِكي پس از نقل كالم ا

كنـد؛ زيـرا مـا     ي ابوليس را تأييد مي شكي در اين نيست كه تاريخ يونان گفته  «
ديني نديده ايم كه با عادات يونيـان در كثـرت اعيـاد، شـهوتراني، خوشـگذراني،                 

گري و ترس نداشتن از خدا برابري كند، يونانيان درست به سـان بزرگـان و                  عشره
دند، در تمجيد و تعظـيم خـدا بـه رسـوم رايـج و            كر  شيوخ خود، خدا را تعظيم مي     

  .)2(»كردند هاي جاري بسنده مي سنت
ي خداشناسي و حايز عقايدي بودند كه كرنش براي خـدا،       يونيان داراي فلسفه  
بردن به خدا، تضرع به درگاهش در زنـدگي آنـان عجيـب بـه                 عبادت، نيايش، پناه  

تيـار، افعـال، خلـق و امـر در          آمد؛ زيرا كسي كه صفات خدا را نفـي، و اخ            نظر مي 
دانـد    نمايد و اين جهان را مربوط به دسـتگاهي مـي             مي جهان هستي را از آن سلب     

                                           
وي نخست .  پيش از ميالد7 و 6هاي  گوي يوناني در سده افسانه) EZOPOS(اِزوپس  -)1(

اي  انهبرده بوده و سپس آزاد شد و نهايتاً مردم دلف او را كشتند، اِزوپس شخصيتي نيمه افس
 به نثر يوناني و بسيار خشك به وي منسوب هاي اِزوپس افسانهاي به نام  مجموعه. است

  .)ن. د. (در اصل از آنِ پالنود كشيش است: گويند است كه مي
)2(- .w. e. h. lecky . history . European . marals London 1869 . 

vol.Ipp .344.5. 
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 ايـن  ي نامد، طبعاً چنين فـردي در نتيجـه   كه آن را عقل فعال و حركات افالك مي 
عقيده و باور اعتقاد صحيحي در زندگي عملي خود نسبت به خداوند ندارد، مگـر        

ترسد، خدا را دوسـت نـدارد،    نين به خدا اميد ندارد، از او نمي  از روي تقليد، همچ   
خواهـد،    هـا از او كمـك نمـي         سايد، در سختي    در برابر شكوه او سر بر خاك نمي       

كنـد كـه گويـا خـدايي و      آورد و طـوري زنـدگي مـي      تسبيحش را بـه جـاي نمـي       
شـع  بنابراين، اگر بگوينـد يونيـان نـسبت بـه خداونـد خا            . پروردگاري وجود ندارد  

هاي بدون روح بود و خدا را مانند       نبودند، عبادات و اعمال ديني آنان همانند الشه       
كردند، قطعاً برايمان جاي تعجب نخواهد بود، بلكه  شان تعظيم مي  شيوخ و بزرگان  

ي بسيار زياد يونانيان به دنيـا و         شگفت زماني است كه عكس آن را بشنويم، عالقه        
ها، اشكال، آواز و موسيقي كـه يونانيـان آنهـا را         شان به مجسمه    همچنين دلباختگي 

ناميدند و نيز اهتمام زياد شـعرا و نويـسندگان بـه              فنون جمليه يعني هنرهاي زيبا مي     
 تـأثير  –شـناخت    كه بـدون قيـد و بنـد بـود و هـيچ حـدي را نمـي       –آزادي فردي   

رج در پي آن هـرج و مـ       . ي آنان گذاشت    بسياري بدي در اخالق يونانيان و جامعه      
شـعار مـرد   . ها برانگيختـه شـد     در اخالق گسترش يافت و انقالبي بر ضد تمام نظام         

 رفتن به دنبال شهوات و – كه كنايه از آزاد انديشي و روشنفكري بود –جمهوري 
ي حـريص   ها و نيز چپاول دنيا مانند چپاول انـسانِ گرسـنه        شمردن شادكامي   غنيمت
  .بود

ــانجمهــور در كتــاب )1(افالطــون ــان )1( ســقراط از زب  مــرد جمهــوري را چن
كند كه گويا يكي از نقادان اين قرن دارد يكي از جوانان قـرن بيـستم                توصيف مي 

  :كند را در يكي از مراكز تمدن غرب توصيف مي

                                           
اي اصيل در آتن زاده شد، در كودكي  د در خانواده پيش از ميال428افالطون به سال  -)1(

سالگي به سقراط پيوست و مدت هيجده سال مالزم او بود،  تربيتي اشرافي يافت، در بيست
 پيش از 387در سال . ي كرت و جنوب ايتاليا و سيسيل و مصر ديدن كرد سپس از جزيره

 پيش از 348نجام به سال وي سرا. اي گشود و به تعليم شروع كرد ميالد در آتن مدرسه
هاي زيادي از خود برجاي گذاشته كه از آن جمله  افالطون كتاب. ميالد درگذشت

  .)ن. د. (توان نام برد را ميجمهور و نواميس 
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هـا از آرزوهـاي شـريف و نيكـو و      و اگر كسي چنين گويد كه فـالن خوشـي   «
نـابراين، بايـد از آن     هاي ديگر ناشي از آرزوهـاي ناشايـسته اسـت و ب             فالن خوشي 

گروه اول استقبال و تجليـل نمـود و از گـروه دوم پرهيـز و جلـوگيري كـرد، وي                     
اعتنايي تلقي خواهد نمود و چنين خواهد گفت كه اين            ي اين سخنان را با ابي       همه

آري، : گفـت . ها همه از نوع واحدند و در خوبي ميان آنهـا تفـاوتي نيـست       خوشي
: اشـد البتـه همينطـور رفتـار خواهـد كـرد، گفـتم             كسي كه داراي چنين خـصلتي ب      

گذرانـدف امـروز بـه        بنابراين، وي همه روز را به انجام آروزيي كه پيش آيد مـي            
هـاي   پرهيـزد تـا الغـر شـود، يـك روز ورزش             نوشد، فردا از مي مي      نوايي باده مي  

گذرانـد، روز   فكري مي كند، روز دوم را به تنبلي و بي     سخت را به خود هموار مي     
پـردازد و از   گردد، غالباً به كارهاي سياسـي مـي   وم در درياي فلسفه سرنگون مي  س

گويد، يا كاري كه به فكـرش   جاي خود برخاسته آنچه به خاطرش خطور كند مي       
ي كـار جنـگ    خورد و دلباختـه  كند، يك روز به حال لشكريان غبطه مي      برسد مي 

اي تجـارت در سـر      ودگـردد و سـ      ي صنعتگران مي    شود؛ روز ديگر عاشق پيشه      مي
ي  اي نيـست و چـون ايـن شـيوه        پروراند، خالصـه رفتـارش تـابع نظـم و قاعـده             مي

پندارد، هرگز در صـدد تغييـر آن       زندگي را دلپذير و قرين آزادي و كامروايي مي        
  .)2(»آيد برنمي
پرستي در اروپا از آسـيا آشـكارتر    پرستي از لوازم طبيعت اروپاست، ميهن   ميهن
كنـد؛ چـون منـاطق      زيرا طبيعت جغرافياي اروپا اين را ايجاب مـي        تر است؛     و قوي 

                                                                                                
از زندگي او در كودكي و .  پيش از ميالد زاده شد470فيلسوف معروف يوناني به سال  -)1(

نيز نمانده است، زيرا وي همواره عقايد خدا را جواني اطالعي در دست نيست و آثار از او 
معروف است كه گفته اند سقراط را از آسمان . كرد از طريق بحث و گفت و گو تبليغ مي

به زمين آورد؛ يعني ادعاي معرف را كوچك كرد و جويندگان را متنبه ساخت كه 
وي را به جرم اين بلندپروازي را رها كنند، در خود فرو روند و تكليف زندگي را بفهمند، 

كند، به  كه به آيين رسمي و دولتي اعتقاد ندارد و پرستش خدايان جديد را ترويج مي
.  پيش از ميالد درگذشت399وي با نوشيدن جام شوكران به سال . مرگ محكوم كردند

  .)ن. د(
)2(- Republic , book VII  )افالطون به جمهوري فارسي كتاب  اين بخش از ترجمه 

  .)ن. د. (د روحاني نقل شدقلم فؤا
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هـاي متنـوعي از       آسيا وسعت فراواني دارد و شامل آب و هواهاي مختلف و گونه           
 ابزار زندگي، اسيا كامالً غني و پربـار اسـت،   بودن هاست؛ همينطور در فراهم  انسان

وسعه و گسترش اسـت،     ي ت   ي آسيا از جهات طبيعي آماده       با اين بيان سرزمين قاره    
هايي كه تا به حال تاريخ شناخته اسـت، ظهـور         ترين مملكت   در اين سرزمين وسيع   

برد و به طور دايم و مستمر براي بقا           اروپا در تنازع شديد بقا به سر مي       . كرده است 
و زندگي در ستيز است؛ زيرا اروپا براي عمران سرزمين خود با محدوديت وسعت 

ها و درياهـا نژادهـاي        كوهستان. ي زندگي روبروست     اوليه مناطق و كمبود وسايل   
 در نقاط تنگ طبيعـي محـصور كـرده اسـت؛ مخـصوصاً بخـش          اروپايي را پيوسته  

  .ي غرب و قسمت جنوبي اروپا ميانه
دهد كه اروپا به يك سرزمين وسيع و بزرگ  اينگونه نواقص طبيعت اجازه نمي

گيـري كـشورهاي    كـه محـل شـكل     تبديل شود، طبيعت اين قاره مستلزم آن است         
ي سياسي اروپايي قديم از       بدين سبب بود كه گمانه    . كوچك و كم مساحت باشد    

رفـت و بـه    شد كه قلمرو آنها از چند ميل فراتر نمـي   شهرهايي تشكيل مي–دولت  
ي اين گمانه سرزمين يونـان        طور كامل از استقالل برخوردار بود، بزرگترين نمونه       

  .ها شهر كوچك و مستقل به خود ديده است خ دهاست كه از آغاز تاري
. پرسـتي روي آوردنـد      با اين وصف جاي تعجب نيست كـه يونانيـان بـه مـيهن             

پرستي تنهـا تفكـر حـاكم بـر يونـان بـود،          خود پذيرفته است كه تفكر ميهن     » لكي«
 به آن )1(ي آنان مانند سقراط و آناك غورس ي جهاني كه بعضي از فالسفه       انديشه
نظـامي اخالقـي ارسـطور مبنـي بـر          . دند در يونان حامي و پشتيبان نداشت      معتقد بو 

پرسـتي بـر تمـام فـضايل      دوسـتي و مـيهن     جدايي يوناني از غير يونـاني بـود، مهـين         
به طوري كه ارسطور نه     . اخالقي كه حكماي يونان آنها را قبول داشتند، مقدم بود         

: پا را فراتـر گذاشـت و گفـت        دوستي اكتفا نكرد، بلكه       پرستي و ميهن    تنها به ميهن  
پرستي   اين تنگ نظريِ ميهن   . بايد يونيان با غير يونانيان همانند حيوانات رفتار كنند        

چنان در محافل يوناني رواج پيدا كـرد و در وجـود آنـان رسـوخ يافـت كـه اگـر                      
                                           

 پيش از ميالد 428 پيش از ميالد زاده شد و 500فيلسوف مكتب يوناني كه حدود  -)1(
 را وارد فلسفه – يعني هوش –ي يك اصل و منشأ حاكم بر همه  وي انديشه. درگذشت

  .)ن. د. (پريكس و سقراط از منحضر او استفاده كرده اند. كرد
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دهـم، بلكـه    من صرفاً هموطنانم را به اعمال خير اختصاص نمي       : گفت  فيلسوفي مي 
  .كردند دهم، آنان با تعجب و حقارت به وي نگاه مي ف قرار ميكل جهان را هد

  
  هاي تمدن روم ويژگي

روميان جانشين يونانيان شدند و از نظر قـدرت، نظـم مملكـت و وسـعت آن و                  
خصوصيت لشكري از يونيانيان برتري حاصل كردند، ولي روميان از لحـاظ علـم،           

وص يونـان بـود و در آن        فلسفه، آداب، شعر، تهذيب و نزاكت و تمدني كه مخص         
روميان . هاي معاصر خويش برتري و تقدم داشتند، به آنها نرسيدند   بر تمام سرزمين  

آوردنـد و نيازمنـد آنـان بودنـد و از             همواره در برابر علم آنان سر تسليم فرود مـي         
  .كردند علوم، فلسفه و افكار آنان استفاده مي

  :گويد مي) lecky(لِكي 
هـا و   مـي فراوانـي بـود كـه آن را در اثـر گذشـت قـرن            يونان داراي ثروت عل   «

ي نظـامي     عصرها به دست آورده و بر آن افزوده بود، ولي روم همچنان در مرحله             
بهره بود و حتي زبان روميـان از بـازگويي و        سرگرم بود و از آثار ادبي و علمي بي        

ــود   ــالي قاصــر ب ــاهيم ع ــازآفريني افكــار و مف ــس . ب ــه ســبب واپ ــذا ب ــدگي و  ل مان
شان در علم مغلوب يونان شدند و زبونانه در برابر تمدن يونان كه مردمش    كوتاهي

در سياست برتري داشتند، سر تسليم فـرود آوردنـد و تـاكنون در هـر بخـش علـم            
  .مسحور آنان هستند

رومي سروردنِ اشعارِ خويش را به زبان التـين آغـاز كردنـد، زبـان يونـاني بـه                
برومـي سـروردنِ اشـعارِ خـويش را بـه           » تداوم يافت  عنوانِ زبان علم و زبان تأليف     

زبان التين آغاز كردند، زبـان يونـاني بـه عنـوانِ زبـان علـم و زبـان تـأليف تـداوم            
  .)1(»يافت

ي تـأليف و ادبيـات نبـود، بلكـه تمـدن        اينگونه كرنش و زبوني صرفاً در حوزه      
 بـر   يونان در اخالق، سرشت، معاشـرت، جامعـه و حتـي در عواطـف و تمـايالت،                

بدينگونه فلسفه و فرهنگ يونـاني و حتـي اصـل و سرشـت         . تمدن رومي چيره شد   

                                           
)1(- lecky. op. cit. p. 243 
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يوناني در روم نفوذ كرد و اين نفوذ به جايي رسيد كه مانند خون و روح در وجود 
ناگفته نماند كه روميان با توجه به طبيعت اروپايي، از يونانيـان بـه              . آنان جاري شد  
بودند و تازه شباهت بسيار زيادي نيز بـين         هاي فطري بسيار متفاوت ن      لحاظ ويژگي 

نهـادن بـه    آنان وجود داشت؛ چرا كه هردو معتقد بـه محـسوسات بودنـد و در ارج       
در داشـتنِ ضـعف در      . كردنـد   روي مي   كردن در دين، غلو و زياده       زندگي و شك  

ــي و     ــام و آداب و روش دينـ ــمردن نظـ ــده و حقيرشـ ــطراب در عقيـ ــين، اضـ يقـ
ب ورزيــدن بــرآن و افــراط در وطــن دوســتي، بــا شــمردن قوميــت و تعــص بــزرگ

يكديگر شباهت فراوان داشتند، افزون برآن اهميت قايل بودن به قدرت و احتـرام              
  .فوق العاده به آن، چنان بود كه در حد عبادت و تقديس رسيده بود

شـان نداشـتند، در ايـن         در تاريخ نمايان است كه روميان ايمان راسخي در دين         
پرســتي و  دانــم؛ زيــرا سرشــت نظــامي دينــي بــت   مقــصر نمــيمــورد مــن آنــان را

پرستي حاكم بر روم مقتضي شك و ترديد و ضعف ايمان بود و هـر انـدازه                   خرافه
شد، استخفاف آنان نسبت به  كردند افكارشان بازتر مي     روميان در علم پيشرفت مي    

ان يافت، حتي روميان از آغـاز پيـدايش، معتقـد بودنـد كـه خـداي                 دين افزايش مي  
  .دخالتي در امور سياست و دنياي آنان ندارند

  :گويد مي) cicero(سيسرو 
سـرودند   هـاي خـود مـي    موقعي كه بازيگران نمايش اشعاري را در تماشـاخانه      «

مبني بر اين كه خدايان دخالتي در دنيا ندارند، ردم با كمـال ميـل و رغبـت بـه آن              
  .)1(»دادند گوش فرا مي
  :گويد ديس در اين باره ميق) AUgUOSTiNe ()2(اگوستين

هـاي    كردنـد و در سـالن       شان را در معابد عبادت مي       پرست خدايان   روميان بت «
  .)3(»كردند نمايش مسخره مي

                                           
  .178منبع پيشين، ص  -)1(
اگوستين يا اوستينِ قديس؛ روحاين مسيحي انگلستان، وي مقر روحانيت كنتربوري را  -)2(

  .)ن. د. ( م درگذشت605ايجاد و در حدود 
  .179منبع پيشين، ص  -)3(
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لذا آيين رومي قدرت روحي خويش را بر پيروانش از دست داده و احساسات    
ها سرد شده بود، اين سردي به جايي رسيده بود كـه مـردم              هاي انسان   دين در قلب  

كردنـد،   كردند و بعضي اوقـات بـه آنهـا اهانـت مـي        نسبت به خدايان گستاخي مي    
 در دريـا غـرق      )1(ون ناوگان جنگي امپراتور اگوستوس    گويد كه چ    تاريخ به بازمي  

 خـداي دريـا را   )neptone()2(ي نپتـون   شد، وي سخت خشمناك شد و مجـسمه   
م جايگـاه  از دنيـا رفـت، مـرد    ) Germanicus(موقعي كه گرمانيكوس    . شكست

  .)3(قرباني خدايان را سنگ باران كردند
ــت و      ــري نداش ــردم روم اث ــاع م ــت و اجتم ــالق، سياس ــن در اخ ــابراين، دي بن

توانست بر شعور و اميال آنان چيره شود و اخـالق و حركـات آنـان را كنتـرل        نمي
ها حكومت كنـد و از اعمـاق قلـب         كند؛ زيرا در آن عصر دين عميقي كه بر روح         

 بلكه دين يك عمل تقليدي هماننـد اعمـال تقليـدي             وجود نداشت،  سرچمه گيرد 
  .ديگر بود كه خواستِ سياست بقاي آن بود، هرچند در حد اسم و رسم

  :گويد لِكي در اين باره مي
اساس دين روميان بر تبعيض و قوميت استوار بود و هـدفي جـز رفـاه افـراد و                    «

اين مطلب ايـن اسـت كـه در         شاهد  . ها نداشت   ها و سختي    سالمت آنان از مصيبت   
روم صدها انسان پهلوان و قوي هيكل تربيت شد، ولي يك نفـر زاهـد كـه از دنيـا         

اي   حتـي نمونـه   . شد  هاي زندگي بيزار باشد، پيدا نمي       چشم پوشيده باشد و از لذت     
. شود كه ديـن در آن تـأثير داشـته باشـد            در تاريخ روم از قرباني و ايثار شنيده نمي        

                                           
 پيش از ميالد زاده 63كايوس يوليوس كيزر اكتاويانوس اگوستوس؛ امپراتور روم، به سال  -)1(

 ميالدي درگذشت، وي پساز فتح آكتيوم و غلبه بر آنتونيوس صاحب 14ه و به سال شد
ي اياالت را نظمي  وي تعداد اعمال دولتي را در رم افزايش داد، اداره. اختيار مطلق شد

ترين اعصار  سلطنت اگوستوس را از درخشان. ها پيروز شد جديد داد و طي اكثر جنگ
  .)ن. د. (مرگ مانند خدايي معبود روميان بوددانند، به هنگام  تاريخ روم مي

در اساطير رومي خداي درياها، پسر پرساتورن و برادر ژوپيتر و پلوتون كه در قصري در  -)2(
هاي دريايي او را روي  اي است كه اسب كند، او سوار بر كالسكه اعماق درياها زندگي مي

  .)ن. د. (كشند امواج دريا مي
 History of European morals (the Pagah :تاريخ اخالق اروپا -)3(

empire). P. 178 
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پرستي تشكيل داده  ود به سبب دين نيست، بلكه اساس آن را وطناگر هم يافت بش
  .)1(»است

هاي زمين در آن عـصر و بعـد           ويژگي بسيار مشخصي كه روم را از ديگر ملت        
سازد و حتي به صورت دين و شعاري برايش شده است كه با آن                از آن متمايز مي   

سـت و ايـن     شود، روح استعمارگري و ديد مادي محـض بـه زنـدگي ا              شناخته مي 
رو  همان چيزي است كه اروپاي كنوني آن را از روميان قديم به ارث برده و دنباله             

  .آنها شده است
اسالم بر سر دو دانشمند مسلمان آلماني، استاد محمد اسد در كتاب با ارزش 

  :گويد  اين مطلب را به خوبي توصيف كرده و ميراهي
ود، اين بود كه قدرت را به نفـع     تفكري كه بر امپراتوري روم سيطره انداخته ب       «

هاي ديگر را فقـط بـه نفـع مـصالح وطـن خـود بـه         آوري كند و ملت    خويش جمع 
ــه  . زنجيــر بــشكد ــه ظلــم و ســنگدلي در راه ب مــردان و رهبــران از انجــام هيچگون

كردند، اما آنچه در  ي ممتاز دريغ نمي  آوردن يك زندگي راحت براي طبقه       دست
 است، درست نيست؛ چرا كه عدالت مزبـور صـرفاً           مورد عدالت روم شهرت يافته    
خواهانـه   بديهي است كه ايـن روش بـه ظـاهر عـدالت    . به روميان اختصاص داشت   

گـري   مـادي . ممكن نيست، مگر براساس درك مادي محض از زندگي و فرهنگ     
آنان اگرچه با ذوق عقلي پيراسته شده بود، اما از هر نوع ارزش روحي خالي بود؛                 

ه طور صحيح هرگز با دين كنار نيامد و خدايان سنتي آنـان بـيش از                چرا كه روم ب   
ي  آنان به اين ارواح صرفاً براي محافظت بر رابطه. هاي يونان نبود خرافات و افسانه

. سـاخت، ايمـان داشـتند    اجتماعي كه آنان را بـه يكـديگر مـرتبط و يكپارچـه مـي          
شـان دخالـت      ندگي عملـي  دادند كه در ز     همچنين به اين خدايان هرگز اجازه نمي      

 بـه   – زماني كه از آنهـا بخواهنـد         –دادند كه غيب را        اجازه مي  كننند، البته به آنها   
دادند كه قوانين اخالقـي را بـر          زبان كاهنان پيشگويي كنند، ولي هرگز اجازه نمي       

  .)2(»مردم تحميل كنند

                                           
  .177همان منبع، ص  -)1(
)2(- Islam at the CrossC Roads. P.38 - 39 
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  انحطاط اخالقي در جمهوري روم
جمهــوري روم، ] ي ســلطه[واخــر گــري در ا ســيل انحطــاط اخالقــي و حيــواني

روميان را فرا گرفته بود و درياي خودپرستي و خوشـگذراني را سـخت خروشـان                
كرده بود؛ به طوري كه روميان تا چانه در آن غـرق شـدند، سـاختارهاي اخالقـي                  
مثل رقص و آواز كه روميان به آنها شهرت داشتند؛ در آن به جريان افتادند و بناي 

  .ي انهدام قرار گرفت زه درآمد و در آستانهاجتماعي آنها به لر
بنـد و بـاري را بـه تـصوير كـشيده و        درابر امريكايي بـا قلـم شـيوايش ايـن بـي           

  :گويد مي
هنگامي كه دولت روم از نظر قدرت جنگي و نفوذ سياسي به اوج رسيد و در               «

تمدن به برترين درجه دست يافت، به فساد اخالقي و انحطاط در ديـن و فرهنـگ                 
روميان در زندگي خويش به بدترين شكل دچـار         . ترين درجه سقوط كرد     پايينبه  

ي   نامـه   غرور و خودپسندي شدند و شديداً دنبال هوي و هوس رفتند؛ زيـرا اسـاس              
هـا و     آنان اين بود كه زندگي فرصتي اسـت بـراي خوشـگذراني و بايـد از نعمـت                 

دادند، جز  اهي انجام ميي آنها كه گ ها حد اكثر استفاده را كرد، زهد و روزه لذت
اعتـدال و   . هاي آنها را براي غـذا زيـاد كنـد، نبـود             به عنوان رژيم غذايي كه اشت     

هـاي آنـان بـا     سـفره . شان بود هاي شدن لذت روي آنها نيز صرفاً جهت طوالني     ميانه
كــرد و خدمتگــذاران در  ي جواهرنــشان، خودنمــايي مــي هــاي طــال و نقــره ظــرف
كردند، كنيـزان دلربـا، جـوان و بـسيار زيبـايي          ا خدمت مي  هاي زيبا براي آنه     لباس

رومي و زنان زيبا و عريان و يا پوشيده كه از عفت بويي نبرده بودنـد، بـراي آنـان                    
نقـش    گر هم   هاي آنان حتي كبوتران عشوه      كردند، در خوشگذراني    گري مي   عشوه

هـا بـا   يافـت و پهلوانـان در آن        هـاي بـازي و سـرگرمي گـسترش مـي            داشتند، ميدان 
گرفتند، تا اين كه يكي از آنان به زمـين            همرديفان خود و يا با حيوانات كشتي مي       

كردند،  غلتيد و اينگونه قهرمانان و فاتحان تصور مي        افتاد و در خون خويش مي       مي
اگر چيزي قابل پرستش باشـد، صـرفاً قـدرت اسـت؛ زيـرا آنـان بـا همـين قـدرت                

ق پيشاني و با زحمت بازو به دست آورده شان با عر هاي ملت را كه صاحبان ثروت
زماني كه با قدرت و نيروي خويش در ميدان كارزار بـر انـسان             . گرفتند  بودند، مي 
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آمد كه امالك و اموال آنها را مصادره         يافتند، اين امكان برايشان پيش مي       غلبه مي 
  .هاي وسيعي را به خود اختصاص دهند كنند و زمين

ز ايـن قـدرت بيكـران بـود، نظـام مـدني روم              رأس حكومت روم خود رمزي ا     
بيانگر عظمت پادشاه بود، با وجود اين وي نمادي بيش نبود؛ درسـت ماننـد آنچـه                 

  .)1(»شود در زمان انحطاط تمدن يونان ديده مي
  

  شدن روم مسيحي
در اينجا رخدادي بزرگ هست كه جاي دارد تا تاريخ آن را ثبت كند و به آن 

. پرست است   رت از استيالي مسحيت بر حكومت روم بت       بها دهد؛ اين رخداد عبا    
 ميالدي كـه خـود بـه    306 بر تخت اباطره در سال )2(ا جلوس قسطنطيناين حادثه ب 

پرسـتي پيـروز شـد و ناگهـان      اينجا بود كه مسيحيت بت. نصرانيت گرويد، رخ داد  
 و زد دار كه حـرف آخـر را مـي    مسيحيت به سرزميني وسيع و دولتي با قلمرو دامنه     

قسطنطين براي رسيدن بـه تخـت   . ديد، دست يافت هرگز در خواب هم آن را نمي      
هـاي كـساني كـه بـه          سلطنت، از اجساد سربازان مـسيحي و جويبارهـايي از خـون           

  .كمك او قيام كرده بودند و او را ياري كرده بودند، بهره جسته بود
دســت لــذا قــسطنطين بــراي ايــن پــشتيباني ارزش قايــل شــد و حكومــت را بــه 

مسيحيان سپرد و روميان را دسـت بـه سـينه در اختيـار آنهـا گذاشـت و كليـدهاي                     
  .حكومتش را به آنها واگذار كرد

                                           
)1(- History of the Conflict berween Religion and Scince, London 

1927. p.312  
 م به 306به سال . شد م زاده 274قسطنطين اول، كايوس فالويوس اورليوس به سال  -)2(

 م موجب 312قدرت رسيد، چيرگي وي بر ماكسانس در كنار ديوارهاي شهر رم به سال 
 م فرمان ميالن آزادي 313در سال . شناسايي دين مسيح به عنوان دين رسمي امپراتوري شد

 م خود به مسيحيت گرويد و پايتخت امپراتوري را به 323ديني را برقرار كرد و به سال 
. د. ( م درگذشت337وي به سال .  منتقل كرد– كه به نام قسطنطنيه ناميده شد –نس بيزا
  .)ن
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  داري هاي مسيحيت از حكومت زيان
بـه  . مسيحيت در ميدان جنگ پيروز شد، ولي در جنگ اديان شكـست خـورد             

 آوردن يك پادشاهي بزرگس سود بـرد، ولـي در مـورد ديـن بـسيار آسـيب         دست
پرستان رومي دين مسيح و پيـروانش را مـسخ كردنـد و بيـشترين                 ديد؛ چرا كه بت   

ي پـرچم   مسخ و تحريف قسطنطين، كسي كه حامي شـرافت مـسيحيت و فرازنـده          
  .آن بود، باعث شد

  :گويد درابر مي
پرستي و شرك وارد مسيحيت شد، آن هم به سبب تأثير منافقاني بـود كـه               بت«

عالي را در دولت روم بـر عهـده داشـتند وتظـاهر بـه               وظايف بسيار مهم و مناصب      
 اهميت قايل نبودند و حتي يك روز را هـم        كردند و هرگز براي دين      مسيحيت مي 

خالصانه عمل نكـرده بودنـد و حتـي شـخص قـسطنطين كـه عمـرش را در ظـم و                      
بيدادگري سپري كرده بود هرگز مقيد به اوامر كليسا و ديـن نبـود، جـز در اواخـر        

  .كه مقدار كمي پايبند شد)  ميالدي337(عمرش 
گرچه مسيحيان از لحـاظ قـدرت بـه حـدي رسـيده بودنـد كـه سـلطنت را بـه                      

پرسـتي را نـابود كننـد و اصـل و        قسطنطين سپرده بودند، ولي هرگز نتوانـستند بـت        
هـاي و سـتيزها ايـن بـود كـه             اي ايـن درگيـري      ي آن را از بيخ بركنند، نتيجه        ريشه
پرستيِ آنها درهم آميخت و از آن يك دين جديد نشأت  هاي مسيحيت و بت ريشه

. كـرد   پرسـتي در آن بـه يـك ميـزان تجلـي پيـدا مـي                 گرفت كـه مـسيحيت و بـت       
شــوند؛ زيــرا اســالم بــرخالف  اينجاســت كــه اســالم و مــسيحيت از هــم جــدا مــي

كن كرد و عقايدش را ناب  را كامالً ريشه) پرستي يعني نظام بت(مسيحيت، رقيبش 
  .بدون هيچگونه غل و غشي منتشر كردو خالص و 

ي دنيا بود و عقايد ديني اش پوچ بود، بـه خـاطر               اين امپراتوري كه برده و بنده     
تـشخيص  ) پرسـتي  مسيحيت و بـت (مصلحت شخصي و مصلحت دو حزب درگير  

داد كه آنها را با يكديگر متحـد سـازد و بـين آنهـا الفـت انـدازد، بـه طـوري كـه                         
حتـي آنهـا اعتقـاد    . مشي خودداري نكردنـد  يرش اين خطمسيحيان راسخ نيز از پذ    

پرستي قديم آميزش يابد، شـكوفا   داشتند كه اين دين جديد زماني كه با عقايد بت    
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پرسـتي پـالوده و       هاي بـت    ها و نجاست    شود و دين مسيحيت در پايان از كثافت         مي
  .)1(»شود پاك مي
  

  رهبانيت ويرانگر
پرستي كه روح و جمـالش را از دسـت    ا بتمسيحيتِ تباه شده و آميزش يافته ب 

داده بود، نتوانست راه و روش روم را كه اينك رو به افول گذراده بود، تغيير دهد    
و رد آن يك زندگي نو، ديندار، پاك و پـالوده برانگيزانـد و دوران شـكوفايي را              

ــشي    ــه از وح ــد آورد ك ــانيتي را پدي ــه رهب ــشايد، بلك ــاريخ روم بگ ــري و  در ت گ
ايـن رهبانيـت در جهـان مـسيحيت         . ي روم براي انسان و تمـدن بـدتر بـود          پرست  بت

سخت دچار جنون شد و از حدود قياس نيز فراتر رفت، مـا بـراي نمونـه از كتـاب                   
  :كنيم  مقدار بسيار اندكي از آن را بيان ميتاريخ اخالق اروپا

نـان  تعداد راهبان بسيار زياد شد و مقام و منزلت آنـان بـاال گرفـت و اعمـال آ                 «
ها را به خود دوختند و مردم را مـشغول كردنـد، اگرچـه                بسيار خطير گرديد، نگاه   

توان تعداد آنان را به دقت برشمرد، ولـي بنـابر آنچـه مؤرخـان روايـت               اكنون نمي 
 پنجاه هزار راهب جمع شده بودند )2(»فصح«كرده اند، مبني بر اين كه در روز عيد 
تـوان بـه كثـرت آنهـا و           شد، مي   ر نفر اداره مي   و تنها زير نظر راهب سرابين ده هزا       

ي   گير در پايان سده     گسترش حركت رهبانيت پي برد، خالصه شمار راهبان گوشه        
  .»رسيد چهارم ميالدي، به تعداد اهالي مصر، حدود بيست ميليون مي

  
  هاي راهبان شگفتي

. آزار جسم براي دين و اخالق تا دو سده به عنوان الگوي كامل ادامـه داشـت                
ــد؛ از راهــب ماكــاريوس    مؤرخــان از آن رخــدادهايي شــگفت روايــت كــرده ان

)makaruis ( داد، تـا ايـن       او شش ماه خود را در لجنزاري قرار مي        : كنند  نقل مي
هـايي از آهـن را بـا     هاي سمي نيش بزنند و هميشه ميلـه  ي او را پشه كه جسم برهنه  

                                           
  .41 و 40همان مبنع، ص  -)1(
در نزد يهوديان جشن يادبود خروج بني اسرايل از مصر است و نزد مسيحيان جشن يادبود  -)2(

  .)ن. د. ( است�صعود عيسي 
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 مقدار دو بـار آهـن را        )eusebius(رفيق راهب او يوسيبيس     . كرد  خود حمل مي  
راهـب  . كـر د  قـي زنـدگي مـي   عم آلود و كـم      سه سال در چاهِ گل     كرد و   حمل مي 
خوابيد و در اين مـدت   سه سال روي يك پا ايستاده بود و نمي) st. Jhon(يوحنا 

داد، حتي   اي تكيه مي    شد پشتش را به صخره      هرگاه خيلي خسته مي   . هرگز ننشست 
پوشـيدند و فقـط بـا موهـاي بلندشـان خـود را        يبرخي از راهبـان هرگـز لبـاس نمـ       

رفتنـد، اغلـب آنـان در     پوشاندند و ماننـد حيوانـات چهـار دسـت و پـاه راه مـي        مي
كردنـد،    عمق و يا گورها زنـدگي مـي         آلود و كم    هاي گل   غارهاي درندگان و چاه   

خوردند ونيز معتقد بودنـد، پـاكي جـسم بـا پـاكي       بسياري از آنان گياه و علف مي  
شـمردند، پـاكترين و پرهيزگـارترين         افات دارد و شستن بـدن را گنـاه مـي          روح من 
ي بيشتري داشته باشد و بيشتر   ها در نزد آنان كسي بود كه از پاكيزگي فاصله           انسان

  .ها فرو رفته باشد در آلودگي
  :گويد راهب اتهينس مي

راهب انتوني در طول عمرش هرگز گناه شستن پاهاي خـود را قبـول نكـرد و             «
هب آبراهام صورت و پاهاي خود را پنجاه سال نشُست و آب با آنها تماس پيدا                را

  .نكردم
  :گفت ها با نهايت تأسف مي راهب اسكندري پس از مدت

دانستيم، ولي اكنـون بـه حمـام          ها شستن صورت را حرام مي       ما مدت ! افسوس«
  .»رويم مي

ها و ديرهــا ربودنــد و بـه صـحرا   هـا را مـي   گــشتند، بچـه  راهبـان در شـهرها مـي   
كندند و براساس رهبانيـت آنـان را    شان مي بردند، كودكان را از آغوش مادران      مي

. توانست از روش آنان جلوگيري كنـد  كردن، دولت و حكومت نيز نمي  تربيت مي 
ي مردم و عـوام ضـمن ـييد ايـن دسـته از راهبـان كـساني را كـه از پـدران و           توده
راهبـان  . كردنـد تـا رهبانيـت را برگزيننـد         ميگرفتند، تشويق     شان فاصله مي    مادران

بزرگ و مشاهير تاريخ مسيحيت در ربودن و دزدي افراد مهارت زيـادي داشـتند؛               
ديدنـد، مـادران      را مـي  ) ambrose( زمـاني كـه مـردم راهـب امبـروز            :نقل شـده  
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شـان    كردند، پدران و اوليـا نـسبت بـه فرزنـدان            ها پنهان مي    شان را در خانه     فرزندان
  .)1(لطي نداشتند و نفوذ و سرپرستي آنها در دست راهبان و روحانيان بودهيچ تس
  

  تأثير رهبانيت در اخالق اروپاييان
ي رهبانيت اين شد كه جوانمردي و مروت كه جزء فضايل بـود، متزلـزل     نتيجه

مـردم، شـادابي، سـخاوت، صـراحت        . ها جانـشين آن گـشت       شد و رذايل و زشتي    
ترين نتايج آن اين بود       را كنار گذاشتند، از مهم    لهجه، گذشت، شجاعت و جرأت      

هاي خانوادگي متزلزل گرديد و ناسپاسي و سنگدلي نسبت بـه نزديكـان           كه كانون 
ــب   ــه قل ــساني ك ــان، ك ــت، راهب ــال و    رواج ياف ــفقت ماالم ــم و ش ــشان از رح هاي

ــود، قلــب  جــشمان ــز ب ــشان ســنگ شــد و چــشمان  شــان از اشــك لبري شــان از  هاي
بـه دنبـال آن     . بت بـه پـدران و مـادران و فرزنـدان خـشكيد            فروچكاندن اشك نـس   

اينـان  . زن و فرزنـدان را يتـيم كردنـد    بسياري از مادران را داغدار، شـوهران را بـي      
هـا   كردند و به بيابان ي حيات خويش به سوي مردم دست نياز دراز مي           جهت ادامه 
ر آخـرت   تنها تالش و كوشش آنان اين بـود كـه خودشـان را د              آوردند،  روي مي 

 لِكــي در ايــن مــورد .هــيچ تــوجهي بــه مــرگ يــا زنــدگي نداشــتند. نجــات دهنــد
. )2(سـازد   آلود و قلب را غمناك مـي        اشككند كه چشم را       هايي را بيان مي     داستان

كردنــد و نزديكــي و همنـشيني بــا آنهــا را گنــاه   ي زنــان فـرار مــي  راهبـان از ســايه 
 با زنان هرچند كه مادر يـا همـسر   رفتن و صحبت  شمردند و معتقد بودند كه راه       مي

شـود كـه اعمـال انـسان نـابود شـود و               يا خواهر حقيقـي انـسان باشـند، باعـث مـي           
آور و غمنـاك   هـاي خنـده    هاي روحي از بين برود، لِكي در اين باره داستان           تالش

  .بسياري روايت كرده است

                                           
 Lecky: History of European morals. تاريخ اخالق اروپاژ،  لِكي: رك -)1(

chapter IV. 

)2(- History of Europea morals. Part II chapter IV. From 

Constantine to Charlemeagne. 
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  ناتواني رهبانيت از كنترل ماديت افسار گسيخته
ر كند كه اين رهبانيت مفرط توانست شرارت ماديـت را   مبادا كسي چنين تصو   

راني جلوگيري كند؛     گري و شهوت    تعدير كند و از افسار گسيختي آن در وحشي        
چون عموماً چنـين تحـولي ممكـن نيـست صـورت بگيـرد و فطـرت انـسان آن را                     

توانـد اعتـدال ايجـاد      كند، بلكه آنچه مـي      پذيرد و تاريخ نيز آن را تكذيب مي         نمي
  و ماديتِ سركش را فرو نشاند و از آن يك زندگي معتدل به وجود آورد،كند 

نظامي است روحي، ديني، اخالقي و حكيمانه كه با فطرت سليم انساني همگام  
آيد فطرت انسان را بـه   است، اين نظام نيز عبارت از ديني است كه در صدد برنمي     
اي مفيد توجيـه   به گونهكلي نابود كند؛ چون فطرت نابودشدني نيست، بلكه آن را   

اسالم چنين عمل كرد و پيامبر اكـرم   . كند  كند و از شر به سوي خير متمايل مي          مي
اي و    هـاي قبيلـه     هـا در رقابـت      وي شجاعت عـرب   .  نيز چنين كاري انجام داد     �

هاي قديمي را به جهاد در راه خدا و اعـالي      توزي  ها و كينه    جويي  كشتارها و انتقام  
ها را به انفـاق در راه خـدا تغييـر داد و           تبذير و سخاوت عرب   . كرد اهللا تبديل    كلمة

آنها را به جاي پرداختن به جاهليت به طـرف ديـن برگردانـد و هرچيـز را بـا چيـز         
به نفس نيز حق داد كه به نـشاط و سـرگرمي و شـادكامي               . ري جايگزين كرد  ديگ

كند  يزي را رها مينفس انسان وقتي چ: گويد بپردازد، يكي از دانشمندان اسالم مي
 عمـل آفريـده شـده نـه         كه چيز ديگري جاي آن را بگيرد؛ زيرا نفس انسان بـراي           

جاي ترديد نيست كه بعثت انبيـا بـراي تكميـل فطـرت بـشر و              . )1(براي ترك عمل  
  .)2(تثبيت آن بوده است؛ نه براي تبديل و تغيير آن

هـم بودنـد،     وارد مدينه شد مردم داراي دو رزو م        �هنگامي كه رسول خدا     
 �رســول خــدا . شــدند در ايــن دو روز مــشغول شــادكامي و خوشــگذراني مــي

  :فرمود
  آن دو روز چه روزهايي هستند؟

                                           
در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم )  هـ728م  (/از گفتار شيخ االسالم حافظ ابن تيميه  -)1(

  .143 أصحاب الجحيم، ص لفةو مخا
  .النبواتميه، ابن تي: رك -)2(
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  .كرديم ما در آن دو روز در جاهليت لهو و لعب مي: گفتند
ده خداوند به جاي آن دو، چيزي بهتري را براي شـما برگزيـ            : رسول اهللا فرمود  

 نقـل شـده اسـت كـه         �از حضرت عايـشه     . )1(روز عيد قربان و عيد فطر     : است
  :فرمود
نزد من دو كنيز انصاري بودند كه مـشغول         . حضرت ابوبكر وارد منزل من شد     «

 �حـضرت ابـوبكر     . خـوان نبودنـد     خواندن اشعار جنگ بعاث بودند، ولـي آوازه       
  :فرمود

  .خوانيد؟ آن روز، روز عيد بود  اشعار شيطاني مي�ايا در منزل رسول خدا 
  : فرمود�خدا رسول 

در روايتي نقل شده اسـت  . هر ملتي عيدي دارد و امروز عيد ماست       ! اي ابوبكر 
  .)2(»آن دو را بگذار كه امروز عيد است: كه حضرت فرمود

مسيحيت روم بدون جهت به تغييـر فطـرت و نـابودي آن كوشـيد و نظـامي بـه              
ي گماشت كـه    پذيرفت، و بر نفس تكاليف      ارمغان آورد كه فطرت انسان آن را نمي       

دادن بـه ماديـت       فرسا بود، در آغاز امر نفوس مردمان به عنوان واكنش نشان            طاقت
سركش، با دلي ناخواسته آن را پذيرفتند، اما ديري نگذشت كه خود را از چنـگ                

نـصرانيت بـا وجـود غلـوش در         . آن نظام نجات دادند و شديداً عليه آن شـوريدند         
رت و واقعيـت، نتوانـست اخـالق و عـادات     رهبانيت و زهد و رويارويي اش با فطـ  

از اين رو   . فاسد مردم را اصالح نمايد و تمدن در حال سقوط را از افتادن باز دارد              
بود كه حركت فساد و اباحيت و حركت غلو در زهـد و رهبانيـت، شـانه بـه شـانه                     

هـا   كـده  هـا و خلـوت     صحيح آن اسـت كـه رهبانيـت در بيابـان          . كردند  حركت مي 
 در زندگي عملي هيچ نقشي نداشت و عكس آن حركت اباحيـت و              منزوي بود و  

  .بندوباري در شهرها و مراكز به كثرت وجود داشت بي

                                           
  .به روايت ابوداود با سندش از طريق انس، همچنين احمد و نسايي -)1(
  .حديث متفق عليه است -)2(



    

 

    
  

 

 

        ��257   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

   و ماديت سركشرهبانيت تند
لِكي وضيعت جهان نصرانيت را در آن زمان كه در بين رهبانيت و عصيان قرار     

  :كشد داشت، اينگونه به تصوير مي
. دم و جامعــه بــه اوج خــود رســيده بــودخوشـگذراني و پــستي در اخــالق مــر «

ــن   ــي، ت ــهوتراني، عياش ــاهان و     ش ــالس پادش ــي در مج ــق و چاپلوس ــايي، تمل آس
ثروتمندان، و لخرجي فرمانـدهان و مـسابقه در زيبـايي لبـاس و زينـت، در نهايـتِ         
شدت وحدتش رسيد و دنيا در برهه زماين بين رهبانيت شديد و فـسادنهايي قـرار                 

هاي تارك دنيا بودنـد، بيـشتر از          تر از هرچيز داراي انسان    شهرهايي كه بيش  . داشت
در ايـن عـصر     . شهرهاي ديگر در فساد و هرزگي، گناه و معصيت فرو رفته بودنـد            

فساد و خرافات كه دو دشمن براي شرف و كرامت انـسانيت هـستند، بـا يكـديگر             
ان شرم جمع گرديده بودند تا آنجا كه مردم از كردار بد و رسواگري در بين ديگر

ترسيد اكنـون بـه خـاطر         گويا باطن انسان كه درگذشته از اين وعيدها مي        . نداشتند
ي تمام اعمال ناشايسته      تواند سبب كفاره    اعتقاد و باور به اين كه دعاهاي انسان مي        
بازار مكر و حيله و دروغ داغ بود؛ . برد اش شود، كامالً در آرامش خاطر به سر مي

اگرچـه  . در اين موارد، از عصر قياصره سبقت گرفته بـود         اي كه اين عصر       به گونه 
ي وطـن     ظلم، سركشي و قساوت نيز كم شده بود، اما در آزادي انديشه و حماسـه              

  .)1(»دوستي، انحطاط به وجود آمده بود
  

  فساد در مراكز ديني
. رهبانيت و نظـام دينـي منفـي جـز عامـل لطمـه زدن و مبـارزه بـا فطـرت نبـود                

ر اثر آيين جديد و صالبت روحـي آن و عوامـل مختلـف ديگـر                بنابراين، فطرت ب  
مقهور باقي ماند، اما ديري نپاييد كه فطـرت و سرشـت انـسان بـر رهبانيـت غالـب                    
گرديد و ضعف و انحراف در مراكز ديني چنان نفوذ نمود كه اين مراكز در فساد                

  .تاخالقي و فجور با مراكز دنيايي به رقابت پرداخت و از آنها سبقت گرف

                                           
)1(- History of Europeahn morals vol. II. pp. 162 - 3 
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بدين جهت بود كه حكومت، محافل ديني را كـه بـراي الفـت و بـرادري بـين                   
گرديـد، امـا بـه امـاكني جهـت       مسيحيان و تجليل از شهيدان و اوليـا بزرگـوار مـي        

آسايي و فـسق و فـساد گرديـده بـود، ممنـوع گردانيـد و روحانيـان مـذهبي بـه                تن
  .ارتكاب گناهان كبيره و منكرات متهم شدند

  :گويد مي) Jarum(راهب جروم 
ــراء و      « ــي ام ــگذراني و بولهوس ــا از خوش ــي آنه ــانيون و عياش ــدگي روح زن

هـا رو بـه انحطـاط بزرگـي نهـاده بـود،          ثروتمندان سبقت گرفته بود، اخـالق پـاپ       
حرص و دنياطلبي چشم آنان را پر كرده و آنها را از حدود خـود متجـاوز سـاخته                   

هـاي روحانيـت و وظـايف      مقـام ها به جايي رسـيد كـه     بود، به طوري كه كار پاپ     
فروختند و گاهي به طور علني در معـرض مزايـده قـرار               را مانند كاال مي   ] خويش[
هاي غفران، به اجاره مي دادند،        دادند و زمين بهشت را با وثيقه و سند و با بليط             مي

بـودن    هـاي نجـات و مجوزهـاي حـالل          دانـستند، مـدرك     نقض قانون را مجاز مـي     
دادنـد، رشـوه و ربـاخواري       را مانند اوراق نقد بـه مـردم مـي          محرمات و ممنوعات  

آوري مـصرف   حساب و كتاب را به صـورت اسـراف سرسـام        كردند، اموال بي    مي
كردند، به طوري كه پاپ اينوسان هشتم تاجشن راگـرو گذاشـته بـود و نيـز از                    مي

ده بـود،  كنند كه وي آنچه را كه از پاپ سابق از مال به جا مان   پاپ لو دهم نقل مي    
و درآمده و سهم خودش و تمام ثروت جانـشين آينـده اش را گرفـت و مـصرف                   

هـا    حتي روايت كرده اند كه تمام فرانسه براي خرج و ارضاي شهوات پـاپ             . نمود
  .)1(»كافي نبود
  

  رقابت بين پاپيسم و امپراتوري
. ي يازدهم آغاز شد نزاع، درگيري و رقابت بين پاپيسم و امپراتوريسم، در سده

در ايـن جـدال     . كننده و وحشتناك شـدت گرفـت        اين نزاع بسيار سخت، ناراحت    
نخست پيروزي از آن پاپيسم بود، تا جايي كه امپراتور هانوري چهارم ناگزير شـد            

ي كانوسـا راه يابـد؛ امـا           قلعه  ميالدي با كمال ذلت به دربار پاپ در        1077در سال   

                                           
)1(- Conflict of Religion and Science. P.230  
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شمار زيادي از درباريان سفارش وي      ي ورود داد كه       پاپ تنها زماني به وي اجازه     
را كردند، اينجا بود كه پاپ به وي اجازه داد كه به دربار راه يابد، امپراتور با ذلت        

 و با لباس پشمينه به دربار پاپ راه يافت و به دسـت وي توبـه كـرد و                 تمام پا برهنه  
 تا ايـن    اين مبارزات بين پاپيسم و امپراتوري ادامه داشت       . پاپ گناهانش را بخشيد   

در اين مدت طوالني مردم در بـين دو عامـل دينـي و    . كه نهايتاً پاپيسم ضعيف شد   
دنيوي دو دسته شده بودند و در زير يوغ امپراتوري و پاپيسم از پا درآمدند، پـاپ                  

اي پيـدا كـرده بـود كـه پادشـاهان و       در قرون وسـطي قـدرت و نفـوذ فـوق العـاده       
ي دين، اروپـا را در        توانستند در زير سايه      مي امپراتوران چين قدرتي نداشتند، آنان    

علم و تمدن به پيشرفت صحيح و چشمگيري نايل گرداننـد؛ چـرا كـه جانـشينان و      
كردنـد و در نـزد        نمايندگان آنان در كشورهاي اروپايي بسيار گشت و گـذار مـي           
 كردنـد و بـا زبـان    مردم بسيار مورد احترام بودند، مردم يكدل از آنان پشتيباني مـي   

كردنـد،   پرداختند و در امور مهم سياسي دخالت مـي  واحد با مردم به تبادل نظر مي  
وران و  در هــر روســتا و هــر ده و شــهري طرفــداران بــسيار فــراوان از انديــشه      

كردند و در امور دولتي  سياستمداران داشتند كه با آنان با زبان واحدي صحبت مي  
  .كردند و اداري به آنان كمك مي

  
  پا از رهبران دينيبدبختي ارو

هايي كه به مسيحت گرويده بودند، اين         از بدشانسي مسيحيت و بدشناسي ملت     
بود كه رهبران ديني از تـسلط نفـوذ و جايگـاه خـويش بـه بـدترين وجـه اسـتفاده                   
كردند، در پي آن اروپا نيز در وادي جهل، خرافات و انحطاط سرگردان شـد و بـا     

  .ت آسيب ديدحكومت و رهبانيت آنان تمدن نيز سخ
ي اروپـا افـزوده نـشد و در مـدت             در طول هزار سـال بـر شـمار جمعيـت قـاره            

پانصدسال جمعيت انگلستان نيز به خاطر ترك دنيا افزوده نشد؛ زيرا شكي نيـست               
كه يكي از داليل عدم افزايش جمعيت تجرد و عـدم رغبـت بـه ازدواج بـود كـه                     

دادنـد و بـه آن ترغيـب          لوه مي روحانيان و راهبان اين عمل را براي مردم خوب ج         
بيمـاري  . كردند، كاهنان و روحانيان ديني به ياري و مراقبت پزشـكان نـشتافتند           مي

ابنيسيس سلوئيس كه بعداً بـه  . ي اروپا منتشر شد  وبا و امراض ديگر در سراسر قاره      
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 ميالدي سفري به جزاير بريتانيـا       1430لقب پوئيس دوم مشهور شد در حدود سال         
تـوان بـه      ي آنچه كه وي در آنجا مشاهده كرده اسـت، مـي              و از مالحظه   انجام داد 

بدبختي و انحطاط تمدن و فقر مهلك كه در اين جزاير وجـود داشـته اسـت، پـي                   
  .برد
  

  هاي ديني جنايت روحانيت بر كتاب
بزرگترين اشتباه زمامداران كليـسا در اروپـا و نيـز بزرگتـرين جنايـت آنـان بـر           

هـاي مقـدس    كردند، ايـن بـود كـه كتـاب     از آن پيروي مي خودشان و بر ديني كه      
ديني را با معلومات بشري و علوم عـصري ماننـد تـاريخ، جغرافيـا و علـوم طبيعـي                    

هايي بـود كـه بـه آن     چه بسا اين مطالب علمي در آن عصر، آخرين يافته    . آميختند
رديـد  دست يافته بودند و در واقع حقايق موجود آن زمان بود كه مـردم در آنهـا ت                 

هاي علمي نبودند كه علم انساني به آن دسـت            نداشتند؛ اما يقيناً آنها برترين دانسته     
ها، علم بشر به آخـرين حـد    اي از دوره اين بديهي است كه اگر در دوره. يافته بود 

هاي بعدي از ايجاد دگرگوني و تعارض در امان نخواهد  خود برسد، قطعاً در دوره
گام به گام در حال پيشرفت است و هركس ديـن خـود      بود؛ چرا كه دانش انساني      

هاي شني بنا شـه اسـت،    را بران دانش بنيان نهد، مانند كاخي خواهد بود كه بر پايه     
شايد چنين اشخاصي اين عمل را با نيت نيك انجام داده باشند، ولي چنـين عملـي              

شان بـود؛ چـرا كـه ايـن عمـل موجـب سـتيز                 بزرگترين جنايت بر خودشان و دين     
شومي بين دين و علمي گرديد كه نهايتاً به شكست نافرجام دين انجاميد؛ ديني كه 
با دانش بشري كه در آن حق و باطل و خالص و ناخالص وجود داشت خلط شده                 
بود، بعد از آن روحانيون مسيحي چنان سقوط كردند كه ديگر هرگز برنخاستند و            

  . از قيد دين رها شدتر از آن، سرنوشت اروپا بود كه كامالً بدتر و شوم
شد، بلكـه آن      هاي مقدس خالصه نمي     خيانت روحانيون فقط در مطالب كتاب     

گـشت و در بـين مـردم مـشهور بـود و بعـضي از        مطـالبي كـه دهـان بـه دهـان مـي      
شناسـي كـه    تفسيرهاي تورات و انجيل و معلومات جغرافيايي و تاريخيي و زيـست     

ي اينهـا را مقـدس شـمردند، بـه            دند، همه مفسران تورات و انجيل برآنها افزوده بو      
آنها رنگ ديني دادند و آنها را در رديف تعاليم و اصـول ديـن كـه اعتقـاد بـه آن                
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واجب بود برشمردند و هرگونه مطالـب مخـالف آن را رد كردنـد، در ايـن زمينـه              
هـا را كـه هرگـز مـورد تأييـد خداونـد نبـود،                 هـا نوشـتند وايـن نـوع كتـاب           كتاب
ناميدنـد و شـديداً بـه آنهـا     ) Christian topography(يحي نگـاري مـس   مكان

  .تمسك جستند و هركس را كه به آنها باور نداشت تكفير كردند
  

  ستم كليسا نسبت به علم
ي اروپـا   ها همه درسـت در عـصري رخ داد كـه آتشفـشان عقـل و انديـشه               اين

 نظريـات  منفجر شد و دانشمندان علوم طبيعي زنجيرهاي تقليـد ديـين را شكـستند،        
پرده مورد انتقاد قرار  هايشان بود، با صراحت و بي جغرافيايي كليسا را كه در كتاب

 بسته به آنها ايمان و باور ندارند، پوزش دادند و از اين كه به صورت غيبي و چشم   
اينجا بود كه كليـسا     . هاي علمي و تجربيات خويش را علني كردند         طلبيدند و يافته  

ان صاحب نفوذ آن كـه زمـام امـور را در دسـت داشـتند بـه          قيامتش برپا شد و مرد    
تكفير دانشمندان پرداختند، خون و اموال آنان را در راه دين مسيح حالل دانـستند               

دينـان را   هاي تفتيش عقايد را برپا كردند تا به قول پاپ آن ملحدان و بـي    و دادگاه 
 پراكنـده شـده انـد،       ها، غارها و كـشتزارها      ها، جنگل   ها، دشت   كه در شهرها، خانه   

كـردن هـركس كـه در جهـان          كليـسا در ايـن مـسير بـراي قلـع و قمـع             . كيفر دهند 
  .زد، نهايت كوشش خود را به كار برد مسيحيت بر ضد كليسا نبضش مي

هـا را   هاي انـسان  جاسوسان كليسا در طول و عرض كشور پراكنده شدند، نفس 
. كردنـد   شـان را تعقيـب مـي       كردنـد و افكـار و خيـاالت         شمردند و كنترل مي     برمي

  :گويد دانشمندي مسيحي مي
  .»شد كه مسيحي باشد و به مرگ طبيعي بميرد كسي يافت نمي«

ها كيفـر كردنـد سـي صـد           شود كه شمار كساني كه اين دادگاه        زده مي   تخمين
از ميان اين تعداد سي و دو هزار تن زنده زنده سوزانده شدند، . هزار تن بوده است
علوم طبيعي، برونو، نيز جزو آنان بود، كليسا از وي انتقام گرفت، دانشمند معروف 

هـا بـود و بـه ايـن دليـل       آن هم به جرم اين كه اين دانشمند معتقد به كثرت جهـان          
اي از خـون او بـر زمـين نچكـد،             حكم قتلش را صادر كرد و دستور داد كه قطـره          

  .يعني اين كه زنده زنده سوزانده شود
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به قتل رسـيد؛ چـون      ) Galileo(ر علوم طبيعي، گاليله     همچنين دانشمند مشهو  
  .گردد معتقدب ود كه زمين به دور خرشيد مي

  
  انقالب نوگرايان

ي صبر نوگرايان و روشنفكران لبريز شد و به پا       در چنين شرايطي بود كه كاسه     
كاران قـديم قيـام كردنـد و        خاستند و عليه روحانيون و نمايندگان كليسا و محافظه        

شد، شديداً مورد      فرهنگ، علم، اخالق و ادب را كه به آنها نسبت داده مي            عقيده،
ي نخـست بـا مـسيحيت بـه سـتيز             تنفر قرار دادنـد، نتيجـه ايـن شـد كـه در مرحلـه              

  .ي دوم با خود دين مبارزه كردند برخاستند و در مرتبه
رهبران و دانشمندان علوم طبيعي و عقلي در يك جبهه و رهبران دين مـسيح و          

اي ديگر متشكل شدند كه       تر زمامداران ديانت بولس در جبهه        به عبارت صحيح   يا
اي نـشان     انقالبيون به گونـه   . اين به طور مطلق جنگي تمام عيار بين علم و دين بود           

دادند كه علم و دين مانند دو زن يك شوهر هستند كه باهم سازش ندارند و عقل                 
شوند و هركس يكي از آن  جمع نميو نظام ديني متضاد يكديگرند كه با يكديگر 

دو را بپذيرت، بايد به ديگري پشت كند و هركس كه به اولي ايمان آورد بايد بـه           
هاي پاكي را كه در راه علم و تحقيق ريختـه             دومي كفر ورزد، زماني كه آن خون      

 هاي روحانيون گناهي را كه به سبب سنگدلي و وسوسه هاي بي شده بود و آن جان   
آوردنـد، در پـي آن روحـانيون كليـسا در نـزد آنـان بـه                   ، بـه يـاد مـي      قرباني شدند 

شان اخگـر     هاي  شدند كه از چشم     اي تبديل مي    هاي عبوس، تيره و چروكيده      چهره
هايشان سبك و خوار بود، اين جا        شان تنگ و خفه بود و عقل        هاي  باريد و سينه    مي

بستند كه براي   عهد ميگرديد و با خود هايشان سخت از آنان بيزار مي بود كه قلب
ي آن هستند، متنفر باشند و اين توصيه را     هميشه از آنان و آنچه را كه آنان نماينده        

  .شان باقي گذاشتند اي جاودانه باري آيندگان به صورت كلمه
  

  شان اشتباه انقالبيون و عدم تحقيق
دند و  ي خردورزي و مطالعه، صبور و باپشتكار نبو         انقالبيون روشنفكر در زمينه   

آن قدر فروتن و متين و خردمند و كوشا نبودند كـه بتواننـد ديـن را از زمامـداران            
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طلب آن بازشناسند و تعهد و مـسؤوليتي كـه ناشـي از ديـن              انحصار طلب و قدرت   
اي كـه بـه زمامـداران         انديشي، جهالـت، خـودرأيي و الگـوپردازي         است و خشك  
ي خرمـا    دين را همچون هـسته گشت، تفاوت قايل شوند، بدين سبب    كليسا باز مي  

به دور نياندازند، امـا شـتابزدگي، عـداوت و دشـمني بـا روحـانيون دينـي فرصـت                
مطالعه در امور دينـي و تحقيـق در شـأن و منزلـت آن را ماننـد اكثـر انقالبيـون در         

  .شان گرفت عصرها و شهرهاي مختلف از دست
 خواسـتن آن قـدر      اشتباه ديگر مخالفان كليسا ايـن بـود كـه آنـان در جـستن و               

انـديش   صداقت نداشتند و آن قدر خيرخـواه ود و امـت خـويش و آن قـدر فـراخ           
هاي هـم عـصر آنـان از آن پيـروي             نبودند كه به دين اسالم بنگرند؛ ديني كه ملت        

  :توانست آنان را از اين بحران برهاند كردند و مي مي

�Νèδ ã� ãΒ ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒuρ Çtã Ì� x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠ Ìh�pt ä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í× ¯≈ t6y‚ø9 $#� ]���(F� :Xp][.  

هـا را     دارد و پاكيزه    دهد و از كار زشت باز مي        آنان را به كار نيك دستور مي      «
  .»سازد ها را برآنان حرام مي كند و ناپاكي برايشان حالل مي

ي صليبي بين مسيحيان در غـرب و  ها ولي تعصب جاهلي و موانعي كه با جنگ    
مسلمانان در شرق به وجود آمده بود و همينطور تبليغات كاهنان و مردان كليسا بر               

هـا و      والسالم، و عدم تحمـل سـاختي       ةضد اسالم و صاحب رسالت آن عليه الصلو       
 اخروي و نپرداختن به زندگي بعـد از مـرگ و   تحقيقات و كمبود اشتياق به نجات     

ي  هاي مسلمانان در تبليغات اسالمي و نشر اسالم در اروپـا، همـه           يتنيز كمبود فعال  
اينها عواملي بود كه مانع پيوستن اروپاييان به دين اسالم و تمسك بـه آن شـد؛ آن         

  .هم در شرايطي كه نيازشان به اسالم مانند نياز انسان مارگزيده به پادزهر بود
  

  گري گيري غرب به سوي مادي جهت
داد، تحقق يافت و غرب بـا تمـام وجـود اعـم از      نبايد رخ مي به هرحال آن چه     

عقيده، هدف، روح، عقل، اخالق، اجتمـاع، علـم، ادب، سياسـت و حكومـت بـه                 
گيري آرام آرام بود، ولي       گري روي آورد، هرچند در ابتدا اين جهت         سوي مادي 
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م دانشمندان فلسفه و علـو    . دار و ژرف بود     اين حركت تدريجي، بسيار قوي، ريشه     
اي نگريستند كه هيچ خالق و مدبري وجود          طبيعي به پا خاستند و به جهان به گونه        

ي  دانشمندان از ديـده . نيرويي ماوراي طبيعت و ماده وجود ندارد : گفتند  مي. ندارد
جــويي  هــا و آثــارش را علــت مكــانيكي محــض جهــان طبيعــي را تفــسير و پديــده

ندنـد و هرگونـه پـژوهش و    خوا كردند، ايـن روش را نگـاه محـض علمـي مـي             مي
دانـستند   اي را كه معتقد به وجود خدا و ايمان به آن بود، روشي تقليدي مي         انديشه

بدين سبب آن را به ريـشخند       . كه از نگاه آنان براساس علم و حكمت استوار نبود         
دادند، در نتيجه تفكر و روشي كـه آنـان    گرفتند و سخت مورد تمسخر قرار مي    مي

هاي ايشان به جايي رسيد كه هرچيزي را كه           ها و نگرش     پژوهش برگزيده بودند و  
ي حس و  پذيرفتند و از ايمان به چيزي كه از دايره        ماوراي حركت و ماده بود نمي     
پـس  . زدند  پذير، شمردني و داراي ابعاد نبود، تن مي         آزمايش خارج بود و سنجش    

بيعت جـزء فرضـياتي     بنابر حكم طبيعت و به طريق لزوم، ايمان به خدا و ماوراي ط            
. ي آن ناتوان بـود   توانست آن را در كند و علم از مشاهده          قلمداد شد كه عقل نمي    

هاي بسيار مديدي وجود خدا را انكار نكردند و علنـاً   ناگفته نماند كه آنان تا مدت   
به دشمني با دين نپرداختند و همگي آنان در مقابل دين قيـام نكردنـد، ولـي روش          

هـا و تحقيقـات شـان اتخـاذ            بودند و موضعي كه در پـژوهش       تفكري كه برگزيده  
ي  كرد كه اين نوع تفكر و ديني كـه بـر پايـه      كرده بودند، اين امكان را فراهم نمي      

ايمان به غيب استوار بود و اساس آن وحي و نبـوت و دعـوت و سـخنش زنـدگي         
 حـس و    هيچكدام از اين موارد در قلمرو     . آخرت بود، با يكديگر توافق پيدا كنند      

پذير، شمردني و داراي مساحت نبـود، بـه ايـن      گرفتند و سنجش    آزمايش قرار نمي  
  .دليل بود كه آنان همواره در عقايد ديني دچار شك و ترديد بودند

  
  ي در واپسين مرحلهگر رسوايي مادي

جـو و     گرايـي سـتيزه     ي مـادي    رهبران نهضت علمي اروپا تا چندين سده نظريـه        
 مسيح را با تقليـد يـا بـا اثـر پـذيري از محـيط حـاكم در        حيات مادي و رسوم دين 

جهان مسيحيت و يا به سبب رعايت مصالح مردم و اجتماع كه متقضي بقـاي نظـام     
در عـصر اخيـر ايـن دانمـشند      . كردنـد   دني هرچند به صورت ظاهري بود جمع مي       
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ها و  ماندگي دين و سنت رسوا شدند و به سبب شتاب حركت تمدن مادي و واپس    
گرايـي محـض و رسـوم دينـي        اندگي آن از همگامي با تمدن، جمع بين مادي        درم

هـا،    مسيح سخت دشوار شـد، و از آنجـايي كـه جمـع بـين آن دو مـستلزم مـشقت                    
نياز از تحمل چنين مشكالتي بودند، نهايتاً  ها و اتالف وقت بود، و آنها بي     دشواري

  .ت و ادبي درآمدندشان برداشتند و از هرنوع نزاك ي نقاب نفاق را از چهره
  

  گري و دعوتگران آن سپاهيان مادي
شناسـان و سياسـتمداران در تمـامي          نويسندگان، مؤلفان، اديبان، معلمان، جامعه    
گري و پاشـاندنِ زهـر آن در عقـل و             اروپا به پا خاستند و به دميدن در صور مادي         
ي  لـسفه گـري تفـسير كردنـد گـاه ف     قلب ملت پرداختند و اخالق را از نگـاه مـادي    

كردنـد و      را تزريـق مـي     )1()اپيكـوري (جـويي     ي لـذت    منفعت طلبـي و گـاه فـسفه       
 از ابتــدا بــراي )2() م1527 – 1469(سياســتمداراني همچــون ماكيــاول فالرنــساوي 

جدايي دين از سياست و تقـسيم اخـالق بـه اخـالق شخـصي و اجتمـاعي دعـوت                  
ي شخـصي     يك قضيه اگر وجود دين ضروري است، بايد       : گفتند  كردند، و مي    مي

. باشد و شايسه و الزم نيست كه دين در امور سياسي و دولتـي دخالـت داده شـود                   
تـر از هرچيـزي بـود و موضـوع مـسيحيت زنـدگي                دولت در نزد آنان برتر و مهـم       

هـاي متـدين و صـالح هرچنـد بـراي كليـسا مفيـد هـستند، امـا                     آخرت بود و انسان   
كه آنان مقيد به احكام ديني هستند و وجودشان براي دولت هيچ نفعي ندارد، چرا        

توانند احكام ديني و مبادي اخالقي را زمـاني كـه مـصلحت جـز آن را اقتـضا                نمي

                                           
 پيش از ميالد زاده 341، به سال ي اپيكوري اپيكور، فيلسوف يوناني و بينانگذار طريقه -)1(

دانست و  وي شاگرد اكسنوكراتس بود، اپيكور لذت را غايت مطلوب بشر مي. شد
اپيكو به سال . لذت خير مطلق است و تمام كارهاي ما بايد متوجه كسب آن باشد: گفت مي
  .)ن. د. ( پيش از ميالد درگذشت272 يا 270

مدار ايتاليايي، وي در امور سياسي معتقد بود كه بايد دان و سياست ماكياول نيكول، تاريخ -)2(
تنها رسيدن به هدف را در نظر گرفت و رعايت اصول اخالقي در اين مرد ضروريت ندارد، 

 و تيتلو، شاهزادههاي  از وي آثاري به نام. روش وي به نام ماكياوليسم معروف شد
  .)ن. د. ( باقي مانده استهنرجنگ
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پادشاهان و فرمانروايان بايد مزين به اخالق روباهـان باشـند و            . كند، كنار بگذارند  
شـكني،    كرد، نبايد از پيمان      ايجاب مي  در صورتي كه كوچكترين مصحلت دولت     

نهايتاً عوامـل بـسياري از   . يانت، مكر و نفاق، واهمه و پروايي داشته باشند    دروغ، خ 
پرستي و نژادگرايي كه ميراث ديانت قديم بود، در موفقيت اين دعوت  جمله وطن 
اديبـان، مؤلفـان و صـاحبان ذوق و قريحـه و تيزهوشـان خـصوصاً در                 . تأثير داشت 

 قـديم و نظـم اجتمـاعي پديـد          انقالب فرانسه و بعد از آن، انقالبي بر ضـد اخـالق           
بنـدوباري و     آوردند، گناه را بـراي مـردم زينـت بخـشيدند، دعـوت بـه سـوي بـي                  

ها از هرگونه قيد و بند و درآمدن فرد از هرگونه مـسؤوليتي را          آمدن سرشت   بيرون
همه جا گسترش دادند، زندگي حيواني محض و ارضاي شهوات و تاراج مسرات             

 يج كردند و در ارزش نهادن به اين زندگي مادي و          و شتاب به سوي طيبات را ترو      
روي   تالش براي هرگونه آني و نفع مادي ظـاهر و محـسوس، بـيش از حـد زيـاده                  

  .كردند
  

  اي راستين از تمدن يوناني نسخه
اي حقيقي از زندگي يونـان و         هاي نوزدهم و بيستم نمونه      زندگي اروپا در سده   

كه مـسيحيت شـرقي آن را مغلـوب         پرست و جاهلي است و سرشت اروپا          روم بت 
  .كرده بود دوباره تازه شد

هيچ شكي در اين زمينه وجود ندارد كه وجود اروپاييـان امـروز، از يونانيـان و              
گيرد كـه معتقـد بـه دينـي      هاي اروپايي ديگر سرچشمه مي    روميان آن موقع و نسل    

ه را مورد   خالي از معنويت بودند؛ چنانچه دكتر هاس در شرح تمدن يونان اين نكت            
  .توجه قرار داده است

دينـي   گفت، در اروپاي امروزي نيز بي  ي يونانيان مي    همانگونه كه لِكي در باره    
ــب و      ــو و لع ــرت له ــي و كث ــال دين ــراي انجــام اعم ــالش ب ــود خــشوع و ت و كمب

ي وضعيت ديني است كه اروپا  گر است و اين نتيجه خوگشذراني در زندگي جلوه
ين وضعيت به هيچ وجه با كرنش و نيايش بـراي خـدا و      ا. به آن گرفتار شده است    

ي نظريات و اهـافي       تالش براي عبادت او سازگار نيست، اين وضعيت ديني نتيجه         
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است كه دانشمندان علوم طبيعي و حكمت به آن دسـت يافتنـد و آن را بـه عمـوم                  
  .ي مردم نيز آن را پذيرفتند و جايگزين دين كردند مردم اعالن كردند و توده

ها به آتـش، بـه سـوي          سرانجام اروپاييان همانند هجوم تشنگان به آب و پروانه        
هـاي   هاي زندگي شتافتند و حرص برچيدن محصوالت زندگي و كندن ثمره       لذت

شان، به همان اوصافي كه سقراط از جمهوري يونان در عصر خـويش              آن با دستان  
تخفاف بـه نظـام     همچينن شك در دين، اضطراب در عقيده، اس       . گف، رسيدند   مي

ديني و احكام و رسوم آن، در اروپـا محـرز اسـت، همانگونـه كـه در روم بعـد از                      
  .روشنفكري و پيشرفت ديده شد

  
  گري است نه مسيحيت ديانت اروپاي امروز مادي

هيچ كشي در اين نيست كه دين امروز اروپاييان كه بر قلب و احساسات آنـان                
هـركس روح   . گـري اسـت نـه مـسيحيت        چيره و بر ارواح شان حاكم است، مادي       
داند و هـركس كـه از نزديـك و از طريـق       اروپايي را شناخته باشد اين نكته را مي       

افزايد و  ها به اروپا رسيده باشد و فريب مظاهر ديني را كه بر ابهت دولت مي كتاب
دهد، نخورده باشد و همينطـور فريـب       ملت جهت آرامش و تنوع آنها را انجام مي        

هاي مقدس را نخروده باشـد، حتمـاً          ان از كليساها و حضورشان در مكان      دايدار آن 
  .كند اين نكته را درك مي

اين حقيقت را به طور و واضح استاد آلماني تازه مسلمان، محمد اسد در كتاب 
  :نويسد كند و مي  بيان مياسالم بر سر دو راهي

 دينـي   شكي در ايـن نيـست كـه در غـرب بعـضي از افـراد، طبـق راه و روش                    «
شـان   كوشند عقايد خود را با روح تمـدن  ورزند و مي كنند و انديشه مي  زندگي مي 

سازش دهند، اين دسته بسيار اندك هستند، زيرا در اروپا يك فرد چه مـادي گـرا            
باشد، چه دمكرات و چه فاشيست باشد، چه امپرياليست و چه كمونيست، كـارگر              

 است و آن پيشرفت مادي است، عادي باشد يا فردي روشنفكر، متوجه يك هدف   
اعتقاد دارند كه هيچ هدفي در زندگي جز اين كه انـسان در نهايـت راحتـي قـرار                   

بـه تعبيـر امـروزي در جـستجوي آزادي مطلـق از قيـد و                . داشته باشد وجود ندارد   
هـاي    بندهاي طبيعت هستند؛ اما كليساهاي ايـن ديـن، در حقيقـت همـان كارخانـه               
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هـاي رقـص و مراكـز توليـد بـرق        هاي شيميايي، خانـه     اهبزرگ، سينماها، آزمايشگ  
ها، مهندسان، نمايندگان، ستارگان سينما،    علماي اين كليساها، رؤساي بانك    . است

اي هـستند كـه       هاي تجاري و صنعتي، خلبانان و اشـخاص برجـسته           مديران شركت 
ي ايـن حـرص بـر قـدرت و آز بـر            همواره داراي ركودهاي جهاني هستند، نتيجـه      

هاي رقيـب و غـرق در سـالح و       جويي مشخص است؛ يعني پديدآمدن طيف       لذت
بردن و نبرد با يكديگر هستند؛ به ويژه زماني  تجهيزات نظامي كه آماده براي از بين

ها و مصالح آنان با يكـديگر اصـطكاك پيـدا كنـد، امـا در بعـد                كه هواها و هوس   
لت را در سـود عملـي       اي از انسانيت اسـت كـه فـضي          ي آن ظهور طبقه     تمدن نتيجه 

داند و الگوي كامل و فارق بين خير و شر در نزد او فقي پيروزي مادي است و                    مي
  .)1(»بس
هـاي فكـري    تمدن غرب با شدت و صراحت منكر خدا نيست، ولي در برنامـه    «

اي از شناخت الهي نيست و  آن جايي براي خدا وجود ندارد، و معتقد به هيچ فايده
  .)2(»دانند زمند به خدا نمياروپاييان خود را نيا

چون محمد اسد تازه مسلمان است و چون از مسيحيت به          : ممكن است بگوييد  
اسالم و از اروپـا بـه شـرق اسـالمي انتقـال يافتـه، بـا چـشم حقـارت بـه مـسيحيت                         

ها كه او در مورد جايگاه دين در زندگي اورپاييان بيان             نگرد، پس اين شهادت     مي
تـر از يكـي از        ندارد، ولـي شـهادتي گويـاتر و صـريح         كرده است، ارزش چنداني     

كنـد   ترين نويسندگان انگليسي در دست اسـت كـه ثابـت مـي      بزرگترين و برجسته  
دين الهي در اكثـر مراكـز رو بـه افـول اسـت و مردمـانش حاضـر نيـستند خـود را                

  .مسيحي بدانند
ن در  ي فلسفه و روانشناسي در دانگـاه لنـد          رييس دانشكده ) Joad(استاد جود   

  :گفته است) Cuide to modern wickedness(كتاب 
 سـال  20آمـوز پـسر و دختـري كـه كمتـر از         من از بيست نفر دانشجو و دانش      «

چند نفر از شما به معناي كامل مسيحي هـستيد؟ جـز سـه نفـر                : داشتند سؤال كردم  

                                           
)1(- Islam at the cross roads p.50 fifth Edition 

)2(- Islam at the cross Roads, p.40  
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 ما هرگز تاكنون به اين مسئله فكـر : كسي ديگر پاسخ مثبت نداد و هفت نفر گفتند    
ما دشـمن مـسيحيت هـستيم، مـن         : نكرده ايم، ده نفر باقي با كمال صراحت گفتند        

معتقدم كه اين نسبت در بين كساني كه به مسيحيت ايمان دارد و متدين هـستند و                  
آري، . آور نيـست    كساني كه در مورد آن هيچ ادعايي ندارند، اسـتثنايي و تعجـب            

هـا    شـد، پاسـخ     مـاعتي مـي    سال پيش اين پرسـش در مـورد چنـين ج           50 يا   30اگر  
) Canon Barry(بنابراين، كساني كه با كنون باري . كرد متفاوت بود و فرق مي

تواند جهان را نجات  كنند كه يك نهضت بزرگ مسيحي مي نظرند و گمان مي    هم
بيـنم   ي وي نمـي     دهد، بسيار اندك و رو به كاهش اند و من طرفداري براي عقيده            

د، جـز ايـن كـه نظريـه اش صـرفاً براسـاس رغبـت و        كه او را تأييد و تـصديق كنـ   
شـوند، امـا      ها موجـب ايجـاد افكـار مـي          و اغلب خواسته  . هاي خود اوست    خواسته

حاالت و آثاري كه اكنون در اروپا حـاكم اسـت           . آورند  مدرك و سند پديد نمي    
رود، بـراي     ميـر و از بـين مـي         ي آن است كه كليسا در قرن آينـده مـي            نشان دهنده 
  :كنم لب اين خبر را از يك روزنامه براي شامل نقل ميشاهد مط

ــن   ــردي در س ــذهاي    77م ــا آن كاغ ــه ب ــرد ك ــراع ك ــتگاهي اخت ــالگي دس  س
ايـن  . كنـد   هايي لطيف و اوراق بهادار از آن تهيه مـي           هاي كهنه را به اوراق      تورات

ي  و هــشت كارخانــه) Cardiff factory(ي كرديــف  دســتگاه را در كارخانــه
ساخت، اين    ي جنگي مي    هاي قديمي تورات، اسلحه     شت و با نسخه   ديگر كار گذا  

هـايي را در زنـدگي تحمـل كـرده بـود           هـا و مـشقت      مخترع پس از اين كه سختي     
  .توانست ثروت سرشاري از اين راه به دست آورد

هـا و روحـانيوني ماننـد كـانون بـاري و            استا مقاله اش را با خطـاب بـه كـشيش          
اين گوشزدي باشد براي كساني «: برد  تورات به پايان مياي زيبا از ديگران با جمله

  .)1(»كه گوش شنوا دارند
  :نويسد مي) Philosophy for our Times(استاد در كتاب ديگر خود 

اي كه پول و آز بر عقالنيت انگلستان استيال يافته است؛ چون رغبت      چند سده «
 به كارگمـاردن مـردم     ترين عامل براي آبادي شهرها و       آوردن ثروت قوي    به دست 

                                           
)1(- Guide to modern Wickedness p.114 – 115 
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شـود، زيـادبودن و كثـرت آن      است و نيز ثورت با تملك و استياليافتن حاصل مي         
آوردن آن بايـد از راه سياسـت،    نيز مقياسي بـراي برتـري اسـت و بـراي بـه دسـت          

پرسـتي آن قـدر واج پيـدا          بـرداري كـرد، پـول       ادبيات، نمايش، سينما و راديو بهره     
شـود    هاي كليسا در هر سال و ماهي شـنيده مـي            بهكرده كه گاهي در منبرها و خطا      

 از –كننـد؛ چـرا كـه     آوري مـال و حفـظ آن ترغيـب مـي            كه مردم را بـراي جمـع      
اندوزي  پرستي و ثروت هاي متمدن كساني هستند كه حس پول  ملت–شان  ديدگاه

  .آنان ترقي كرده باشد
يرا دين فقـر را  پرستي با عقايد ديني ما سازگار نيست؛ ز     ناگفته پيداست كه مال   

شدن از ثروتمند     فقير براي صالح  : گويد  كند، و مي    ستايش و ثروت را نكوهش مي     
حكمت و دين متفق اند كه فقـر بـا عبـادت خـدا و ورود بـه بهـشت                    . تواناتر است 

پذيرند و رغبتي     سازگارتر است، ولي مردم اين حقيقت ديني و عمل به آن را نمي            
هـاي بهـشت موعـود تـرجيح        ر را بـر نعمـت     دهند و هميشه ثـروت حاضـ        نشان نمي 

برند كه اگر آنان در آخر عمرشان در دنيا توبـه كننـد،               دهند و گاهي گمان مي      مي
هايـشان در     اندازكردن دارايي   هاي دنيا با پس     ها و لذت    همانند اكنون كه از خوشي    

  .مند شوند هاي آخرت نيز بهره توانند از خوشي جويند، مي ها كام مي بانك
در كتـاب خـود   ) Sammuel Burler(ي اين دسته را سـموئيل بتلـر    انديشه

  :چنين مجسم كرده است
پرسـتي را بـا    تـوانيم خداپرسـتي و پـول    ما نمـي : گويند  بعضي از نويسندگان مي   

يكديگر جمع كنيم، من قبول دارم كه اين كـار آسـان نيـست، امـا كـدام يـك از                     
ول و عبـادت خـدا آسـان        كارهاي اين جهان ساده و آسان است كـه جمـع بـين پـ              

  !باشد؟
 در اصول باهم تفاوت داريم، اما حقيقت روشن اين است كه به راستي              هرچند

ي   ي بتلر و از طرفداران او هستيم؛ زيـرا مـا از ژرفـاي دورن دلباختـه                  ما پيرو عقيده  
هاسـت   مال شده ايم و عقيده داريم كه ثروت مقياس عظمت اشخاص و حكومـت   

روت موجب ظهور دو عقيده كه اهميت تاريخي بزرگـي          و همين توجه شديد به ث     
  :دارند، شده است
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ي نـوزدهم مـيالدي رواج        اين عقيـده در سـده     : نخست؛ عدم دخالت اقتصادي   
هـا   پيروان آن معتقد بودند كه بشر بايد كـردار خـود را بـر بـاالترين منفعـت      . يافت
 كارهـاي دنيـا   گذاري كند و به فكر جلب نفع باشد؛ زيرا مقصود از زحمـت و        پايه

لذت و عواطف روحي و قلبي نيست، بلكه هدف اصلي از كار و كوشـش، لـذت                 
  .از ثورت است

يـستم رواج داشـت و منتـسب        ي ب   اين عقيده در سده   : دوم؛ ساماندهي اقتصادي  
اين باور بر ايـن مبنـا اسـتوار اسـت كـه نظـام اقتـصادي انـسان                   .  است )1(به ماركس 

 نظام اقتصادي است كه اخالق، ادبيات، دين، براساس احتياج مادي اوست و همين
آورد و اگر عالقه به مال در نهاد مردم نبـود، ايـن     منطق و حكومت را به وجود مي      
كـشيدند و     آوري ثروت زحمت نمي     شد و براي جمع     دو مبدأ مورد قبول واقع نمي     

  .)2(»ورزيدند شدند و به آن اهتمام نمي ي آن نمي دلباخته
  :نويسد  كتاب ميدر جاي ديگر از اين

اي اسـت     ي زيستي كه در اين عصر سر برافرشته و حاكم اسـت، نظريـه               نظريه«
  .»كند ي شكم و جيب ارزيابي مي كه هر مسئله و موردي را از ناحيه

در نويس مشهور امركـايي در كتـاب    روزنامه) John Gunther(گندر  جون

 بـه شـيوايي ايـن    اين روحيه را مجسم كرده و) Inside Europe (درون اروپا
  :نويسد چنين مي

                                           
كارل ماركس، فيلسوف و اقتصادادن آلماني و بنيانگذار مكتب ماركسيسم، سوسياليسم و  -)1(

ايان  م زاده شد، پدرش يك يهودي بود، پس از پ1818كمونيسم علمي، وي به سال 
ي  پس از آن به مطالعه. نگاري پرداخت تحصيالت در دانشگاه شهر بن، نخست به روزنامه

: ماركس سه مبناي كمونيسم. فلسفه و اقتصاد روي آورد و افكار و عقايد خود را انتشار داد
شناسي را مدون كرد، وي بر اثر مطالعه در  ي ماترياليسم ديالكتيك، اقتصاد و جامعه فلسفه
اجتماع : حول و عروج و زوال جوامع، جوامع بشري را به شش دوره تقسيم كردتاريخ ت

ماركس سرانجام به . داري، سوسياليسم و كمونيسم اشتراكي اوليه، بردگي، فئوداليته، سرمايه
  .)ن. د. ( درگذشت1883سال 

)2(- Philosophy for Times pp 338 - 40 
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ــسي« ــك  انگلي ــيس  هــا شــش روز بان ــاي انگل را ) Bank of England(ه
  .»روند پرستند و روز هفتم به كليسا مي مي
  

  مظاهر طبيعت مادي در اروپا
كساني كه به روز قيامت ايمان ندارند و وراي لذت و كامجويي و دسـتيابي بـه     

كنند و    تقد نيستند، خدا را بسيار كم ياد مي       بلندمرتبگي در زمين به چيزي ديگر مع      
ها متوجه  با متانت به او اميدوار نيستند، چگونه ممكن است در مشكالت و ناراحتي
كند او را ياد      خدا گردند؟ به او تمسك جويند و زماني كه خطر آنها را تهديد مي             

يـان  كنند؟ همانگونه كه خداونـد از مـشركان كـه بـه خداونـد ايمـان داشـته انـد ب                     
  :كند مي

�# sŒ Î)uρ Ν åκ ulÏ±xî Ólöθ̈Β È≅ n= —à9$$x. (#âθtã yŠ ©! $# tÅÁÎ= øƒ èΧ ã&s! tÏe$!$#� ]@��+� :[n[.  

گيرد، خالـصانه خـدا را بـه          هاي همچون كوه آنان را فرا مي        هنگامي كه موج  «
  .»دانند خوانند و عبادت را خاص او مي فرياد مي

شان در اسـباب      شدن   و تمسك و غرق    با توجه به دلباختگي اروپاييان به ماديت      
نيازي از خدا، در سـنگدلي و غفلـت بـه جـايي رسـيده انـد كـه ايـن                       ظاهري و بي  

  :كند ي اهللا در مورد آنان صدق مي فرموده

�ô‰ s)s9 uρ !$uΖ ù= y™ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒ é& ÏiΒ y7 Î= ö6s% Ο ßγ≈ tΡ õ‹ s{r' sù Ï !$y™ù' t7 ø9$$Î/ Ï!# §�œØ9 $#uρ öΝßγ̄= yès9 

tβθãã §� |Ø tG tƒ ∩⊆⊄∪   Iωöθn= sù øŒ Î) Νèδ u !% ỳ $uΖ ß™ù' t/ (#θãã §�|Ø s? Å3≈ s9 uρ ôM |¡s% öΝåκ æ5θè= è% z−ƒy— uρ ÞΟ ßγs9 

ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊆⊂∪� ]H�	�F� :Zn – Z[[.  

هايي كه پيش از تو بوده انـد پيغمبـران زيـادي گـسيل داشـته           ما به سوي ملت   «
ها گرفتار و به شدايد و باليا دچـار سـاخته ايـم، تـا             و زيان ها    ايم، آنان را به سختي    

گرفتـار  [بلكه خشوع و خضوع كنند، آنان چـرا نبايـد هنگـامي كـه بـه عـذاب مـا                     
هايـشان سـخت شـده اسـت و شـيطان             خشوع و خـضوع كننـد؟ ولـي دل        ] آيند  مي

  .»دهند برايشان آراسته و پيراسته است اعمالي را كه انجام مي
  :خداوند عزوجلي  و نيز فرموده
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�ô‰ s)s9 uρ Ν ßγ≈ tΡ õ‹yz r& É>#x‹ yèø9 $$Î/ $yϑ sù (#θçΡ% s3tG ó™$# öΝ ÍκÍh5t� Ï9 $tΒ uρ tβθãã §� |Ø tG tƒ ∩∠∉∪� 

]@'/�o��� :]Q[.  
ما ايشان را به عذاب گرفتار كرديم، اما آنان در برابر پرودگارشان سـر فـرود                «

  .»نياوردند و كرنش و تضرع و زاري نكردند
هـاي سـران و وزيـران در اروپـا، در بـدترين               و سـخنراني  ها    هيچگاه در موعظه  

اي از رقـت قلـب و رجـوع بـه سـوي خـدا مالحظـه                   شرايط جنگ و مصيبت، ذره    
ي مردم نيز چنين چيـزي        هاي توده   كنيد، همينطور در اخالق، كردار و خوشي        نمي
ي   شـان ايـن سـنگدلي را از زمـره           وران غـرب و اديبـان       بينيد و تـازه انديـشه       را نمي 
داننـد يكـي از رهبـران بـزرگ سياسـي             نپـذيري مـي     تحكام و قوت قلب و ظلـم      اس

كند كه ملـت انگلـستان تـسليم حـوادث و             انگلستان در پارلمان انگليس افتخار مي     
  :گويد شود و براي شاهد سخن خود چنين مي هاي زندگي نمي سختي
 مردان و زنان سنگاپور مشغول رقص و لهو بودنـد كـه هواپيمـاي ژاپنـي روي                «

ريختند، آنان بدون اين كه از مكان خودشان تكان بخورند و رقـص               شهر بمب مي  
  .»و آواز و پايكوبي را ترك كنند، همچنان به لهو و لعب خود ادامه دادند

  :كند اي كه خود در آن حضور داشته نقل مي نشيني يك هندي از شب
 سكونت  موقعي كه ما مشغول رقص و آواز بوديم، فرياد هولناك آزير خطر،           «

تكليـف  : نـشيني گفـت     كـرد، يكـي از رفقـاي شـب          ها را تهديد مـي      منازل و مكان  
: اي گفت چيست؟ آيا به رقص ادامه دهيم و يا آن كه چلسه را ختم كنيم؟ دوشيزه

سان گذشـته از آن باشـگاه    دهيم و بدين نشيني خود را در حال رقص ادامه مي     شب
  .)1(»دشبانه در تمام محله صداي آهنگ و آواز پيچي

  :گويد اين هندي مي
كردنـد كـه    از عادات روزانه اين بود كه موقع شروع فيلم در سينما اعـالم مـي    «

رسـد،    حمالت هوايي شروع شده است، ولي اين فـيلم ادامـه دارد و بـه پايـان مـي                  
گاه استفاده كند، از سمت چپ به زير زمين برود، مـردم              خواهد از پناه    هركس مي 

                                           
  .71، ص حمالت هواييدهلوي، آغامحمد اشرف،  -)1(



    

 

    
  

 

 

        ��274   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

كـرد و فـيلم شـروع          و هيچكس از جاي خود حركت نمي       همان طور نشسته بودند   
  .)1(»شد مي

ي بـزرگ انگليـسي      ي عكسي كه در روزنامـه       ي انگليسي در باره     يك نويسنده 
 مـيالدي منتـشر     1942ي     ژانويـه  24كـه در    ) Statesman (استيتزمنزبان هند،   

  :گويد شده است مي
بـه نمـايش    ها در روزهاي سـخت جنـگ          آور است كه بهترين نمايش      شگفت«

درآمده است، امروز در بريتانيا نيز چنين است، در سينماها، محالت خوشگذراني،       
ها، بيننده بهترين و برتريت تصويرها را كه قبل از جنـگ        نشيني  ها و شب    تماشاخانه

روند از اسـباب      كند، آنان كه براي خوشگذراني به لندن مي         نديده بود مشاهده مي   
  .»خواهند، موجود استسرگرمي و ارضاي ذوق هرچه ب

  : ميالدي نوشته بود1943 دسامبر 15ي ديگر در  در شماره
  .»صنعت فيلم در لندن و مسكو رو به ترقي و شكوفايي است«

 و لـذت را در   هاي تاريخي اين نوع پايبندي و اعتياد به خوشگذراني          شما نمونه 
جاي ديگري ترين ساعات و لحظات پاياني عمر جز در يونان و روم باستان،  سخت

  .سراغ نداريد
 را از سـال  ، نخست وزير انگليـسان    )2(خبرگزاري رويتر داستان استقبال چرچيل    

جديد و خداحافظي با سال گذشته را آنهم در روزهايي دشوار از جنگ كه اصوالً 
شـود،    آيد و سـنگدل فـروتن مـي         برد، آدم مست به هوش مي       انسان به خدا پناه مي    
  :چنين نقل كرده است

 م ديشب كه سال تحويل شد و سال جديد سـال            1942 اول ژانويه    –نگتن  واش«
گذشته را به جا گذاشت، چرچيل در قطار رسـمي خـود كـه از كانـادا بـه ايـالت                     

                                           

  .70 ص ،همان -)1(
وي در مصر با كيچنر .  م زاده شد1874سروينستون چرچيل، سياستمدار انگليسي، به سال  -)2(

ي   م نماينده1900در سال . نگار به ترانسوال رفت همراه بود و سپس به عنوان روزنامه
 – 1951 و بار دوم 1940 – 1945دو بار نيز به نخست وزيري رسيد، بار اول . مجلس شد

كار بود، وي در پيروزي متفقين در جنگ جهاني   م وي همچنين رهبر حزب محافظه1955
  .)ن. د. ( درگذشت1965چرچيل به سال . دوم نقش به سزايي داشت
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. متحد عازم بود، صبحگاه با حالت سرور و مستي با سر چارلز بورتل برخورد كرد              
 م كه ما را بـه       1941به نام و ياد سال      «: اي نويشد و گفت     چرچيل شراب را با خنده    
در آن لحظه سال كهنه تمام شد و سـال جديـد تحويـل              . سختي و پيروزي كشانيد   

. نگاران و رؤسـاي قطـار، سـال جديـد را بـه چرچيـل تبريـك گفتنـد         شد، روزنامه 
چرچيل دست چارلز بورتل را با يك دست و با دست ديگر دست كاربورل هارنر         

. خـواني شـدند     ل رقصيدن و آوازه   را گرفت و همه دست در دست يكديگر مشغو        
خداوند پيـروزي را    ! سال جديد بر شما مبارك باد     : چرچيل در را باز كرد و گفت      

چرچيـل  . زدن بودنـد    جمع به تندي مـشغول آوازخـواني و كـف         ! به ما عنايت كند   
  .»ي خود گرديد را نوشت و با شادي و سرور رهسپار درشكه) V(حرف 

ني و تعاليم آن و عمل و سيرت دينداران در        گري را با روح دي      اين روش مادي  
  :فرمايد ها و لحظات مهم مقايسه كنيد، خداوند در قرآن مي جنگ

�$yγ•ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çGŠ É)s9 Zπt⁄Ïù (#θçFç6øO$$sù (#ρã�à2øŒ $# uρ ©! $# #Z�� ÏWŸ2 öΝ ä3̄= yè©9 

šχθßsÎ= ø5 è? ∩⊆∈∪� ]�U�F� :Zp[.  

رو بـه رو    ] از دشـمنان در ميـدان كـارزار       [گامي كه با گروهـي      هن! اي مؤمنان «
] در آخـرت  [پيـروز و    ] در دنيـا  [شديد پايـداري كنيـد و بـسيار خـدا را يـاد كنيـد                

  .»رستگار شويد
 ابـن هـشام در   )1(شـد  آمدن مشكلي مشغول نماز مي  موقع پيش �پيامبر اكرم   

  :ستجنگ بدر به نقل از ابن اسحاق نوشته ا خود در باره سيره
فقـط  . هاي مجاهدان را منظم كرد و به خيمـه بازگـشت             صف �رسول خدا   

 با او همراه بود و مشغول مناجات با خداي خود گرديد            �حضرت ابوبكر صديق    

�S?j z�N «: فرمود و از او طلب پيروزي نمود، در ضمن مناجات خود مي       @# �N���1 11 2 3 3 A 3 1 .. A

8�5	�
 ) H'�3�� 4��6	3��3 2 2 23 A 2 2 اگر امروز ايـن لـشكر خداپرسـت از بـين رونـد،          !  خدايا بار «»1
  .»اي وجود نخواهد داشت كه تو را عبادت كند كننده ديگر عبادت

گـري    بنابر عوامل جبري، طبيعي، تاريخي و علمي از دوران قديم تاريخ، مادي           
هاي جديد علمي و سياسي در اروپا  شعار تمدن و حيات غرب بوده است و نهضت

                                           
)1(-  "U<?L �(������  :» �� 'CG @�&������D ��! "�cL ��# « .T$�T '�! S�$G.  
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بـسياري  . حدت و شدت اين شعار بيافزايند تأثير ديگري نداشته انـد          جز اين كه بر     
از دانشمندان شرق و غرب به اين حقيقت مهم پي برده اند؛ از جمله علماي شرق،                

 در آغاز )1(نظر و بافراست، عبدالرحمن كواكبي استاد دانشور و جهانگرد، صاحب      
  :نويسد  چنين ميطبائع اإلستبداداين سده در كتاب 

 غربـي داراي زنـدگي مـادي، نفـس سـركش، مـال انـدوز، اسـتعمارگر و                فرد«
گويا نزد غربيان از مبادي عالي و عواطف شريفي كه مسيحيت شرق . جوست انتقام

به آنان منتقل ساخته بود، چيزي بـاقي نمانـده اسـت؛ بـراي نمونـه فـرد آلمـاني بـا                      
ت و قساوت قلب شديدي معتقد است كه عضو ضعيف جامعه مـستحق مـرگ اسـ         

دانـدغ علـم را دوسـت         فرد آلماني فضيلت را در قـدرت و قـدرت را در مـال مـي               
دارد، ولي بـه   دارد، ولي براي اندوختن ثروت؛ مجد و بزرگواري را دوست مي       مي

فرد انگليـسي خودپـسند و سبكـسر اسـت و معتقـد اسـت كـه عقـل در             . خاطر مال 
 عـزت در خدعـه و   آزادي، زندگي در نابودي حيا، شـرافت در زينـت و لبـاس، و          

  .»تزوير به مردم است
اين تصوير حقيقيِ سرشت و اساس اروپـا و تحليلـي درسـت از اخـالق غـرب                  

كنيم كه مرحوم كواكبي جز بـه سـبب اجتنـاب از فروافتـادن در                 است، گمان نمي  
ي كالم، جز آلمان و انگليس به كشورهاي ديگر نپرداخته است و  دشواري و اطاله 

  .ي خروار از تمام اروپاييان نشان داده است شتي نمونهاز آلمان و انگليس م

                                           
ق .  هـ 1265 معروف سوري، به سال عبدالرحمن بن احمد كواكبي، دانشمند و روشنفكر -)1(

سپس . پدر وي مدرس جامع اموي بود، كواكبي در مدارس محلي تحصيل كرد. زاده شد
گويي و  ي كواكبيه به تحصيل علوم ديني پرداخت و به سبب صراحت و رك در مدرسه

 كواكبي پس از آن از. ظلم ستيزي او را به زندان افكندند و دارايي اش را مصادره كردند
سوريه خارج شد و از بسياري كشورها ديدن كرد و پس از چندي دوري از سرزمين خود، 

طبائع دو كتاب . افكار كواكبي در بيدارگري مسلمانان تأثيري ژرف داشت. درگذشت

  .)ن. د. ( از شهرتي فراوان برخوردارندام القري و االستبداد



    

 

    
  

 

 

        ��277   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

  هاي مادي براي حركات معنوي و علمي هدف
روح ماديت در تمام امور سياسي، اجتماعي، و اخالقي اروپـا كـه ملـت آن در             

اي نوبدان بخشيده بود رسوخ كـرده بـود؛ تـا             اين عصر آن را تجديد كرده و جامه       
كه بسياري از مردم بـه آن سـرگرم شـده انـد،     آنجا كه هدف اصلي در عصر اخير    

هـا و فنـون    داراي روحي مادي است و آن را به عنوان پيشه و فني مانند ديگر شغل      
ي عجايـب عـالم ارواح و اطـالع از     كننـد و هـدف آن مـشاهده    در اروپا تلقي مـي   
گفتن ارواح مردگان و بـازي و سـرگرمي بـا ارواح اسـت، ايـن        اسرار آنها و سخن   

ي قلـب، كـرنش    ي نفـس، تـصفيه   ها هيچ پيوندي بـا تزكيـه    اين پژوهش حركت و   
هـاي   براي خدا، عمل صالح، آماده شـدن بـراي مـرگ، بردبـاري در برابـر سـختي        
گري در  زندگي و سركوب نفس ندارد؛ درست برخالف حركت معنوي و صوفي 

  .شرق اسالمي
ا فـدا  شـان ر    همينطور در غرب كارهـايي كـه مـردم در انجـام آن جـان و روح                

كنند، در نهايت به اهداف مـادي ماننـد مـاجراجويي و انتـشار شـهرت و نـام و                      مي
ــورد        ــردم و م ــان م ــدن در مي ــان و برترش ــاريخ، نماي ــام در ت ــاودانگي ن آوازه ج

كــردن مــيهن بــه وي خــتم  شــدن و مباهــات بزرگداشــت و نكوداشــت ملــت واقــع
انجـام  شود؛ درست بـرخالف كارهـايي كـه جهـت جلـب خـشنودي خداونـد               مي
گيرد و مسلمان در هراس است كه مبادا عملش بـا ريـا و خودنمـايي، مخلـوط                    مي

ي الهــي را  مــسلمانان همــواره ايــن فرمــوده. شــود و در نتيجــه حــبط و نــابود شــود
  :شنود مي

�ö≅ è% ö≅ yδ Λäl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ tÎ� y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ% ©!$# ¨≅ |Ê öΝ åκ ßl÷èy™ ’Îû Íο 4θuŠpt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

öΝ èδuρ tβθç7 |¡øts† öΝåκ ¨Ξr& tβθãΖ Å¡øt ä† $·è÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (#ρã� x5x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝÎγÎn/ u‘ 

ÏµÍ←!$s) Ï9 uρ ôM sÜÎ7 ptmb öΝ ßγè=≈ uΗ ùå r& Ÿξsù ãΛÉ)çΡ öΝçλm; tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# $ZΡ ø— uρ ∩⊇⊃∈∪� ]`Na�� :XY[ – 

XYp[.  
ترين مردم آگاه كنيم؟ آنان كساني اند كه تالش و          ايا شما را از زيانكار    : بگو«

برنـد كـه بهتـرين     رود و حال آن كه خود گمان مي تكاپويشان در زندگي هدر مي    
اينـان انـد كـه بـه آيـات پروردگارشـان و ديـدار او كفـر                . كنند  وجه كار نيك مي   



    

 

    
  

 

 

        ��278   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

رود و در روز رستاخيز ارزشـي   شان باطل و هدر مي ورزيدند؛ پس در نتيجه اعمال  
  .»شويم برايشان قايل نمي
  :ي خداوند عزوجل نيز اين فرموده

�!$uΖ øΒ Ï‰ s% uρ 4’n< Î) $tΒ (#θè=Ïϑ tã ôÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈ oΨ ù= yèyfsù [ !$t6yδ #·‘θèWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪� ]@���U�� :n[[.  

رويم و همه را همچون  ما به سراغ تمام كارهايي كه آنان در دنيا كرده اند مي «
  .»سازيم ذرات غبار پراكنده در هوا مي

 در مورد مردي كه شجاعانه بجنگد و ديگري كـه رياكارنـه             �از رسول اهللا    
  : فرمود�بجنگد، سؤال شد كه كدام يك در راه خدا خواهد بود؟ رسول اهللا 

»��3 2 P
��2 2 2 @'9f�2 A 21 4��&A 2 1 2 "���1. �j2
1 ���	3��23 A 'N�,2 A 2 �,1 P�5C1 1 2 "���1. c(.2 PE$. 2 2«)1(.  

  .» اهللا بجنگد در راه خداستمةكلهركس براي 
  :فرمود  در دعايش مي�حضرت عمر بن خطاب 

»�N���. A . P	E�3 2 3 *��(1 2 2 "�&A . A ����D| 1 2 "�	E�$A 3 2 3 2 zNE'�1 3 21 �6���| 1 2 )$22 P	e
3 2 3 2 �1m���2 1 32 "�,1 1 ���s|3 2«.  
ي آن را بـه خـاطر خـود خـالص             ي عمل مرا صـالح فرمـا و همـه           همه! بار الها «
  .»، و در آن چيزي براي غير خود قرار مدهگردان

شـان، در   داشـتنِ عبـادت و صـداقت    تالش صالحان اين امـت بـراي نهـان نگتـه      
  .هاي تاريخ و سيره مشهور است كتاب
  

   الوجود اقتصادي#تصوف مادي غرب و وحد

ي اسـتغراق و فنـا و         نظر و تفكر مادي اروپا تا حدي پيش رفـت كـه بـه درجـه               
ي كــارل  ت رســيد؛ بــراي نمونــه شــاهدي از روش و عقيــدهفراموشــي غيــر ماديــا

  :آوريم ي كمونيسم مي بنيانگذار فلسفه)  م1818 – 1883(ماركس 
ماركس معتقد است كه نظام اقتصادي روح و بنيان هر اجتماعي است و دين و             

ي زندگي و هنرهاي زيبا همه برخالف ايـن نظـام اقتـصادي اسـت،                 تمدن و فلسفه  
ر عصر و دوراني از تاريخ روشي خاص براي توليدات صـنعتي  در ه: گويد  وي مي 

گيـرد، ولـي بعـد از مـدت      وجود دارد و طبق آن مناسباتِ اجتماعي نيز شـكل مـي         
                                           

  .هاي صحيح روايت شده در كتاب -)1(
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اندكي ايـن ارتباطـات اجتمـاعي همـاهنگي و تناسـب خـود را بـا راه هـاي توليـد                      
كننـد، بـراي      اينجاست كه بعضي از مـردم تـالش مـي         . دهند  اقتصادي از دست مي   

ريزي كنند و اين همـان چيـزي          جاد اين ارتباط يك سازمان و نظام جديدي پايه        اي
اين در حـالي اسـت كـه        . شود  است كه در تاريخ به انقالب و تحوالت شناخته مي         

عدم شناخت وي نيز عجيب نيست؛ زيرا كـساني         . شناسد  مؤرخ ماهيت آنها را نمي    
كننـد   راي آن مبـارزه مـي  كنند خود از هدفي كه ب ها شركت مي   كه در اين انقالب   

كنند خود از هدفي كـه بـراي        ها شركت مي    زيرا كساني كه در اين انقالب     . غافلند
امكان براي ما وجـود دارد كـه ايـن معماهـا را     ولي اين  . كنند غافلند   آن مبارزه مي  

هاي  حل كنيم و بشناسيم كه ارتقاي سياسي و ايجاد اصالحات و تعديالت در نظام
گيـرد،   هـايي كـه انجـام مـي     شود و پيـشرفت  ي كه بر آنها وارد مي   سياسي و تغييرات  

هايي جديد براي اجراي ارتباط اجتماعي نيست كه بـه سـبب     چيزي جز به صورت   
ي  هـاي توليـد بـه شـيوه     ايجاد تناسب و سازگاري بين ايـن ارتبـاط اجتمـاعي و راه      

طـات  هـاي توليـدات صـنعتي و ارتبا       چـون تفـاوت بـين روش      . كند  جديد بروز مي  
بنـابراين،  . اجتماعي كه براساس توليدات صنعتي استوار است همواره وجـود دارد          

تالف هاي گسترده جهت تطبيق بين آن دو همواره برپاست و زماني كـه اخـ                تالش
كند، ولي در صورت  شديد شود و به اوج خود برسد، به صورت انقالب ظهور مي 

آنها را نفي و انكار كنيم، بايد عدم شفافيت اختالفات براي ما شايسته نيست وجود 
هـاي توليـد صـنعتي و ارتباطـات اجتمـاعي در              توجه داشت كه اختالف بين روش     

شود؛ چرا كه تمام طبقات اجتماعي اجزاي نظام اقتـصادي            جنگ طبقاتي ظاهر مي   
  .هستند

گيرد كه تاريخ بشر جز زماني كـه حيـات            از اين سخنان نيتجه مي    كار ماركس   
برد، چيـزي جـز سرگذشـت جنـگ طبقـات           طفوليت به سر مي   ي    بشري در مرحله  

  .اجتماعيِ مختلف نيست
ي اقتـصادي، تمـام نـواحي زنـدگي بـشر را انكـار        ماركس اينگونـه جـز ناحيـه    

كند و براي دين، اخالق، روح، قلـب و         كند و هيچگونه توجهي به غير آن نمي         مي
 هيچكدام از اينها  كند كه   حتي عقل هيچ ارزش و بهايي قايل نيست و اعتراف نمي          

هـا در تـاريخ جـز انتقـامِ           هـا و جنـگ      عاملي از عوامل تاريخ اند و تمـامي انقـالب         



    

 

    
  

 

 

        ��280   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

شكمي از شكمي ديگر و نيز جز جهاد و تالش در راه تنظيم نظام اقتصادي جديـد    
هاي ديني نيـز از نگـاه مـاركس     حتي جنگ. هاي پيشرفت صنعت نبوده است    و راه 

دي كه يكي به مراكز ثروت و ابزارهـاي آن و           هاي طبقاتي اقتصا    چيزي جز جنگ  
خواهـد بـه      هاي توليد دست يافته است و ديگري به رقابت به آن پرداخته و مي               راه

سهم خويش دسـت يابـد و اصـالحاتي بـه وجـود آورد و در نتيجـه جنـگ بـروز                      
هاي بدر، احـد، احـزاب،    ي ماركس جنگ بنابر نظريه. كند، چيزي ديگر نيست   مي

هايي كه تاريخ آنها را حفظ كرده، بايد مـشمول            ك و وقايع و جنگ    قادسيه، يرمو 
اين بود تصوف مادي غرب چنانچه مشاهده نموديد و اين است . همين انگيزه باشد

 از آنجايي كه . الوجود اقتصادة الوجود مادي در نز آنها، يعني وحد    ةي وحد   فلسفه
وب وجود هرچيزي جـز  هاي وارسته و مغل روح ديني بر شرقيان غالب است، انسان     
دادنـد كـه ال مجـود إال     خودي شعار مـي   اهللا را نفي كرده اند و در موقع سكر و بي          

و هنگـامي كـه متفكـران اروپـايي تفكـر      . »هيچ موجودي جز اهللا وجود ندارد«اهللا؛  
مادي برآنان غلبه يافت وجود هرچيزي را به جز ناحيه ي اقتصادي نفـي كردنـد و                 

هيچ موجودي جز شـكم و معـده وجـود          «؛  ةال البطن والمعد  ال مجود إ  : شعار دادند 
گري شرق انسان را موجـودي ملكـوتي و آسـماني معرفـي      ي صوفي  فلسفه. »ندارد
كردنـد، جـز    گرايانِ غرب هيچ توجهي به انسان نمي كرد، در صورتي كه مادي     مي

  .دانستند پرست مي آن كه او را موجودي حيواني و شكم
  

  ثير آن بر افكار و تمدناي داروين و تأ نظريه
ي سير تكامل انسان ظهور يافت و انسان را  اي كه در قرن نوزدهم در باره    نظريه

ــان را در    ــات ديگــر معرفــي كــرد، اروپايي ــسبت بــه حيوان حيــواني تكامــل يافتــه ن
در ايـن نظريـه     . شان نسبت به مسايل انسان تقويت كرد و بر مـشكل افـزود              ديدگاه

 نوعي خويش را پشت سـر گذاشـته اسـت؛ از يـك              انسان مراحل مختلف حركت   
به ميمون و از ميمون بـه ا نـسان، تـا ايـن كـه بـه                  ) Amoeba(حيوان تك سلولي    
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 است؛ كـسي    )1(شوا و قهرمانان اين نظريه داروين     پي. كمال نوعي خود رسيده است    
 م انتشار يافت و 1895در سال ) Origin of Species (اصل انواعكه كتابش 

اين نظريه توجـه جديـدي بـود        .  روز مجالس و مجامع قرار گرفت      به زودي سخن  
ي آن سابقه نداشت؛ سير تفكر را واژگون كرد           كه در مسايل بشري و زيرمجموعه     

و نظــر و توجــه انــسان را در مــورد خــودش و سرگذشــتش از انــسانيت بــه ســمت 
ت ايـن   دارد كه معتقد شود، در حرك       اين نظريه انسان را وا مي     . حيوانيت برگرداند 

هستي عنايت الهي وجود ندارد و در اين آفرينش هـيچ علتـي جـز قـوانين طبيعـي                   
نيست و ارتقاي موجودات از مراتب زنـدگي اوليـه بـه مراتـب عاليـه، يـك عمـل                    

انـسان و سـاير حيوانـات در اثـر     . فطري تدريجي و عاري از عقل و حكمت اسـت       
ي قـانن طبيعـي بـوده         تيجـه آفرينش ذاتي صانع و حكيم به وجود نيامده اند، بلكه ن          

است كه در اثر تنازع بقا و قانون انتخاب اصلح كه در آفرينش حاكم است، منجر                
به وجود انسان ناطق و داراي اراده شده اسـت، ناگفتـه پيداسـت كـه تنـاقض ايـن                    
نظريه با عقل و دين در مبادي، غايات و نتايج فكري و اخالقي و آثار عملي كامالً   

 اين فرضيه آيين جديد بود كه آيين قـديم را از ريـشه و اسـا                 روشن است و اساساً   
بـا پيـدايش ايـن افكـار جديـد اگـر            . گردانـد   كـرد و جـايگزين آن مـي         منهدم مي 

ي دارويــن حــسابي خــاص بازكننــد و از  روحــانيون آشــفته شــوند و بــاري نظريــه
  .ناك شوند، تعجبي ندارد سرانجام دين در اوپا بيم

  :نويسد ابش ميدر كت) Jood(استاد جود 
در حال حاضر بسيار براي ما سخت است كه حيرت و تجب اجداد خويش را           «

 و نتـايجي كـه دربـر داشـت، درك كنـيم؛             اصـل انـواع   در موقع انتشار كتـاب      
كرد ثابت كرده است كه عمـل         هنگامي كه داروين ثابت كرد يا اين كه گمان مي         

ور مستمر و متوالي از زمـان       ي زمين هميشه و به ط       تكامل حيات بر روي اين سياره     

                                           
.  م زاده شد1809دان و بيولوژيست معروف انگليسي به سال  داروين، طبيعچالرز رابرت  -)1(

طبق ديدگاه . ها آمده است  و ديگر كتاباصل انواعنظريات وي در كتاب معروف 
داروين تمام موجودات هستي نخست شكل و وضعيت ديگري داشته اند و به مرور زمان 

.  م درگذشت1882، وي به سال تكامل يافته اند و به شكل و وضعيت فعلي رسيده اند
  .)ن.د(
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هاي اوليـه   از شكل) Jelly fish(ي دريايي  و ستاره) Amoeba(پيدايش آميب 
هاي تكامل يافته كه برترين و باالترين اشكال زندگي هستند، اين پيشرفت   تا شكل 

برعكس، . ها پيوسته و الينقطع ادامه داشته است        و تكامل از آميب تاز مان ما انسان       
كردند، پذيرفته بودند كـه انـسان نـوع            زندگي مي  )1( عصر ويكتوريا  كساني كه در  

اي اسـت از مقـام خـود فـرود آمـده       مستقلي است و معتقد بودند كه انـسان فرشـته     
انـسان  : گفـت  كـه مـي   است، ولي زماني كه در مقابل تفكر دارويـن قـرار گرفتنـد              

نتوانـستند  چيزي جز ميموني كه ترقي كرده، نبوده است مردمـان عـصر ويكتوريـا               
ي  نظريـه (ي منـزل باشـد، ايـن نظريـه      تحمل كنند كه انسان به جاي اين كه فرشـته      

برايشان خوشايند نبود، از اين رو تـالش كردنـد انـسان را از تـوهيني كـه        ) داروين
براساس اين عقيده به وي نموده بودند نجـات دهنـد و بـه ايـن منظـور پيـشنهاداتي        

  .)2(»مطرح كردند
  

  ي تكامل ي مردم به نظريه هآوردنِ تود روي
ي   هايي كه اين نظريه از لحاظ علمي داشت، توده          ها و كاستي    علي رغم ضعف  

ي چنـين نظريـه       گويي اذهان، آمـاده   .  آن را پذيرفتند   – فهميده يا نفهميده     –مردم  
اي را رقيب دين و رجال ديـن ياقتنـد، بـراي رجـال                انگار مردم چنين نظريه   . بودند

هـاي     سنگين بود كه با اين جريان خطرناك از افكـار و سـليقه             دين بسيار مشكل و   
بنابراين، كليسا . ها معارضه كننند ها و بحث ها، نشريه مردم و يان سيل انبوه از كتاب

 م مـرد، كليـساي   1883در اين جنگ وارد نشد؛ حتي موقعي كه دارويـن در سـال    
ه اجـازه   بدين معنا كـ اد؛دهد، به وي د انگليس بزرگترين افتخار را كه به انسان مي       

                                           
ي   تا هنگام مرگ ملكه1837از سال .  م زاده شد1819ي معروف انگلستان، به سال  ملكه -)1(

وصلت او موجب اتحاد . انگلستان بود، وي با پسر عموي خود، پرنس آلبرت ازدواج كرد
ز جنگ كريمه وي ا. خاندان انگليس با روسيه، آلمان، يونان، دانمارك و روماني شد

پشتيابين كرد و چون شوهرش مرد مدت سه سال در انزوا به سر برد و سپس از انزوا خارج 
ترين و بهترين ادوار حيات سياسي و اجتماعي  شد، دوران سلطنت او يكي از طوالني

  .رود انگلستان به شمار مي
)2(- Guide to modern wickedness, pp.235 - 36 
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ي دارويـن   نظريـه .  محل دفن رهبران ديني دفن شود )1(داد وي در وست مينسترابي    
هاي   تأثير ژرفي در انديشه، فرهنگ، ادب، سياست، اخالق و آداب مردم و انگيزه            

 زندگي كرده است، گذاشت     بازگشت به فطرت و دوراني كه انسان آزاد و عريان         
 آن پـذيرش   منـشأ مل انسان و تمامي اعمال و اخالق كـه      هاي كا   و در تعيين ارزش   

كـردن زنـدگي      اين ديدگاه است كه انسان حيواني اسـت تكامـل يافتـه، و در تبـاه               
، چنـين  خانوادگي، نقشي اساسي داشت، تا آنجا كه اشبرد، از دانشمندان انگليـسي     

  :نويسد مي
 هـيچ چيـز   در انگليس نسلي از مردم پيدا شده است كه از زندگي خـانوادگي        «
  .»شناسد داند و جز زندگي حيواني چيزي ديگر نمي نمي
  

  گري هاي مادي جنايت
دينـي كـه در آن اخـالق و تـرس از         گـري و تربيـت بـي        از نتياج ويرانگر مادي   

خداوند عزوجل و ايمان به آخرت جايي ندارد، اين بود كه صاحبان مراكز بزرگ 
هــايي را مرتكــب   جنايــتو رجــال سياســت و مــسؤوالنِ مــردم در بعــضي مواقــع 

آنان اين اعمال   . زنند  شوند كه بزرگترين جنايتكاران جهان از انجام آنها تن مي           مي
ي خود را به نام مصاحل پوچ سياسي كشور و ملـت و بـه خـاطر رياسـت                     وحشيانه

هـايي كـه در        يكـي از بزرگتـرين جنايـت       .شـوند   شخصي يا سود مالي مرتكب مي     
ي بنگال هنـد   ثبت شده اين است كه انگليس در بارهتاريخ بشر از سنگدلي و ظلم      

كار را به جايي رساند كه مردم آن را در يك گرسنگي و قحطي ساختگي و غيـر                  
هـاي    هـا بـراي فـشار بـه مـردم هنـد از اسـتفاده از قـايق                   انگليـسي . معمولي فرو برد  

بـه دنبـال آن چـون       . رفت، جلوگيري كردنـد     كوچكي كه در شاليزارها به كار مي      
آوري كننـد و دچـار    ، نتوانستند محصول را جمـع    راك عمومي بنگال برنج بود    خو

قحطي سختي شدند، مقدار انبوهي از حبوبات را براي سربازان خود ذخيره كردند       
و چيزي از آنها در اختيار مردم نگذاشتند تا اين كه سرانجام همه فاسد شـدند و از           

                                           
)1(- West minsterabbeyي رجال بزرگ انگلستان است،  اي در لندن كه مقبره  صومعه

  .)ن. د. (ي هفتم ميالدي است ساختمان آن مربوط به اوايل سده
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دنـد؛ در حـالي كـه حبوبـات در     بين رفتند، صدها هزار انـسان نيـز از گرسـنگي مر    
هــاي رفــت و آمــد بــاز بــود و قطارهــا صــبح و عــصر حركــت  كــشور بــسيار و راه

توانست كـشورهاي ديگـر را        خيزي بود كه حتي مي      كردند، هند شكور حاصل     مي
ي اين فشارها به خـاطر ايـن بـود كـه مـردم از خـدمت سـربازي                     همه. نيز سير كند  

ي كـشور ناكـام       ه دولت خـودگردان در اداره     گردان بودند و تا نشان دهند ك        روي
  .است

 م نسبت به اعمال فشارهايي 1947لُرد ماونت لتين، حاكم انگليسي هند در سال 
ها  اخبار توطئه. كرد شد توجهي نمي كه بر مسلمانان دهلي و پنجاب شرقي وارد مي

د شـد، بـه او گوشـز    هايي كه بر ضد مسلمانان اين ناحيه تـدارك ديـده مـي            و نقشه 
كردنـد، امـا او همچنـان     شد و او را از وقوع يك آشوب خطرناك خبردار مـي      مي
توجه بود و خود را به خواب غفلت زده بود؛ چـون مـسلمانان بـه او رأي نـداده          بي

بودند و مثل مردم هند او را بـه عنـوان حـاكم پاكـستان انتخـاب نكـرده بودنـد، از               
هـا   ها و اغتـشاش   با اين ناامنيخواست  طرف ديگر چون خود عامل استعار بود، مي       

عمالً ثابت كند كه اين ملت شايستگي استقالل ندارد و بايد در نظم و امنيـت زيـر            
ي خطرنـاك بـشري كـه تـاريخ      چنـين شـد كـه آن فاجعـه    . ي انگليس باشـد   سلطه

تأييد واشنگتن و رئيس جمهـور امريكـا   . نظيرش را به خود نديده است، پديد آمد      
هاي   ي دولت    دولت اسرائيل در فلسطين و رويارويي با قضيه        نسبت به صهيونيسم و   
شد آنهم جهت كسب عطوفت يهوديان و         اي برآن گرفته نمي     عربي كه هيچ خُرده   

هـاي   استفاده از نفوذ سياسي، مـالي و فرهنگـي آنهـا و همچنـين همكـاري قـدرت              
اي است كه بيانگر ضعف اخـالق بزرگـان           بزرگ غربي بر تجاوز و دشمني، قضيه      

ي اين است كه چرخش زنـدگي سياسـي در ايـن        دهنده  اروپا و امريكاست و نشان    
  .كشورها براساس منافع است نه اصول و مباني
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  فصل دوم
  پرستي در اروپا گرايي و ميهن ملي

  

  ويت عنصرقفروپاشي و شكست كليساي غرب، عامل ت
  پرستي گرايي و ميهن ملي

گرايـي و توجـه زيـاد بـه مـردم و       پرستي، ملي   پيش از اين بيان كرديم كه ميهن      
هـاي سرشـت اروپـايي اسـت كـه در مجـراي روح                موقعيت جغرافيايي از ويژگـي    

اروپايي ساري و جاري شده و چون خون در رگ و پوسـتش جريـان پيـدا كـرده                
است و سرشت دوم اروپا شده است، امـا مـسيحيت ايـن سرشـت را شكـست داد؛                   

هايش تا به امروز ردپايي از تعاليم بـه   چون مسيحيت به رغم انحرافات و ناهنجاري      
ي   شـود و بـا ديـده        وجود آمده، هيچگونه تفاوت و تمايزي بين نوع بشر قابل نمـي           

ها هـيچ فرقـي      ها و سرزمين    ها، رنگ   گنگرد و بين مليت     تعصب به افراد جامعه نمي    
هـاي اروپـايي را در زيـر          اين نگرش باعث شد كه مسيحيت تمام ملت       . گذارد  نمي
ي دين گرد آورد و از تمام جهان مسيحيت، يك امت و قوم متحد به وجـود       سايه  

آورد؛ مردمان بسياري را به فرمانبرداري از كليساي التين واداشت و در نتيجـه بـر                
پرستي چيره شـد و مردمـان را بـراي مـدت درازي از مليـت و                   تعصب ملي و ميهن   

بـه پـا خاسـت و       )  م 1546 – 1483(اما زماني كه لوتر     . پرستي روگردان كرد    ميهن
انديـشي در   حركت اصالح ديني عليه كليساي التين را به راه انـداخت و بـه چـاره         

ها كمك بگيرد و در اين كار         اين زمينه افتاد كه براي نجات ملتش از خود آلماني         
توان دسـت كـم گرفـت؛ در          خود به چنان موفقيت و پيروزي دست يافت كه نمي         

ي پيونـد آن را از هـم گسـست و             ورد و حلقـه   نهايت كليـساي التـين شكـست خـ        
مردمان مستقل و جدا شدند و هيچ ارتباطي باهم نداشـتند و روز بـه روز در  امـور                    

يافتنـد؛ تـا آنجـايي كـه مـسيحيت در             خود به استقالل و جدايي بيشتري دست مـي        
  .پرستي گرفت اروپا به كلي از بين رفت و جاي آن را تعصب ملي و ميهن

ي تـرازو بودنـد، بـه هرانـدازه كـه يكـي               ي بـه سـان دو كفـه       دين و تعصب ملـ    
ي ديـن   شد و آنچه بديهي است اين كه كفـه      تر مي   شد ديگري سبك    تر مي   سنگين

  .تر ي رقيب سنگين شد و كفه تر مي هرروز سبك و سبك
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، سفير پيشين بريتانيا در امريكا )Lord lothian(دانشمند انگليسي، لُرد لوتين 
 ايـراد كـرده    1938ي سال      در مراسم دانشگاه عليگره در ژانويه      اي كه   در سخنراني 

  :به اين حقيقت تاريخي اشاره كرده است
زماني كه جنبش لوتر با عنوانِ جنبش اصالح ديني، وحدت فرهنگي و دينـي              «

هـاي مردمـي مختلـف تقـسيم شـد و             اروپا را از بـين بـرد، ايـن قـاره بـه حكومـت              
مده در آن تبديل به خطري هميـشگي و ابـدي   هاي به وجود آ ها و رقابت    درگيري

  .»براي امنيت جهاني شد
ي   ي سقوط منزلت دينـي و فـروكش مبـاني ديـن و اخـالق، برتـري كفـه                    ثمره
  :گويد گرايي بود، لُرد لوتين در اين سخنراني مي پرستي و ملي ميهن
ي انحطـاط حاكميـت دينـي كـه راهنمـاي ضـروري انـسان، تنهـا عامـل            نتيجه«

اهداف اخالقي و افتخار و اصالت معنوي در زندگي بشر است، اين بود             رسيدن به   
ي تفـاوت   ي آن دسته از مكاتـبِ سياسـي شـود كـه بـر پايـه              كه جهان غرب شيفته   

نژادها و طبقات استوار بود و با اثرپذيري از علوم طبيعي چنـين اطمينـان يابـد كـه                    
رگ است، اين امـر  ترقي و پيشرفت مادي، هدف واال و خواسته و آرزويي بس بز       

افزايـد، از   هـاي زنـدگي مـي    ها و سـنگيني     است كه همواره بر مشكالت، گرفتاري     
ديگر نتايج آن اين بود كه ايجاد هماهنگي و توافق بـين روح و زنـدگي در اروپـا                   

گرايي اين بال و بدبختي بزرگ عصر برهاند، مشكل  بتواند آن را از موفقيت و ملي  
  .)1(»شد
  
  ب ملي در اروپاهايي از تعص گونه

گرايـي، ايـن بـود     آميز ملـي  ي فروپاشي نظام ديني و تقويت و رشد مبالغه         نتيجه
  :كه

اروپا تبديل به پايگاهي نظامي در مقابل تمام شرق شد و خط فاصلي بين غرب          
هـا پديـد آمـد، نـژاد          ها و سـرزمين     و شرق يا به عبارت ديگر بين اروپا و ساير قاره          

بشري از هم جدا شدند و اعتقاد بـه ايـن كـه هرآنچـه در                آريايي و نژادهاي ديگر     

                                           
)1(- Convocation address of lord Lothian at muslim university 

Aligrah. 
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دورن اين خط قرار دارد بر هر نسل و مردم، فرهنگ، تمدن، علـم و ادبـي كـه در                    
وراي آن قرار دارد برتري دارد و اين كه نـژاد آريـايي بـراي حاكميـت و برتـري                    

نـدني  آريـايي پابرجـا و ما   . آفريده شده و غير آريايي براي تبعيت و پيروي كـردن          
  س.است و بايد شكوفا شود و دومي بايد بميرد و از بين برود

اين عيناً همان امري است كه يونان و روم در عصر خود بـدان اعتقـاد داشـتند؛                  
پنداشـتند و هرچيـزي ديگـر جـز خـود را بيگانـه           تنها خود را پـاك و آراسـته مـي         

. ناميدنـد  ربـر مـي  شمردند، به ويژه هرچه را كه در شرق درياي آتالنتيك بود، ب     مي
آمد و به اجانب نـسبت        گرايي و تعصب عليه هرآنچه از بيرون مي         ي اين ملي    نتيجه

بودن به سان يك      شد، اين بود كه برخي مردمان اروپا به مسيحيت و مسيح            داده مي 
شـان    راندن آن از كشورهاي     امر عارضي وگذرا نگريستند و در صدد طرد و بيرون         

ي دانـشمند آلمـاني،    موضـوع فـوق بـا ايـن گفتـه     . دو رهايي از دسـت آن برآمدنـ   
  :گويد پروفسور اترني،  مطابقت دارد كه مي

خواننـد و     كنند و مـي     هاي بيگانه را مطالعه مي      براي چه فرزندان ما تاريخ ملت     «
شـود؟ بايــد   هـاي ابـراهيم و اسـحاق برايـشان حكايـت مـي       بـه چـه منظـور داسـتان    

  .»مان نيز آلماني باشد خداي
 بـه سـبب بنـي       �ن تشكّلي فكري رشد كرد كـه از حـضرت مـسيح             در آلما 

جستند و كساني هم كه مدام دوستداري وي بودند و او             اسرائيل بودنش دوري مي   
بـودن وي را ثابـت كننـد، در           كردنـد كـه آريـايي       داشتند، تالش مـي     را گرامي مي  

كــردن خــدايان مردمــي قــديم كــه ملــت آلمــان در   آلمــان گــرايش احيــا و زنــده
  .پرستيد، ظهور كرد گاران گذشته آنها را ميروز

پرسـتي دسـت كمـي از رقيـب           روسيه نيز در بازآفريني تعصب نـژادي و مـيهن         
هـاي    در روسـيه مـردم معتقدنـد كـه تمـام نـوآوري            . ي خود، آلمان نداشت     ديرينه

بـزرگِ عـصرِ جديــد، ريـشه در برتــري روسـيه دارد و برتــري نهايتـاً بــه آنهـا بــاز       
  .گردد مي
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گـذاري نكـرده      ، در مورد تركيب مواد، قـانون جديـدي را پايـه           )1(وازيهپس ال 
يـا  . سـي، ميـشل لوموتـسف اسـت       كار دانـشمند رو     است، بلكه او مديون و مرهون     

 اين كه برق را اختراع كرد، جاي برتري جـستن بـراي وي نيـست، چـرا       )2(اديسون
ي زده بود، كه شش سال قبل از او لووجين، دانشمند روسي، دست به چنين نوآور         

تـراع و  دهد كه دانـشمندان روسـي بـه اخ      ي پراوادا خبر مي     در همين راستا روزنامه   
  و به حركت ماشين بخار قبل از اسـتفان سـن دسـت             )3(ابداع تلگرف، قبل از مرس    

هاي تاريخي كـه همگـي برگرفتـه از           يافته اند، و مواردي ديگر از اين قبيل چالش        
  .ستتعصب نژادي و بزرگنمايي روسيه ا

  
  يهاي اسالم گرايي به سرزمين سرايت ملي
هاي قـومي بـه برخـي     ي تأسف و نگراني است، اين كه اين درگيري         آنچه مايه 

بايست رهبري دعوت جهان اسـالم را متـولي شـوند،             سرزمين هاي اسالمي كه مي    
گيـري   پرستي موضـع  گرايي و ميهن آور امنيت و آرامش باشند و در مقابل ملي         پيام

                                           
ي، وي به آنتوان لوران دوالوازيه، كاشف و دانشمند شيمي، فيزيك و اقتصاددان فرانسو -)1(

او هوا را تجزيه كرد، عناصر . نوين است الوازيه از بنيانگذاران شيمي.  م زاده شد1743سال 
كردن  سان گاز اكسيژن را كشف كرد و به تركيب ي آن را شناخت و بدين دهنده تشكيل

. اين كشف الوازيه دانش ترموشيمي را پايه گذاشت. ي آن موفق شد هوا از عناصر اوليه
ي سلطنتي برخاست و به  ر زمان انقالب كبير فرانسه به هواداري از رژيم مشروطهالوازيه د

 م باگيوتين 1794همين جهت به دست انقالبيون دستگير شد و پس از محاكمه به سال 
  .)ن. د. (اعدام شد

وي برق و بسياري از ابزارهاي .  م زاده شد1847دان معروف امريكايي به سال  فيزيك -)2(
 – كه اساس آن را طرح كرده بود –وي بود كه نخستين فنوگراف را . تراع كردبرقي را اخ
  .)ن. د. ( م درگذشت1931اديسون به سال . اختراع كرد

ساموئل فينلي بريزمرس، نقاش امريكايي و مخترع تلگراف الكترومغناطيسي، به سال  -)3(
 الفباي مخصوصي را  م نخستين ايستگاه تلگراف را ساخت و1385در سال .  زاده شد1791

 1844وي در سال . شود براي مخابره ترتيب داد ناميده مي» الفباي مرس«كه هنوزهم به نا او 
م خط تلگراف واشنگتن بالتيمور را داير كرد و نخستين پيامي كه از آن دستگاه فرستاد اين 

  .)ن. د. ( م درگذشت1872وي سرانجام به سال . »چنين بود خواست خدا«: بود
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رنگ  شدن و كم    اين امر به سبب سست    . وخ كرده و حكمفرما شده است     كنند، رس 
با اثرپذيري از فرهنگ اروپـايي و       . ها بوده است    شدن مسايل ديني در اين سرزمين     

و فراخـوان بـه   » تـوران زمـين  «تمدن غربي است كه در تركيه گرايش به تورانيسم         
 به ديـن اسـالم بـه    هاي گذشته و رسوم و فرهنگ آن و نگريستن     كردن ناداني   زنده

ها انتشار يافت، و شريعت اسالم، فرهنگ و زبان آن          عنوانِ ديني كه با تالش عرب     
با نگاهي شبيه به آنچه در آلمـان نـسبت بـه اديـان الهـي كـه توسـط پيـامبران غيـر                

هـا وجـود داشـت، بـه وجـود       آريايي آورده شد و نسبت به رسوم و فرهنگ سامي     
ي جديد معتقد شدند كـه ديـن اسـالم يـك ديـن                برخي نوانديشان در تركيه   . آمد

عارضي و بيگانه است كه شايسته و دردبخور ملت ترك نيست، بلكه آنچه سزاوار 
شـان    پرسـتي، دينـي كـه پـدران         ي خود، بت    ملت ترك است، اين كه به دين اوليه       
  .پيش از دين اسالم داشتند، باز گردند

لپ كه از بنيانگذاران بزرگ     بانوي دانشمند خالده اديب هانم از ضياء كوك آ        
  :گويد ي جديد است چنين سخن مي تعليم و تربيت در تركيه

اي جديد كه ارتباطي بين تركان عثمـاني          خواست تركيه   ضياء كوك آلپ مي   «
هايي كه از البالي  و تورانيان گذشته باشد، به وجود بياورد و با اطالعات و آگاهي

آوري كرده بـود،      قبل از اسالم جمع   تشكالت سياسي و كشورداري دوران تركان       
ها آن را  ضياء اعتقاد داشت كه اسالمي كه عرب. اصالحاتي مدني به وجود بياورد    

به وجود آوردند در شـأن و منزلـت مـا نيـست و اگـر نخـواهيم بـه دورانِ جـاهلي                     
اي جـز اصـالح مـذهبي كـه بـا طبيعـت و سرشـت مـا             خويش بازگرديم راه چـاره    

  .)1(»سازگار باشد نداريم
بدون ترديد اين گرايش و تمايل در ميان تركان و ايرانيان نيز در عـصر حاضـر      

  .پديد آمده است
هـا   مرحوم شكيب ارسالن عالوه بر تسلط زيادي كه بر اوضاع و احـوال عـرب            

دارد، به دليل ساكن بودنش در تركيه و عضويت مجلس ملي، در مـورد تركـان و                 
  :گويد قابل اعتماد است، ميشود دانشمندي  آنچه بدانان مربوط مي

                                           

  . اديب هانم، دانشگاه ملي دهليةمباحث خالد -)1(
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گروه دومي وجود دارد كه برخالف گروه اول كه در تمـام            ) در تركيه (اينجا  «
از . كننـد  بودن مـي    آراي خود بر قوميت تركان عثماني تأكيد دارند، ادعاي توراني         

هاي اين گـروه ضـياء كـوك آلـپ، احمـد آغـايف و يوسـف                   مشهورترين چهره 
از روسـيه آمـده انـد، جـالل سـاهر، يحيـي كمـال،         كه اين دو نفر اخيـر   –آقشورا  

حمداهللا صبحي رئيس، تورك بوردي، محمد امين بگ، شاعر مردمي، و بـسياري             
از اديبان و انديشمندان و جمع كثيري از دانشجويان و نـسل جديـد هـستند، اينـان                  

ترين و پيشروترين مردمـان در تمـدن          ترين و اصيل    مدعي اند كه تركان از با سابقه      
ند و در اصل با قوم مغول يكي هستند وب ايـد كـه بـه اصـل واحـد خـود بـاز          هست

نامند، آنان در نسبت دادن خود تنها به تركان           ي توراني مي    گردند كه آن را جامعه    
سيبري، تركستان، چين، ايران، قفقاز، آناتولي و روم ايلي بسنده نكردند، بلكه طبق 

هـاي اروپـا و بـه         هـا و فنالنـدي      سـتاني اصل آنان اين پيوند تا مغوالن چـين و مجار         
ولي اينان برخالف آنچـه  . هرجايي كه به تبار توراني نسبت داشت، گسترش يافت    

آنهـا اوالً تـرك انـد و ثانيـاً مـسلمان انـد، شعارشـان                : گوينـد   كه قدما گفته اند مي    
ي اسـالمي اسـت، مگـر ايـن كـه             بند و باري و زير پاگذاردن جامعـه         ديني و بي    بي

گرايـي تـوراني قـرار بگيـرد كـه در ايـن                اسالمي در خدمت انتـشار ملـي       ي  جامعه
بـسياري از هـواداران ايـن    . صورت واسطه و وسيله خواهد بود نـه هـدف و غيـات      

ما : گويي كرده اند تا جايي كه گفته اند گروه در مورد توراني بودن افراط و مبالغه
  .ي ما توران است ترك هستيم و كعبه
كننـد   كنند، به جهانگشايي مغول افتخار مـي  سرايي مي مديحهاينان براي چنگيز  

كننـد و بـراي نوسـاالن و          را انكـار نمـي    ) جـور و سـتم    (و چيزي از كارهاي مغول      
كنند تا كارهاي وي  كودكان سرودهايي در وصف رويدادهاي چنگيزي تنظيم مي

 ي كـار آنـان اسـتعدادهاي وجـودي      ي شـگفت وانمـود كننـد و بـه واسـطه             را مايه 
  .)1(»كودكان را ارتقا دهند
  :گويد در جايي ديگر مي

                                           
، جزء اول، صص حاضر العالم االسالميهاي امير شكيب ارسالن بر كتاب  از پانوشت -)1(

158 – 159.  
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هاست و پيروي و متابعت مردمان مختلف  از آنجايي كه اين عصر، عصر مليت «
گرايـي   از اروپاييان در اين عصر قابل انكار نيست، بر كسي پوشيده نيست كه ملـي     

در ايران بيش از پيش رشد نموده است و اين شبيه همـان چيـزي اسـت كـه بـراي                     
ركان اتفاق افتاده، بسياري از مردم ايران در جستجوي دين قديمي ايران هـستند،              ت

هـاي   درست نظير آنچه در ميان تركان پديد آمد، تركـان نيـز بـه جـستجوي آيـين            
پرسـتيدند افتادنـد و حتـي در برخـي از             شان و گـرگ سـفيدي كـه مـي           گذشتگان
  .هاي جديدشان اين گرگ را به تصوير كشيدند كتاب

 كه خود آن را براي من بازگو كرده است –موسي كاظم شيخ االسالم مرحوم  
هاي آنچناني داشتند كه بـدن   ها عبادات و پرستش   عرب:  به اين دسته گفته است     –

كن كردنـد   ها را با اسالم ريشه  آن پرستش افتد، ولي آنان    از شنيدن آنها به لرزه مي     
 و آنـان از آن گـرداب        و به اين كه خداوند در حـق آنـان لطـف و احـسان كـرده                

ي واال و     رهانيده و از آن فرومايگي و خواري بـه ايـن درجـه            ) پرستي  گرداب بت (
خواهيـد ايمـان بـه خداونـد بـاري            كنند؛ اما شما، آيا مـي       عالي رسانيده، افتخار مي   

. واقعـاً متأسـفم  ! تعالي را فراموش كنيد و پرستش گرگ سـفيد را يـادآور شـويد؟     
وجود آمد، در ميان خويش پرداختند، يكـي از ايـن اديـان،           آنچه در نزد تركان به      

ــاريكي،       ــز از ت ــايي و پرهي ــور و ره ــت ن ــن بزرگداش ــت، دي ــومرئي اس ــن كي دي
ي زرتـشت اسـت كـه بـه         يكـي ديگـر فرقـه     . پرستي در اين ديـن ريـشه دارد         آتش

  :گويد خواند؛ و زرتشت مي يگانگي و توحيد خداوند فرا مي
و تـاريكي اسـت و خيـر و شـر از بـه              ) نور(روشني  ي    آفريينده) خدا(همانا او   «
ــن دو  هــم ــتن اي ــاريكي(آمخي ــور و ت ــي) ن ــم   حاصــل م ــه ه شــود و اگــر آن دو ب
  »...يافت آميختند، جهان امكان وجود نمي نمي

اي ديگر از اينگونه اعتقادات و آدابي كه گذشتگان ايرانيان داشـته انـد؛                و پاره 
نوي، مزدكـي كـه بـه كفـر و انكـار هـستي       ، زرتشتي، ما  )اعتقاد به دو خدا   (ثنويت  

  .)1(»كرد دعوت مي
  

                                           
  .165 – 164، ص 1، جلد حاضر العالم االسالميهاي  پانوشت -)1(
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  گرايي در جنگ ي ملي انديشه
هـاي   ي بدبختي است، ايـن كينـه   ي اين مسايل بيشتر تلخ و مايه   اما آنچه از همه   

هـا اثـر گذاشـت؛        ي نـوزدهم مـيالدي در ميـان عـرب           گرايـي در اواخـر سـده        قوم
هاي ديني كـه خداونـد     و آموزه  هايي كه در طول سيزده قرن به سبب احكام          عرب

هـاي دينـي بـا خـون و      آنان را براي اين امر برگزيده بود و آن دستورات و آمـوزه       
گوشت ايشان آميخته بود و سرشت جدانشدني آنـان گرديـده بـود و مـردم را بـه                    

گرايـي بـه      ي ملـي    كردند، امـا انديـشه      برادري و برابري انساني و بشري دعوت مي       
  .خلي و خارجي روي دادجود عوامل دادليل و
  :ترين عوامل داخلي عبارتند از مهم
 نخوت و خودبيني ملي، برخي از فرمانروايان تـرك بـه ايـن بيمـاري مبـتال                  -1

هـا كـه    گر بود، بيشتر عرب بودند و غرور و خودستايي در رفتار و كردارشان جلوه       
جـه دو بـه     كردند كه آنان ملتي در      داراي حساسيتي زايد بودند، چنين برداشت مي      

كردند، بـه   آيند و از طرفي بوي استعمار را نيز از رفتار تركان احساس مي شمار مي 
توجهي آنان به زبان عربي و نگريستن به زبان تركـي بـه عنـوان زبـان                   خصوص بي 

  .رسمي و زبان رايج، و اشتباهات سياسي ديگر كه تأثيرات مهمي برجاي گذاشت
ي اسالمي را سر دادند، كينـه و          ي جامعه در دوران اخير هنگامي كه تركان ندا      

كردگـان بـزرگ    نخوت عربي سخت برافروخته و مشتعل شـد، برخـي از تحـصيل           
اينـان طبعـاً از لحـاظِ       . داركردنِ اين نفـرت و كينـه كوشـيدند          مسيحي در اره ريشه   

ي كافي از  عقيدتي و ديني و اخوت اسالمي، هيچ پيوندي با تركان نداشتند و بهره            
اي كـه بزرگداشـت نـژاد و مليـت در           داشـتند؛ يعنـي همـان پديـده        فرهنگ غربـي  

  .ادبيات، شعر، فلسفه و سياستِ آن سخت جريان داشت
دعـوتگران و رهبـران     :  عامل دوم كه خارجي اسـت اينگونـه تحقـق يافـت            -2

ي   سياسي غرب فرصت را غنيت شمردند و دست به اقدامات از يش طراحي شـده              
گسـستن    ؤيـاي فروپاشـي امپراتـوري عثمـاني، از هـم          خود زدند، اينان از ديربـاز ر      

. ديدنـد  رفتن حاكميت و نفود روحي و سياسي آن را از شرق مـي             استحكام، از بين  
كـه در رگ بعـضي از جوانـان بلنـدپرواز     ) گرايـي  قوم(آنان اين تفكر و انديشه را     

نان با  ي جوا   عرب راه يافته بود، به عنوان ابزاري به دست گرفتند و شروع به تغذيه             
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ها و تأليفات و سـياحت و گـردش در شـهرهاي بـزرگ عربـي و ارتبـاط بـا                    كتاب
رهبران فكري و صاحبان قلم و سران قبايل و ايالت در جهان عربي نمودنـد، و بـه                
آنان از روي تظاهر به دوستي عـرب و دفـاع از حـق ايـشان پيـشنهاد انتقـال مركـزِ               

ي فتح شده بود، به محل شرعي حكومت و خالفت از آستانه كه در قرن دهم هجر
هـاي    يا يكـي از پايتخـت     ) مكه و مدينه  (و طبيعي خود در يكي از دو حرم شريف          

  .دادند هاي عربي اسالمي، مي سرزمين
ها راه يافته و چگونه شروع به كار      اما اين كه چگونه اين انديشه به اذهان عرب        

 و انتقـال آن از جـايي        وران غربي در ايجاد، پرورش و تغذيبه        كرده و نقش انديشه   
هايي است كه پاسخ آنها را در كتـاب       ها پرسشي   به جاي ديگر چه بوده است؟ اين      

 م 1882، اثر مستر ولفرد بلنتي كه در سال Future Of Islam ي اسالم آينده
اين كتاب از لحاظ دارا بـودن مطالـب آموزنـده، آوازه و شـهرت           . يابيم  نوشته، مي 
هـاي عربـي و اردو       و اسـالمي پيـدا كـرده و بـه زبـان            اي در محافل عربـي      گسترده

  .ترجمه شده و چندين نوبت به چاپ رسيده است
  :گويد ي كتاب چنين مي مستر بلنتي در مقدمه

اي را برگزيدنـد و   ي خالفت، راه معتدل و ميانه    رهبران مصري در مقابل قضيه    «
گيري كردند  ن سختي آزطادي متمركز و در برابرِ آ هاي خود را بر مسأله    توانايي

  .و در مقام مقابله و برخورد با خالفت برنيامدند
اي ايجـاد نكردنـد و خواسـتار چنـين امـري هـم                آنان در اسالم شكاف و رخنه     

نبودند، به همين دليل است كه از سلطان عبدالحميد خـان بـه عنـوان اميرالمـؤمنين                 
تـرين فـرد بـراي        سـب  كه وي بهتـرين و منا      شود؛ چرا   نام برده مي  ) رهبر مسلمانان (

گيري دوم خالفت تجليل كرد  چنين منصب و مقامي است، مصر همچنين از شكل        
چنـين  . و تا زماني كه خالفت عثماني خـود بميـرد بـه ايـن كـار ادامـه خواهـد داد             

ي   هاست و به راستي كه شايـسته        برخوردي با خالفت، موضع وزين و متين مصري       
  .»آنان بود كه چنين كاري انجام دهند

  :دهد وي ادامه مي
امكان دارد كه اين پيروزي البته با بردباري و شكيبايي چندسـاله، بـه پيـروزي                «

شكي نيست كه مرگ سـلطان عبدالحميـد يـا بركنـاري           . چشمگيرتري تبديل شود  
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وي از فرمانروايي حكومت، منجر به انتقال مركز خالفت به قـاهره خواهـد شـد و                 
ي دينـي خـود را    رفتـه   تا رهبـري از دسـته    ها فراهم خواهد كرد     فرصتي براي عرب  
  .»دوباره بازيابند

  :گويد مي» مكه، پايتخت حقيقي«در جاي ديگري از كتاب، در بخش 
وران مسلمان به صورت روشن و آشكار نمايان شده است كه اگر  براي انديشه«

اي بسيار خواهيم بود كه مركـز ديـن و      به گذشته بازگرديم ناچار از پيمودن فاصله      
ي اسـالم، مكـان فـرود          العرب است و آنجا مهـد و گهـواره         ةايتخت آن در جزير   پ

وحي و الهام الهي است و تنها سرزميني است كه از تمام صـفات حكومـت دينـي                  
در آن ديـار    . برخوردار است و توانـايي گـسترش آن بـه دورتـرين مرزهـا را دارد               

ت و مبارزه با آن پيش شوند كه نياز به مخالف پيروان مسيحيت و يهوديت يافت نمي
خيز و ثروتمنـد نيـست     العرب، سرزميني حاصلةآيد، اين در حالي است كه جزير     

آنجـا خليفـه از هـشدارهاي       . هايي غربي براي آن سرازير شـود        تا آب دهانِ دولت   
اي بيگانه هم در امان است و آزادانـه           هاي فرستاده   سفير انگليس يا فرانسه و تهديد     

 را انجام دهد و اسالم در چنـين وضـعيتي،      �ني رسول خدا    تواند مقام جانشي    مي
اسالمي صاف و پاك و به دور از هرگونه لوث و آلودگي خواهد بود، از ايـن رو               

  .»ممكن است كه خالفت به صاحبان خود در مكه يا مدينه بازگردد
  :گويد ي سخن مي در ادامه

 بـديهي و آسـان      جابجايي پايتخت روحي و معنوي از قسطنطنيه به مكه، امري         «
كند، بلكه با آرا،  است كه در اذهان و افكار عمومي كنوني هيچ تغييري ايجاد نمي      

گـاه    هاي علما كامالً همگام اسـت، چـون مكـه و مدينـه دو پنـاه                 نظرات و گرايش  
شرعي و روحي براي اهل حل و عقد هستند و دو مركز توانمنـد روحـي خواهنـد                  

ي آن اتفـاق   با آنان گفت و گو كـردم، در بـاره        بود، تمام كساني كه در اين زمينه        
ي توافق و همفكري همگي علما، جـز تركيـه و هـوادارانِ آن     نظر دارند و از ناحيه    

من خود نيز معتقدم كه مكه پايگاه اصلي خالفت است، دير زمـاني        . اطمينان دارند 
نطور هما» روم پايخت است  «شنديم كه     ها را مي    ي جاري بر زبان     بود كه اين جمله   

اگـر بـدان،    . گـذارد   بر افكار و اذهان تأثير بسزايي مي      » مكه پايختخ است  «ي    جمله
توانـد   افزوده شود، كمتـرين تـأثيري كـه مـي    » خالفت از آنِ قريش است «ي    جمله
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هـا شـور و حماسـه ايجـاد خواهـد كـرد، ايـن                 داشته باشد، اين است كه در عـرب       
. هر ادامــه خواهــد داشــتي جغرافيــايي از مــراكش تــا بوشــ حركــت در محــدوده

مسلمانان هنـد و مـااليو در ايـن منطقـه قـرار دارنـد و گذشـته از آن هـر عنـصري                     
اسالمي هرجا كه باشد بر محور اين دايره گردش خواهد نمود، جز تركاني كه بـا                

  .)1(»دهند گذشت هرچه بيشتر زمان اعتبار و ارزش ذاتي خود را از دست مي
 رخ داد، فرصـت مناسـبي       1918 تـا    1914 هـاي   جنگ جهاني اول كه بين سـال      

در ايـن ميـان،   . هاي عربي از امپراتوري عثمـاني فـراهم كـرد     براي جدايي سرزمين  
متفقين، اين فرصت طاليي را غنيمت شمردند و شعار نژادپرستي سر دادند، در اين 

 نيز غوغا بپا كرد و تاب وتب نژادي را برافروخـت و اعـراب را بـر           )2(ميان لورنس   
 در حجاز و مردمان شام در شامات )3(به عنوان مثال شريف حسين  . ن شورانيد تركا

عليه تركان شوريدند و پيوستن به متفقين را بر ماندن در كنار تركـان مـسلمان كـه              
رمز پيروزي و بزرگي و مجـد اسـالم بودنـد، تـرجيح دادنـد، آنـان متـون قـرآن و                

هـاي فريبنـده و دلربـا و          وعـده حديث را در مورد نژاد پرسـتي از يـاد بردنـد و بـه                
سياست دروغيني كه جـز رعايـت مـصالح و منـافع آنـان چيـزي نبـود و بـر زور و                

ي ايـن امـر شـورش و برپـايي            ي زنـده    قدرت پايـدار بـود، اعتمـاد كردنـد؛ نمونـه          
ها از جانـب متفقـين و زيرپـا           شكستن پيمان . حكومت عربي هاشمي در سوريه بود     

  .ي ديگر آن است  شتابناك اين حكومت نمونهگذاردن كامل آنها و فروپاشي

                                           
)1(- Future of Islam  
شناس، افسر، سياستمدار و  ا، باستانلورنس توماس ادوارد، معروف به لورنس عربست -)2(

در دانشگاه اكسفورد تحصيل كرد و به .  م زاده شد1888ي انگليسي، به سال  نويسنده
ي بريتانيا، كنار رود فرات و كشورهاي عرارق،  همراهي هيأت باستانشناسي و اكتشافي موزه

خر عمرش در  به كار اكتشاف پرداخت، اوا1914 تا 1910هاي  سوريه و فلسطين طي سال
 سالگي در يك تصادف 47 در سن 1935گمنامي و تهيدستي گذشت و سرانجام در سال 

  .)ن. د. (موتورسيكلت درگذشت
 1924 م به قدرت رسيد و در سال 1916حسين بن علي معروف به شريف مكه به سال  -)3(

 جانشين ، وي پدر امير فيصل، پادشاه عراق و امير اردن بود، ابن سعود در مكه.درگذشت
  .)ن. د. (وي شد
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گرايـي    مفهـوم ملـي   : پس از جنگ جهاني اول مفهوم جديدي نقش بازي كرد         
اي خودبنيـاد بـود، تمـام      عربي كه مفهومي كامالً غربي و تفكري مـستقل و فلـسفه           

. ها و مقدساتي را كه دين داشـت، دارا بـود   هاي حميت و حرارت و آرمان   ويژگي
 كه ارتباط و وابـستگي      – به ويژه جوانان     –كرده    هاي تحصيل   رببه همين سبب ع   

شان به داليل فراواني سست شده بود، در برابر آن سر اطاعت فرود آوردند و      ديني
هـاي    ملـت شدن با عالقه و اشتياق شديدي براي رسيدن به بزرگي و مجد و همگام        
 و بـراي رسـيدن بـه       آزاد و پيشرفته در ميادين تمدن و پيشرفت، در آنان رشد كرد           

گرايـي عربـي نيافتنـد، آنـان از            راهـي جـز ملـي      – به گمان خويش     –چنين هدفي   
هاي غربي   اوضاع حاكم بر جامعه احساس آشفتگي و نارضايتي داشتند و از دولت           
ناميدند و  كه دولت اسراييل را به وجود آوردند و همواره وي را فرزند خويش مي       

گرايي عربـي    ها ناچار به ملي     بنابراين، عرب . شدندنمودند، نااميد     بر وي شفقت مي   
ي واكنشي شديد و انقالبي فكري پناه بردند، برخي از افراد افراطي در اين                به مثابه 

گرايي عربي، همه چيز  راه دچار افراط شدند و سرانجام بدانجا رسيدند كه جز ملي
  .را انكار كردند و به مقاومت پرداختند

ترين سالح در مقابل دشمن و بزرگترين ابـزار            عنوان قوي  اما اين انديشه كه به    
هـا برگزيـده بودنـد، و     رفتـهِ عـرب     براي بازيافت و استرداد شرف و عزتِ از دست        
 معجزه نكرد، 1967ها و اسراييل به سال  چون حاصلي به بار نياورد در جنگ عرب

  .ي پيشين خود را نيز از دست داد آن شور و حماسه
  

  وپا و اركان آندينداري ملي ار
هاي كوچك و بزرگ اروپـا،        گام دوم در اين راه اين بود كه مردمان و دولت          

هركدام دنياي مستقلي شدند كه جهان خارج از مرزهاي طبيعي يا مرزهاي سياسي    
هـاي    ديدنـد و در غيـر از محـدوده          را كه با اهداف استعماري كـشيده بودنـد نمـي          
كردند و نه به وي احترام        گر اذعان نمي  جغرفيايي خود به وجود آدمي در جاي دي       

شناختند، نفس خود را مترادف با معبودي انگاشـتند كـه             گذاشتند و نه او را مي       مي
پردازند، اين نگرش بـود كـه         عابدان پاكدل و مخلص به عبادت و تقديس وي مي         

كـرد،   براي انسان، ريختن خون و گرفتن جان و مال و سرزمين ديگران را مباح مي  
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طلبيد كه مـرگ و زنـدگي بايـد بـراي ايـن هـدف انجـام                   ه در اين مسير، مي    مبارز
  :ي ايجابي و سلبي است گرايي حاوي دو جنبه گيرد، آيين ملي

ي ايجابي يعني ايمان و باور به اين كه مـردم و ملـت بـاالتر و برتـر از هـر                  جنبه
اد  در صورتي كه مـردم بـه خداونـد ايمـان و اعتقـ            –موجودي است و خداوند نيز      

بـرداري    اشته باشند يا اين كه مردم بخواهند از ايمان به خدا بـه نفـع خـويش بهـره                  
تـر از ايـن مـردم     تر، قدرتمندتر و شايـسته  تر، باهوش تر و نجيب    برتر، اصيل  –كنند  

داري از  براي حكومـت و سـرداري و سرپرسـتي مردمـان و يـا پاسـداري و جانـب          
دار و جانشين و وصـي خداونـد در           مانتا) اروپايي(اين ملت   . جهان، نيافرده است  

و خـاكي   ) اروپـا (تر از ايـن سـرزمين         داشتني  ستخداوند سرزميني دو  . زمين است 
 اين دين ملي است كه تا بدان ايمان نياوري نخواهي           .تر از خاك آن نيافريده      پاك

پيـشگي، در مـورد       گـويي و نفـاق      و جزد در رك   . توانست در ديارش زيست كني    
هـاي آن اختالفـي       هيچكـدام از مردمـان اروپـاي كنـوني و دولـت           اين دين نژادي    

كنند و برخي ديگر بدون ايـن كـه           گويند عمل مي    ندارند؛ مثالً بعضي بدان چه مي     
پرسـتي در   گرايـي و مـيهن   كنند، از زماني كـه بـذر ملـي    شعاري سر دهند عمل مي   

يش در هـا  پايد كـه بـزرگ و بزرگتـر شـود و ريـشه           زمين افشانده شود، ديري نمي    
زمين جاي گيرند و پس از چندي تبديل به درختي تنومند شـود و بـر مـردم سـايه                    
افكند، براي هيچ ملتي نيست ه نژاد پرسـت باشـد و طغيـان و سركـشي نكنـد و يـا                    
هواي طغيان، سركشي و زور را در سر نپروراند، از ديگران بيزاري نجويد و آنـان                

ــرا  ــد؛ همــانطور كــه ب خــوردن  ي فــردي كــه در شــرابرا تحقيــر و خــوار نگردان
گـويي نكنـد، شـاعر      و يـاوه ،كنـد، امكـان نـدارد كـه مـست نـشود           روي مـي    زياده
  :گويد مي

"�� ���$ ��,'f9� ���5�� *, S�+�!  
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مواظـب بـاش خـيس      : او را دست و پـا بـسته در دريـا انـداخت و بـدو گفـت                 «
  .»نشوي
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ر، فلسفه، تـاريخ و حتـي علـوم طبيعـي در     به ويژه زماني كه دانش، ادبيات، شع      
گرايي با نوعي استبداد و خودبيني و فخرجوي و           پرورش احساسات نژادي و مردم    

مباهات به نياكان و پيشينيان، همكار و همدست باشند و هيچگونه مـانع اخالقـي و                
دار باشند كه جز نژادپرستي و       ديني هم نباشد و رهبري اين انديشه را كساني عهده         

هـاي بـارز    شناسند، بيزاري و ترس از ويژگي     تخارات نژادي، هدف و مرامي نمي     اف
دار چيزي جـز نژادپرسـتي نيـست، هـست و ايـن               اين زندگي نژادپرستانه كه عهده    

گرايي است، چون شور و هيجان ملي تنها زمـاني نمـو و               ي سلبي در دين ملي      جنبه
 آن بترسـد و نـژادي نمايـان و    يابد كه ملت از چيزي تنفـر داشـته باشـد و از             بقا مي 

اي ماورايي وجـود داشـته        ماندگانر نخواهد بود مگر اين كه براي آن مردم، پديده         
باشد كه از آن بيزاري و ترس بـه دل داشـته باشـند؛ رهبـران، احـساسات پنهـاني و        
دروني آن ملت را برانگيزند و آن غيرت آرام و ساكت را يادآور شوند و همواره                

مـسلماً اگـر ايـن الگـوي     . اس نفـرت و تـرس، انگـشت بگذارنـد         ي حس   روي نقطه 
  .كاست رفت و سيالب آن فرو مي بيزاري و ترس نبود نژادپرستي كنار مي

  :گويد استاد جود تحليلي فلسفي و رواني از اين مسأله ارائه كرده است و مي
توان آنهـا     از احساساتي كه بين مردم، عمومي و مشترك است و به آساني مي            «
برانگيخت، احـساس بيـزاري و تـرس اسـت كـه بـه جـاي مهربـاني، بخـشش و                     را  

پـس  . هـاي بزرگـي از مـردم را برانگيخـت       محبت، با تحريك آنها مي توان دسـته       
خواهند براي هدفي خاص بر مـردم حكومـت كننـد، جـز بـا يـافتن                   كساني كه مي  

، اگـر مـن    شـد ناكند، پيروز و موفق نخواهنـد      پديدهايي كه مردم از آن بيزار و بيم       
 –ي مـاه    مـثالً كـره  –اي ديگـر      خواستار اتحاد مردم باشم بايـد دشـمني در سـياره          

آور نيــست كــه امــروزه  برايــشان اختــراع كــنم كــه مــردم از آن بترســند، شــگفت 
هاي همسايه با استفاده از  شان با دولت هاي ملي و نژادي در رفتار و روابط حكومت

كننـد و مردمـاني كـه برآنـان       رهبـري مـي  مردم را) بيزاري و ترس(چنين عواطفي  
كنند و براساس همين عواطف نيـز         كنند؛ با چنين عواطفي زندگي مي       حكومت مي 

  .)1(»همبستگي مردمي تقويت خواهد شد

                                           
)1(- Guide to Modern Wickedness p.150 
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  راه حل اسالمي براي مشكل جنگ و درگيري مردمي
هاي  ها و معضل جنگ و درگيري آن راه حلي كه استاد جود براي مشكل ملت  

ــشنها ــه دارد  مــردم پي ــود و رويكــردي عاقالن ــه ب . د كــرده اســت، راه حلــي عادالن
رود كه دشمني خارجي و بيگانه  هاي مردم با يكديگر تنها زماني از بين مي         دشمني

كه در دشمني و بيزاري و ترس از وي مـشترك باشـند، وجـود داشـته باشـد و در                     
وآوري و پـردازش  مبارزه عليه وني باهم همكاري كنند، اين امر نياز بـه ابـداع و نـ    

ي مـاه و مـريخ    ذهني ندارد كه دشمني فرضي براي وي از كرات ديگر مانند كـره        
در نظر گرفته شود، مگر امكان دارد كه بر چنين دشمني دسترسـي داشـته باشـند؟                 

دهد به اين كه چنين دشمني براي نوع بشر و فرزنـدان آدم در   بلكه دين هشدار مي 
سان مكلف است كه با وي دشمني كند و از خود           شود و ان    خود زمين نيز يافت مي    

در مقابل وي حفاظت و پاسداري و در مبارزه و دشمني بـا وي بـا همنوعـان خـود      
  :فرمايد همكاري كند، قرآنكريم مي

�¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ö/ ä3s9 Aρß‰ tã çνρä‹ Ïƒ ªB$$sù #‡ρß‰ tã 4 $yϑ ¯Ρ Î) (#θãã ô‰tƒ …çµt/ ÷“ Ïm (#θçΡθä3u‹ Ï9 ôÏΒ 
É=≈ pt õ¾r& Î��Ïè¡¡9 $# ∩∉∪� ]���, :Q[.  

گمان اهريمن دشمن شماست، پس شـما هـم او را بـه دشـمني بگيريـد، او        بي«
  .»خواند تا از صاحبان آتش سوزان جهنم شوند پيروان خود را فرا مي

  :فرمايد ي ديگري مي در آيه

�$yγ•ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9$# Zπ©ù!$Ÿ2 Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÅV≡uθäÜ äz 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 …çµ̄Ρ Î) öΝ à6 s9 Aρß‰ tã ×Î7 •Β ∩⊄⊃∇∪� ]J�+5�� :nY�[.  

هـاي    يكدسـت بـه اسـالم درآييـد و از گـام           ! اي كساني كه ايمان آورده ايـد      «
  .»گمان او دشمن آشكار شماست اهريمن پيروي نكنيد؛ بي

  :اسالم جهان بشري را به دو قسمت تقسيم كرده است
  . و ياران خدا و حق دوستان-1
  . دوستان و حاميان شيطان و باطل-2
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اسالم هيچگونه جنگ و جهادي تحت هيچ عنواني، مگـر عليـه يـاران باطـل و              
دوستداران شيطان در هر مكاني و هركسي كه باشند، دستور نداده است، در همين   

  :فرمايد راستا خداوند مي

�tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( tÏ% ©!$# uρ (#ρã� x5x. tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ 

ÏNθäó≈ ©Ü9$# (# þθè= ÏG≈ s) sù u !$u‹ Ï9 ÷ρr& Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ( ¨βÎ) y‰ øŠx. Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% x. $̧5Š Ïè|Ê ∩∠∉∪� ]d��/�� :

]Q[.  
جنگند و كساني كه كفرپيشه اند       كساني كه ايمان آورده اند در راه يزدان مي        «

گمـان نيرنـگ شـيطان     جنگند؛ پس با ياران شـيطان بجنگيـد، بـي    در راه شيطان مي  
  .»هميشه ضعيف بوده است

تـرين    تـرين و درسـت      هايي كه در صـدر اسـالم رخ داده، واقعـي            تمامي جنگ 
رويدادهايي است كه تاريخ به خـود ديـده اسـت و از لحـاظ خـونريزي و تلفـات                    

ي مصلحت عمومي خير ها در راستا جاني در كمترين درجه قرار دارند، اين جنگ      
مـسلمان و   (شدگان دو طـرف       مشترك و خوشبختي همگاني بوده اند و رقم كشته        

در تمام غزوات و سرايا و زد و خوردهايي كـه از سـال دوم هجـري شـروع           ) كافر
 نفـر   259 نيست؛ از ايـن تعـداد،        )1( نفر 1018هم ادامه يافته، بيش از      شده و تا سال ن    
هـاي جنـگ    ، اين در حالي است كـه شـمار زخمـي           نفر كافر بودند   759مسلمان و   
 7شـدگان      ميليون نفـر بـود و كـشته        21دقيقاً بالغ بر    )  م 1914 – 1918(جهاني اول   

  .)2(ميليون نفر بودند
مستر مكستن، عضو پارلمان انگلستان ارزيابي كرده كه در جنـگ جهـاني دوم          

د در جنـگ  ي كـشتن هـر فـر     ميليون نفر مجروح شـدند، هزينـه     50حدود  ) 1939(

                                           
�4�LG J ��	�����ارقام فوق برگرفته از كتاب  -)1(�C اثر سيرت نگار مشهور، قاضي محمد 

اي را فرو نگذاشته، در حالي   و سريهةنگار هيچ غزو سليمان منصور پوري است، اين سيره
  . كرده اندكه مؤرخان ديگر ارقام كمتري را بيان

 م 1943 ژانويه 31ي انگليسي زبان هندو در  اي كه در روزنامه اي، اچ، تاونسند در مقاله -)2(
منتشر كرده، تحقيق كرده كه شمار كساني كه در جنگ جهاني اول از جنگ آسيب ديدند 

  . است8543515 تن كمر نيست كه از اين ميان شمار كشتگان 37513886از 
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ي جنگ جهاني  بود و در كل، هزينه) يك ميليون تومان(جهاني اول ده هزار جنيه     
هاي جنگ جهاني دوم در  و هزينه )  ميليارد تومان  370( ميليارد جنيه    37اول بالغ بر    

  .)1(هريك ساعت يك ميليون جنيه بوده است
ها    و مال  ها  ها، حامي جان    هاي ديني اسالمي، پاسدار خون      گذشته از آن، جنگ   

و فاتح و سرآغاز روزگـار خوشـبختي و شـادماني در جهـان بودنـد، ولـي جنـگ                    
اي   رقابت و غيرت جاهلي كه منجر به جنگ بزرگ جهاني شد، دريچـه و مقدمـه               

حال آنچه را كـه مـستر لويـد جـورج، قهرمـان جنـگ               . هاي پياپي   بود براي جنگ  
  :كنيم ته است ذكر ميجهاني دوم و نخست وزير وقت انگلستان در اين زمينه گف

 بـه دنيـا بـازگردد، چنـد صـباحي بيـشتر             �اگر سـرور مـا، حـضرت مـسيح          «
 سال  2000تواند زندگي كند، چرا كه او خواهد ديد كه انسان بعد از گذشت                نمي

آشـاميِ    هنوزهم درگير و مشغول تبهكاري، بزهكـاري، كـشتار، خـونريزي، خـون            
از طرفي بزرگترين جنـگ كـه در   . فرزندان همنوع خويش و تاراج و چپاول است    

تاريخ رخ داده خون از جسد آدمـي مكيـده و آبـاداني و آدميـان را بـه بـدبختي و         
  .هالكت و قحطي و خشكسالي دچار كرده است

 چه خودهد ديد؟ آيا مردم را خواهد ديـد كـه ماننـد       �راستي، عيسي مسيح    
  برادر و دوست دست در دست هم نهاده اند؟

شـدن بـراي جنگـي      حـالي خواهـد ديـد كـه مـشغول آمـاده          او قطعاً آنان را در    
تـر از آن هـستند و در سـاختن ابـزار و           تر از نخستين و ويرانگرتـر و كـشنده          سخت

  .)2(»آور باهم رقابت دارند آالت آتشين و عذاب
هاي داخلي بر سر مسايل موجـود         كردن اين مردمان به دشمني و جنگ        سرگرم

كـردن    كردن و غافـل     گردان  يزي نيست جز روي   چ... پرستي و   و نژادپرستي و ميهن   

                                           
  .ي هندو نسند در روزنامهي تاو از مقاله -)1(
بيني كرده بود با چشمان  فراست و دورانديشي وي به حقيقت پيوست و آنچه را وي پيش -)2(

خويش مشاهده كرديم؛ چرا كه جنگ جهاني دوم چه خونريزي و عذابي و چه ويراني كه 
ز روح و جان كشورها از آن در امان نبوده اند به راه انداخت، رخدادهايي كه جوانان ا

هاي  ها باال رفت، تورم اقتصادي پيش آمد و مردم سرزمين ترس شروع آن پير شدند، قيمت
  .هاي شديد دچار شدند مختلف به قحطي
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آتش اگر چيـزي نيافـت   . بردن آن ايشان از دشمني و ستيز با دشمن واقعي و از بين       
  :گويد خورد، همانطور كه شاعر جاهلي مي خود را مي

�������/��! �������9� ��������( ����������L!$2 7 3 2 |  
������������! )# 8��������e� ������������ ��#3 1 2 3 2  

  
 اگر غير از برادرمان كي ديگر را        آوريم  بسا اوقات بر برادرمان، بكر حمله مي      «
  .»نيابيم

بنــابراين، ارگ ايــن ملــت دشــمن و ضــرر و زيــان آن و خطــر و توانــايي او را 
بشناسد، يك نوع اشتغال فكري براي وي به وجود خواهد آمد كه وي را از تمـام                 

اســاس و  هــاي بــي تــوزي هــا، كينــه هــا و رقابــت نظــري هــا، تنــگ جنــگ و جــدل
  :گويند ها در ضرب المثلي چنين مي عرب. دارد  باز ميهاي ساختگي تبهكاري
  .»رود ها از بين مي دشمني... هنگام نياز جهت محافظت ناموس و غيره«

هـاي    از قبيلـه �بدين سان است كه پيامبر اسالم، حـضرت محمـد مـصطفي            
شــان  شــان از نــوك شمــشيرهاي عــرب كــه دشــمن سرســخت هــم بودنــد و خــون

ج در مدينه، بنـي عـدنان و بنـي قحطـان در جزيـره و                چكيد؛ مانند اوس و خزر      مي
اقوام مختلفثي در جهان آن روزگار امتي متحد و يكپارچه و پايگـاهي منـسجم در      
برابر كفر و جاهليت به وجود آورد؛ چون حضرت بـراي ايـن قبايـل در خـارج از                 

اين دشمن همان طـاغوت     (ترسيدند،    وجودشان دشمني كه از آن بيزار بودند و مي        
خوانـد    مردم را با خواندن اين آيه به جنگ فرا مي         ) پاسداران و ياوران آن بودند    و  

  :فرمايد كه مي

�tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( tÏ% ©!$# uρ (#ρã� x5x. tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ 

ÏNθäó≈ ©Ü9$# (# þθè= ÏG≈ s) sù u !$u‹ Ï9 ÷ρr& Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ( ¨βÎ) y‰ øŠx. Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% x. $̧5Š Ïè|Ê ∩∠∉∪� ]d��/�� :

]Q[.  
جنگند، و كـساني كـه كفرپيـشه          كساني كه ايمان آورده اند در راه يزدان مي        «

گمان نيرنگ شيطان  جنگند، پس با ياران شيطان بجنگيد، بي اند در راه طاعوت مي
  .»هميشه ضعيف بوده است
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هـاي    ها و دشمني     نبود كينه  امت تا زماني كه از دشمني و مبارزه با دشمن غافل          
هايش را به دست فراموشي سپرد، اما به محض غفلت از دمـشن               بيهوده و تبهكاري  

هـاي داخلـي درگرفـت كـه همـه بـرآن        هـا و آشـوب   واقعي و مبارزه با وي جنگ   
  .واقفند
  

  هاي كوچك هايشان بر ملت گرايان و زيان تبليغات ملي
هاي كوچك قوميـت      ه براي ملت  گرايان در داخل و خارج كشورها پيوست        ملي
دهند و ادبيات، زبان، فرهنگ و آموزش و تربيت هر        گرايي از زيبا جلوه مي      و ملي 

كنند، تـا ايـن كـه آن ملـت سرمـست              ستايند و تاريخ آن را ستايش مي        ملت را مي  
احساسات و عواطف ملي و غرور و نخوت و تكبر شود و بـه خـود ببالـد و گمـان           

لـذا از جهـان   . سخيرنشدني و ابزارهاي فراوان جنگي اسـت  برد كه داراي دژهاي ت    
هـاي بـزرگ تعـرض        گسلد و بسا اوقات از روي خـودبيني و غـرور بـه دولـت                مي
رود  شوند كه در اندك زماني از بين مي ور مي كند، يا آن كشورها بر وي حمله مي

رباني شود، مسؤوالن اين ق     اي تنگ مي    گرايي محبوس مانده در دايره      و قرباني ملي  
  :فرمايد قرآنكريم مي. توان هيچ دفاعي از وي را ندارند

�È≅ sVyϑ x. Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$# øŒ Î) tΑ$s% Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ö� à5 ò2$# $£ϑ n= sù t� x5x. tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) Ö ü“ Ì�t/ y7ΖÏiΒ� 
]�h��� :XQ[.  

همچـون داسـتان اهـريمن اسـت كـه بـه انـسان              ] داستان منافقـان بـا يهوديـان      [«
من از تو بيـزار     : گويد  شود اهريمن مي     هنگامي كه كافر مي    اما. كافر شو : گويد  مي

  .»!و گريزانم
  .اين بال بر سر بوالندا، بلژيك، هلند، يونان، دانمارك، ايران و عراق نيز آمد

  
  گهاي بزر هاي دولت طلبي جاه

ي پهناوري از  ي خويش را در گسترده هاي بزرگ بسط و گسترش سلطه دولت
هـاي وسـيعي حتـي اگـر          هايـشان را بـر سـرزمين        ن پرچم جهان و به اهتزاز درآورد    

داننـد، تـا در    شان مي ي نژادپرستي هاي خالي بيش نباشند، از الزمه صحراها و بيابان  
هـاي هنگفتـي داشـته باشـند؛ هرچنـد ايـن            هاي مختلـف مـستعمرات و ثـروت         قاره
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هـاي زيـادي      هاي هنگفت و ارتـش      مستعمرات جهت نگهداري و پاسداري، هزينه     
ي   بد و در عين حال سود و منفعتي آنچناني عايدشان نكنـد، تمـام ايـن انديـشه                 بطل

كنـد و هـيچ هـدف اخالقـي و            گرايي بر آنان تحميل مـي       طلبانه را نظام ملي     توسعه
  .)1(ي ادبي جز شرف و بزرگي قومي ندارند نتيجه

  :دهد استاد جود عزّت و افتخار ملي را چنين شرح مي
ن كه آن ملت داراي چنان تواني باشد كه هروقـت           ت قومي و ملي يعني اي     عزّ«

بـراي  . هاي خود را بـر ديگـران تحميـل كنـد            ها و خواسته    احساس نياز ركد هوس   
نامند، همين بس كه با فـضايل         آلِ كاملِ امت يا افتخار ملي مي        قباحت آنچجه ايده  

 بنـابراين، اگـر مـردم كـشوري، در گفتـار       .اخالقي و صفات نيكو در تـضاد اسـت        
ها پايبند باشند و با متسضعفان به عنوان انـسان برخـورد و رفتـار                 تگو و به وعده   راس

شـرافت و   . تـرين درجـه خواهـد بـود         كنند، از اين نگاه سطح عزت آنان در پـايين         
 عبارت اسـت از چنـان قـدرت و          – همانطور كه مستر بلدون گفته است        –بزرگي  

هـا بـدان خيـره        برسد و چشم  تواني كه ملت بدان وسيله به بزرگي، عزت و افتخار           
روشن است اين توانايي كه مردم بـدان، بـه ايـن    . شوند و اذهان بدان مشغول شوند 

هاي فروزان  هاي آتشين، شعله رسند منوط به داشتنِ بمب درجه از مجد و عزت مي  
ي جوانـاني خواهـد بـود كـه خواسـتار افكنـدن ايـن              پرستانه  و عشق و اشتياق ميهن    

بنـابراين، عـزت و افتخـاري كـه بـا آن يـك ملـت                . ها هستند ها بر ديگر شهر     بمب
اخالقـي و سـتايش برانگيـز افـراد در          ها و خـصوصيات       شود، با ويژگي    ستايش مي 
ولي من معتقدم كه هر قـومي بـه هـر ميـزان از ايـن شـرف برخـوردار               . تضاد است 
ن يا به شمار آيد؛ زيرا شرفي كه انسا   ) وحشي(تمدن و آموزش نيافته       باشد، بايد بي  

  .)2(»قومي با حيله و فريب و ستم بدان دست يابد، شرف نيست
  :افزايد در قسمتي ديگر مي

ي حـاكم دولـت بريتانيـا را         طبقـه  – بيش از حرص و آز       –كبر و خودپسندي    «
ها با شعار صلحخ و دوستي        هاي خطرناك جنگي بكشند، اين نقشه       واداشته تا نقشه  

                                           
هاي هنگفت جاني و  هاي بارز آن دخالت امريكا در جنگ ويتنام است كه هزينه از مثال -)1(

  .مالي به همراه داشت
)2(- Guide To Modern Wickedness p.153 



    

 

    
  

 

 

        ��305   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

زگاري ندارد، فردي را در نظر بگيريد كه از دهند، همخواني و سا كه به ريا سر مي
خوهـد مختـصري از ثـروت و مـستعمرات و             زمامداران و حاكمـان بريتانيـايي مـي       

آب و  هاي بي ها و زمين هايي ار كه اندازه و حدود مشخصي ندارد و بيابان    سرزمين
كـار، از خـشم و    علفي بيش نيست فرو گذارند، خواهي ديد كه قهرمانـان محافظـه     

روِ انگليسي نيـز از خـشم     هاي ميانه   زنند و روزنامه     زمين و زمان را به هم مي       نفرت،
كاران نه تنها حـريص و آزمندنـد، بلكـه            با اين وصف اين محافظه    . لولند  درهم مي 

  .)1(»مستكبر و معاند نيز هستند
  

  رقابت استعمارگران بر سر مستعمرات و بازارها
ــت ــتعمارِ مل ــاي ضــعيف،دولت در اس ــ ه ــايي پي ــته ــر  شقدم و دول ــايي ديگ ه

هاي به جامانـده از قافلـه بـا هـدف قرارگـرفتن در            بعدها اين دولت  . اندمانده    عقب
هاي بزرگ پيشين  ي سهام و رقابت با دولت هاي بزرگ به مطالبه رديف امپراتوري

هـايي   هايشان و تپه به پا خاستند و در جستوجوي مستعمرات و بازارهايي براي كاال        
كـردن ايـن    هاي پيشرو براي خنثـي  دولت. شان برآمدند  هاي   پرچم جهت برافراشتن 

هاي بـه جـا مانـده بـا كارهـاي رياكارانـه در قالـب بـشردوستي و               ي دولت   خواسته
پشتياني از مظلومان، به دفع آنها پرداختند، ولي عموم مردم، چه از خودشان و چـه               

  .ا پي برده انده از بيگانگان به سوء نيست و اهداف شوم و شيطاني اين دولت
  :گويد استاد جود مي

ي عمران شـد   ها آگاه يا ناآگاه از مسايلي كه منجر به تقسيم ناعادالنه      انگليسي«
ها نظير ژاپن، بر اين باورنـد كـه مـردم انگلـيس      توجه به نارضايتي برخي ملت   و بي 
طلبي و آتش افروزي نبـرد مـتهم    ها را به جنگ طلب هستند و ژاپني هايي صلح  آدم
طلبي  طلب هستند ولي صلح ها مردمي صلح   كنند، اين درست است كه انگليسي       يم

دست شـكيده   ) دزدي(طلبي دزدي است كه از شغل قديمي خود           آنان مانند صلح  
نمايـد و از ايـن كـه          ي سابق، عربـت و بزرگـي مـي          هاي دزيده   ي ثروت   و در سايه  

د، خــشمناك بپردازنــ) دزدي(خواهنــد بــه شــغل قــديمي وي  جديــداً كــساني مــي

                                           
)1(- Guide To Modern Wickedness p.180 
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، او خود سرمايه و غنايم انبـوهي در اختيـار دارد كـه از مـصرف آنهـا تـن          شود  مي
هـا و امـالك بـا وي شـريك      خواهند در ايـن ثـروت   زند ولي كساني را كه مي      مي

  .)1(»خواند طلب مي شوند، جنگجو و جنگ
بسا بين آن استعمارگران قديمي و اين استعمارگرانِ تازه از راه رسـيده بـر سـر               

دهـد، ولـي ايـن        حكمفرمايي و استعمار هرچه بيـشتر، جنـگ و درگيـري رخ مـي             
هايي كه به منظور مقابله بـا ظـالم و سـتمگر و دفـاع از حقـوق          ها با جنگ    درگيري

گيـرد قابـل مقايـسه نيـست، در ايـن بـاره               مظلومان و برپايي عدل و داد انجـام مـي         
  :فرمايد خداوند مي

�βÎ) uρ Èβ$tG x5 Í←!$sÛ zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θè= tG tG ø% $# (#θßsÎ= ô¹ r' sù $yϑ åκ s] ÷Y t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) 

’ n?tã 3“ t� ÷z W{ $# (#θè= ÏG≈ s)sù  ÉL©9 $#  Èöö7 s? 4 ®Lym u þ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì�øΒ r& «! $# 4 βÎ* sù ôN u!$sù (#θßsÎ= ô¹ r' sù 

$yϑ åκ s] ÷Y t/ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ (#þθäÜ Å¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©! $# 0=Ït ä† šÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩∪� ]��-��e� :�[.  

هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح براقرا «
اي  كنيد، اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعددي ورزد، با آن دسته

روزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان  كند و تعدي مي كه ستم مي
هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد . حكم او را پذيرا شودخدا باز گردد و 

چرا كه خدا عادالن شان دادگرانه صلح برقرار كنيد و عدالت به كار بريد؛  در ميان
  .»را دوست دارد

اما اين جنگ و درگير جنگ رقابت و تنگ نظري و آزمندي، جنگ غيرت و 
ن ملل جديد، برآنها نظارت ي ملل قديم و جانشين، سازما حسادت است كه جامعه

  :كند، همانطور كه شكيب ارسالن گفته و سرپرستي مي
.  است كه خالي از آب است)2(ي ملل شبيه بحور اوزان عروضي معهاين جا«

ددن  اين سازمان جز به خاطر پوشش قانون دادن تجاوز و جلوه

                                           
  .180، ص همان -)1(
ست، اصطالحي است كه اوزان »دريا«همچنان كه به معناي » بحر«ي  در زبان عربي واژه -)2(

در اينجا تشابه صرفاً لفظي است .  بحر است19سنجند و شامل  عروضي و شعري را با ن مي
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ه وجود هايشان با تغيير نام آن به دفاع از خود به منظور ديگري ب كشورگشايي
كنند و گرنه بر  تنها قشر مستمند و ستميديده و ناتوان از آن پيروي مي. نيامده است

  .»هاي قدرتمند و زورمند هيچ تسلطي ندارد دولت
  :يا به قول دانشمند بزرگ اسالم، دكتر محمد اقبال

  برفتد تا روش رزم درين بزم كهن
  دردمندان جهان طرح نو انداخته اند

  نم كه كفن دزدي چندمن بيش از اين ندا
  )1(بهر تقسيم قبور انجمني ساخته اند

  
  :گويد استاد جود انگليسي مي

پذيرد در  جنگي كه با نظارت و سرپرستي سازمان ملل متحد صورت مي«
ي عدالت نيست كه تحت نر پليس بين الملل براي گرفتن حق  راستاي اقامه

دالت وارد عمل شده ستمديده از ستمگر و مجازات آن و در نهايت برپايي ع
هاي  باشد، بلكه اين جنگ و درگيري چيزي جز ايجاد دشمني بين اقوام و ملت
هاي  رقيب بر سر زور و قدرت نيست، يكي براي حفظ سهم بيشتري از ثروت

آوردن آنها تالش  و ديگري براي به دست) هاي بيشتر استعمار سرزمين(جهاني 
  .كند مي

هاي رقيب درگذشته يا  كه ميان ملتهايي  در حقيقت اين جنگ با جنگ
هايي كه در طول هفت سال بين   و جنگ)2(مانهايي كه بين اتريش و آل جنگ

                                                                                                
كه » بحر«ي ملل را به همان  يسنده جامعهنو. و از لحاظ معنايي همگوني بين آنها نيست

  .)ن. د. (كند اصطالحي خاص براي سنجش اوزان عروضي است تشبيه مي
  .260، ص كليات اقبال -)1(
ها، فرانسه، اسپانيا  در اين جنگ. ساله، رقابت و حرص و آز بود هاي هفت خاستگاه جنگ -)2(

ها قلمرو و امالك  ين جنگآوردن غنايم شركت كردند، در ا و انگليس براي به دست
هاي مزبور پس از مرگ فردريك، پادشاه اتريش و بر تخت  جنگ. اتريش كاهش يافت

 م 1740به وصيت پدر و موافقت دولت، به سال ) مهندوشس(نشستنِ دخترش ماريا ژوزفا 
  . پايان پذيرفت1748آغاز شد و به سال 
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هاي ناپلئون بناپارت و  فرانسه، روسيه، سوئد، آلمان و ايتاليا روي داده و با جنگ
ها به  جنگ جهاني اول، جز در اسم تفاوتي ديگر ندارند، اما اين كه اين جنگ

ز دموكراسي، دفاع از سازمان ملل و براي مبارزه با فاشيسم و خاطر دفاع ا
  .)1(»اساس بيش نيست يورشگري به وجود آمده است، ادعايي بي

  
  حكومت باجگير يا حكومت رهگشا

ي مسلمانان به عامل خود چنين        روايت شده است كه عمر بن عبدالعزيز، خليفه       
هنمايي مردم برانگيختـه     براي هدايت و را    �حضرت محمد   ! واي بر تو  «: فرمود

  .)2(»آوري باج و ماليات شده نه براي جمع
ي حقيقي حكومت دينـي را كـه طبـق روش             ي عمر بن العزيز، چهره      اين جمله 

مـشي سـاير پيـامبران در حركـت اسـت،             پيامبر بنيان گذارده شده و بر آثار و خـط         
ت، منـافع و  كند، توجه و اهتمام اين حكومت به دين، اصالح اخالق ملـ          نمايان مي 

. مضرات اخروي، بيشتر است تا توجه به امور باجگيري، خـراج و انـواع درآمـدها               
اين نوع حكومت به تمام مسايل سياسي و اقتصادي ريـوكرد دينـي دارد و اصـول                 

دهد، پس خوردن شراب، زنا و  دين و اخالق را بر منافع و مصالح مادي برتري مي         
ي فاسدي كه عفت جامعه را تهديـد   عاملهراني و هر م كاري و شهوت    هر نوع هرزه  

كند و به زيان جامعه و نفع شخصي باشد ممنوع كرده اسـت، گرچـه قماربـازي و                  
اي سـودآورد اسـت و در عـين حـال ممانعـت از آنهـا در ظـاهر بـه                       عـده ربا براي   

رساند، ولي حكومت ديني اينگونه كارهـاي را   حكومت خسارت مالي فاحشي مي   
كند و راهكارهـاي اصـالح و         دهد و از آن ممانعت مي        مي به زيان جامعه تشخيص   

كـردن   كند؛ هرچنـد عملـي      مراقبت اخالقي يعني تزكيه و تهذيب نفس را ارائه مي         
اي كـه از ايـن نـوع     طلبـد، نتيجـه   ي زيادي مـي  ي هنگفت و پشتوانه اين امور هزينه 

ن خود  آيد اگر در سرزمين نافذ شوند، چنان است كه قرآ           ها به دست مي     حكومت
  :فرمايد آنجا كه مي. بيان نموده و مهاجرين نخستين را از آن خبر داده است

                                           
)1(- Guide to Modern Wickidness, p.191 

)2(-  z�<$�8��� @#|����E =	5< ��$ �<T�j =	� | |.  
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كـساني هـستند كـه هرگـاه در زمـين ايـشان را قـدرت بخـشيم، نمـاز را برپــا          «
و . كننـد  پردازنـد و امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر مـي            دارند و زكات را مـي       مي

  .»گردد ي كارها به خدا باز مي سرانجام همه
هاي مادي كه براي باجگيري نه براي راهنمايي و بـراي سـودبردن             اما حكومت 

رساني تشكيل شده اند، طبيعي و بديهي است كه هدف اين             ي سود و منفعت   نه برا 
آوري ماليـات، محـصوالت و غـالت اسـت و چـه بـسا ايـن         ها جمـع   نوع حكومت 

اهداف پوچ به قيمت اخالق، فضايل و نظام خانوادگي تمـام شـود و بـه ايـن نحـو               
 بـه خـاطر   شـوند؛ مـثالً   بسياري از كارهاي زشت و ناپسند و غير اخالقي مبـاح مـي            

كنند و بسياري از جنايات و جرايم اخالقـي را     راني را مباح مي     سودجويي، شهوت 
آوردن مصالح و منافع خويش تجويز و برخي ديگـر را كـه               با تغيير نام براي دست    

  .كنند بينند، محدود مي در تضاد با منافع خويش مي
مـصرف  هاي مالياتي تنها بـه جايزشـمردن و رواج شـراب خـواري و                 حكومت

كنند، بلكه خود متصدي خريد و فروش و تجارت آن            مشروبات الكلي بسنده نمي   
. گيرد شوند و هركس اعتراض كند شديداً مورد بازخواست و مجازات قرار مي مي

تريـاك، هـرويين،    (گاهي اوقات برخي از كشورها را مجبور به خريد مواد مخدر            
ــره كــه خــود صــادركننده  ــات و غي ــد دخاني ــي) ي آنن ــدك م چنانچــه برخــي از . نن

  .هاي اروپايي در چين چنين رفتار كردند دولت
هاي محكوم، از لحاظ دين و اخالق دچار تباهي         بديهي است كه اين نوع ملت     

خورند، مردمان اين كشورها صرفاً بـه   شوند و از نظر روحي و قلبي شكست مي     مي
تـرين    پـايين سبب معاشرت و رفت و آمد با كشورهاي حـاكم از نظـر اخالقـي بـه                  

هاي اخالقـي رايـج در كـشورهاي اروپـايي كـه              تمام بيماري . كنند  درجه تنزل مي  
ايـن  . كنـد  شان است در اين كشورهاي محكوم، سـرايت مـي         دستاورد تمدن مادي  

  .چيزي است كه خود بدان اقرار و از آن شكوه دارند
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ا بـا   هـاي تمـدن غربـي ر        ها و هرزگـي     ها، تباهي   هاي اروپايي، ناهنجاري    حكوم
ها چگونه انتظار و چشمداشت شكوفايي اخالق         از اين دولت  . خود به همراه دارند   

خورد و در اصـل ايـن امـور بـراي آنهـا فاقـد اهميـت                   و اعمال پسنديده چشم نمي    
كنند و جزو امـور اعتقـادي و ارزشـي            هستند و در قبال آن احساس مسؤوليت نمي       

  چرا كه از كوزه! ت خواهد كرد؟آنان نيست، استعداد و سطح اخالقي مردم پيشرف   
  .همان تراود كه در اوست

گيريم كه هميشه راه و روش پادشاهان و جهانگشايان جداي از سـيره    نتيجه مي 
و روش پيامبران، هدايتگران و مصلحان بوده و اين حقيقتي است كه قرآن از زبان               

و مكـان در  كند؛ حقيقتي است كه هميشه تازه اسـت و زمـان           پادشاه سبا بازگو مي   
  :كند آن تغيير ايجاد نمي

�¨βÎ) x8θè= ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (#θè= yz yŠ ºπtƒö� s% $yδρß‰ |¡øùr& (#þθè= yèy_uρ nο ¢• Ïãr& !$yγÎ= ÷δ r& \'©!ÏŒr&� ]P�/�� :

[Z[.  
منطقه و آبادي شـوند، آن را بـه تبـاهي و ويرانـي              پادشاهان هنگامي كه وارد     «
  .»كنند ميكشانند و عزيزا اهل آنجا را خوار و پست  مي
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  فصل سوم
  اروپا به سوي خودكشي

  

  ي كشف و نوآوري دوره
بنـدي شـود، ايـن دوره را          هايش دقيقـاً تقـسيم      هاي تاريخي با ويژگي     اگر دوره 

ي كــشف و نــوآوري و نبــوغ و تخــصص دانــشمندان اكتــشاف و   تــوان دوره مــي
  .نوآوري و اختراع آنان، امري است بديهي و غير قابل افكار

هاي غـرب و اختراعـات        اميز از صنعت    هاي اغراق    تمجيد و ستايش   اما با وجود  
زدگي ما و سـتايش از مخترعـان و مكتـشفان، ايـن نكتـه                 جديد در اروپا و شگفت    

ها، خود هـدف اصـلي و مقـود بـه             ها و نوآوري    نبايد فراموش شود كه اين صنعت     
است كـه  ذات نسيتند، بلكه وسايل و دستاويزهايي براي رسيدن به اهداف ديگري     

سـنجيم؛ اگـر ايـن     ما با خوب يا بدبودن و سود و زيان اهـداف، آن وسـايل را مـي      
ها، عالي و خوب بوده باشد، آن وسايل نيز عالي خواهنـد بـود و بـا در نظـر                      هدف

داشتن مطابقت اين وسايل با اهدافي كه راي تحقق آنها درنظر گرفته شده اند و با                
رها حاصل آمده و نقشي كه در زندگي مردم،  توجه به دستاوردهايي كه از آن ابزا      

بـودن و ناكـامي ايـن         جامعه، اخالق و امور سياسي آنان بازي كرده است، به موفق          
  .كنيم ابزار حكم مي

  
  ها و موضع اسالم در اين زمينه غايت صنايع و نوآوري

 پيـروزي بـر مـشكالت و    –ي مـن    بـه عقيـده    –هـا     هدف اختراعات و نوآوري   
ي ناشي از ناداني و ضعفي كه درگذر زندگي بـه وجـود آمـده و                ها  ماندگي  واپس
ــدي بهــره ــرداري از توانمن ــسيل ب ــا و پتان ــتفاده از   ه ــت و اس ــاي موجــود در طبيع ه
ي زميني و كاربست ِ آنها براي اهدافي است كه به دور       هاي سرشار و نهفته     گنجينه

  .از اخاللگري و فساد در روي زمين باشند
كـرد، سـپس بـه        هاي قديم با پاي پياده مسافرت مـي         مانبراي نمونه آدمي در ز    

ــد     ــتفاده كن ــات اس ــار از حيوان ــن ك ــراي اي ــه ب ــاد ك ــر آن افت ــاوي و  . فك ــس گ پ
 گرفت و بعداً به فكر استفاده از ماشين كردن حيوانات به كار هايي را با رام كالسكه
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ي بـادي و  هـا  و اتومبيل افتاد؛ آنگاه به تدريج بـه فكـر اسـتفاده از هواپيمـا، كـشتي        
  .بخاري افتاد كه در اين امور جاي نگراني و مشكل نيست

ها و اختراعات در راستاي اهداف درست و صحيحي  ي نوآوري همه! اي كاش
شد و انسان براي رسيدن به آن اهادف با آنهـا از جـايي بـه جـاي                  به كار گرفته مي   
هـا امكـان      كرد و بارهاي سنگيني را كه در سابق جـز بـا سـختي               ديگر مسافرت مي  

رسـاند و   جابجايي و انتقال آنها نبود با آن وسايل جديد از شهري به شهر ديگر مي          
. بـرد   جويي بهره مـي     كرد و از اين صرفه      جويي مي   با اين كار در وقت و نيرو صرفه       

هـاي جديـد كـه آدمـي از آنهـا           همينطور ساير امور و نيروهاي طبيعـي و نـوآوري         
 و آنها را براي رسيدن به اهـداف واالي خـود بـه    كند  ي مشروع و مفيد مي      استفاده
  .برد، از اين دسته اند كار مي

اسالم از جانشيني انسان در روي      . موضع اسالم در مقابل نوآوري آشكار است      
دهد و خداوند، جهان را براي اهداف صحيح و سالم آدمي، چـه بـه                 زمين خبر مي  

  :فرمايد يتصرف انسان و چه بدون تصرف وي مهيا كرده است و م

�uθèδ “ Ï% ©!$# šYn= y{ Νä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑ y_� ]J�+5�� :n�[.  

  .»اوست كه هرچه در زمين است براي شما آفريده است«
  :فرمايد ي ابراهيم چنين مي  سوره34 تا 32و يا در آيات 

�ª! $# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $# uρ tΑ t“Ρ r&uρ š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ ylt� ÷z r' sù ÏµÎ/ 

zÏΒ ÏN≡t� yϑ ¨V9 $# $]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( t� ¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 š�ù= à5 ø9$# y“ Ì� ôftG Ï9 ’Îû Ì� óst7 ø9 $# Íν Ì�øΒ r' Î/ ( t� ¤‚y™uρ 

ãΝ ä3s9 t�≈ yγ÷Ρ F{ $# ∩⊂⊄∪ t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9$# t�yϑ s) ø9 $#uρ È ÷t7 Í←!# yŠ ( t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# uρ 

∩⊂⊂∪ Νä39 s?#u uρ ÏiΒ Èe≅ à2 $tΒ çνθßϑ çG ø9 r' y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøt éB 3 Rχ Î) 

z≈ |¡Σ M} $# ×Πθè= sà s9 Ö‘$¤5 Ÿ2 ∩⊂⊆∪� ]j���#�� :[n – [Z[.  

ها و زمين را آفريد و از آسمان آب فرسـتاد و              خداوند همان است كه آسمان    «
 روزي ايجـاد كـرد و كـشتي را          ها و محصوالت مختلفـي بـراي شـما          با آن از ميوه   

و همچنين خورشيد و مـاه را       . برايتان رام ساخت تا به حكم او در دريا روان با شد           
كه پويسته دوانند برايتان رام كرد و روز و شب را براي شـما مـسخر گردانـد، و از     



    

 

    
  

 

 

        ��313   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

هــاي خداونــد را  هرچـه از او خواســته بوديــد بـه شــما داد و اگــر بخواهيـد نعمــت   
  .»به راستي كه انسان ستمگر و ناسپاس است. هيد توانستبشماريد، نخوا

‰ô *�: فرمايد در جايي ديگر مي s)s9 uρ $oΨ øΒ §� x. û Í_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì�óst7 ø9 $# uρ 

Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖ ù= �Òsùuρ 4’ n?tã 9��ÏV Ÿ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø5 s? ∩∠⊃∪�)1( 

: مطلق خداوند مطلق استي اين آيه توجه كند كه اين قول  هبايد خوانند

�öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’Îû Îh� y9 ø9$# Ì� óst7 ø9 $#uρ � و يا �Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$#فرمايد  و نيز مي�:  

�zΟ≈ yè÷ΡF{ $# uρ $yγ s) n= yz 3 öΝ à6 s9 $yγŠ Ïù Ö ô∃ÏŠ ßìÏ5≈ oΨ tΒ uρ $yγ÷Ψ ÏΒ uρ tβθè= à2ù' s? ∩∈∪ öΝ ä3s9 uρ 

$yγŠ Ïù îΑ$uΗ sd šÏm tβθçt† Ì� è? tÏnuρ tβθãmu� ô£ n@ ∩∉∪ ã≅ Ïϑ øtrB uρ öΝ à6 s9$s)øOr& 4’ n< Î) 7$ s# t/ óΟ©9 
(#θçΡθä3s? ÏµŠ ÉóÎ=≈ t/ �ωÎ) Èd,Ï±Î0 Ä§à5ΡF{ $# 4 Rχ Î) öΝ ä3−/u‘ Ô∃ρâ t� s9 ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∠∪ Ÿ≅ ø‹ sƒ ø: $#uρ tΑ$tóÎ7 ø9 $#uρ 

u��Ïϑ ysø9 $# uρ $yδθç6Ÿ2÷� tIÏ9 ZπuΖƒÎ— uρ 4 ß,è= øƒs† uρ $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩∇∪� ]P�/�� :p – �[.  

ي گرمـا و سـودهايي        و چهارپايان را آفريده است؛ در آنها براي شـما وسـيله           «
ي زيبـايي اسـت    خوريد، و برايتـان در آنهـا مايـه       دگير است و برخي از آنها را مي       

آنها را بامـدادان بـه   آوردي و آنگاه كه  بدانگاه كه آنها را شامگاهن از چرا باز مي        
كننـد   كنيد، آنها بارهاي سنگين شما را به سرزين و دياري حمل مـي             چرا روانه مي  

گمان پروردگارتان داراي رأفت و  رسيدند، بي كه جز با رنج فراوان خود بدان نمي
رحمت زيادي است، و خدا اسبان و قاطران و خران را آفرديه است تا برآنها سوار        

 باشند، و خداوند چيزهايي را براي حمـل و نقـل و طـي مـسافت      شويد و نيز زينتي   
  .»دانيد چيزي از آنها نمي] هم اينك[آفريند كه شما  مي

 بـه هـدف بـرايش       خداوند در اين آيه بر انسان منت نهاده تا ايـن كـه رسـيدن                
بدون سختي و مشقت ممكن باشد و از اين آيه به رأفت و ترحم خويش اسـتدالل              

  :فرمايد  ديگر ميكند، در جايي مي

�“ Ï% ©!$#uρ t,n= y{ yl≡uρø— F{ $# $yγ̄= ä. Ÿ≅ yèy_uρ /ä3s9 zÏiΒ Å7 ù=à5 ø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ $tΒ tβθç6x. ö� s? ∩⊇⊄∪ 

(#…âθtG ó¡tFÏ9 4’ n?tã Íν Í‘θßγàß ¢ΟèO (#ρã� ä. õ‹s? sπyϑ ÷èÏΡ öΝ ä3În/u‘ # sŒ Î) ÷Λä÷ƒuθtG ó™$# Ïµø‹ n= tã (#θä9θà) s? uρ z≈ ysö6ß™ 

                                           
  .70ي  ي اسراء، آيه سوره -)1(
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“ Ï% ©!$# t� ¤‚y™ $oΨ s9 # x‹≈yδ $tΒ uρ $̈Ζ à2 … çµs9 tÏΡ Ì� ø)ãΒ ∩⊇⊂∪ !$̄Ρ Î) uρ 4’ n< Î) $uΖ În/ u‘ tβθç7 Î= s)Ζßϑ s9 ∩⊇⊆∪� 
]���c�� :Xn – XZ[.  

هـا و حيوانـات و        ها اعم از انسان     نرها و ماده  [ها    ي گونه   و همان كسي كه همه    «
ه و برايتـان از كـشتي و چهارپايـان چيـزي تهيـه ديـده اسـت كـ           . را آفريد ] گياهان

آنهـا    تـا بـر پـشت       ] ها را آفريده است     خداوند اين مركب  . [شويد  سوار مي ] برآنها[
قرار گيرد و هنگامي كه برآنها سوار شديد نعمت پرودرگار خويش را ياد كنيد و               

پاك و منزه خدايي است كه اين ها را به زير فرمان ما درآورد، و گرنه ما               : بگوييد
ناهايي نداشتيم، و ما به سوي پروردگارمـان بـاز          آنها توا ] كردن و نگهداري    رام[بر  

  .»خواهيم گشت
چه نيكو و شايسته است كه امروزه انسان هنگام سوارشـدن ماشـين يـا هواپيمـا                 

����«: بگويد�+� "�� ��/& ��$ �?j �/��;C >?�� @��5C«رسد كه انـسان    بعيد به نظر مي
حركتنـد، رام   ه و بـي اين وسايل يا قطعات آلومينيوم و آهن را كه اجسام غيـر زنـد           

وي .  دارد مـورد اسـتعمال قـرار دهـد      كرده باشد و آنها را به هر شكلي كه دوست         
گـردد و براسـاس اسـتعداد و          نبايد فراموش كند كه روزي به سـوي خـدا بـاز مـي             

قدرتي كه خدا به وي عطا كرده، محاصبه و بازپرسي خواهد شد و اگـر اسـتعمال                 
ستاي هدفي ناصـالح وناشايـست بـه كـار گيـرد،      اين قدرت و امكان را در راه و را      

  .كيفر و بازجويي خواهد شد
كند كه وي بنده ي گوش به فرمـان خـدا و پيـرو حكـم                  همچنين فراموش نمي  

اوست كه نه مالك مرگ است و نه حيات و مبادا طغيان و سركشي كند؛ چرا كـه       
  .كند نيازي و غنا كند، سركشي مي انسان زماني كه احساس بي

  :فرمايد  چنين ميخداوند

�ô‰ s)s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& $oΨ n= ß™â‘ ÏM≈ uΖ ÉiY t7ø9 $$Î/ $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ ÞΟ ßγyètΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ tΠθà) u‹Ï9 

â¨$̈Ψ9 $# ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y‰ƒÏ‰ pt ø: $# ÏµŠ Ïù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒÏ‰ x© ßìÏ5≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 zΝ n= ÷èu‹ Ï9uρ ª! $# tΒ 

… çν ç�ÝÇΖ tƒ …ã&s# ß™â‘ uρ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# ;“ Èθs% Ö“ƒÌ“ tã ∩⊄∈∪� ]8���<8 :np[.  

و ميـزان   ] آسماني[مان را با داليل روشن فرستاديم و با آنان كتاب             ما پيامبران «
آهن پديد ] همچنين[بپردازند و ] و عدالت[فرو فرستاديم تا مردم به داد ] و مقياس [
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هـايي بـراي مـردم اسـت تـا            بهـره ] نيـز [جنگ و سـتيز و      ] ابزار[آورديم كه در آن     
گمـان    كنند، بي   خداوند بداند چه كساني او را و فرستادگانش را در نهان ياري مي            

  .»دست است خداوند نيرومند و چيره
تـرين و     هـاي فراوانـي اسـت كـه مهـم           پس بـا ايـن توضـيح آهـن داراي فايـده           

، و  بزرگترين آن به كـارگيري آن بـراي يـاري و كمـك خـدا و پيغمبـرش اسـت                   
هـاي آسـماني      جهت نيست كه در اين آيه بعد از ذكر رسالت پيامبران و كتـاب               بي

  .آمده است
در نتيجه انسان مسلمان بايد از هرآنچه خداوند آفريده و از قدرت و استعدادي 
كه خداوند در وجود وي به وديعه نهاده، در رسـاتاي جهـاد در راه خـدا و نـشر و                

ال (ي   او اعتالي كلمه– به معناي عام كلمه – كردن آن گسترش دين او و همگاني
به كارگيرد و از تجارت و كسب حالل، سـفر نيـك و مـصالح روا كـه          ) إله إال اهللا  

  .ها ترغيب و تشويق نموده، بهره گيرد خداوند بدان
  

  از شماست كه بر شماست
هاي صنعتي هيچ گناهي ندارند؛ چرا كه آنها تحت فرمان و اراده و  فرآورده

اين .  و فرمانبر عقل و انديشه و اخالق انسان هستند؛ آنها ذاتاً نه خيرند نه شراسير
انسان است كه با به كارگيري آنها در راستاي اهداف خود آنها را به خير و شر 

چه بسا كه در وجود اين دستاوردهاي صنعتي خير و جود دارد، اما . كند تبديل مي
كند،   تربيت منفي، آنها را به بدي تبديل ميبرداري، بدانديشي و آدمي با سوء بهره

اين دستاوردها و اختراعات به خودي خود داراي مقام و اهميتي نيستند، بلكه 
هايي كه  افكن اهميت آنها مربوط به افرادي است كه اين دستاوردها و بمب

هايي كه  كنند و از زير دريايي ها، روستاها و شهرها را ويران و منفجر مي خانه
كه دروغ و افترا هايي  سيم كنند و از بي را نابود ميهاي تجارتي و مسافرتي  يكشت

دهند، بايد خطاب به  آبرويي را گسترش مي كنند و مفاسد اخالقي و بي پخش مي
كنند و نسبت به  چنين كساني كه از اين ابزارها شكايت دارند، آنها را مالمت مي

.�Νä: كنند، چنين بگوييم آنها احساس بدشگوني مي â�È∝ ¯≈ sÛ öΝ ä3yè̈Β� ؛ بدفالي با خود

  .شماست كه بر شماستشماست؛ از 
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ي  سازند، ولي شيوه چرا كه علوم طبيعي قدرت مادي را براي انسان فراهم مي
آموزند؛ براي مثال كبريت كه  به كارگيري قدرت و توانايي را به انسان نمي

ا با ساكنانش آتش بزني و اي ر تواني با آن خانه ي ايجاد آتش است تو مي وسيله
بسوزاني، يا اين كه از آن براي پختن غذا استفاده كني، يا اين كه از آتش براي 

برداري و به كارگيري  ي بهره ايجاد گرما و حراررت، بهره بگيري، اما آن كه شيوه
  .آموزد، دين و علوم ديني است اين قدرت را به انسان مي

ريِ درست و مفيد از اين توانايي و قدرت، گي دين در راستاي استفاده و بهره
كند كه شكر قدرت دهنده را به جاي آورده و وي را از اين  انسان را راهنمايي مي

كه اين قدرت را براي كمك و مساعدت ستم، تبهكاري، گناه و دشمني به كار 
  :همانطور كه موسي گفت. دارد گيرد، برحذر مي

�Éb> u‘ !$yϑ Î/ |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã ôn= sù šχθä. r& #Z��Îγsß tÏΒ Ì� ôfßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∠∪� ]�6+�� :X][.  

اي هرگز پشتيبان جنايتكاران نخواهم  اكنون كه به من نعمت داده! پروردگارا«
  .»شد

  :سليمان نيز چنين گفت

�# x‹≈yδ ÏΒ È≅ ôÒsù ’ În1u‘ þ’ÎΤ uθè= ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô© r&u ÷Πr& ã� à5ø. r& ( tΒ uρ t� s3x© $yϑ ¯Ρ Î* sù ã�ä3ô±o„ ÏµÅ¡ø5 uΖ Ï9 

( tΒ uρ t� x5x. ¨βÎ* sù ’ În1 u‘ @ Í_xî ×ΛqÌ� x. ∩⊆⊃∪ �]P�/�� :ZY[.  

در برابر اين [از لطف خداي من است، تا مرا امتخان كند كه آيا ] امر[اين «
كنم، آن كه شكر  مي] نعمت[كنم و يا آن كه ناسپاسي  سپاسگزاري مي] نعمت
هركس ناسپاسي كند، به راستي به جاي آورد به نفع خود شكر نموده، و ] خدا را[

  .»نياز و بزرگوار است بي] از او[خداي من 
  
  آميختگي وسايل و اهداف به هم

ي   ي بازدارنده   بهره كردند؛ هيچ وسيله     اروپاييان خود را از دين و امور ديني بي        
راهنما و ارشـادگري   . ديني و اخالقي از گناه و فساد در بين آنان باقي نمانده است            

پـس  . آنها را به خوبي و مسير درست رهنمون شـود نيـز وجـود نـدارد               خدايي كه   
  :هدف آفرينش منشأ و سرنوشت و مأواي خويش را فراموش كردند و گفتند
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�÷βÎ) }‘Ïδ �ωÎ) $oΨ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $tΒ uρ ßøtwΥ tÏOθãèö7 yϑ Î/ ∩⊄∪� ]H�	�F� :n�[.  

] پــس از مــرگ[ا وجــود نــدارد و مــ] امــري[بــيش از ايــن زنــدگاني دنيــاي، «
  .»برانگيخته نخواهيم شد

مندي مـادي و فـساد و    طبعاً چنين پنداشتند كه غير از لذت، خوشگذراني، بهره       
صــاحب و  تبهكــاري در جهــان چيــزي وجــود نــدراد و جهــان ماننــد مملكتــي بــي
هاي نهفتـه در      سرپرست است كه حكمراني برآن، سودجويي از امكانات و ثروت         

پس اين قدرت و علم و دانش را        . يگري در كار نيست   آن، مقصد است و هدف د     
ها، حكمراني و غلبه بر مردم و شكـست رقيبـان بـه               آرودنِ لذت   در جهت به دست   

هـا و     هاي صنعتي كـه بـدان وسـيله بـه خواسـته             كار بردند و در نورآوريِ فرآورده     
  .دآرزوهايشان برسند و ديگران را تابع خود بكنند با يكديگر به رقابت پرداختن

كردند، تـا ايـن كـه وسـايل را بـا اهـداف و        اروپاييان پيوسته اين چنين فكر مي     
ي   ها يكي پنداشتند و معتقد شـدند كـه وسـايل همـان اهـداف انـد و شـيفته                     آرمان

بنابراين، سرگرم  . مخترعات و اكتشافات شدند، بدين تصور كه آنها ذاتاً هدف اند          
چـك سـرگرم بـازي و عروسـك     هـاي كو  و مشغول آنها شدند؛ همانطور كه بچـه  

شوند، اروپاييان معتقد شدند كه تمدن يعني آسـايش و رفـاه، ولـي           بازي مي   اسباب
  .بعدها كه پيشرفت كردند تغيير عقيده دادند و معتقد شدند كه تمدن يعني سرعت

  :گويد در اين زمينه استاد جود مي
دن يعنـي  ي عصر او معتقد اسـت تمـ    جامعه: گويد  مي) Disraeli(ديسراييلي  «

آسايش و رفاه، ولي مـا معتقـديم كـه تمـدن يعنـي سـرعت، پـس در ايـن عـصر،                       
سرعت، خداي جوانـان ماسـت و آسـايش، آرامـش، صـا، امنيـت و دسـتگيري از                

  .)1(»كنند ديگران را معبد سرعت قرباني مي
  

   در اروپارت و اخالقنابرابري قد
هـا پـيش      ا از قـرن   اروپا توان و برابري بين قدرت و اخالص و دانـش و ديـن ر              

فراموش كرده است، در اروپا پس از نهضت جديد قدرت و دانش به حساب دين              

                                           
)1(- Guide to modern Wickedness p.241 
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 رشد نموده اند، سير قدرت و دانش، صـعودي و ديـن و اخـالق، نزولـي                  و اخالق 
بوده و اين سير شكاف عميقي بين اين دو دسته انداخته است و نسلي رشـد كـرده                  

ي قـدرت و   كفه( آن به زمين چسبيده هاي كه بسان ترازويي است كه يكي از كفه    
ده »نهايت سبك شـده و بـاال ا         بي) ي دين و اخالق     كفه(ي ديگر آن      و كفه ) دانش

هـاي    ي ابتكارات تكنولـوژي و نـوآوري        است، اين نسل در عين حال كه در زمينه        
جديد و تسخير ماده و نيروهاي طبيعي در راستاي پيشبرد مصالح و منـافع خـود در           

نمايــد، امــا در اهــداف و اعمــالش، طمــع و آزش،  را انــساني مــينگــاه شــخص، فــ
نزاكتي اش و سنگدلي و ستمش، با حيوانات و درنـدگان چنـدان          عقلي و بي    سبك

ي امكانات و لوازم زندگي زير فرمان و نظر اوست،  تفاوتي ندراد، و با اين كه همه
سـايش و وسـايل     شناسد و با اين كه در اسـباب رفـاه و آ             راه چگونه زيستن را نمي    

لوكس و زينتي به آخرين درجه رسيده است، ولي اصول اوليه و اساسي انـسانيت،        
  .داند بديهيات زندگاني و اخالق را از ياد برده يا اصالً نمي

وي كه هنوز آنچه را مربوط به زمين است ياد نگرفته و زير پاهايش را اصالح                
شـد و در آن نفـوذ كنـد و          را بخرا ) آسـمان (خواهـد گنبـد مينـا         نكرده اسـت، مـي    

با وجـود دسـتيابي بـه       . ستارگان و كرات ديگر آسماني را تحت كنترل خود آورد         
ماند كه زمام  هاي زياد به كودكي كوچك، ديوانه و نادان مي ها و قدرت توانمندي

بـرداري و     ها در دست اوست، ولي بديهي است راه بهره          كارها و كليدهاي گنجينه   
داند و فقط با جواهر گرانبها و كاالهاي نفيس و قيمي بـازي       مياستفاده از آنها را ن    

  . شود كند و به خونريزي و كشتن مردم سرگرم مي مي
  

  قدرت خدايان و خرد كودكان
  :گويد استاد جود انگليسي مي

هاي خـدايان را بـه مـا داده، ولـي مـا بـا خـرد كودكـان و                      علوم طبيعي قدرت  «
  .)1(»كنيم برداري مي درندگان، از آنها بهره

  :گويد استاد جود در اي ديگر كتاب خود چنين مي

                                           
)1(- Guide To Modern Wickedness p.261 
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انگيـز علمـي و كـودكي         ما با اين تفاوت چشمگير بـين دسـتاوردهاي حيـرت          «
مــا . مــان، رويــاروي هــستيم هــاي زنــدگي مــان، در تمــام زمينــه آور اجتمــاعي شـرم 
سـخن  ] بـا ديگـران   [هـا و درياهـاي دوردسـت جهـان،            توانيم از فراسـوي قـاره       مي
نصب كنـيم، و    ] و تلفن [سيم    يمان بي   با تلگراف عكس بفرستيم و در خانه      . يمبگوي

 روي .را بـشنويم ) Big BEN(در سيالن صداي زنگ زدن ساعت بزرگ لنـدن  
هـاي تلگرافـي و    دريا و زمـين و زيـر آن دو مـسافرت كنـيم، فرزنـدان مـا بـا سـيم          

پـر شـوند و     هـا بـدون درد        ابزارهاي نوشـتاري بـا همـديگر سـخن گوينـد، دنـدان            
مـا بـا    . فـرش شـوند   ... ها بـا آسـفالت و       كشاورزي به كمك برق رشد كند، خيابان      

] كـارتون [ها و تصاوير متحرك       بينيم، عكس   ي ايكس داخل بدن خود را مي        اشعه
خوانند، از طريق بي سيم جنايتكاران و جاسوسـان           گويند و آواز مي     ما با سخن مي   
شــمال و هواپيماهــا قطــب جنــوب را هــا، قطــب  شــوند، زيردريــايي شناســايي مــي

پيمايند؛ اما با اين كه شرق و غرب را تسخير كرده ايم و از تمام موجـودات بـه           مي
هـاي تهيدسـت و فقيـر     كنيم، قادر به ساختن ميداني براي بچـه  نفع خود استفاده مي 

ه در نتيجه ساليانه دو هزار نفر از آنها را ب         . نيستيم كه با آسايش و امنيت بازي كنند       
  .كنيم دهيم و نود هزار نفر از آنها را مجروح و زخمي مي كشتن مي

هـاي    يك فيلـسوف هنـدي بـا انتقـاد شـديد از سـخنان مـن در مـورد شـگفتي                    
 تـا   60 (.../400 تـا    300مان كه برخي از رانندگان اتومبيل توانـستند مـسافت             تمدن
ــر801.../ ــاي  )  مت ــر روي ريگزاره ــاعت ب ــك س ــد و بپيما) Pendine(را در ي ين

پـرواز  ) به خاطر نـدارم   ( ساعت   50 يا   20هواپيمايي از مسكو تا نيويورك به مدت        
توانيد مانند پرندگان در هوا پرواز كنيـد و بـسان مـاهي               آري، شما مي  : گفت. كند

رفـتن بـر روي زمـين را نياموختـه      زير دريا برويد، ولي تـاكنون آداب و رسـوم راه     
  .)1(»ايد
  

  آموزند آور است مي آنچه را زيان

                                           
)1(- 293Guide To Modern Wickednessp. 
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هاي امروزي با خير و نيكي آشـنايي   كنندگانِ اختراعات و نوآوري   اگر استفاده 
رسـيد؛   ي زيادي به انسانيت مـي   گرفتند، قطعاً بهره    داشتند و راه خير را در پيش مي       

. شان از سودشـان بـه مراتـب بيـشتر اسـت      اي شده است كه زيان اما امروزه به گونه 
  :ويدگ چنانچه قرآن در مورد سحر مي

�tβθçΗ ©>yètG tƒuρ $tΒ öΝèδ ”� àÒtƒ Ÿωuρ öΝßγãèx5Ζ tƒ� ]J�+5�� :XYn[.  

  .»بخشيد رساند و به آنان سود نمي آموختند كه به آنان زيان مي و آنچه را مي«
به عنوان بهترين شاهد از خودشان يعني اسـتاد جـود كـه قـبالً ذكـر گذشـت و         

 حقيقت را آشكار كرده اسـت،       شديداً اختراعات جديد را مورد انتقاد قرار داده و        
  :توجه كنيد

ما با سرعت زيادي توانـستيم از جـايي بـه جـاي ديگـر مـسافرت كنـيم، ولـي                     «
زمـين بـراي   . كنـيم شايـستگي سـفر را ندارنـد     هـا سـفر مـي    جاههايي كـه مـا بـدان    

هـاي    جهانگردان جمع شده است، مردمان به هم نزديـك شـده انـد و بـه سـرزمين                 
هـا و   ند، ولي اين آمد و شدها به جاي ايـن كـه ارتبـاط   كن يكديگر رفت و آمد مي   

پيوندها را محكم و مردمان را بـاهم صـميمي كنـد بـه عكـس، موجـب آشـفتگي                    
ابزارها و امكاناتي كه بـا آنهـا توانـستيم بـا      . ها شده و بدتر از پيش شده است         رابطه

. انـد مان ارتباط برقرار كنيم، موجب ايجاد آشوب و تخريب عالم شده              همسايگان
هـاي همـسايه و دوسـت خـود بـا آن سـخن                راديو را كشف كرديم و بـا سـرزمين        

هـاي هـوايي بـراي     گوييم، ولي نتيجه اين شد كه پس از چندي از همـين اشـعه     مي
خواهـد    سركوب همديگر استفاده كرديم و مردم را آزرديم؛ زيرا هر كشوري مي           

  .)1(»ديگري را تسليم نظام و سيستم سياسي خود گرداند
كنند كه سازندگان آنها      نگاهي به پرواز هواپيماها بيافكن كه به ما گوشزد مي         «

از دانش و مهارت بااليي برخوردار بوده اند و قدرت توانـايي فـوق بـشري داشـته                
اند، شكي نيست آنان كه نخستين بـار در هواپيمـا نشـستند و پـرواز كردنـد داراي                   

گـر امـروزه هـدف اسـتفاده از         اي بودنـد، ولـي ا       سـابقه   جرأت زياد و شجاعت بـي     
افكني و نابودي آدمـي بـه كـار     بينيد براي بمم هواپيما را بنگريد و بررسي كنيد مي    

                                           
)1(-Guide To Modern Wickednessp.247   
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پناهـان را تكـه تكـه         ها را انتشار دهد و بـي        رود تا بسوزاند، خفه كند، ميكروب       مي
  .)1(»!سران و اهريمنان نيست؟ نظران، سبك كن، آيا اين اهداف كوته

چه خواهند نوشت؟   ... نگاران در مورد معادنِ طال و        و وقايع  نويسان  فردا تاريخ «
سـيم، معـادن طـال را كـشف و        يادآور خواهند شد كه ما با وسايل جديد مانند بـي          

آنها تصاويري را كـه بيـانگر مهـارت و شايـستگي بانكـداران در       . شناسايي كرديم 
ود كـه مـا     شمارش و وزن طال بود، بررسي خواهند كرد، و خاطر نشان خواهند نم            

چگونه در انتقال طال از پـايتختي بـه پايتخـت ديگـر، قـانون جاذبـه را هـم زيرپـل                      
گذاشتيم، آنان ثبت خواهند كرد كه وحشي صفتاني كه در فتوحات صنعتي مـاهر            
و گستاخ بودند، چگونه از همكـاري بـين المللـي كـه خواسـتِ طبيعـي كـشف و                    

كـردن    و جـز بـه دفـن و نهـان         استخراج طال و تقسيم درست آن بود، عاجز بودنـد           
انديـشيدند؛ طـال و معـادن را از     معادن با سرعت هرچه بيشتر به چيـز ديگـري نمـي           

هاي لنـدن، نيويـورك و    كردند و در بانك هاي جنوب افريقا استخراج مي    سرزمين
  .)2(»نمودند پاريس ذخيره مي

دانـشمندي كـه بـا علـوم فلـسفي و      ) Alexis Carrel(دكتر آلكسيس كارل 
انسان، م طبيعي كامالً آشناست، در تحليلي دقيق و با سبكي عميق، در كتـاب            علو

 بين دانش و تكنولوژي و بين اخالق انساني  ضمين بيان تفاوت  موجود ناشناخته 
  :نويسد و ناتواني و عدم موفقيت تمدن جديد در اداي مأموريتِ خود، مي

در .  شجاعتي بپروراندتواند مردان نابغه و با بديهي است كه تمدن عصر ما نمي«
ي امور هستند از لحاظ انديشه و  كننده هرجا كه بنگريد افرادي كه زمامدار و اداره       

بينيم كـه ايـن تمـدن نتوانـسته بـه             برند، ما مي    اخالق در انحطاط شديدي به سر مي      
ي عمل بپوشاند و در پرورش افـراد بـا هـوش و بـا                 آرزوهاي بزرگ انسانيت جامه   

 در اين مسير پرخطر و لغزان، تمدن را همراهي كنند، ناكام مانده جرأتي كه بتوانند
هاي برآمـده از   آوري كه مؤسسه  است، و يقيناً انسانيت هرگز به آن سرعت سرسام        

ي انساني بدان دست يافته اند، نرسـيده اسـت و ايـن خـود دليلـي اسـت بـر                       انديشه

                                           
)1(-Guide To Modern Wickedness p.262   
)2(-Guide To Modern Wickedness p.262  
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هـان را در معـرض   شان كـه ج  كمبودهاي فكري و اخالقي رهبران سياسي و ناداني    
فـضايي كـه علـوم طبيعـي و تكنولـوژي بـراي انـسان فـراهم         . خطر قرار داده است   

ها سازگار نيست؛ چرا كه اين        آورده است با حاالت و اخالقيات و روحيات انسان        
ها خرسند و دلخوش نيستيم؛ زيرا در يك فرومـايگي اخالقـي و               جنبش و پيشرفت  

هـا و     اني كـه در تمـدن فعلـي بـه پيـشرفت           فكري افتاده ايم، و بـدون ترديـد مردمـ         
تـر و     هايي دست يافته اند، از لحاظ اخالقي از آنچه قبالً بوده اند ضعيف              شكوفايي
خـويي در     گـري و درنـده      انگيـزي بـه سـوي وحـشي         ترند و با شتاب شـگفت       پست

  .)1(»دانند حركتند و خود نمي
ان پديـد آورده    شـ   ها از اقيانوس خروشاني كه علـوم طبيعـي پيرامـون            اين ملت «

 –است، هيچ امنيت و اطميناني ندارند، حقيقت امر اين اسـت كـه تمـدن امروزهـا        
هايي بر زندگي تحميل كرده كه         شرايط و محدوديت   –هاي كهن     مانند ساير تمند  

سـازد، مـا    زندگي را بنا به داليلي كه همچنان ناشناخته اند مشكل و غير ممكن مي            
كردن   ي زندگي   كنولوژي پيش رفته ايم، در نحوه     در عين حالي كه در ماديات و ت       
. )2(خانمان كرده است  ماندگي ما را بيچاره و بي بس عقب مانده ايم و همين واپس   

هاي اتوماتيكي هيچ سودي بـه دسـت        كثرت و فراواني شمار اختراعات و نوآوري      
ي دهد، اين كه براي اكتشافات و اختراعات در علوم طبيعي، نجوم و علم شيم               نمي

  .»اهميت فوق العاده قايل شويم، هيچ سودي دربر ندارد
ي  هنگامي كه در اثر ضعف و ناتواني خـويش نتـانيم از ايـن امكانـات اسـتفاده       

بهينه كنيم و در جهت مصلحت خـويش سـوق دهـيم، آسـايش و عـزت فـراوان،                   
مـان چـه سـودي        هـاي لـوكس تمـدن       سيمايي و تجمـالت و پديـده        زيبايي، خوش 
يقيناً تحكـيم راهـي كـه در آن عنـصر اخالقـي كنـار زده شـود و              ! خواهد داشت؟ 
  .»هاي بزرگ ناديده گرفته شود، هيچ خيري براي آدمي ندارد عناصر مهم امت

آنچه سزاوار حال ماست، اين كه به روح و وجود خود توجه كرده و بـيش از     «
زان هاي خوش سفر، راديوهاي ار هاي سريع السير و ماشين آن كه به ساختن كشتي

                                           
)1(- Man the unknown p.33 

  .38منبع پيشين، ص  -)2(
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از مسافت » سديم«هايي كه براي بررسي و جستجوي شكل و ساختمان  و تلسكوپ
رود بپردازيم، به افكـار و درون خـود مـشغول شـويم، مگـر ميـزان                   دور به كار مي   

پيشرفت و ترقي واقعي چيست كه در كمترين زمـان هواپيمـايي مـا را از اروپـا بـه                  
هاي توليدي را بدون توقف  وردهكند؟ آيا حتماً الزم است كه فروآ      چين منتقل مي  

فايـده را   همچنان ادامه دهيم تا انسان بتواند حجم بيشتري از كاالها و چيزهـاي بـي     
مصرف كند؟ آيا جاي شـك اسـت كـه علـوم مكانيـك، علـوم طبيعـي و شـيمي                      

توانند به ما هوش، نظام اخالقي، تندرسي و سالمتي، تعادل عـصبي و امنيـت و      نمي
  .)1(»صلح و آرامش بدهند؟

  
  ي خودكشي اروپا در آستانه

ي اين همه نوآوري و اختـراع و اكتـشافِ صـنعتي و عـدم بـه كـارگيري                    نتيجه
صحيح آنها اين شد كه اروپاييان بعد از اين كه گرايش به درستي و عالقه به نيكي 
را از دست دادنـد، مبـاني اخالقـي و فاضـيل انـساني را زيرپـا گذاشـتند، افكـار و                      

شان از كار افتاد و بيمار شد، دانش  ي ش تغيير و فساد شد و ذايقهعقايدشان دستخو
و پيشرفت آن در غرب جز زيان و بدبختي مردم، چيز ديگري دربر نداشت؛ مانند               

بخشد،   بيمار مبتال به وبا كه غذاهاي سالم در بدنش، مرض و فسادش را ازدياد مي              
اي ديگر  كشي، نتيجهامكانات و اختراعات، جز قدرت و سرعت در نابودي و خود  

  .برايشان نداشت
هـاي خـود در سـال       ايدن، نخست وزير پيشين انگلـستان در يكـي از سـخنراني           

  : م اين وضعيت را به بهترين وجه بيان كرده است1938
هـاي پايـاني ايـن سـده در           برند در دهـه     مردماني كه امروزه در اروپا به سر مي       «
 از –اي   گـري بـاز گردنـد و زنـدگي          شيي آن قرار دارند كه به دورانِ وحـ          آستانه

آور  بسي خنده. اشند بنشينان داشته  مشابه زندگي غارنشينان و زاغه  –لحاظ اخالقي   
ي   هـا دالر خـر و هزينـه         هـاي حـاكم بـر زمـين ميليـون           تاست كه كشورها و دولـ     

                                           
  .51 – 50منبع پيشين، صص  -)1(
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كنند؛ اين در حالي اسـت   اي خونريز كه خود ساخته اند مي      حفاظت خود از وسيله   
  .كنند ترل آن هزينه نميكه براي كن

اگر مسافري از يكـي از سـتارگان آسـمان    : گويم زده با خود مي     گاهي وحشت 
ي زمين آيد چه خواهد ديد؟ ما را در حالي خواهد ديد كه به فكر نـابودي               به كره 

بـريم و همـواره از    هاي كشنده را عليـه يكـديگر بـه كـار مـي             همديگريم و قدرت  
سـوز بـه      ارگيري اين ابزارهاي جهنمي و خانمان     چگونگي نابودي همديگر و به ك     

  .»دهيم همديگر خبر مي
  

  بمب اتم و پيامدهاي وحشتناك آن
دانست كه زنده خواهد بود ديد كه         شايد آقاي ايدن هنگام سخنراني خود نمي      

دار  تاز جهـان و طاليـه    آور امنيت و يكه      پيام –جهان متمدن و در رأس آن، امريكا        
زنـد كـه در ويرانگـري،          دست بـه اسـتعمال ابـزاري مـي          در بحران جنگ   –تمدن  

انـداختن آن روي هـر وسـيله و اسـباب             كشتار و تشويش اذهان انسان و به وحشت       
  .كند جنگي را سفيد مي

اين ابزار جنگي، بمب اتم بود كه امريكا بار اول آن را در بيابان نيو مكزيكو، و 
 بر ناكازاكي كـه دو شـهر ژاپـن    بار دوم بر سر مردمان شهر هيروشيما و آخرين بار  

  .اند، آزمايش كرد
 خبري انتشار داد كه شمار افراد ژاپنـيِ  1949 اگوست 20شهردار هيروشيما در   

 هزار نفر در نوسـان اسـت   240 تا   210 م بين    1949 اگوست   16كشته شده در روز     
ي  اي در روزنامــه در مقالــه) Stuart Gilder(اســتوارت گيلــدر  ).  ت–ب (

 راجـع بـه   1945 سـپتامبر  16ي روز  در شـماره ) States man(زبان هندانگليسي 
نقـل كـرده چنــين   ) Plesch(هـاي بهداتـشي بمــب اتمـي از پروفـسور پلــچ      زيـان 
  :نويسد مي
محلِ انفجارِ بمب زنـدگي     )  كيلومتري 20(ي صد ميلي      مردماني كه در فاصله   «
طبي به عمل آيد؛ زيرا دور كنند از تأثير آن ايمن نيستند و بايد از آنها آزمايش  مي

از انتظار نيست كه مردم روزي در روزنامه بخوانند كـه ابـتالء بـه بيمـاري طـاعون             
كرده اند بـروز كـرده اسـت،     اتمي در كساني كه در هزاران ميلي ژاپن زندگي مي         
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اولي فنيت، استاد دانشگاه پير منگهام و عضو هيـأت صـنعتي بمـب              . ي.پروفسور م 
هـا معتقدنـد      اساس اين اسـت كـه برخـي         ز امور خرافاتي و بي    يكي ا : گويد  اتم مي 

تواند راز بمب اتم را مخفي نگـه دارد؛ زيـرا اصـول               انگلستان يا دولت ديگري مي    
هاي پيـشينيان، اسـتفاده كردنـد و در سـاخت بمـب اتـم بـه         ساخت بمب اتم تجربه  

ه، آخرين حد از پيشرفت رسيدند، ولي هيچگاه ايـن رمـز، جـز بـراي مـدتي كوتـا       
توانند طي پـنج   ي كشورهاي صنعتي و پيشرفته مي    پنهان نخواهد ماند؛ چرا كه همه     

هـا و      سال ديگر بعـد از تـالش       2سال مقدمات ساختن آن را تهيه كنند و در مدت           
  .»ترين صورتش بسازند هاي الزم آن را در پيشرفته زحمت

  :گويد وي همچنين مي
ي نمايش جهاني،  اه، در صحنهي من بعد از گذشت مدت زماني كوت         به عقيده «
هايي تهيه و ساخته خواهد شـد كـه از لحـاظ قـدرت انفجـار ده هـزار تـن از                     بمب
هايي ساخته خواهد شد كـه داراي         هاي اوليه برتري دارند و به دنبال آن بمب          بمب

قدرت يك ميليون تن باشند و آن زمـان اسـت كـه ديگـر احتيـاط و دفـاع جهـت                  
 براي نابودي تمام انگلستان فقط شش بمب كافي حفاظت سودي نخواهد داشت و 

هـاي اتمـي    ي بمـب  خواهد بود، دانشمندان روسي در مدت كوتاهي موفق به تهيـه     
  .»خواهند شد

امريكا نوع ديگري از بمب را ساخته كه از لحاظ قدرت و نيروي تخريبـي بـر                  
اسـت  ) Hydrogen Bomb(بمم اتم برتري دارد، اين همـان بمـب هيـدروژني    

 مـيالدي در اقيـانوس آرام آزمـايش     1954 مارس   26راي دومين بار آن را در       كه ب 
  .كرد

سخنگوي وزرات دفاع ) Charles .E. Wilson(ويلسون . اي. آقاي جالرز
يادآور شد كه نتايج اين بمب غيـر قابـل بـاور بـده اسـت، آقـاي لـويس اسـتراس                      

)Lewis Strauss (تـه كـه يـك    ي انرژي اتمـي در امريكـا نيـز گف    رئيس كميته
  .توان مساحت شهر بزرگ نيويورك را نابود كند بمب هيدروژني مي

دانشمند نامدار علوم طبيعي و رئيس شوراي امنيت، سرهنگ سينگ در دهلـي             
هاي هيدروژني كه هركدام صد تن وزن داشـته باشـد            چهار عدد از بمب   : نو گفت 
خيـراً شـايعه شـده كـه        ا. توانند تمام افراد روي زمين را بكـشند و از بـين ببرنـد               مي
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را كشف كرده است كه به مراتـب  ) Nitrogen Bomb(روسيه بمب نيتروژني 
  .تر است از بمب هيدروژني هولناك

  
  از كوزه همان تراود كه در اوست

از آنچه به تفصيل گفته شد روشن شد كه اساس تمدن اروپا متزلـزل و سـست                 
 و زيبـايي خـود در حـال    شده است و ساختمان تمدن اروپا به رغم افزايش شـكوه         

دهـي،   اي كه ناپاك است به هنگام ميوه ريزش و فروريختن است، زيرا تخم و دانه       
  :فرمايد ي آن نيز فاسد و ناپاك خواهد بود، خداوندنيز در اين باره مي ميوه

� à$ s#t7 ø9 $#uρ Ü= Íh‹©Ü9$# ßlã� øƒs† …çµè?$t6tΡ ÈβøŒ Î* Î/ ÏµÎn/ u‘ ( “ Ï% ©!$# uρ y]ç7 yz Ÿω ßlã� øƒs† �ωÎ) # Y‰Å3tΡ� 

]���(F� :p�[.  
زمـين بـد    ] رسـتنيِ [آيـد، امـا       رستني زمين خوب به فرمان پروردگارش برمي      «
  .»آيد جز بد برنمي] زار شوره[

حقيقت اين مطلب را استاد ابواالعلي مودودي به صورت مختـصر در يكـي از               
  :به زبان اردو اينگونه توضيح داده استتنقيحات هاي كتاب  فصل
اي از منبعــي شــفاف و  غــرب در ميــان ملتــي پيــدا شــد كــه هــيچ بهــرهتمــدن «

اي شيرين از حكمت الهي نداشتند، گرچه در ميـان آنـان رهبـران دينـي                  سرچشمه
وجود داشتند، ولي آنهـا داراي حكمـت، علـم و شـريعت الهـي نبودنـد و از ديـن              

ست خواست بشريت را در عمل و انديشه به راه را      شبحي وجود داشت كه اگر مي     
ي عطف و  و قدرت و توانايي آن را نداشت كه نقطه. هدايت كند، توانايي نداشت

عاملي براي پيشرفت دانش و حكمت باشد، در نتيجه كساني كه خواهان پيـشرفت            
علمي بودند دين و مسايل ديني را كامالً كنار زدند و راهِ آمايش و تجربه و استقرا             

 آزمايــشگاهي كـه خــود نيازمنــد نــور و  را در پـيش گرفتنــد و بــه داليـل و قــراينِ  
هـاي فكـري،    راهنمايي هستند، اطمينان كردنـد و بـراي بـه كـاربردن آن در زمينـه         

ريـزي سـخت بـه تـالش افتادنـد، امـا        پژوهشي، اكتشاف، سـاخت و سـاز و برنامـه        
شـان    نخستين گام آنان در هر جهت و هر زمينه اشتباه برداشته شد و تمام فتوحـات               

هايشان در راه فكر و انديشه به هدفي نادرسـت            و تحقيق و كوشش   در ميادين علم    
ي الحاد و ماديت شروع كردند و با ديد منكر            شان را از نقطه      حركت انجاميد، آنان 



    

 

    
  

 

 

        ��327   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

به جهان هستي نگريستند؛ بـه طـوري كـه قايـل بـه خـدايي بـراي جهـان هـستي و                     
  .پذيرفتندحقيقتِ آفاق و انفس نبودند و چيزي غير از مشاهده و تجربه را ن

ــه   اروپاييــان از راه آزمــايش و اســتقرا، قــوانين فطــرت را درك كردنــد، امــا ب
ــتند و از      ــسخير داش ــودات را در ت ــان موج ــد، آن ــت نيافتن ــرت دس ــدگار فط آفري
موجودات براي رسيدن به آرزوهاي مادي خود استفده كردند، امـا نفهميدنـد كـه        

 هـستند و مالـك اصـلي    آنان خـدا و مـدبر موجـودات نيـستند، بلكـه جانـشين وي        
از اين رو خود را نسبت به موجودات موظف ندانستند و هيچ نوع تعهـد               . خداست

  .و مسؤوليتي را متوجه خويش ندانستند
ي اين تصورِ اشتباه بود كه اساس تمدن، فرهنگ و اخالق آنان در هم  در نتيجه

خـويش  فرو ريخت و از خداپرستي به خودپرستي روي آوردند و هواهاي نفساني        
ي خويش كرد، عبادت اين  اين خداي جديد آنان را شيفته. را به خدايي بر گرفتند
ي نادرسـت، منحـرف، فريبنـده و          هاي فكري و عملي بـه شـيوه         خدا در تمام زمينه   

همـين  . جذاب رسوخ كـرد و نهايتـاً آنـان را بـه سـوي هالكـت و نـابودي كـشاند         
طبيعي را دگرگون كرد و آنهـا  خودپرستي و هواهاي نفساني بود كه اهداف علوم      

ي هالكت و نابودي بشر گرديدند و اخالق در قالب شـهوات، ريـا، مكـر و                   وسيله
بـردن    بند و بـاري درآمـد و در زنـدگي، شـيطان، خودخـواهي، بخـل و از بـين                     بي

پرستي،   همنوع، مسلط شد و اين بيشن نادرست در رگ و پوست جامعه، سم نفس             
طلبي را تزريق كرد و سياست را با نژادپرستي،  خودخواهي، خوشگذراني و راحت

پرستي آلوده كرد و بزرگترين مصيبت را براي          گرايي، تبعيض نژادي و قدرت      ملي
  .انسانيت به ارمغان آورد

ي نهــضت  در نتيجـه ديـري نپاييــد كـه تخـم ناپــاكي در خـاك اروپـا در دوره      
رين اما زهرآگين دومش افشانده شد و درختي خبيث از آن روييد كه ميوه اش شي          

هايش سرسبز بود اما گـاز سـمي از آن            هايش زيبا ولي خاردار بود، شاخه       بود، گل 
شـد ولـي خـون بنـي نـوع انـسان را زهرآلـود                 جهيد كه بـا چـشم ديـده نمـي           برمي
  .ساخت مي

ي  بنابراين، غربيان كه خود اين درخت بدسرشت را كاشته اند، اينـك از ثمـره          
اين درخت در گوشه و كنار زندگي، چنـان مـشكالت   آن ناالن و گريزانند؛ چون  
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هايي به بار آورد كه هنوز يكي را حل نكرده اند، مشكلي ديگر جايش  و گرفتاري
هـاي خـاردار بـسيار        اي را هـرس نكـرده انـد كـه شـاخه             كند، هنوز شاخه    را پر مي  

  .آورند ديگري سر برمي
 كه درد را بـا درد       مانند  آنان در حل مشكالت و اصالح امورشان به پزشكي مي         

داري را از بين ببرنـد كـه    كشد؛ خواستند سرمايه كند و خار را با خار مي       درمان مي 
كن كننـد كـه ديكتـاتوري         خواستند دموكراسي را ريشه   . كمونيسم از آن زاده شد    

خواسـتند مـشكالت تمـام جامعـه را حـل كننـد كـه ناگهـان فمينيـسم                   . سربرآورد
)feminism()1(تند قــوانين و مقرراتــي بگذارنــد كــه مفاســد خواســ.  پديــد آمــد

كن كند كه به طغيان، سركشي و تبهكاري منتهي شد، خالصه اين  اخالقي را ريشه
تر از آن تبديل شد، و از فساد، فـسادي بزرگتـر    كه هر منكري به كار بدتر و زشت  

هـا و مفاسـد بـه بـار      اي از مـصيبت    اين درختِ از ريشه فاسد، هـر روز ميـوه         . زاييد
اي زخمي و نمك به زخم پاشيده تبـديل كـرده    آورد و جامعه غرب را به الشه       يم

نالد، پزشكان از درمان درد عـاجز ماندنـد، آب    كه هر عضو و اندامي از دردي مي   
ــج و    ــدفرجامي ســخت در رن ــن ناكــامي و ب ــي از اي ــان غرب از سرگذشــت و مردم

  .زحمتند
فتـه انـد كـه درد از        فرسـا قـرار گر      هاي اروپـايي در يـك زنـدگي طاقـت           ملت

اين درد، دانشمندان و معاجالن را بـه سـتوده آورده      . هرگوشه در آن آشكار است    
آنـان در جـستجوي آبِ حيـات        . شان تشنه است    هايشان پريشان و روح     قلب. است
گاهي افراد سرشـناسِ آنـان بـه گمـان          . خبرند  گردند ولي از اين منبعِ حياتي بي        مي

                                           
فمينيسم جنبشي است كه براي استقالل و تساوي اقتصادي، سياسي و جنسي زن با مرد  -)1(

ي  تي اواخر سدههاي فمينيس فمينيسم براي اشاره به جنبش» موج اول«كند،  فعاليت مي
رود كه كارشان كسب حقوق مساوي براي زنان،  نوزدهم و اوايل سده ي بيستم به كار مي
به از سرگيري فعاليت فيمينستي در اواخر » موج دوم«به ويژه حقّ رأي بوده است، فمينيسم 

 و ي عدم تساوي زنان  اشاره دارد، در اين موج نيز پيرامون مسأله70ي   و تمام دهه60ي  دهه
هاي خانواده، مسايل جنسي و كسب و كار اعتراض شده  فقدانِ حقوقِ سياسي، عرصه

فمينيسم ليبرال، فمينيسم ماركسيستي يا : هاي فمينيستي به سر گروه نامنسجم جنبش. است
  .)ن. د. (سوسياليستي، و فمينيسم راديكال تقسيم شده اند
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هاي ايـن درخـت تمـدن نهفتـه           ها در شاخه     بدبختي ي  ي همه   افتند كه سرچشمه    مي
نمايند و وقـت و       كنند و از درخت جدا مي       ها را قطع مي     بنابراين، آن قسمت  . است

رسند؛ چرا كه از اين غافـل      اي نمي   كنند، اما به نتيجه     هاي خود را تلف مي      كوشش
  .ي درخت نهفته است اند كه منبع فساد در اصل و ريشه

اي  ي فاسد و پليـد، رشـد شـاخه    دني است كه انسان از ريشه   نهايت ناداني و كو   
تنها گروه اندكي از عالمان و آگاهان اروپا هـستند        . پاك و مفيد انتظار داشته باشد     

ي اين تمدن پي برده اند، ولي چون اين تمدن جديد و آثارش بـا        كه به فسادِ ريشه   
صـلي ديگـر غيـر از       توانند قايل به وجود ا      پوست و گوشت آنان آميخته است نمي      

بنـابراين، آنـان كـه     . تمدن اروپا باشند كه بتواند مردم را راهنمايي و هـدايت كنـد            
داننـد   كننـد بـا آنـان كـه نمـي      دانند مشكل و گير كار كاسـت ولـي اقـدام نمـي      مي

هايشان را درمان كند و       حلي هستند كه درد     يكسانند؛ زيرا هر دو گروه به دنبال راه       
  .)1(»يابند رگي و درماندگي برهاند ولي آن را نميآنان را از اين بيچا

                                           
  .26 – 24هاي بيمار عصر، صص  ي ملت تنقيحات، مقاله -)1(
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  فصل چهارم
  هاي معنوي انسانيت در دوران استعمار اروپا مصيبت

در صدد بحث از مصايب شرق و آسيا كه از غرب متوجه ما شده است نيـستيم       
هـاي سياسـي، اقتـصادي، تجـاري و صـنعتي سـخن               خواهيم از اين ناگواري     و نمي 
هاي آسيا و شـرق را بنويـسيم و           هاي كشورها و سرزمين     يانخواهيم ز   نمي. بگوييم

هـاي   ي پيـروزي  خـواهيم در بـاره   شكست پي در پي آنان را مـنعكس كنـيم، نمـي           
ورد بحثـي بـه ميـان     سياسي و مادي اروپا كه به دنبال آن آسيا و شرق شكست مـي        

توانـد حـق آن       ها مفصل اسـت و ايـن كتـاب مختـصر نمـي              آوريم؛ زيرا اين بحث   
ها نوشته  ي اين موضوعات كتاب لب را ادا ند، دانشمندان شرق و غرب در باره         مطا

  .هاي كوچك و بزرگ داد سخن داده اند و در كتاب
ي ضعف و انحطاط مسلمانان و  مقصود من اين است كه زيان جهان را از ناحيه       

. پيشرفت اروپا باز بتابانم؛ زيرا زيان ضعفِ مسلمانان متوجـه جهـان بـشريت اسـت               
هاي بشري و آنچه از مـاده و ماديـات            ن روح و معنويات بشر و خالصه سرمايه       چو

فراتر است، در برابر سيل خانمانـسوز تمـدن و نفـوذ اروپـا در معـرضِ خطـر قـرار                     
  .گرفته است

ها مصيبتي نيست كه با تسليت تسكين پذيرد، زخمي نيست كـه بـا                اين بدبختي 
مصيبت را درك كرده انـد معدودنـد و         مداوا و معالجه بهبود يابد، كساني كه اين         

  .كساني كه از اين مصيبت سخن گفته اند به مراتب كمترند
بنابراين، اگـر روزي    . با توجه به اين كه نظام اسالم و نظام جاهليت باهم رقيبند           

هـا   نظام و احكام جاهليت به قدرت رسـد، مـصيبت مـسلمانان بـيش از سـاير ملـت          
اسـالم و   . تـر خواهـد بـود       ي جهـاني افـزون      جعـه خواهد بود و سهم آنان از ايـن فا        

ي ترازو هستند كه هركدام سنگيني كنـد، بـه همـان نـسبت،      جاهليت مانند دو كفه  
هـا را بررسـي      اكنـون يكايـك ايـن مفاسـد و بـدبختي          . ديگري سبك خواهد شـد    

  :كنيم مي
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  رفتن شعور ديني از بين
يا بعد از زندگي ايـن      شود؟ فرجامِ آن چه خودهد بود؟ آ        دنيا به كجا منتهي مي    

جهان، زندگي ديگري هست؟ و اگر باشد چگونه خواهد بود؟ آيا در زندگي دنيا            
ها و رهنمودهاي مربوط به مسايل آخرت موجود اسـت؟ راه صـحيحي كـه                 آموزه

ي شروع    انسان را به زندگي رضايت بخش و ابدي آخرت برساند چيست؟ و نقطه            
پايـان آن   هـاي ابـدي و بـي    سيدن بـه نعمـت  اين راه كدام است؟ بهترين راه براي ر   

  جهان، كدام است؟ اين راه از كجا به دست آوريم؟
هاست كه شرقيان فرزند از پدر به ارث برده اند و خاطر آنان را                اينگونه پرسش 

شان را در طـول قـرون متمـادي بـه خـود مـشغول                 ي  به خود متوجه داشته و انديشه     
ها را فراموش كننـد، حتـي در         د اين پرسش  كرده است، شرقيان هيچگاه قادر نبودن     

حالت خوشگذراني و غم، لهو و لعب و اندوه، هميشه و همه جا با اين افكار دست 
  .به گريبان بوده اند
آنـان  . ها در روح مردم شرقي جاي مهمي براي خود باز كرده است   اين پرسش 

هيچگاه نتوانسته  . از هزاران سال قبل در حال رد و يا تأييد اين موضوعات بوده اند             
از هـزاران   . اند آنها از ناديده گيرند، بلكه با ميل و رغبت به آنهـا روي آورده انـد                

ها مكان اول را در زندگي آنان داشته است، آنچـه را كـه               سال قبل اينگونه پرسش   
، »علـم «،  »رياضت نفس «،  »اشراق«،  »، الهيات »ماوراء الطبيعه «،  »متافيزيك«ما به نام    

هـايي اسـت كـه      ناميم فقط عكـس العمـل چنـين پرسـش           ال آن مي  و امث » حكمت«
خواسته اند پاسخي براي آنهـا مهيـا سـازند و در ايـن راه تاريـك و طـوالني قـدم                      

ي شرق شاهد گويايي است كه شـرق بـه ايـن مـسأله چقـدر          گذارند، تاريخِ فلسفه  
  .دهد اهميت مي

ق و در بـين اكثـر   اين روحيات به تمام معنا قبل از ظهورِ تمـدنِ غـرب، در شـر             
هـاي معتـدل رواج دشـته اسـت، اگـر ايـن رويـه را در قالـب                     افراد بشر از سرزمين   

شرق غيـر از حـواس پنجانـه داراي حـس           : اصطالحات فلسفي بريزيم بايد بگوييم    
؛ زيرا همان طوري كه سـاير حـواس انـسان داراي     »حس ديني «ششمي است به نام     

اي از آن حاصـل       اتِ ويـژه  ي كاري خاصـي اسـت كـه طـي آن محـسوس              محدوده
بينـد،    اگر چشم مـي   . ي كاريِ خاصي است     شوند، اين حس نيز داراي محدوده       مي
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دهد، حس  بويد و دهان تلخي و شيريني را به ما اطالع مي شنود، بيني مي گوش مي
  .ديني نيز آثار مخصصو به خود دارد كه هيچگاه شرق آن را رها نكرده است

ليتي دارد و اگــر انــسان آن را زا دســت داد همــانطوري كــه چــشم، شــعاع فعــا
تواند آن منافعي را كه از دست داده از ساير حواس خود تـأمين كنـد، جـز از                     نمي

طريق معجزه، همچنين اگر كسي در اثر امري عارضي يا كمبـودي فطـري، حـس                
شـود و   ديني اش را از دست داد، از تمام نتايج مخصوص به آن حس محـروم مـي        

  .ند آنها را تصور و يا تصديق كندتوا هيچگاه نمي
ها را نديده و چه بسا در انكار آنها لجاجـت نيـز          مانند كوري كه اجرام و رنگ     

ورزد و يا مانند كرِ مادرزادي كـه دنيـاي پرهيـاهو در گـوش او شـهر مردگـان                 مي
  .است و گويا سخنگويي وجود ندارد

يل مربـوط بـه   به همين شكل آنان كه حس ديني ندارند منكـر غيـب انـد؛ مـسا        
تواننـد علـل      كنند و نمي    مارواء الطبيعه را قبول ندارند و مفاهيم ديني را درك نمي          

  .شدن اشك را بفهمند مهرباني قلب و جاري
  

  شود مرده از زخم وارده برآن هرگز متأثر نمي
بزرگترين مشكلي كه پيامبران و داعيان دين با آن روبرو بوده اند و با دعوت و           

ي  كـرده اسـت، مبـارزه      و اندرزهاي آنان مبـارزه و كارشـكني مـي          سخنراني و پند  
مردمي بوده است كه از حس ديني محروم و يا ايـن كـه آن را بـه طـور كامـل از                       

  .دست داده بودند
شان حالت جمود به خود گرفته و حس ديني نداشـتند             ي  آنان كه مغز و انديشه    

نكننـد، مـصيبت بزرگـي    و تصميم گرفته بودند كه در امور دينـي و اخـروي فكـر       
 را  �براي رهبران الهي بـوده انـد، آنـان كـه وقتـي سـخنان امثـال رسـول خـدا                      

شـد،   شد، قلب آنان نـه تنهـا نـرم نمـي     شنيدند و با اين كه قلوب ديگران نرم مي  مي
  :گفتند اعتنايي مي افزودند و با كمال بي بلكه به سرپيچي خود مي

� ÷βÎ) }‘Ïδ �ωÎ) $oΨ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ $uŠ øtwΥuρ $tΒ uρ ßøtwΥ tÏOθãèö7 yϑ Î/ ∩⊂∠∪� 
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شويم و قيـامتي وجـود        ميريم و زنده مي     زندگي منحصر به همين دنياست، مي     «
  .»ندراد

 را كه از نظـر سـادگي        �ي رسول خدا      هنگامي كه بيان شيرين، رسا و ساده      
 فـصيح خودشـان نيـز بـود،         براي كودكان خردسال نيز قابل درك بـود و بـه زبـان            

  :گفتند شنيدند، مي مي

�$tΒ çµs) ø5tΡ #Z��ÏVx. $£ϑ ÏiΒ ãΑθà) s? $̄Ρ Î) uρ y71u� t∴s9 $uΖŠÏù $Z5‹ Ïè|Ê� ]T'j :�X[.  

فهمــيم و مــا تــو را در ميــان خــود ضــعيف  مــا بــسياري از ســخنان تــو را نمــي«
  .»بينيم مي

� (#θä9$s% uρ $oΨ ç/θè= è% þ’ Îû 7π̈Ζ Å2r& $£ϑ ÏiΒ !$tΡθãã ô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) þ’Îûuρ $oΨ ÏΡ# sŒ#u Ö� ø% uρ .ÏΒ uρ $oΨ ÏΖ ÷Y t/ 

y7 ÏΖ ÷Yt/ uρ Ò>$pgÉo ö≅ yϑ ôã $$sù $uΖ ¯ΡÎ) tβθè= Ïϑ≈ tã ∩∈∪� ]%�6, :p[.  

هـايي اسـت و    خـواني در پـرده   هاي ما زا آنچـه مـا را بـه آن مـي              دل: و گفتند «
] بـه روش خـود    [هايمان سنگين است و ميان من و تـو حجـابي اسـت، پـس                  گوش
  .»كنيم كار مي] ي خود به شيوه[ كن كه ما نيز رفتار

هـا و   جاي ترديد نيست كه در آغاز نهضت جديد علمي اروپا اينگونـه پرسـش   
وران و دانشوران بـوده اسـت،         مطالب معنوي، موضوع مطالعه و مورد توجه انديشه       

شد، يك گام از اين مباحـث و           جديد برداشته مي   ولي هرگامي كه به سمت تمدن     
شدند، وقتي خـصوصياتِ نهـانِ    زد دور مي كه بر محور معنويات دور مي  ها    پرسش

ي   تمدن جديد كامالً خودنمايي كرد، اين صدا كه از اعماق قلب و وجـدان زنـده               
  .گرفت، خاموش شد بشر سرچشمه مي

هـا و مراكـز علمـي، در          جاي انكار نيست كه اين مطالب اكنون نيز در دانگشاه         
شـود و متخصـصان و فالسـفه در      ء الطبيعه تدريس مـي    ي فلسفه و علوم ماورا      رشته
نويسند ولي حكومـت و قـدرت خـود را بـر         كنند و كتاب مي     ي آنها بحث مي     باره

ها از دست داده اند و مانند گذشته نيست كه هر فـرد  انـساني در برابـر            افكار و دل  
ايـستد    ها مي   ها و عالمت     همانطور كه قطار در برابر اشاره      –هاي پيش گفته      پرسش

هـا را   ها ذهن و قلـب انـسان    ي آنها بيانديشد، ديگر اين پرسش        بايستد، تا در باره    –
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كنـد و از روي ايمـان، انـشراح صـدر،             شـان بـه خـود مـشغول نمـي           همچون پدران 
  .شوند اي صحيح و قطعي طرح نمي يافتن به نيتيجه آرامش دل و دست

اي خـود را بـه مـسايل    بايد قبول كرد كه امروز اين مـسايل فلـسفي و الهـي جـ            
ي خـود را در      علمي و مادي داده است و فرزنـدان قـرن نـوزدهم و بيـستم انديـشه                

كنند و كاري به اين كه آيا جهان ديگري هست يـا              ي مسايل مادي صرف مي      باره
طرفي اختيار كـرده   نيست ندارند؛ زيرا انسان امروزي نسبت به اين مسايل كامالً بي     

جهنم، ثواب و عقاب و نجات و هالكـت بـرايش مهـم    و زندگي دوباره، بهشت و  
ي وي متعلـق نيـست،        نيست، چون اين امور به مسايل روزانه و آخر ماه و خـانواده            

امروزه طرز تفكر مردم اين است كه نقـد را          . كند  اصالً براي آنها وقت صرف نمي     
فه و نبايد به نسيه تبديل كرد و اين مباحث و موضـوعات را بايـد بـه دانـشمندِ فلـس           

  .فيلسوف واگذاشت كه او خود بيانديشد، فكر كند و كتاب بنويسد
هـا،    زنـدگي را جـز در كارخانـه       . آري، جوان امروز مرد كار و كوشش اسـت        

ها و گرفتن سـود و يـا حقـوق آخـر هفتـه و مـاه و                    ادارات و به كارانداختن ماشين    
آخـر روز و  آسايي در  داند و فقط به تن   سالمتي و زندگي خوش چيز ديگري نمي      

خواب آرام در آخر شب و مزد آخر هفته يا حقوقِ آخرِ ماه و سـود آخـر سـال و                     
انيشد؛ اما جهان ديگر از نظر او معلوم نيست و           بازگرداندن جواني در آخر عمر مي     
  :فرمايد ي اين دسته مي خدا در باره. شايد از وهم و خيال فرا نگذرد

� È≅ t/ x8u‘≡̈Š $# öΝ ßγßϑ ù= Ïæ ’ Îû Íοt�Åz Fψ $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ’ Îû 7e7 x© $pκ ÷] ÏiΒ ( ö≅ t/ Ν èδ $yγ÷Ψ ÏiΒ tβθßϑ tã 

∩∉∉∪� ]/���P :QQ.[  

] دادنِ رخ[قيامت آرام آرام ته كشيد، بلكه آنان از ] ي باره[شان در  بلكه دانش «
  .»آن كورند] پذيرفتنِ[بلكه آنان از . آن در ترديد هستند

در هر ملت و كشوري افـزايش    اين دسته از مردم به سبب تأثيراتِ تمدنِ غرب          
دهـد كـه بـه سـراغ        هاي مادي آنان، اجازه نمـي       ولع و سرگرمي  . يابند  و اهميت مي  

دين بروند، كسي كه بخواهد آنان را به سوي دين و زندگي آخرت فـرا بخوانـد،                 
همانطوري كه سـندباد چـون بـا تخـم سـيمرغ            . مانند سندبار سرگردان خواهد شد    

ند، يـك بنـاي سـنگي اسـت، چنـدين مرتبـه دور آن       ك شود و تصور مي    مواجه مي 
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كند، مبلغان ديني هم اطراف مغزهـا و   شدن پيدا نمي    چرخد و راهي براي داخل      مي
آوردن راه نفوذ هستند، تا بتوانند        چرخند و به فكر به دست       هاي دنيازدگان مي    عقل

نـدگي  ها جـاي دهنـد، ولـي ز        به مغزها وارد شوند و افكار ديني و الهي را در قلب           
همانطوري كه اگـر    . هاي انديشه را مسدود كرده است       مادي درهاي عقل و وردي    

كسي ذوق ادبي نداشته باشد، اشعار خوب و اوزان بالغي را صرفاً صداهايي بدون        
داند، همچنين كساني كـه حـسس شـشم دينـي را از دسـت داده انـد                    فن و هنر مي   

هـاي آسـماني بـراي آنـان          بهاي گويندگان مذهبي و كتـا       دعوت انبيا و سخنراني   
اثري ندارد و سخنان بزرگان نسبت به آنان ماننـد دميـدن در خاكـستر و فريـاد در                   

  :گويد بيابان است، شاعر مي
����L %��<T�� '��� %	���C2! 8��+�r 2 2 2 3 2 3  
>T�����/
 ������� J������L ) ����9�$1 A 2 1  

  
شنواندي، ولي كسي را كه فرياد  كردي، قطعاً او را مي  اي را صدا مي     اگر زنده «
  .»كني زنده نيست مي

هاي آنان تسخير شده و مطالب ديـن          ها و عقل    ها، چشم   ها، گوش   خالصه، قلب 
كننند و سخن پيامبران و رهبران ديني و گوينـدگان مـذهبي در مغـز                 را درك نمي  
داند كه اينگونه اشـخاص   شرح اين نوع آيات در قرآن كسي مي       . آنان اثري ندارد  

ها دچار نشده      مفسراني كه با اين دسته از انسان       را ديده باشد و در تفسير اين آيات       
  :توانند به تجزيه و تحليل بپردازند اند، نمي

� zΝ tFyz ª! $# 4’ n?tã öΝÎγÎ/θè= è% 4’ n?tã uρ öΝÎγÏèôϑ y™ ( #’ n?tã uρ öΝ Ïδ Ì�≈|Áö/ r& ×οuθ≈ t±Ïî� ]J�+5�� :][.  

 اي  شـان پـرده     شان مهر زده اسـت و بـر چـشمان           هاي  ها و گوش    خداوند بر دل  «
  .»است

� ÷Πr& Ü= |¡øtrB ¨βr& öΝ èδ u�sYò2r& šχθãèyϑ ó¡o„ ÷ρr& šχθè= É) ÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝèδ �ωÎ) ÄΝ≈yè÷Ρ F{ $% x. ( 
ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊆⊆∪� ]@���U�� :ZZ[.  

ايـشان همچـون   ] نـه [فهمنـد؟   شنوند يا مي بري كه بيشتر آنان مي      آيا گمان مي  «
  .»تر چهارپايان هستند بلكه گمراه
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� ã≅ sVtΒ uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x5 Ÿ2 È≅ sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè÷Ζ tƒ $oÿÏ3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ �ωÎ) [!$tã ßŠ [ !#y‰ ÏΡuρ 4 BΛ à¼ 
íΝ õ3ç/ Ò‘ôϑ ãã óΟ ßγsù Ÿω tβθè= É) ÷ètƒ ∩⊇∠⊇∪� ]J�+5�� :X]X[.  

و راه حقيقت و هدايت را تـرك        [كساني كه كفر ورزيده اند      ] دعوتگرِ[مثال  «
شـنود،    كه چيزي را كه جز صدا و نـدايي نمـي         همچون مثال كسي است   ] گفته اند 
  .»ورزند كر، گنگ و كورند؛ چرا كه آنان خرد نمي. بانگ زند

» نيـازي از ديـن      بـي «درمان اين عصر، بيمـاري        هاي سخت و بي     يكي از بيماري  
هايي كه مردان الهي و دعوتگران ديني امـروز از دعـوت ايـن دسـته از                  است، رنج 
هاي  ترين زمان اي از ادوار فسق و فجور و در تاريك هكشند، در هيچ دور    مردم مي 

ها چنان غافلند كـه نـسبت بـه     معصيت و غفلت نكشيده اند؛ زيرا اين دسته از انسان  
  .مسايل كالمي هيچ توجهي سلبي يا ايجابي ندارند

  :فرمايد ي اين دسته به پيامبرش مي خداوند در باره

� y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tA öθyϑ ø9 $# Ÿωuρ ßìÏϑ ó¡è@ §ΜjÁ9 $# u !% tæ‘$!$# # sŒ Î) (#öθ©9 uρ tÌ� Î/ô‰ ãΒ ∩∇⊃∪� 

]P�/�� :�Y[.  
] دعـوت خـود   [را بشنواني و نداي     ] دالن  مرده[تواني مردگان     گمان تو نمي    بي«

  .»گريزند كنند و مي را به گوش كران برساني، وقتي كه پشت مي
سفه و روانـشناسي  هاي اروپا فل يكي از دانشمندان غرب كه در يكي از دانشگاه    

ي بشر عصر حاضر و بـشر قـديم     كند، به اين تفاوت اساسي بين روحيه        تدريس مي 
  :پي برده است و به طور اختصار آن را بيان كرده است

  :گويد جود مي. م.س
آمـد و   هـاي دينـي بـه ميـان مـي      ي پرسـش   درگذشته اعتراض و ترديد در باره     «

شـدند، ولـي نـسل جديـد بـه چنـين              كنندگان به پاسخ، هـا، قـانع نمـي          گاهي سؤال 
  .»كند دهد و در ذهنش نيز خطور نمي هايي اهميت نمي پرسش
  

  ي ديني رفتن عاطفه از بين
اخيراً هنگامي كه درياي ماديات طغيان كرد و كشورهاي اسالمي نيز در امواج      

هاي كوچكي در اين اقيانوس مادي تدارك  آن فرو رفتند، دعوتگران ديني جزيره
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هاي خداجو و گريزان از ماديات و غفلت، به آنهـا پنـاه برنـد، آنهـا             انسانديدند تا   
هاي قوي بشريت را از تاريكناي ماديـت و فـرورفتن در آن، نجـات     مانند نورافكن 

هـاي آنـان را    هـاي دينـي و اخالقـي آشـنا و قلـب      بخشيدند و مردم را با تربيـت       مي
  .ساختند روشن مي

شــد كــه بــه ســمت ايــن  مــشاهده مــيآري، در جهــان اســالم حركتــي مــستمر 
آوردن راه    ها بـه منظـور بـه دسـت          هاي نجات در حال سفر بود، اين كاروان         جزيره

هـاي شـمال و جنـوبِ جهـانِ      نجات و تربيت ديني از شرق و غرب و دوترين نقطه     
ها از سـرحدات      االم به اين نقطه درآمد و رفت بودند و براي رسيدن به اين جزيره             

  . جغرافيايي در حال عبور بودندو مرزهاي سياسي و
اختالفات نـژادي و ملـي   . شدند  مستعمرات ديني مسحوب ميها تنها اين جزيره 
اي انـساني بودنـد كـه شـرقي و غربـي،              شـد و در حقيقـت مـوزه         در آنها نابود مـي    

بخارايي، مركشي، اهل تركيه و اندونزي همه و همـه در آن جمـع بودنـد، همـه از        
تـه و بـه پروردگـار خـود پناهنـده شـده بودنـد، بامـدادان و                  هاي اجتماع گريخ    فتنه

هاي ديني  خواندند و فقط منتظر رضايت او بودند، آنها تربيت شامگاهان خدا را مي
شدند، تـا مـردم را بـه سـمت            گرفتند و در گوشه و كنار جهان پخش مي          را فرا مي  

ي   مـينِ مـرده   سعادت و نجات رهبري كنند، و تا اين كه مـردان خـدا را بيابنـد و ز                 
  .ها را زنده كنند و در آن تخم دين و تقوا بپاشند دل

هايي روحـي   ها، آنها دولت   ها و دولت    ترين قدرت   بدين ترتيب در كنار بزرگ    
ها برخـوردار بودنـد، در         بودند كه از قدرتي به مراتب بيشتر از قدرت مادي دولت          

 شاهان و فرمانروايـان بـا   هاي روحي افرادي بودند كه دنيا با ذلت تمام و     اين دولت 
هــاي روحــي  تــشكيالت ايــن دولــت. آمدنــد نهايــتِ فروتنــي بــه ســوي آنــان مــي

هاي مادي، نمايندگان خـود را بـه    طوري بود كه همانند دولت   ] مخصوصاً در هند  [
كردنـد، عـزل و نـصب در دسـت خودشـان بـود و داراي                  مراكز مختلف اعزام مي   
  .كنسولگري و سفير بودند
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جهـان اسـالمي در دسـت آنـان بـود، هرگـاه يكـي از مرزهـاي                  ي    گويي نقشه 
درنـگ مجاهـدي دينـي در آنجـا           مانـد، بـي     دفـاع مـي     شـد و بـي      اسالمي خالي مي  

  .)1(گماردند تا آنجا را از غفلت و گناه و جهل و طغيان حراست كند مي
بـه هـيچ   ] مخصوصاً در هند  «هاي روحي     ي داخلي اين دولت     تشكيالت و اداره  

ــست ــودمقـــامي وابـ ــاهان و فرمانروايـــان در آن دخالـــت نمـــي . ه نبـ ــد و  شـ كردنـ
اي هـيچ تـأثيري در آن نداشـت؛ بـراي         هاي سياسي و رخدادهاي منطقه      دگرگوني

ي غياث پور كه به دست شيخ نظام الـدين بـدواني هنـدي     نمونه چند جمله در باره 
  :شود در پايتخت هند بنا شده است نقل مي)  هجري725متوفي (

تـا  ) 684 – 664(نفر از پادشاهان هند از زمان غيـاث الـدين بلـبن            شيخ با هفت    
وي در طول اين مـدت اسـتقالل ايـن          . معاصر بود ) 725 – 720(غياث الدين تغلق    

 نگذاشت اين مركز عظيم تربيتي مورد دستبرد حكام قرار         بنا را حفظ كرد و هرگز     
ن تـا رجـال دولـت    در اين پايگاه تربيتي اشخاصي از رجال دولت سنجر ايرا  . گيرد

اوره در شرق هند مشغول بودند، مراكز ديني و افراد وابـسته بـه آن در نظـر مـردم                    
اي بـراي    بهره بودند، مردم احترام فـوق العـاده         محترم بودند، با اين كه از ثروت بي       

رســيد كــه مــورد حــسادت  آنــان قايــل بودنــد، گــاهي ايــن احتــرام بــه جــايي مــي
  :براي نمونه. ندگرفت رياستمداران وقت قرار مي

كه در بقيع دفن شده است همـه روزه هـزار           )  هـ 1053متوفي  (سيد آدم بنوري    
خوردنـد و هـزاران نفـر از مـردان بـا شخـصيت و                 نفر بر سر خوان طعاماو غذا مـي       

 وارد 1053موقعي كه سيد در سال . صدها نفر از دانشمندان، ملتزم ركاب او بودند     
وقتـي شـاه   . ف و دانـشمندان در ركـاب او بودنـد      الهور گرديد هزاران نفر از اشرا     

                                           
شيخم مرا به الهور اعزام : گويد مي) مدفون در الهور(شيخ سيد ابوالحسن علي هجويري  -)1(

كرد و دستور داد تا آنجا اقامت كنم، من معذرت خواستم؛ زيرا دوستم، شيخ حسين 
سرانجام من دستور شيخ را . زنجاني در آنجا بود، اما شيخ دستور داد بايد حتماً آنجا بروي

ها بسته بود، شب را بيرون از قلعه  دروازه. ازم الهور شدم و شب آنجا رسيدمپذيرفتم و ع
ي شيخ حسين را تشييع  چون صبح شد، متوجه شدم كه مردم دارند جنازه. سپري كردم

ي كار شيخ  وارد شهر شدم و به ارائه. كنند، آنگاه بود كه دستور شيخ را درك كردم مي
  .كشف المحجوبجويري، ه: رك. يعني دعوت إلي اهللا پرداختم
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جهان، سلطان هند اين وضعيت را ديد، از موقعيت سـيد ترسـيد؛ لـذا از در خدعـه       
ي خدا بـر شـما واجـب      حج خانه : وارد شد و مقداري پول براي او فرستاد و گفت         

سيد مقصود پادشاه را درك كرد و عازم حجـاز شـد و             . گرديده، عازم مكه شويد   
  .)1(از دنيا رفتآنجا را 

فرزند شيخ بزرگ امام احمد سرهندي نـه صـد          )  هـ 1079(شيخ محمد معصوم    
هزار نفر با او بيعت كردند و به دستش توبه كردند و هفت هزار نفـر در دعـوت و                    

  .)2(تربيتِ ديني مردم جانشين وي شدند
ي او هزار و چهـار        هميشه بر سر سفره   )  هـ 1096م  (شيخ سيف الدين سرهندي     

  .)3(دادند خوردند و خودشان غذا سفارش مي  نفر غذا ميصد
شد مردم  هرگاه از منزل خود خارج مي)  هـ1151م  (شيخ محمد زبير سرهندي     

انداختنـد كـه پـايش را روي زمـين            هاي خود را زيـر پاهـاي شـيخ مـي            شال و حله  
رفـت و سـوار       نگذارد و هرگاه به عيادتِ مريضان يا براي كار ديگري بيـرون مـي             

شــد، ثروتمنــدان و سياســتمداران ملتــزم ركــاب او بودنــد، خالصــه تــشريفات  يمــ
  .)4(هاي سلطنتي بود حركت وي مانند اسكورت
ها فقط عظمت دين و احترام دانشمندان در نظر مـردم   مقصود از ذكر اين نمونه 

 بـر در    بود، آن قدر رفت و آمد بر در منازل علماي دينـي زيـاد بـود كـه مانـد آن                    
  .شد ين ديده نميمنازل سالط

هايي بود كه صرفاً جهت بيان عظمت، جايگاه و مقام ديـن              آنچه بيان شد نمونه   
در نظر عموم مردم تقديم حضورتان شد و اين كه رجال دينـي و نماينـدگان ديـن       
تا چه ميزاني مورد توجه مردم بودند و مـردم بـه جـاي قدرتمنـدان چقـدر از ديـن             

  .هاي آن بودند مور ديني و برنامهي ا كردند و چقدر شيفته اطاعت مي
هـاي فـوق صـرفاً از تـاريخ دوران اسـالم هنـد بـه                  بايد توجه داشت كـه نمونـه      

صورت گذرا، اقتباس شده است و اگـر از سـيرت علمـا و رجـال تـاريخ عمـومي                    
                                           

)1(- 4��TW� J�&?f��) فارسي.(  
)2(- ���';�� 4jc� اثر عالمه عبدالحي حسني، والد بزرگوار مصنف ، 5، ج/.  
)3(- -��s��� P<�  ).فارسي (
)4(- �G�	��� G�T) فارسي( ،���';�� 4jc�) عربي.(  
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ــه    ــراق نمون ــصر، مغــرب دور و ع ــد رجــال ســرزمين شــام، م ــايي را  اســالم مانن ه
آمد، اما در اينجـا فقـط بـه ذكـر شـيخ          پديد مي  آورديم، لزوماً كتابي بزرگ     درمي

كسي كه در بغداد مورد استقبال مردم قرار گرفت و        )  هـ 1242م  (خالد شهرزوري   
آوردنـد، اكتفـا مـي        از گوشه و كنار، مردم جهت استفاده و توبه بروي هجوم مـي            

  :كنيم
دهـد كـه صـد تـن از        نويـسد چنـين خبـر مـي         اي كه به استادش مي      وي در نامه  

 نفر از علما با وي بيعت نمودنـد و          500مند شدند،     اي بزرگ از محضرش بهره    علم
  .)1(تعداد عوام و خواص كه به وي مراجعه كردند، قابل شمارش نيست

ي استعمارِ اروپا، اين گرايش ديني، هجرت در طلب علم نـافع و               تا اوايل دوره  
هـذيبِ  ي نفـس و ت  عمل صالح تحميل دشـواري سـفرها و خطرهـا، جهـت تزكيـه           
اي  در هر گوشـه . اخالق و رسيدن به هدايت و آمادگي براي آخرت، ادامه داشت        

هاي روحي وجود داشـت كـه جوينـدگان از            گاه  از جهان اسالم مراكز ديني و پناه      
هـا بـدانان      هـاي عـاليِ حكومـت       آوردند، دنيا و پـست      گوشه و كنار به آنها پناه مي      

آوردن به ايـن اقيـانوس آرام روحـي،     ناهكرد، اما آنان جز گريز از آن و پ       روي مي 
كردند و به اصـالح بـاطن خـويش و مبـارزه بـا وسـواس شـيطان                    كار ديگري نمي  

  .گرديدند مشغول مي
ي سيزدهم، زماني كـه انگلـيس هنـد را            هنگامِ پيدايشِ تمدن يعني اواسط سده     

شـان در زنـدگي       ي زنـدگي    به تصرف خويش آورده بود و هنـوز تمـدن و فلـسفه            
يكـي از   . كنـيم   ا مـشاهده مـي    ي مردم اثر نگذاشته بود، بقاياي زندگي ديـن ر          توده

  :گويد چنين مي) 1240م ( از خانقاه شيخ غالم علي دهلوي )2(مؤرخان
در اين خانقاه با چشم سر افرادي از روم، شام، بغداد، مصر و حبشه ديـدم كـه         «

سـعادت و از  كردنـد و زانـوزدن در برابـر وي را بـراي خـويش                 با شيخ بيعـت مـي     
دانستند، زايران از كشورهاي مجاور مانند هند و افغانستان چون  بهترين حسنات مي

                                           
)1(- �G�	��� G�T.  
ردم را به سبك آموزش انگليسي در مؤرخ مزبور سير سيد احمد خان است؛ كسي كه م -)2(

  .خواند و دانشگاه مشهور عليگره را تأسيس كرد هند فرا مي
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 نفـر كمتـر     500كساني كه در اين خانقاه مقيم بودنـد از          . مور و ملخ سرازير بودند    
  .)1(»كرد نبودند كه خانقاه مزبور مخارج آنها را تأمين مي

ق از خانقـاه    .  هــ    1213ل   جماي االو  28شيخ رؤوف احمد مجددي در تاريخ       
. نمايـد   كنـد و افـرادي را از شـهرهاي ذيـل در آن مـشاهده مـي                  مذكور ديدن مـي   

سمرقند، بخارا، تاشكند، حصار، قندهار، كابـل، پيـشاور، كـشمير، ملتـان، الهـور،               
سرهند، امروهه، سنبهل، رامپـور، بريلـي، لكهنـؤ، جـايس، بهـرايج، كـرو كهبـور،                 

  .)2(اد، بونه و غيرهآباد، دهاكه، حيدرآب عظيم
هاي  هاي دور و دراز در شرايطي بوده است كه راه فراموش نكنيد كه اين سفره

هـا انجـام      ارتباطي جديد وجود نداشته است و مسافرت پياده و در ركاب كـاروان            
  .گرفته است مي

هاي اخير اين دوران در حال اتمام، در زمان مصلح بزرگ هند و مجاهد                منظره
شود، اگر تاريخِ ايـن       نمايان مي )  هـ 1224 (/حمد بن عرفان شهيد     مشهور، امام ا  

مرد و سفرهاي وي در هت جهت انتشار دعوت به سوي توحيد و پيروي از               بزرگ
سنت و جهاد مورد مطالعه قرار گيرد، روشن خواهد شد كه چگونه هزاران انـسان               

هـا     كـه مغـازه    اي  كنند؛ به گونه    ها توبه مي    به دست وي از گناهان، شرك و بدعت       
شـود و بـراي پـذيرايي از او و همراهـانش كـه صـدها تـن          تعطيل و مساجد پر مـي     

پردازند، تا آنجا كه بسا اوقات جهـت كـسب            بودند، مردم با يكديگر به رقابت مي      
كنند و بدين ترتيب اموال و دارايي خويش          كشي مي   نوبت اول، بين يكديگر قرعه    

كنند، در ايـن زمـان اسـت كـه مـسلمانان از              را با طيب خاطر در راه خدا خرج مي        
شهامتف ديني، همت باال و مردانگي برخوردارند كه بعد از آن تاريخ، دوبـاره بـه                

  .چنين صفاتي دست نيافتند
 هـ هنگامي كه سيد به اتفاق يارانش عازم حج شـد و تعدادشـان               1236در سال   

هـا   آنجا سوار كـشتي  نفر بود، از رايي بريلي، محل سكونتش، تا كلكته كه از           700
گرفتنـد،    گذشتند، مورد پذيرايي مـسلمانان قـرار مـي          اي كه مي    شدند، از هر منطقه   

                                           
  ).اردو (آثار الصناديد -)1(
  ).فارسي(دار المعارف  -)2(
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آباد اقامت نمودند، شيخ غالم علي از آنها به مـدت پـانزده روز                هنگامي كه به ادله   
ها و اطراف آنجا جمع شده بودند و بهتـرين غـذا             پذيرايي نمود، مردم از تمام قريه     

كردند، اين پذيرايي جدا از هدايا، توشـه و لبـاس بـود        يخ تناول مي  ي ش   را بر سفره  
  .داد كه به اهل كاروان مي

كاروان مزبور هنگام برگشت از سفر چون در مسير كلكته و راي بريلي به شهر 
: مرشدآباد رسيد، غالم علي مرتضي پذيرايي آنها را به عهده گرفت و اعالن كـرد       

خـرد و نيـازي دارد، پـولش را مـن             بـازار مـي   هركس از افـراد كـاروان چيـزي از          
براي من جاي بـسي  : چون سيد در اين مورد با وي صحبت كرد، گفت     . پردازم  مي

شكر و افتخار است كه در خدمت حجاج هستم، در اين سفر هـزاران انـسان توبـه                  
ــه      ــه گون ــرع ب ــر ش ــضوع در براب ــق و خ ــت از ح ــب، اطاع ــت قل ــد و رق اي  كردن

آمدنـد و در راه خيـر    ي دسته دسـته مـي     مردم از هر ناحيه    ناپذير نمايان بود،    وصف
مـا  : شدند، حتي بيمارانِ بيمارستان بنارس بـه سـيد چنـين پيـام فرسـتادند                داخل مي 
اگـر سـيد صـالح بدانـد، سـري بـه مـا        . نشين و افتاده در بستر بيمـاري هـستيم          خانه

مارسـتان تـشريف   بينوايان بزند تا به دست وي توبه كنيم، سيد در پاسخ آنـان بـه بي   
  .برد و آنان با وي بيعت كردند

شود كه كساني كه روزانـه بـا          دو ماه در كلكته اقامت گزيد، چنين محاسبه مي        
.  نفر نبودند، و بيعت تا نصف شب ادامه داشـت 1000كردند كمتر از  وي بيعت مي  

نمـودن ممكـن نبـود،     ازدحام زايران به حدي زياد بود كه جداگانه با هر نفر بيعـت          
انداختند و توبـه   ها دست مي كردند و مردم به عمامه     عمامه را پهن مي    8 الي   7آنان  
  .شد  مرتبه اين عمل تكرار مي18 يا 17هر روز . بستند كردند و با خدا عهد مي مي

ي   نمود و عالوه بـر تـوده         روز سيد در كلكته مردم را ارشاد مي        20 يا   15مدت  
همينطـور  . شدند هايش حاضر مي ر موعظه  تن از علما و شيوخ د      2000مردم حدود   

شيخ عبدالحي برهانوي همراه سيد روزهاي جمعه و سه شنبه بعـد از نمـاز ظهـر تـا      
  .شدند  نفر مسلمان مي15 الي 10پرداخت، و روزانه  عصر به ارشاد مردم مي
شـان از شـريعت، بـازار     ها و توجه مردم به دين و اطاعت    از تأثيرات اين موعظه   

ترين شهرهاي هنـد و مركـز انگلـيس           در كلكته كه يكي از بزرگ     تجارت شراب   
ها كاسد شد و به سبب كساد بـازار           ها و شرابخانه    بازار مي فروشي  . بود، تعطيل شد  
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و تعطيل شدن بازر شـراب، فروشـندگان از پرداخـت ماليـات بـه حكومـت امتنـاع          
 مختلف با نشاط    زماني كه سيد مردم را به جهاد فرا خواند، مردمِ طبقاتِ          . ورزيدند

شـان را     كشاورزان كـشاورزي  . و حماسه دعوتش را لبيك گفتند و به وي پيوستند         
هايشان را تـرك كردنـد و        هايشان را بستند و مردم خانه       رها كردند، بازرگان مغازه   

غربت در راه خدا را برگزيدند و به پست سرشان هرگز ننگريستند و تا آنجا پـيش           
 هــ در وادي بـاالكوت در سـنگرهاي جهـاد بـه              1246رفتند كه سرانجام در سـال       
هـا پنـاه بردنـد و بـه جهـاد             هـاي كـوه     ي شان نيز به قله      شهادت رسيدند، باقي مانده   

  .خويش ادامه دادند
كـشيد و     هـاي اخيـرش را مـي        اين در حالي بود كه تمدن اسالمي در هند نفس         

ت اسـالمي و    اما هنوز در بـين مـردم غيـر        . حكومت اسالمي در حال فروپاشي بود     
شعور ديني، انابت به سوي خدا و گريختن به سوي او شتاب به سوي داعـي خـدا،    

  .گرفتن زندگي دنيا و گذشتن از جان و مال وجود داشت ناديده
سرانجام جاي پاي انگليس در اين سرزمين محكم شد و سيستم آموزشـي اش              

تمايالت انگلـيس   افكار و   . داد  شان بود، داشت نتايجش را مي       كه بزرگترين سالح  
در بني مردم سرايت نمود و بدون اين كه خود احساس كنند، نظام زندگي و نظام                

هـا    هاي دل   ها در باب دين فرو نشست، شعله        همت. فكري در هند كامالً تغيير كرد     
ها و رقابتِ طبيعـي   ها، خواست خاموش شد، گرماي زندگيِ ديني سرد شد، رغبت     

 پيـشرفت و ابتكـار اسـت، از ديـن و روحانيـت بـه                ترين انگيزه در راستاي     كه مهم 
هاي كوشش در باب دين، علم و آنچـه         سوي زندگي و ماديت برگشت، از انگيزه      

هـا افـزوده      مربوط به روح و قلب است كاسته شد و در عـوض موانـع و بازدارنـده                
مـوج نبـوغ، نـواوري،    . شدند، و اسباب و عوامل ضد دين و معنويت افزايش يافت  

يزهوشي كه تا به حال به سوي علوم مربوط به دين و روح متوجه بـود،  ذكاوت و ت  
  .كردن اسبابِ رفاه و آسايش متوجه شد به سوي علوم مربوط به زندگي و فراهم

با  اين وصف اين دوران در حال اتمام، اندك رمقي داشت و با مرگ دست و     
زكيه، تهـذيبِ   كرد، مرداني كه همچنان به سوي دين، اصالح نفس، ت           پنجه نرم مي  

رغبتي به دنيا و  كردند و يادگاران گذشتگان در بي اخالق و آراستن آن دعوت مي
آنـان همچنـان در   . توجه به  آخرت و اخالص و اتباع سنت بودند، وجـود داشـتند      
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شان را    بين مردم داراي دعوت بودند و مسلمانان ارتباط با آنان و تمسك به سيرت             
دانستند، حتي برخي از فرمانروايـان و         ن خويش مي  از واجباتِ زندگي و حقوقِ دي     

ي خـويش، امـرو آخـرت،     داران و صـاحبان دنيـا، نـسبت بـه حـسن خاتمـه        سرمايه
اصالح قلب و عمارت باطن توجه زيادي داشتند، اما تمام اين موارد در ايـن برهـه        

ي   شـدن بـود؛ زيـرا ريـشه         كشيدن چراغ قبـل از خـاموش        از زمان چيزي شبيه شعله    
دين خكشيده بود، آب زندگي از آن قطع شـده بـود و گردبـادي آتـشين                 درخت  

  .برآن وزيه بود
هاي اصيل در دين و علم بـه سـبب تـأثيرات              متأسفانه در مراكزِ ديني و خاندان     

هاي انگليسي، ترديد و بدگماني سـرايت نمـود، اعتمـاد بـه خـدا،          محيط و آموخته  
شـان را بـه    از ايـن كـه فرزنـدان   پدران . هايش ضعيف شد اعتماد به صفات و وعده    

هاي   تحصيل علوم ديني بفرستند، تن زدند و به آنان علوم مربوط به زندگي و زبان              
غربي را آموختند، آنهم نه به سببِ تحصيل يك علـم و فـن مفيـد و نـافع و يـا بـه                        

رغبتي در دين و فرار از خطـرات آينـده كـه     سبب دفاع از اسالم، بلكه به خاطر بي 
  .هايشان از فقر و ناداري ضايع شوند، اين علوم را آموختند وشهمبادا جگرگ

ايـن دوران روحـي     . به اين شكل اين نسل مبارك منقرض و بساطش جمع شد          
گـري پديـد آمـد و دنيـا      هايش را كشيد و پشت سـرش دوران مـادي   آخرين نفس 

  .چون بازاري شد كه جز خريد و فروش چيزي ديگر در آن نيست
  
كمن ماده و شارفَو  

روايت كرده اند كه كبشه بنت معديكرب برادرش، عمرو بن معديكرب را بـه              
شـده اش مـورد سـرزنش قـرار داد و چنـين               سبب پذيرفتن خونبهاي بـرادرِ كـشت      

  :گفت
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ز يك وجب    بيش ا  كار است، مگر شكم عمرو      عمرو را بگذار كه وي سازش     «

  .»براي خوراك است؟
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ديـد كـه چقـدر بـزرگ و وسـيع شـده               ي انسان قرن بيستم را مي       اگر وي معده  
چيز ديگـري آن را پـر   ] گور[است، زمين را در خود جاي داده است و جز خاكِ       

ي آز و ولع انـسان بـه قـدر بـزرگ شـده       كرد؟ آري، معده  كند، چه تصور مي     نمي
شود و بـه چنـان حـرص و عطـشي دچـار       سير نمي است كه با مقدار اندكي از مال        

شـود، هـر انـسان در وجـود خـويش             شده است كه به سادگي سيراب و قـانع نمـي          
دهد، بر اقشارِ مختلـفِ مـردم         سر مي » هل من مزيد  «جهنمي دارد كه همواره فرياد      
طلبي مسلط شده است؛ گويا جن زده شده انـد، و انـسان    شيطاني از حرص و فزون  

خواهد دنيا را فرو ببلعد و از هـر طريقـي         آزمنده شده است كه مي    چنان حريص و    
 زراندوزي كند، اما هرگز نه نيازهـايش بـرآورده   – چه حالل چه حرام      –كه شده   

علـتِ اساسـي، طبيعـت و سـاختارِ زنـدگيِ           . يابـد   شود و نه به آرامش دست مي        مي
دنيـا بـه    بديهي اسـت كـسي كـه جـز          . مادي كنوني است كه به آخرت باور ندارد       

زندگي ديگري اعتقاد ندارد و اولين و آخرين زنـدگي اش دنيـاي كنـوني اسـت،              
تـرين دسـتاوردش قـرار     ترين هدف و خواسته و نهـايي  اين زندگي را سرمايه، مهم 

انـدازد و فرصـتي را از         ها و منافع آن چيـزي را بـه تعويـق نمـي              دهد و از لذت       مي
از اين جهان ايمان ندارد، بـراي چـه    كسي كه به جهاني ديگر غير       . دهد  دست نمي 
  انداز كند؟ خواهد پس جهاني مي

طرف بن عبد، شاعر جوان دوران جاهلي بـا صـراحت و سـادگي تمـام از ايـن            
  :روحيه اينگونه تعبير نموده است
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تواني مگر را از من دور كني، مرا بگـذار تـا بـا آنچـه دارم بـا مـرگ                اگر نمي «

كنـد، فـردا كـه مـرديم          مقابله نمايم، انسان بزرگوار خود را در زندگي سيراب مي         
  .»خواهي دانست كدام يك از ما تشنه است
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 قـرار گرفتـه    هاي متمدن، جز كساني كه مورد لطف خداوند         مروزه تمام انسان  ا
اشد و به نعمـت ايمـان از اينگونـه نگـرش مـصون مانـده باشـند، چنـين تـصور و                       ب

 برخي شهامت آن را دارنـد كـه آشـكارا از            اي دارند؛ فقط با اين تفاوت كه        نظريه
هـاي   ي خواسـت  آن سخن بگويند و برخي هم داراي زبان بليغي كـه بازگوكننـده           

  .شان باشد، نيستند دروني
ت معاصر است كه جز از ماده و صـاحبان آن از چيـزي ديگـر           علت ديگر ادبيا  

داران، محتكـران و توليدكننـدگان،      گويد؛ ادبياتي كـه در برابـر سـرمايه          خسن نمي 
ي ادبيات گرانقدر نيست، جزئيات زنـدگي   ذليل شده است؛ ذلتي كه هرگز زيبنده   

هـاي    ا بـا قلـم    شـان ر    آورد، القاب و اسـامي      ي تحرير درمي    اينگونه افراد را به رشته    
هـر فـصل از     ... كند و نهايتاً اين كه ستايش و تمجيـد و           عريض و درشت منتشر مي    

شود و بـراي   گري ختم مي  اي مادي يا به قهرماني از قهرمانان مادي         داستان به نتيجه  
كنـد، و   خواننده گاهي آشكارا و گاهي بـه اشـاره مكتـبِ اپيكـوري را تـزيين مـي         

ه و داستانش، تجزيه و تحليلش، جوانـان را بـه دسـت             ادبيات با نثر و نظمش، فلسف     
كنــد و  هــاي زودگــذر ترغيــب مــي هــاي زنــدگي و خوشــگذراني يــافتن بــه لــذت

گري، بـه چيـزي       ي مادي و تقديس رجال مادي       خوانندگان در پايان جز به روحيه     
طبيعـت، بـه كـسي ديگـر      دارِ نازك اي كه جز سرمايه يابند، جامعه  ديگر دست نمي  

پوشـي   نيست و از رذايل اخالقي و تبار پست و اخالقِ نادرستِ آن چشم     ارج قايل   
كند و در عين حـال انـساني كـه هرچنـد داراي اسـتعداد، خالقيـت، اصـالت و                      مي

گيـرد و   مهري قرار مـي  جوهر باشد، اما چون با معيارهاي او منطبق نيست، مورد بي  
گيـرد و     از فقيـر مـي    از طرفي به اشاره و چه بسا اوقات به صراحت حـق حيـات را                

بـديهي اسـت كـه اگـر        . كنـد   چون سگان، ستوران و چهارپايان با وي برخورد مي        
ده، از  اي نشورد، ناگزير خودش را با معيارهـايش تطبيـق مـي           انسان بر چنين جامعه   

اي همواره در حال تغيير اسـت و          طرفي معيارهاي ارزش و ظرافت در چنين جامعه       
اي كه انسان چنان در تنگنا قرار         و زياد است؛ به گونه    ها و مطالباتش متنوع       خواسته
هـاي نادرسـت روي       آوردن مال بـه راه      شود جهت به دست     گيرد كه مجبور مي     مي

هـاي   هـا و غـم      هـا و مـشقات دسـت و پنجـه نـرم كنـد كـه مـصيبت                   آورد و با رنج   
  .شماري به دنبال دارد بي
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 مـشكل را چنـد برابـر        هـا، توليـدگران و سـازندگان،        ي كارخانه   وقفه  رقابت بي 
هـاي   تـرين توليـدات، ماشـين     كرده است، هر صبح در هر شهر سيلي جديد از تازه          

ها، وسايل بهداشتي و آرايشي، ابزار آالت زينتي و  مدل باال، انواع سيگارها، كفش
هاي مدرن سرازير است كه هيچكدام نيـز جـزء ضـروريات و لـوازم اوليـه            دستگاه

شـوند، امـا ديـري        نعتي و احتكار تجاري توليد مـي      نيست و صرفاً جهت منفعت ص     
آينـد و     گذرد كه اين ابزار آالتِ غير ضروري در رديف نيازهاي اوليه درمـي              نمي

  .هركس به آنها دسترسي نداشت گويا از مردگان است
با توجه به اين عوامل و عوامل ديگر، ارزش مال و دنيا در نظر مردم خيلي بـاال             

اي رسيده اسـت كـه         و به درجه   –ذشته چنين نبوده است      در حالي كه درگ    –رفته  
مال . اي از ادوار مدون تاريخ تا آنجا كه ما سراغ داريم، نرسيده است در هيچ دوره

ي بـشري جـاري و سـاري اسـت و             به سانِ روحي شده است كه در كالبـدِ جامعـه          
. رود  مي  يهاي مدني به شمار م      ي مردم در راستاي اعمال و فعاليت        ترين انگيزه   مهم

دارد و سازنده را به سازندگي، پـول اسـت            پول است كه مخترع را به اختراع وامي       
دارد و نماينـده را بـه كانديـدا شـدن،             كه شخص سياسي را به ايراد سخنراني وامي       

خالصه اين كـه تنهـا   . دارد و فرماندهان نظامي را به شورش    مي  عالم را به نوشتن وا    
چنانچـه  . ات زندگي كنـوني قـرار گرفتـه اسـت    محوري است كه مركز تمام حرك 

  :گويد استاد جول، معلم فلسفه و روانشناسي در دانشگاه لندن مي
ي اقتصادي است؛ شكم و جيـب ميـزان           ي حاكم بر عصر كنوني، نظريه       نظريه«

هر حركتي است كه با توجه به ميزان ارتباط آن حركت با جيب و شكم، به همان                  
  .»دهند وجه قرار مياندازه آن حركت را مورد ت
گـرفتن زنـدگي و بـر مبنـاي تأليفـات و مقـاالتي كـه در                   اگر بخواهيد با ناديده   

ها نگاشته شده اسـت، در سرشـت و افكـار عـصر خـويش داوري        زواياي كتابخانه 
هاي فلسفي و مقاالت تحليلي و        كنيد، سخت در اشتباه خواهيد بود؛ زيرا در كتاب        

كنـد در عـصري خيلـي پيـشرفته       سان فكـر مـي    شـود كـه انـ       علمي مطالبي ديده مي   
هـاي    كند؛ عصري كه معيارهـاي اخالقـي در آن حـاكم اسـت، ارزش               زندگي مي 

واالي انساني در آن رواج دارد، ابرهاي فضيلت و بزرگواري بـرآن سـايه افكنـده                
اما واقعيت چيزي ديگـر اسـت؛ زيـرا    . چرخد  است و روح علم و ديانت در آن مي        



    

 

    
  

 

 

        ��348   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

 –كننـد      كـه اغلـب نويـسندگان در آن زنـدگي مـي            –م خيال   ها در عال    اين كتاب 
نوشته شده اسـت؛ آخـر نويـسندگان همـواره داراي عـالمي خيـالي هـستند كـه از            

گيرد و آنان همواره آن عالم خيالي را توصـيفل         شان شكل مي    تصورات و خياالت  
  .كنند مي

يد و بـا مـردم   ها، با زندگي در ارتباط باش اما اگر از نزديك، نه از البالي كتاب   
شان در خانه و قطار، باغ و بـستان و در             نشست و برخاست داشته باشيد و به سخنان       

ي   سفر و حضر گوش داده باشيد، متوجه خواهيد شد كه سـخن مجـالس و مـشغله                
ها و آغاز و فرجامِ هر موضوع و مركزي كه زندگي به گردن               ها، خواست دل    زبان
  .چرخد، پول است آن مي

انديـشد،    قيري را كه جز لبـاس و طعـام بـه چيـزي ديگـر نمـي                شاعري عرب، ف  
  :گويد كند و مي سرزنش مي

ــه    ــاه وهم ــعلوكاً من ــا اهللا ص   لح
  من العيش أن يلق لبوساً ومطعها     

  
  .»!خدا لعنت كند مسكيني را كه آرزويش در نزدگي فقط لباس و غذاست«

شاهده آورد و تمدن كنـوني را مـ         چگونه بود اگر اين شاعر سر از خاك درمي        
داران و مـستمندان،     هـا و اشـراف، سـرمايه        كرد؟ فيلسوفان و سياستمداران، نابغه      مي

گـذرد، هرچنـد هـم بـه          همه و همه در پي هدفي هستند كه از لباس و غذا فرا نمي             
امـان در راه   شود؛ گويي زندگي پيكاري است بـي  ها و القاب مختلف ياد مي    شكل

  .خوراك و پوشاك
  

  معهفروريختن اخالق و جا
ي اسالمي  شرق اسالمي را بيگانگان در حالي مورد تجاوز قرار دادند كه جامعه

شرق در اخالق و امور اجتماعي دچار انحطاط شديد شده بود، امراض اخالقـي و               
ترين عامل در فروپاشـي كـشورهاي         اجتماعي دامنگيرش شده بود، اين پديده مهم      

  .شد هاي شرقي محسوب مي اسالمي و شكست ملت
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هـايش هنـوز بـه        ي اسالمي در شرق با تمـام كاسـتي           با اين وصف نيز جامعه     اما
هاي برتر اجتماعي كه نظيرش در جوامـع          برخي از اصول واالي اخالقي و ويژگي      

هنرِ اخالق در نـزد شـرقيان چنـان پختـه و كامـل              . شود، پايبند بود    ديگر يافت نمي  
بـود كـه مغزهـاي كنـوني     اي از ظرافت، دقت و لطافت رسيده      شده بود و به درجه    
شـان هـم خطـور        كنند و غربيان جز در شعر و ادبيات به خيـال            تصورش را هم نمي   

  .كند نمي
بسا اوقات انسان داستاني از استحكام روابط اجتماعي و روابط بين افـراد يـك               

هاي متمـادي بـه دور از هـر نـوع مـصلحت و                خانواده و استمرار اين روابط تا قرن      
هـاي كنـوني هرگـز قابـل تـصور            شنود كه براي نسل     ند يا مي  خوا  منفعت مادي مي  

نيست؛ همچون شـفقتِ پـدران بـر فرزنـدان، احـسان فرزنـدان بـه پـدران، احتـرام                    
كوچكان نسبت به بزرگان و شفقتِ بزرگان بر كوچكان، عفت و پاكدامني زنـان،         

د داري خدمتگزاران، پايداري جوانان بـر اخـالق نيكـو، برخـور             وفاي زنان، امتنت  
اشراف با يكديگر، محافظتِ اخالق و عادات خودب، رعايـت پوشـش، شـعاير و               

  .برخورد اسالمي، ايثار و خيرخواهي نسبت به دوستان
محبت فرزندان با پدران و نيكي به آنان و تالش در اداي حقوق آنان به دوران                

 و  شان با حفظ ارتباط با دوستان پدر        شد، بلكه بعد از مرگ      شان خالصه نمي    حيات
يافت؛  ي آنان، اين محبت و احسان استمرار مي مادر و ادن هدايا به اوالد و خانواده 

.#@«:  فرموده بـود   �خدا  زيرا پيامبر    1 ���3 1 ����2!q 2 ��53��q 1 4��D2 2 1 P�E���1 A . P�j2!2 3 T$q A "���2!1 1 8�	��2 3 2 @2!3 
��'�<2 q 2 A «)1(.  
  .» با دوستان وي استبهترين نيكي به پدر بعد از مرگش، ارتباط برقراركردن«

2!��2%«: �با توجه به اين حديث رسول خـدا     3 z����$2 A 2 2 m8���'�2 1 1 تـو بـا آنچـه     «)2(»12
شـان از پـدران بـه حـد از            احسان بـه فرزنـدان و اطاعـت       . »داري مال پدرت هستي   

ي پـدران     خودگذشتگي و جان نثاري رسيده بود، محبت خالـصانه و خيرخواهانـه           
 المثل بود، پدر و مادر جهت تربيت، اصـالح و تعلـيم          شان ضرب   نسبت به فرزندان  

                                           
  .�روايت مسلم از طريق ابن عمر  -)1(
  .روايت ابوداوود از طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده به صورت مرفوع -)2(
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هـا، تمـايالت، راحـت و لـذت مـادري و پـدري را فـدا                   شان تمام خواسته    فرزندان
سواد در اين مـسير، ظلـم معلمـان و ضـررهاي              كردند، حتي پدران و مادران بي       مي

طر رشد  كردند و به خا     ي آنان بر بدن فرزندان را حياناً تحمل مي          واردشده از ناحيه  
شـدند، تـا آنجـا كــه     شـان هـر نـوع سـختي و رنــج را تمحـل مـي       و نبـوغ فرزنـدان  

هاي شريف و طبقات متوسط و پايين بر اين نكته اتفاق نظر داشتند و كسي              خاندان
  .دانستند كرد، او را پست و فرومايه مي كه برخالف اين عمل مي

در مورد خدمت به    تنبيه و وصيت هارون الرشيد به دو فرزندش، امين و مأمون            
  .استادشان، كسائي، در تاريخ مشهور است

كننـد و بيـانگر طبيعـت         يكي از موارد عجيبي كه در اين موضـوع روايـت مـي            
شرقي در اين زمينه است اين كـه تـاج الـدين آلـدز، فرمـانرواي افغانـستان بعـد از            

سـپارد، معلـم پـسر را چنـان كتـك             شهاب الدين غوري، فرزندش را به معلمي مي       
كند، به معلم     چون تاج الدين از اين موضوع اطالع حاصل مي        . ميرد  زند كه مي    مي

توانم   ي مادر پسر نمي     از ناحيه : گويد  دهد تا فرار كند و به وي چنين مي          دستور مي 
  .امنيت تو را تضمين كنم، امكان دارد باعث رنجش تو شود

ي  زنــدهي اســالمي براســاس تعــاليم ار ي كوچــك و بــزرگ در جامعــه رابطــه
3��«: شريعت بود 2 ��3 2 �L��<3 32 2 �����D22 1 2 ��	�<$3 1 3 2 2 tL. 2 ����5&21 1 2 0���,2 32 2 �./�1«)1(.  

هركس بر كوچك ما رحم نكند و هركس حق بزرگ را رعايت نكند، از ما               «
  .»نيست

هاي تمدن شـرق، يكنـواختي در زنـدگي و محافظـت از يـك                 يكي از ويژگي  
كرد و يـا در شـكل و قـالبي            ا شروع مي  هركس كاري ر  . رنگ و يك شكل است    

داد، اگر  شد، به همان نحو تا پايان آن را ادامه مي خاص در برابر ديگران نمايان مي
كرد و يا اين كه با كسي بـه روش            عادتي يا هيأت خاصي از پوشش را انتخاب مي        

ماند، بدون اين     قدم مي    ثابت كرد، تا آخرين لحظات عمر برآن       خاصي برخورد مي  
  .هاي جسمي، برآن اثر گذارد ها، تغييرات جوي و بيماري ها، مصلحت  رويدادكه

                                           
  .بوداوود از طريق عبداهللا بن عمرروايت ا -)1(
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ها، معيار شرف و احترام، داشتن ثـروت زيـاد نبـود،              در زندگي قبايل و خاندان    
در يك خاندان، سطح مالي اختالف فاحشي داشت؛ اعضاي يك قبيله يا طايفه از              

يكـي بـسيار ثروتمنـد بـود و     لحاظ ثروت و مقام بسيار باهم تفـاوت داشـتند؛ مـثالً         
توانـست بـين آنـان تفـاوت قايـل شـود و        نهايت بينوا بود؛ اما كسي نمي   ديگري بي 

هـا و   هـا، خانـدان   در خانواده . برخي را به سبب تفاوتِ اقتصادي بر ديگران باال برد         
هرگاه كسي از جانب فردي بوي تبعـيض و   . رسومات، چنين چيزي وجود نداشت    

شـوريد،   كرد، چون شيرِ خروشان مي    تحقيرآميز را حس مي   تفاوت و يا برخوردي     
يافت، همگي  و يا اگر مهماني از صاحب خانه و ميزبان به چنين واكنشي دست مي            

كردنـد، آنـان      ي خود را با ميزبان قطع مي        كشيدند و رابطه    از آن ضيافت دست مي    
  .ي خويش يك دست بودند در كنار برادر مظلوم و ستمديده

باليد،  ه از يك قبيله با جرأت تمام در حالي كه به وجود خويش مي  فقيرِ درماند 
شد و به سبب فقر خويش احساس هـيچ نـوع             با ثروتمندان همان قبيله رو به رو مي       

نمود؛ از سوي ديگر ثروتمند و حتي حـاكم، فقيـر مزبـور را        ضعف و حقارتي نمي   
 و فـضيلت ذاتـي   دادند و جايگاهي كه مناسب با شرف، نـسب    مورد اكرام قرار مي   

ي درهم ريخته، بحران عارضـي اقتـصادي          اش بود؛ قطع نظر از ظاهر ژوليده، قيافه       
آاليش، رويشگاه پاك، دين متين و علم وافرش  ي بي كه بر اصالت بزرگ، ذخيره

داشتن تنگدسـتي و تنگـي    سايه افكنده بود، برايش قايل بودند، فقير نيز در پناه نگه       
گرفـت و   كرد و صبر و پايداري در پيش مـي      الش مي معيشت خويش فوق العاده ت    

انـسانِ آزاده   . شـد   حتي از اين كه كسي متوجه وضـعيت وي بـشود، ناراحـت مـي              
شـد    وجدانش چون دين و ناموسش عزيز و محترم بود؛ به هيچ قيمتي فروخته نمي             

افرادي بودند كه با گفتن يك دروغ و  . گرفت  و هرگز در معرض فروش قرار نمي      
توانستند خود را از مرگ حتمي نجات دهند، اما مرگ سـرخ را               زيي مي خيانتي ج 
كردند، تاريخ هند در اين مورد مطالب دلپـذيري       گزيدند و چنين حركتي نيم      برمي

را نقل كرده است كه قطعاً امثالش در تاريخ تمـام كـشورهاي اسـالمي بـه كثـرت        
  :وجود دارد

كت در شـورش عليـه       م بـه جـرم شـر       187شيخ رضي الـدين بـدواني در سـال          
هــاي انگلـيس كــه حــاكم آن   حكومـت انگلــيس بازداشـت و در يكــي از دادگـاه   
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حاكم مزبور از طريقِ دوستانِ شيخ به وي اشاره نمود          . شاگردش بود، محاكمه شد   
اما شيخ خودداري كرد    . شود  كه اكر شيخ اتهمان مرود نظر را انكار كند، آزاد مي          

تـوانم ايـن     ام، چگونه مي    يس شركت كرده  من در شورش عليه انگل    : و چنين گفت  
واقعيت را انكار كنم، سرانجام حاكم نـاگزير حكـم اعـدام شـيخ را صـادر نمـود،                 

روي سكوي اعدام بردند، حاكم گريست و      هنگامي كه شيخ را براي اجراي حكم      
اگر اكنون هم ادعا كني كه اتهام من كذب و دروغ بوده اسـت، مـن بـراي     : گفت

خـواهي    آيـا مـي   : استاد خشمگين شـد و گفـت      . كنم  تالش مي ات    نجات و آزادي  
ام و هم اعمالم از  علمم را با گفتن دروغ، محو كنم؟ در اين صورت هم زيان ديده

خواهد انجام    تان مي   آري، من در شورش شركت داشتم، هرچه دل       . بين رفته است  
  .دهيد، وي سرانجام اعدام شد

شان منحـصر بـه چيـزي نبـود كـه             شان در كردار و معتقدات      صداقت و اعتراف  
شد، بلكه در برابرِ امت و ملت نيز صداقت داشـتند، آنـان از         مربوط به خودشان مي   

تعصبات نژادي، قومي و ملي كه امروز ترويج يافتـه اسـت، كـامالً بـه دور بودنـد،              
دانـستند    آنان شهادت دروغ را به نفع امت، ملت و وطين رذيلت و گناه بزرگ مي              

د كه احكام شـرع، فـرد، امـت، امـور شخـصي و مـسايل اجتمـاعي را             و باور داشتن  
  :شود و همواره بر اين آيه متمسك بودند شامل مي

� * $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθä. tÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ u !#y‰ pκ à− ¬! öθs9 uρ #’ n?tã öΝ ä3Å¡à5Ρr& 

Íρr& È øy‰ Ï9≡uθø9 $# tÎ/ t� ø% F{ $# uρ 4 βÎ) ï∅ä3tƒ $†‹ ÏΨ xî ÷ρr& # Z��É) sù ª!$$sù 4’ n<÷ρr& $yϑ Íκ Í5 ( Ÿξsù (#θãèÎ7 −Fs? #“ uθoλù; $# 

βr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 βÎ) uρ (# ÿ…âθù= s? ÷ρr& (#θàÊÌ� ÷èè? ¨βÎ* sù ©! $# tβ% x. $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? # Z��Î6yz ∩⊇⊂∈∪� ]d��/�� :

X[p[.  
ي خـدا گـواه     بـرا ] و[بـه عـدل و داد اسـتوار         ! اي كساني كه ايمان آورده ايد     «

به زيان خودتا يـا پـدر و مـادر و خويـشاوندان بـوده           ] تان  شهادت[باشيد، و هرچند    
رغبت به  [دارا يا نادار باشد     ] شود  كسي كه به زيان او شهادت داده مي       [اگر  . باشند

] در هرحـال  [كه  ] دارا يا شفقت به نادار شما را از اداي شهادت حق منصرف نكند            
] از حـق [پـس از هـوا و هـوس پيـروي نكينـد كـه       . ر استت خداوند به آنان مهربان  
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روي بگردانيد، خداونـد    ] از آن [بپيچانيد يا   ] از اداي شهادت  [و اگر زبان    . بگذريد
  .»كنيد آگاه است به آنچه مي

�Ÿωuρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì�ôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’ n?tã �ωr& (#θä9Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü> t�ø% r& 3“ uθø) −G= Ï9 ( 
(#θà)̈? $# uρ ©!$#� ]J8����� :�[.  

دشمني قومي شما را برآن ندارد كه دادگري نكنيد، دادگري كنيد كه آن به               «
  »تر است پرهيزگاري نزديك

�# sŒ Î)uρ Ο çFôϑ s3ym t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3øtrB ÉΑô‰ yèø9 $$Î/� ]d��/�� :p�[.  

نـه داوري  و هنگامي كـه در ميـان مـردم بـه داوري نشـستيد، ايـن كـه دادگرا               «
  .»كنيد

�# sŒ Î)uρ óΟ çFù= è% (#θä9Ï‰ ôã$$sù öθs9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1 ö�è%� ]H�	�F� :Xpn.[  

و هنگامي كه سخني در كار داوري يا شهادت گفتيد دادگري كيند، هرچنـد      «
  .»محكوم عليه از خويشاوندان باشد
مورد باري اختالفي بين مسلمانان و هندوها در        : كنند  چنانچه بزرگان ما نقل مي    

هنـدوها ادعـا   . ي كاندهله از توابع مظفرنگر در هند به وقوع پيوست     زميني در قريه  
داشتند كه اين زمين مربوط به معبد آنهاست و مسلمانان مدعي بودند كه مربوط به 

جهت حل و فصل قضيه به دادگـاهي كـه حـاكمش انگلـيس بـود                . مسجد آنهاس 
. اي دسـت نيافـت    نمود، اما به نتيجـه    رفتند، حاكم، قضيه و داليل طرفين را استماع       

آيا در اين قريه مسلماني را سراغ داريد كه صداقت و : حاكم از هندوها سؤال كرد
: امانتش مورد اعتماد باشد و طبق نظر وي حكم صادر نمـايم؟ آنهـا جـواب دادنـد         
آري، اسم يكي از علما و نيكان مسلمان را ذكر كردند، قاضي فردي را دنبال عالم 

 نظر فرستاد، تا در دادگاه حاضر شود، هنگامي كه قاصد پيام قاضي را به وي             مورد
  .ي انگليسي نگاه نكنم من سوگند ياد كرده ام كه به چهره: داد، او گفت

اشـكالي  : قاصد قاضي برگشت و موضوع را بـه وي اطـالع داد، قاضـي گفـت               
  .ندارد فقط حاضر شود و نظرش را بيان كند، كافي است

 به دادگاه آمد و در حالي كه صورتش را از حاكم برگردانيده بود،      عالم مزبور 
  .در اين قضيه، حق با هندوهاست و زمين از آن آنهاست: گفت
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قاضي نيز طبق نظر وي فيصله كرد و در اين قضيه مسلمانان متضرر شـدند، امـا                 
از طرفي اين قضيه بر هندوها تأثيرات عميقي بر جاي گذاشت و گروهـي از آنـان                 

دانستند  اي مقدس از جانب خدا مي        اسالم گرويدند، مردم علم را امانت و عاريه        به
شـان را در خـدمت        فروختنـد، هرگـز علـم       و چون ساير كاالها آن را در بازار نمي        

دادند و هيچگاه راضي نبودند كـه حكـام ظـالم و     گناهكاران و متجاوزان قرار نمي 
  .ع خويش كار گيرندهاي غير اسالمي از علم آنان به نف يا حكومت

يكي از مواردي كه افراد مرد اعتماد براي مـا حكايـت كـرده انـد و در تـاريخ                
در شـهر  )  هــ 1234م (شيخ عبدالرحمين رامپوري : خوانده ايم، ماجراي ذيل است  

نمـود و     رامپو در برابر حقوقي خيلي ناچيز كه از طرف امارت اسالمي دريافت مي            
تعليم بود، حاكم انگليس مستر هاكنس بـا حقـوقي           روپيه نبود، مشغول     10بيش از   

ايـن  . ي بريلي بـه وي پيـشنهاد تـدريس داد     روپيه در دانشكده250خيلي باال يعني  
ي افزايش حقوق بعـد از    جنبه بود و در ضمن وعده 50مبلغ در آن زمان مساوي با       

  .دگذشت مدتي از كارش را هم به وي دا
 10من اكنون :  عذرخواهي نمود و گفتشيخ از پذيرفتن پيشنهاد مستر هاكنس

كنم و اگر پيشنهاد شما را بپذيريم از حقوقِ كنوني خـويش نيـز                روپيه دريافت مي  
  .محروم خواهم شد

عجيب است من چندين برابر حقوقت را       : حاكم انگليسي تعجب نمود و گفت     
 كني و به حقوق نـاچيز خـودت اكتفـا           دهم، تو از اين مبلغ صرف نظر مي         به تو مي  

  كني؟ مي
شيخ عذرخواهي و اظهار تعلل نمود، مبني بر اين كه در منزلش درخت سدري 

ي آن عالقمند است و اگر پيـشنهاد حـاكم را بپـذيرد و در                 دارد كه شديداً به ميوه    
  .شود بريلي اقامت گزيند از اين نعمت محروم مي

ي درختـت     مـن متكفـل ميـوه     : حاكم انگليس متوجه منظور شيخ نشد و گفـت        
شيخ براي بار سوم عذر آورد مبني بـر         . تم كه از رامپور به بريلي برايت بفرستم       هس

گيرنـد،   آيند و از او علم فرا مي اين كه شاگرداني دارد كه در اين شهر نزد وي مي 
  .شود اگر پيشنهاد حاكم را بپذيرد درس آنان تعطيل مي
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را در بريلـي    ي درس آنـان       من ترتيب ادامه  : حاكم انگليسي نااميد نشد و گفت     
  .هايشان به تعويق نيافتد دهم كه درس مي

فـرداي قيامـت    : اينجا بـود كـه شـيخ آخـرين تيـرش را بـه هـدف زد و گفـت                   
پروردگارم را چه پاسخ دهم، اگر از من سؤال نمايد كـه چگونـه در برابـر علمـت         

  اجرت گرفتي؟
ي عـالم مـسلمان پـي     حاكم انگليسي مبهوت شد و خود را باخت و بـه روحيـه           

  . روپيه سپري نمود10برد، سرانجام شيخ خويش را با همان 
ي واال و قلب بـزرگ را كـه حاضـر نيـست علـم چـون كـااليي بـه                  اين روحيه 

دهد تا عقيده و كرامتش با مال و          معرض فروش گذاشته شود و غيرتش اجازه نمي       
 منفعت مبادله شود، با پستي و فرومايگي امروز اهل علم و دانش و صنعت مقايـسه               
كن كه چگونه بسياري از آنان علم، عقل و دستاوردهاي خويش را چون كـااليي               

گذارند تا با بيع مزايده به هركس كـه آن را گـران    در بازارها به معرض فروش مي     
بخرد، بفروشند و در اين معامله عقيـده و هـدف و نتيجـه برايـشان اهميـت نـدارد،               

  .ردازدپ آنچه برايشان مهم است پولي است كه مشتري مي
يـابيم، اسـتادي       دست مي  آور  آور و گريه    هرروز در اين زمينه به خبرهاي خنده      

كه ديروز در يك مركز اسالمي مشغول تدريس تاريخ و علوم اسالمي بوده است، 
اي بيشتر به وي از آنچه تـا بـه            ي كاتوليكي با پرداخت شهريه      امروز فالن دانشكده  
فالن آقا كه سـابقاًَ در بخـش   . كشانده است نموده، وي را به آنجا        حال دريافت مي  

آموزش و پرورش مشغول بـوده و جـواني روشـن، عـالم و عالقمنـد بـه تحقيـق و                    
 هـايي بـوده، ناگهـان خبـر     پژوهش بوده و در مجالت زنده داراي مقاالت و بحـث  

ي صدا و سيما يا دفتر هواپيمايي استخدام شـده اسـت، سـؤال      رسد كه در اداره     مي
ده است فالني را كه اينگونه مسير زندي اش را عوض كرده است؟          كنيم چه ش    مي

فـالن محقـق و     . گيـرد    روپيـه بيـشتر مـي      10دهند كه وي در شـغل جديـد           خبر مي 
ــه  ــه مقال ــشگر ك ــه پژوه ــرف     اي در زمين ــود و از ط ــته ب ــالمي نوش ــصوف اس ي ت

 و وران مورد تقدير قرار گرفته بود، اكنون در وزارت خارجه استخدام شده           انديشه
هاي اروپايي شده است، آنهم صرفاً بـه سـبب دريافـت چنـد      مترجم يكي از دولت 

  .درهم اضافه از كارمزد سابقش
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آيا جز اين است كه پول همه چيز شده است؟ و پول اسـت كـه در تمـام ابعـاد       
  زندگي نقش دارد و بر روح و رواني مردمان حاكم گشته است؟

ي مـشهور عباسـي از ابـن          خليفـه در تاريخ اسـالمي خوانـده ايـم كـه منـصور،             
ي دوات را بـه وي بدهـد كـه مطلبـي         طاووس در مجلس خود خواسـت تـا شيـشه         

خليفه از وي علت امتناع و عـدم        . ابن طاووس از دادن دوات امتناع ورزيد      . بنوسيد
ترسيدم مبادا گناهي را ثبت كنـي و در         : او پاسخ داد  . امتثال دستور خليفه را پرسيد    

  .شوم و مددكارت در اثم و عدوان باشمنتيجه شريك جرمت 
  :كردند آنان تا اين حد به اين آيات عمل مي

�(#θçΡuρ$yès? uρ ’ n?tã Îh� É9 ø9$# 3“ uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’ n?tã ÉΟøOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $#uρ� ]J8����� :

n[.  
  .»به نيكي و تقوا همكاري كنيد و در گناه و تجاوز همكاري نكنيد«

هـايي كـه مـورد       هاي قضايي در نظـام      شان از پذيرفتن مقام     ورزيدن  متناعموارد ا 
هـاي    شان نبود به قدري زياد است كه بـه حـد تـواتر رسـيده و در تمـام دوره                     قبول

  .نخستين زندگي اسالم نمايان است
گيـري   اين نوع احتياط و اجتناب از همكاري در گناه و تجاوز و اين نوع كناره  

ترين مساعدت در راستاي  هاي نادرست و نپذيرفتن كوچك از مشاركت در نظامي
شـود و     اهدافي كه با مصالح امت اسالمي سازگار نيست و يا به زيان امت تمام مي              

يا در آن خدعه و نيرنگ عليه امت نهفته است را مقايـسه كنيـد بـا ذكـاوت، زبـان           
 اختيارشان گويا كه در راستاي اهداف و مصالح بيگانگان در رسا و زبان چرب، قلم

  .قرار گرفته است
ها و مجالتي را عهده دارند  جواناني مسلمان و نويسندگاني ماهر تحرير روزنامه

شـان در كـشورهاي اسـالمي و اثـر            هاي اجنبـي جهـت نـشر تبليغـات          كه حكومت 
ــا اســتفاده از    گذاشــتن بــر روحيــه و تفكــر مــسلمانان و تحريــف حقــايق، آنهــم ب

  .دهند شار ميهاي خود مسلمانان انت تونايي
هاي اصيل و خالص اند و        اي از فاضالن هستند كه از لحاظِ نسب از عرب           دسته

هــايي نــسبت دارنــد كــه در عظمــت، اخــالص و اســالم ريــشه دارنــد،  بــه خانــدان
هـايي كـه در اسـامي         شان در راه حق و نابودي باطل پيكار كرده اند، نـسبت             پدران
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شان كه سرشار     است با شكوه از پدران    اين فاضالن است براي ما يادآورد تاريخي        
شـان سـرايت      ي  از شاهكارهاست، عزيزاني كه خون ايـن پـدران در رگ و ريـشه             

ي اين فاضالن نمايان است، اما ايـن عزيـز         كرده و اكنون آثار آن در سيما و چهره        
هاي اجنبي مشغول خدمت هستند و به زبـان فـصيح مـضري               ان امروز در حكومت   

هـاي مـسلمان در       ي كه قـرآن بـه آنـازل شـده اسـت و پيـك              گويند؛ زبان   سخن مي 
نمودنـد    گفتند و رسالت اسالم را ادا مي        محافل شاهان ايران و روم به آن سخن مي        

شـوران    انداختند، زباني كه فرماندهان و سـلح        و در دل  دشمن وحشت و رعب مي        
ايـن زبـان    آري، بـا    . نمودنـد   هاي جهاد را ايراد مي      ها و خطبه    مسلمان با آن حماسه   

زيبـد و بـا       پرافتخار كه جز دالوري و شجاعت اسالمي براي بيان چيزي ديگر نمي           
اين واژگان رسا و دلكش كه جز براي بيان حق و جهـاد رد جـايي ديگـر شايـسته                   

ي خويش قرار  هاي اجنبي كه مسلمانان را بازيچه       نيست، اينها دارند براي حكومت    
كر و اقتصادشان ضربه وارد نمودهانـد و چـه          داده اند و سياست، استقالل، ايمان، ف      

  .كنند كارهاي ديگر كه نكرده اند تبليغات مي
: گوينـد   هاي اجنبي مـي     ي حكومت   بارها از چنين افرادي شنيده ايم كه در باره        

هاي قابل تقديري را انجام   آنها در راه مصالح عربيت و اسالم و ترقي آن دو تالش           
 جهاني كه تاريكي مطلق برآن حاكم است، نور  در«: ها  اين نوع حكومت  . دهند  مي

هـاي قابـل      بارها شنيده ايم كه خدمات مهم و همكـاري        . آزادي و آزادگي هستند   
هاي بريتانيايي در جهت نهـضت كـشورهاي عربـي، وحـدت افكـار و               توجه رسانه 

نمـودن   فرهنگ آنان، تحكيم روابط متقابل، نشر فرهنـگ عربـي و اسـالمي، آگـاه           
رساني به جهان عـرب       اريخ با عظمت و تمدن شكوهمندشان و اطالع       مسلمانان از ت  

از جريانــات و رويــدادهاي موجــود بــا صــداقت و خلــوص تقــدير و بزرگداشــت 
هـا   خوانيم كه اين افراد باور اين حكومت شنويم يا مي   و بسا اوقات مي   . )1(»كنند  مي

مومي، صـلح  را نسبت به دموكراسي صحيح و تالش آنان را در راه تحقق امنيت ع     
هــاي مستــضعف و كــشورهاي محكــوم بــه شكــست، تأييــد  جهــاني، آزادي ملــت

                                           
  .جمالت داخل پرانتز عيناً نقل شده است -)1(
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طلبـي    سـتيزي و حـق      كنند و به اين كه نان پرچمـدار عـدالت و مـساوات، ظلـم                مي
  ...هستند، كامالً باور دارند و

دانند كـه چنـين    هايشان همسويي ندارد و مي واقعاً اگر وجدان اين افراد با گفته     
شان استعمال شده اسـت و صـرفاً در جهـت منـافع ماديـشان                 وضعكلماتي در غير م   

 انساني، اي واي كه كاالهاي گرانبها چه ارزان         بوده است، پس اي واي بر شرافت      
شده اند، اي واي كه واژگان سرشار از مفاهيم چه زود از دسـت رفتنـد و اي واي                

  !بختي زبان عرب و مردمان عرب؟ بر نگون
و اعتماد و از روي درك و فهم اظهار شدهاست پس ايـن  و اگر واقعاً با اعتقاد   

چه جهالتي است نسبت به حقايق و اين چه انكاري است نسبت به مشاهدات عيني               
  ها به آن دچار شده اند؟ و اين چه مسخي است كه قلب

نگـاري مـشاهده    بسا اوقـات اديـب يـا روزنامـه    . گويي است امروز عصر تناقض  
هرمانان جهاد اسـالمي يـا يكـي از مجـددان اسـامي             شود كه در مورد يكي از ق        مي

هايش نخـشكيده اسـت كـه بـا           نويسد، اما هنوز جوهر نوشته      موضوعي حماسي مي  
پـردازد و يـا بـه خـاطر           همان قلم به تقدير و ستايش يكي از خائنان به اين امت مي            

ــه تأييــد مــوردي از عملكردهــاي اجانــب روي    ــافع مــادي ب مــصالح سياســي و من
  .داند  اين عملش را نيز تناقض نميآورد، و مي

شاعر مزبور از دادن . يكي از پادشاهان عرب اسبي از يك شاعر عربي خواست
گزافـي پرداخـت شـود و چنـين      اسب خودداري ورزيد، هرچند كه در مقابل پـول       

  :گفت
t��( K�9�C @# ��	��� %��!  

) 0����������U� �����������5
 )$ G����������	
A A  
  

 است گرانبها كـه نـه عاريـه داده     گوهريسكاباز لعن و نفرين به دور باش،  «
  .»شود و نه فروختني است مي

ــت     ــدمت حكوم ــه در خ ــراد ك ــه اف ــدان اينگون ــا وج ــا   گوي ــه و ي ــاي بيگان ه
ي مـسلمانان حاكمنـد، درآمـده انـد و از      هـاي ملـي و ظـالم كـه برگـرده        حكومت
شـان راضـي اسـت ون     كننـد كـه نـه وجـدان     هاي آنها موضوعاتي منتشر مـي    رسانه
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نويـسند و   كند و در برابر دريافت كارمزد ماهيانه كتاب مي  را تأييد مي  شان آن   علم
كنند، گويا وجدان اين افراد از اسب آن شاعر جاهلي به مراتب              نگاري مي   روزنامه
شـود،    شود و به عاريه داده مي       تر است كه وجدان اينها فروخته مي        تر و ارزان    پست

  .شد ده ميشد و نه عاريه دا آما آن اسب نه فروخته مي
ها بر بنياني غيـر مـادي اسـتوار بـود؛ بنيـاني       ها و وابستگي در شرق اغلب ارتباط  

عقلي، يا روحي و يـا وجـداني كـه خودخـواهي و خودپرسـتي در ايـن ارتباطـات            
تـوان    آمـد كـه نمـي       هايي پديد مي    به همين دليل ارتباط و وابستگي     . جايي نداشت 

دار بود؛ به عنوان  اين روابط سخت ريشه. آنها را مادي يا منفعت طلبي، تحليل كرد
مثال ارتباط شاگرد و اخالصش نسبت به استاد چنان بود كه امروز ارتباط فرزند با               

متوفـاي  (خبر وفات استاد مـشهور، عالمـه نظـام الـدين لكهنـوي         . پدر چنين نيست  
حـالي حاضـر در مـدارس هنـد و          ي درسي مدون كـه در         صاحب برنامه )  هـ 1161
 به شـاگردش،    هنگامي كه خبر درگذشت او    . شود انتشار يافت     اجرا مي  )1(خراسان

آبادي رسيد، از ثروت شدت غم و اندوه در جا وفات نمود  سيد كمال الدين عظيم 
. آبادي از شدت گريه بينـايي اش را از دسـت داد      و شاگرد ديگرش، ظريف عظيم    

  .)2(ه استمدتي نگذشت كه معلوم شد، انتشار خبر وفات استاد نادرست بود
شايد ذهنيت معاصر وجـود چنـين روايتـي را نپـذيرد؛ امـا كـي كـه از طبيعـت                     

ي عميق شاگرد با استاد و محبت آن اطالع دارد، چنـين روايتـي را        شرقيان و رابطه  
  .پندارد داند و نه دروغ مي نه عجيب مي

 دانند كه چهار قـرن قبـل از مـسيح در    ي اخالق مي افراد آگاه به تاريخ و فلسفه 
ي نوزدهم ميالدي داراي طرفداران و هـوادارني          اروپا مكتبي پديد آمد كه تا سده      

اين مكتب با اعتقاد به لذت جـسمي،        . ي بزرگ و دانشمندان اخالق بود       از فالسفه 

                                           
ي درسي اكنون در هند و پاكستان، بلوچستان ايان و در برخي از مدارس ديني  اين برنامه -)1(

ي درسي نظامي به ايشان  اهل سنت خراسان همچنان مورد توجه و عملي است و برنامه
  .منسوب است

  .6، ج  الخواطر-,نزسني، عبدالحي، الح: رك -)2(
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نمـود تـا      دانست و به پيروانش تأكيد مي       آن را ميزان اخالق و معيار تمام اعمال مي        
  .لذت و بهره را از زندگي دنيا ببرندها را غنيمت شمارند و حد اكثر  فرصت

ي نخست؛ لذت طلبان، معتقد       دسته: پيروان اين مكتب به دو دسته تقسيم شدند       
هايش هيچ مانعي وجود نداشته باشـد تـا انـسان            بودند كه بايد بين انسان و خواست      

سـعادت يعنـي   : گفتنـد   مـي . هاي مورد نظرش برسد     ها و لذت    بتواند به تمام شهوت   
  .ها، برآوردن نيازهاي نفس و رسيدن به لذت و خوشي تاشباع شهو
آنها معتقد بودند كه رسيدن به منفعتي كه سـبب      . ي دوم؛ نفع طلبان بودند      دسته

به همين دليـل از نظـر       . ي ماست   ي زيادي از بشر بشود، وظيفه       لذت و خوشي توده   
هـا    انساننمودن منافع و خوشي       آنان اخلقا تنها زماني ارزش داشت كه سبب فراهم        

نمـودن شـادي و لـذت بـراي           پنداشتند كه سعادت يعني فراهم      باشد، آنها چنين مي   
  .بشريت و زدودن رنج و درد از آنان

ي لــذت و آســايش را كــامالً در  ي محتــرم روح مــادي و روح شــيفته خواننـده 
ترين آن    ترين دسته تا مترقي     هاي اين مكتب اعم از پست       پيكر، تمايالت و گرايش   

كند، اين روحيه با طبيعـت شـرق و اديـان آسـماني آن كـامالً تفـاوت                    ميمشاهده  
اين گرايش مـادي در فلـسفه، اخـالق، ادبيـات و تمـدن غـرب عميقـاً تـأثير                    . دارد

  .گذاشته و همواره بر زندگي غربي و معاشرت آن حاكم بوده است
گذشته از آن غربيان بـراي شـناخت منفعـت و ارزيـابي آن قبـل از هرچيـز بـه                     

هـاي مـادي    نـشاندن اذهـان و عقـل    آورند، زيرا آنهـا بـا بـه داوري      يت روي مي  ماد
محض خويش به هيچ حقيقتي كـه مـاوراي حـس، انـدازه، شـمارش و وزن باشـد           
اعتقاد ندارد و هرگز به نيرويي كه سبب جلب لذت و آسايش نباشد باور ندارنـد،                

اسـاس شـناخت    تـصريح نمـوده اسـت كـه منفعـت           ) م.  ق   271متوفاي   ()1(ابيقور  
بـدين  . اعمال است و منفعتي كه سبب جلب لذت و سـرور نباشـد، ارزشـي نـدارد               

هـاي مـادي روي    ها به گرايش ها و سال ترتيب طبيعت و عقل غربي با گذشت قرن      
اي كه پديد آمد اين بود كـه ذهنيـت غربـي و منطـق معاصـر از                    آورد، نهايتاً نتيجه  

                                           
 يا 270م زاده شد و به سال .  ق 341فيلسوف يوناني و بنيانگذار مكتب ابيقوري، به سال  -)1(

او لذت را غايت .  درگذشت، وي شاگرد اقسنوقراطيس و پيرو ذيمقراطيس بود272
  .)ن. د. (لذت خير مطلق است: گفت دانست و مي مطلوب بشر مي
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ي لذت و سرور ظـاهري        كننده  جلبهاي غير محسوس كه       شدن به منفعت    رهنمون
نيست، عاجز ماند و عقليت اروپايي به مقام دفاع از ماديت برخاست و معيار حسن               
و صحت اخالق را وابسته به ميزان جلب منافع مادي و رسـيدن جامعـه بـه لـذت و              

سود مادي معيار تـشخيص     . يافتن افراد به خوشي و شادي، دانست        آسايش و دست  
خير از شر شد و اخالق كه در ميزان ماديت جايگـاهي نـدارد،   اخالق و بازشناسي   

ارزش خود را از دست داد و فقط ارزش ديني و اخالقي آنهم بـه اصـطالح قـديم      
شـود و     ها محـدودتر مـي     ها و عقل    ي سلطه اش در قلب      باقي ماند كه هر روز دايره     
قـديم  دهد و صرفاً در رديف خـاطرات گذشـته و شـعاير             هوادانش را از دست مي    

  .گيرد قرار مي
آدابي مانند شفقت و محبت پدران به فرزنـدان، وفـاي همـسران و حفاظـت از                 

گرايي و  ناموس شوهر در غياب وي و يره، جايش را به صنت، اختراع، توليد، ملي        
  .يابد كند و ارزش مي دهد و اصطالحات جديد روز به روز رشد مي نژاد مي
و ملـي كـه براسـاس خطـوط سياسـي،      هاي اجتمـاعي   ي معاصر با تشكل    جامعه

هـاي    صنعتي و اقتصادي طرح شده است، روز به روز از روابط خانوادگي و رشـته              
ي كنوني چگونگي برخورد فرزند با پدر و زن با       كاهد، در جامعه    قرابت خوني مي  

ي مـدنيت وجـود دارد و سـبب آشـفتگي اوضـاع و               شوهر تا زمـاني كـه در دايـره        
بنابراين، در .  مشكل در مسير مدنيت نشود، اهميتي ندارد  شورش عليه نظام و ايجاد    

عفتي زن، فساد مرد و خيان همـسر، امـري            اين جامعه نافرماني پدر، ظلم شوهر، بي      
  .عادي است
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  باب پنجم
  اسالم و رهبري جهان

  
  
  
  
  
  

  خيزش جهان اسالم: فصل اول* 
  رهبري جهان عرب: فصل دوم* 
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  فصل اول
  خيزش جهان اسالم

  

  رويكرد تمام جهان به سوي جاهليت
گفتـه، اروپـاي مـسيحي بـه        بنابر عوامل تاريخي، عقلي، طبيعـي و جبـريِ پـيش          

هاي روحـي، فـضايل اخالقـي و اصـول            از آموزه . جاهليت مادي تبديل شده است    
انساني باز مانده، از پيامبران كامالً دست شـسته و اينـك در زنـدگي انفـرادي جـز          

در زندگي سياسي جز قدرت و غلبه و در زندگي اجتمـاعي  لذت و منفعت مادي،    
در برابـر طبيعـت   . گرايي و نژادپرستي ظالمانه، به چيزي ديگر بـاور نـدارد           جز ملي 

سخت دل ] وماشينيزم[انساني و اصول اخالقي سر به عصيان برداشته است، به ابزار            
ا بــه بــسته و از اهــداف و مقــصاد روي رتافتــه اســت و بــه كلــي هــدف زنــدگي ر 

  .فراموشي سپرده است
ناپــذير در راســتاي  اروپــا بــا تــالش مــستمر در زنــدگي و كوشــشش خــستگي 

ي  گـرفتن تربيـت اخالقـي، تغذيـه     آوري و تكنولوژي و در عين حال بـا ناديـده      فن
ــا      ــات و ب ــه مادي ــد ب ــيش از ح ــامبران و پرداخــت ب ــتاوردهاي پي ــار دس روح، انك

 و حصار اخالقي، تبديل به فيلي خشمگين ي ديني هاي هولناك فاقد انگيزه توانايي
كنـد، از     كند و آباداني و نسل بشر را نابود مـي           شده است كه ضعيفان را پايمال مي      

خـالي كـردن از رهبـري         ي زندگي، شـانه     گيري مسلمانان از صحنه     يك سو با كناه   
شان در امر ديـن و دنيـا و جنـايتي كـه در حـق               ها و كوتاهي    جهان و پيشوايي ملت   

هـا بـه      و بني نوع انسان مرتكب شده اند، و از سوي ديگر، افتادنِ زمـام ملـت               خود  
شدن اروپا به جاي مسلمانان در رهبري جهـان و بـه حركـت      دست اروپا و جانشين   

درآوردن كشتي زيستي و مدني كه سكّان دار حقيقي اش كنار رفته، اينك جهان              
هليت و ماديت، لكوموتيوِ    هايش به سان قطاري است كه جا        ها و تمدن    با تمام ملت  

كـشاند، ايـن در       مـي آن است و با سرعت تمام دارد آن را به سوي هدفي نـامعلوم               
هاي ديگر، سرنشينان اين كـشتي هـستند و هـيچ     حالي است كه مسلمانان مثل ملت     

  .اختياري از خود ندارند
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اروپا از لحـاظ قـدرت و سـرعت بـه هـر ميزانـي پيـشرفت كنـد و تجهيـزات و           
فزايش يابد، به همان ميزان سرعت قطار بشري به سـوي هـدف جـاهلي،    وسايلش ا 

 و قتـل و كـشتار، هـرج و مـرج اجتمـاعي،      آنجا كـه آتـش و نـابودي و اضـطراب         
نابهنجــاري اخالقــي، بحــران اقتــصادي و فقــر روحــي در انتظــار اوســت، افــزايش 

  .يابد مي
خواهـد بـه      دانـد و مـي      اكنون اروپا سرعت سريع السيرترين قطارها را كند مـي         

  .سوي هدف خويش نه با سرعت هواپيما بلكه با سرعت اتم جلو رود
  

  ي مادي اروپا بر جهان تسلط فلسفه
امروز در روي زمين اعم از اروپا، امريكا، افريقا و آسيا امت و يـا جمـاعتي بـه               

خورد كه با عقايد و نظريات غربيان مخالفت ورزد و با روند حركـت و                 چشم نمي 
ي جـاهلي و سيـستم زنـدگي آنهـا را             نها مبارزه كند و اصول فلـسفه      هاي آ   ديدگاه

  .مورد بررسي قرار دهد
شود صرفاً از نوع رقابت بر        هايي كه احياناً مشاهده مي      اختالفات سياسي و تنش   

سر قدرت است و اين كه چه كسي بايد در دنبال كردن هدف مشترك مورد نظر،   
هـا از يربـاز دوسـت     بود كه ابـر قـدرت  بدين جهت . رهبري را ر عهده داشته باشد  

نداشتند كه هم پيمانان و متحدان به تنهايي افتخار رهبري جهان و درآمدها، منابع،              
هـا   بازارها و مستعمرات آن را در دست داشته باشند؛ نظر به اين كه اين ابر قـدرت               

ن دهي، نبوغ و هوشياري، نه تنهـا از آ  از لحاظ قدرت، دانش، تكنولوژي، سازماني   
هـا در صـدد آن        ولي اين كه ابر قـدرت     . متحدان كمتر نبودند، بلكه برتر نيز بودند      

داد  باشند كه به سوي هدفي ديگر گام نهند و كاري را كه عيسي مسيح انجـام مـي            
هـا را بـه    اينان نيز انجام دهند، در زمين عدل و داد را استوار و برقـرار كننـد، ملـت          

گرايـي و اخـالق       گـري بـه سـوي درون        ديسوي دين و تقوا سـوق دهنـد و از مـا           
  !برگردانند، كاري بس بعيد بود

ي تمدن غربي نيـست كـه اينـك بـه            نظام كمونيستي روسيه نيز چيزي جز ثمره      
تنها تفاوتي كه نظام كمونيستي روسيه با      . حد كمال و پختگي خويش رسيده است      

ي نفـاق و     هاي اروپايي دارد، ايـن اسـت كـه روسـيه پـرده              ديگر كشورها و دولت   
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ها پنهان نموده بودند و در اخالق و  تزوير را كنار زده است و آنچه را غربيان مدت
روسـيه حركـت كـشورهاي      . اجتماع خويش بدان اعتقاد داشتند اجرا نموده اسـت        

گـري و بهيميـت كنـد         بنـد و بـاري، مـادي        دينـي، بـي     غربي را به سوي الحـاد، بـي       
راحت تمـام بـه سـوي هـدف مـشترك،           بنابراين، اينك با شـتاب و صـ       . دانست  مي

  .خواهد بشر را به آنجا برساند كه خود رسيده است كند و مي حركت مي
  
  ها و كشورهاي آسيايي ملت

هاي آسيايي و شرقي در حال حركت به سوي هدفي هستند           ها و دولت    اما ملت 
هاي اروپايي در تمدن و سياست خـويش بـدان رسـيده انـد و در اخـالق،         كه ملت 
اجتماع خويش به چيزهايي باور دارند كه اروپاييـان بـه آنهـا روي آورده            آداب و   

در بعـد   . در مورد زندگي و هستي نيز باورهايي شبيه باروهايي اروپاييان دارند          . اند
آرايند كه اروپاييـان بـه آن خـود را            اخالق، سيرت و تهذيب به چيزي خود را مي        

ن كه كشورهاي آسـيايي و شـرقي        البته يك نكته هست و آن اي      . آراسته نموده اند  
هاي سفيه  حاضر نيستند بيگانگان فرومايه برآنها مسلط باشند و آنها را به سان انسان     

هـاي    ها و امپراتـوري     شان باز دارند، و يا اين كه اروپاييان برآنها دولت           از تصرفات 
ها در خـارج از كشورهايـشان بـه آن دسـت يافتـه                خويش از آنچه اروپاييان مدت    

بـودن اخـالق و       ها و شرقيان مـادي      اما اين مطلب كه آسيايي    . د، محروم بمانند  بودن
شـان ايـراد بگيرنـد، موضـوعي       رفتار اروپاييان را نكوهش كنند و از فلسفه و مباني         

اي  كنند، بلكه صفات اروپاييـان بـه گونـه        است كه نه تنها هيچگاه تصورش را نمي       
  .نگرند  تقدير و تمجيد ميبرايشان آراسته شده است كه آنها را با ديد

هرگاه اين دسته از كشورها به استقالل دست يافتند و زمام امور خـويش را بـه                 
شـود و سـيرت     شـان نمايـان مـي       دست گرفتند، آن وقت است كه اخالق و اصـول         

شـود كـه      كند و معلوم مي     جاهلي آنها در شكلي طبيعي و حقيقي خويش بروز مي         
ها، هتك ناموس،     كردن با خون انسان     دلي، بازي ترين شكل از سنگ     بدترين و فجيع  

  .ربودنِ اموال، قتل، كشتار و نابودي در تاريخ است
ي بيگانگان، جنايات و      در برخي از كشورهاي آسيايي در پي استقالل از سلطه         

هـا    كننـد و گـوش      فجايعي رخ داده است كه حيوانات و درندگان نيـز چنـين نمـي             
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 از شهروندان و همطونان خـويش چنـان برخـورد           حاضر به شنيدن نيستند، با برخي     
كردند كه نظيرش در تاريخ تكرار نشده است؛ فرزندانِ شيرخوار كشته و تكه تكه      
هـا   شدند، زنان هتك حرمت شدند و با سنگدلي تمام به قتل رسيدند، قنوات و چاه 

ور  ها شعله ها فرو ريخته و آتش ها ويران گرديدند، بمب آب، زهرآلود شدند، خانه
اي كه درآمدند ساكنانش را به خاك سياه نشاندند و همـه را             گرديدند، به هر قريه   
  .از دم تيغ گذراندند

هـا از زنـاني كـه         هاي وحشي با خون و حرمت مردم بازي كردنـد و چـاه             انسان
اين عـالوه بـر زنـاني       . مرگ را بر هتك حرمت خويش ترجيح داده بودند، پر شد          

سـابقه در تـاريخ كـشته شـدند،      رزي فجيـع و بـي  گـري و بـه طـ       است كه با وحشي   
جناياتي كه شايد كشورهاي اسالمي و كشورهاي متمدن دنيا در مورد وقوع آنهـا              

 اجتماعي هاي دچار شك و ترديد شدند، دردآورتر از آن فشارهاي ديني و تحريم
هاي فوق در داخل كشورهايشان از دست صـاحبان قـدرت تحمـل          است كه گروه  

گيـرد و اغلـب از آزادي         شـان مـورد تهـاجم قـرار مـي           گ و ديانـت   كنند و فرن    مي
شـوند و وادار بـه پـذيرفتن زبـاني            فرهنگي و حتي زبان باستاني خويش محروم مي       

شوند، در اين كشورهاي تازه به دوران رسـيده، زورمنـدان             پوسيده و ساختگي مي   
 و بـا  هاي ضـعيف را محـو كننـد    كوشند هر نوع اثري از فرهنگ و تمدن گروه        مي

اعتبار سازند، هر روز حكايت گـرگ و          جعل اكاذيب و جنايات، فرهنگشان را بي      
هـاي تجـارت و       كننـد و راه     كنند، كارمندان را از كار بركنـار مـي          بره را تكرار مي   

شـان را تعطيـل و بـا         ها و اماكن تجاري     بندند، مغازه   كسب درآمد را بر رويشان مي     
  .كنند هايشان را مصادره مي داليل مضحك و واهي امالك و دارايي

ي مال و مـاده      هاي فوق از نظر دين و اخالق شديداً تهي و شيفته            از طرفي ملت  
اي كــه  شــده انــد و شــيطانِ منيــت و حــرص برآنهــا تــسلط يافتــه اســت؛ بــه گونــه 

آور  ها به شكل سرسام نرخ. ها را نيز خسته كرده اند و به فرياد واداشته اند    حكومت
آورند، كاالها و مـواد از   گذاري روي مي ها به نرخ رگاه حكومتباال رفته است؛ ه   
يابند و مجبور  شان چيزي نمي شود و مردم براي خوراك و پوشاك بازار ناپديد مي

شوند به همان قيمتي كه مورد نظر فروشندگان است تن در دهند و آنگاه است                 مي
اري و قاچـاق شـايع      خـو   كند و خيانت، جنايت، رشـوه       كه بازار سياه رواج پيدا مي     
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مانند كه در ميـدان   شود و حكومت و تجار به مانند دو اسب و يا دو قهرمان مي               مي
كـردن   ي فنـي  مسابقه قرار گرفته اند و هريكي در صدد استفاده از فرصت و ضـربه        

اي هـستند كـه بـين دو         در اين ميان مردم بيچـاره ماننـد دانـه         . حريف خويش است  
  .و در زندگي خويش سرگردان و پريشان اندسنگ آسياب قرار گرفته است 

اصالحگران و دينداران بارها كوشيدند تا در كالبد چنين امت، هـايي، حيـاتي              
 را در آنهـا ايجـاد   صـالح جديد بدمنـد و روح اخـالق، فـضيلت، امانـت و اقتـصاد          

نمايند، اما با شكست مواجه شدند و چنين نتيجه گرفتند كه ايجـاد امتـي مـستقل و             
شان فرا رسيده و  هايي كه اجل    تر است از اصالح و تهذيب چنين ملت         نجديد آسا 
  .شان به سر رسيده است مدت دوام
  

  هاي جهان تنها راه حل بحران
كار و  تنها راه حل، انتقال رهبري جهان و انتقال سكان زندگي از آن دست گنه   

  .خاين كه وظيفه اش را بد انجام داده، به دست پاك و ماهر است
اي ندارد    نتقال رهبري انگليس به امريكا و يا از هردو به روسيه هيچ نتيجه            زيرا ا 

اين نوع تحـول ماننـد انتقـال پـارويي ا           . آيد  و در اوضاع هيچ تغييري به وجود نمي       
امريكـا،  . شـود و يـا بـرعكس        ست كه از دست راست به دسـت چـپ سـپرده مـي             

داري زندگي متناوباً  هاي يك فرد هستند كه در سكان  انگليس و روسيه همه دست    
كنند و در حركت دادن كشتي بر يك خط و به سوي يك هدف، يكـي                  عمل مي 

  .گيرند بعد از ديگري پارو را به دست مي
تحول اساسي و مؤثر، انتقال رهبري است از اروپا به معناي وسـيع كلمـه يعنـي                 

يـان  هـاي آسـيايي و شـرقي كـه ماننـد اروپاي             امريكا، انگليس، روسيه در تمام ملت     
گري، رهبري آنها را به دست دارد، به جهان اسـالم          انديشند و جاهليت و مادي      مي

 با رسالت ابدي و دين فرزانه اش رهبـري آن را بـه              �كه سيدنا محمد مصطفي     
  .دست دارد

تواند جهت تاريخ را عوض كند و مسير تمام امور   اين است تنها تحولي كه مي     
ي خطرناكي كـه در انتظـارش هـست، نجـات       را تغيير دهد و جهان را از آن لحظه        

  .دهد
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به راستي كه جهان اسالم بايد در انتظـار و آرزوي در اختيـارگرفتن ايـن مقـام                  
بزرگ باشد، بايد هر كشور و ملت اسالمي براي چنين مهمي كمر همت را ببنـدد                
و هر مسلماني بايد در راه چنين هدفي با جان و مالش پيكار كند؛ زيرا ايـن همـان                   

ي روزگـار و از      ي مباركي است كه از روز پيدايش امـت اسـالم در صـحنه               فهوظي
ي عربستان بر دوشش  هاي امت اسالم در شبه جزيره شدن نخستين هسته   روز نمايان 

  .گذاشته شده است
  

  حركت جهان اسالم به دنبال اروپا
انگيز اين كه در دوران اخير مسلمانان در گوشه و كنـار              هاي شگفت   از واقعيت 

هاي اسالمي، تبديل به هواداران جاهليت اروپـايي      هان حتي در مراكز و سرزمين     ج
هاي اسالمي،    ها و دولت    و سپاهيان داوطلب آن شده اند، تا آنجا كه برخي از ملت           

هاي اروپايي را كه از چندين سده رهبري حركت جاهليت را به عهده دارنـد           ملت
هاي الحـادي خـويش را        پرچم و احياگر جاهليت جديد هستند و در شرق و غرب         

برافراشته اند، آنها را مددكار مسلمانان و حـامي اسـالم، حامـل پـرچم عـدالت در                  
  .دانند جهان و برپادارندگان عدالت، مي

عموم مسلمانان به جاي اين كه فرماندهان سپاه اسالم باشـند، بـه ايـن دلخـوش              
ي   و اصـول فلـسفه    روان لـشكر جاهليـت باشـند، اخـالق جـاهلي              داشتند كه دنبالـه   

هـاي بـرق، در    هـاي درخـت و الكتريـسته در سـيم     اروپايي بـه سـانِ آب در بـرگ      
از اين رو در كشورهاي اسالمي در بسياري از مظاهر و آثـار             . وجودشان راه يافت  
ــه  گــري غربــي نمايــان اســت؛ از آن جملــه اســت روي  مــسلمانان، مــادي آوردن ب

 كسي كه جـز زنـدگي دنيـا بـه     شهوات، حرص و آز براي زندگي، درست به سانِ  
ي هيچ خيـر و عملـي نيـك      آخرت ايمان ندارد و به فكر ذخيرهزندگي ديگر و به 

در جاه طلبي و زراندوزي درست به سانِ كساني كه فقط به دنيـا و اسـباب                 . نيست
در ترجيح مصالح و منـافع شخـصي بـر          . آن ارزش قايل هستند، رقابت وجود دارد      

ي هستند كه به هيچ پيامبر و كتـابي ايمـان و بـه آخرتـي         اصول و اخالق، مانند كس    
ناك نيستند، حـب دنيـا و فـرار از مـرگ، هماننـد              اميد ندارند و از هيچ حسابي بيم      

ي درك اوسـت،      تـرين درجـه     كسي كه دنيا تنها سرمايه و آخـرين آرزو و نهـايي           
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 هـاي مـادي كـه از    هـاي پـوچ ماننـد ملـت     شدن بـه مظـاهر توخـالي و زيبـايي       شفته
بهره هستند، كرنش در برابر انسان، ذلـت در           هاي زنده و اصول اخالقي بي       واقعيت

هـاي دولتـي و تقـديس و تميجدشـان ماننـد            برار حكام، رجـال حكومـت و پـست        
  .هاي مشرك، همه جا نمايان است پرستان و ملت بت
  

هايـشان، پناهگـاه بـشريت و آرزوي آينـده            مسلمانان با تمام كاستي   
  هستند

هايي كه مسلمانان به آن دچار هـستند، آنهـا    ها و نارسايي تمام ضعفعلي رغم  
هـاي جهـان    تنها امت روي زمين هستند كه طرف و رقيب غربيان در رهبري ملـت             

شان آنها را موظف نموده تا حركـت          شوند و تنها امتي هستند كه دين        محسوب مي 
شـان   و تمـايالت جهان را زير نظـر داشـته باشـند و جهانيـان را بـر اخـالق، كـردار           

محاسبه نمايند و به سوي فـضليت، تقـوا، سـعادت و رسـتگاري در دنيـا و آخـرت            
. هـا و جهـنم فاصـله ايجـاد كننـد      سوق دهند، و تا آنجا كه توانايي دارند بين انسان       

شـان بـه انـان     شان و ساختار و فطرت آيين       آري، مسلمانان تنها امتي هستند كه دين      
  .هاي ديگر به سوي جاهليت باشند نتقال ملتدهد تا تماشاگر ا اجازه نمي

اين است تنها امتي كه هرآن احتمال دارد براي نظام جاهليت، نظامي كه اروپـا             
تواند   ترين خطر باشد؛ خطري كه مي       آن را در شرق و غرب گسترانيده است، مهم        

  .هاي جاهليت را نابود سازد تمام تالش
نظيـرش تحـت عنـوان        ي بـي    در قـصيده   /شاعر اسـالم، دكتـر محمـد اقبـال          

وي در ايـن قـصيده   . اين خطر را از زبـان ابلـيس بـاز گفتـه اسـت           » پارلمان ابليس «
اي مشورتي يكجا     آورده است كه شياطين و شاگردان و همكاران ابليس در جلسه          

هاي آينده و آنچه نظـام اهريمنـي          جمع شدند و در مورد سير جهان، خطرها و فتنه         
طور پيرامون وظايف شيطاني شان بـه مـذاكره پرداختنـد،           كند، و همين    را تهديد مي  

شان را دربر گرفته بـود و آن را تهديـد    ها و خطرات زيادي را كه نظام شيطاني   فتنه
  .شان هشدار دادند نمود، يادآوري كردند و از عواقب نافرجام مي

  .يكي از آنها نظام جمهوري را متذكر شد و مورد تأكيد قرار داد
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جمهوري زياد بيم نداشته باشيد؛ زيرا جمهوري فقـط پوشـشي           از  : دومي گفت 
. است بر ملوكيت و اين ما بوديم كـه ملوكيـت رادر لبـاس جمهـوري درآورديـم                 
هنگامي كه پي برديم اكنون انسان آگاه شده و به ارزش و كرامتش پي برده است                
 بـار  و امكان دارد عليه نظام ما دست به شـورش برنـد و پيامـدهاي نـاگواري را بـه           

آورد، وي را با جمهوري سرگرم نموديم، مسلّم است كه صرفاً نام ملـك يـا اميـر                  
از طرفي ملوكيت در وجود شخصي مـستبد منحـصر نيـست،     . چندان اهميتي ندارد  

بلكه ملوكيت آن است كه انسان در زندگي خـويش نيازمنـد ديگـران باشـد، ايـن           
نظـام جمهـوري غـرب ظـاهرش        مگـر   . نيازمند چه فرد باشد يا ملت، تفاوتي ندارد       

  تر است؟ درخشان و روشن نيست، در حالي كه باطنش از باطن چنگيز هم تاريك
. چندان مهم نيست، مشروط بر اين كه روح ملوكيت باقي مانـد           : ديگري گفت 
اي خطرناك كه كارل مـاركس يهـودي بـه وجـود              در مورد فتنه  ! اما جناب رييس  

ت، اما در بـين هـوادارانش داراي كتـابي          آورده است، اين فرد باهوش كه نبي نيس       
  گوييد؟ مقدس است، چه مي

آيا جناب رييس در جريان امر قرار دارد كه اين فرد جهان را تكان داده اسـت          
شان شـورانده اسـت و اسـاس امـارت و اقـايي را متزلـزل                  و بردگان را عليه مالكان    

گـران   افـسون ! عـالي جنـاب  : نموده است؟ ديگري خطاب به رييس مجلس گفـت        
شان اعتمـاد    اروپايي، هرچند مريدان مخلص شما هستند، اما من به هوش و فراست           

سامري يهودي، ماركس مزبور كه كپي مزدك است، بـا اصـول كمونيـستي              . ندرا
همه زبـان درآورده انـد، مـستمندان بـا          . خويش، نزديك است بر جهان چيره شود      

ا چندان اهميت نداديم و اكنون ما در بدو امر اين حركت ر . كنند  آقايان رقابت مي  
به جايي رسيده است كه در آينده امكان دارد، بر زمين و بر جهـاني كـه جنابعـالي     
  .حكومت داشتيد مسلط شود، شايد عليه شما قيام نمايد و نظام دنيا واژگون شود

من زمام امـور    : گفتن نمود و چنين گفت      رييس مجلس، ابليس، شروع به سخن     
جهـان شـگفت زده     . نمـايم   رم و هرگونـه بخـواهم تـصرف مـي         دنيا را به دسـت دا     

اندازم و چـون سـگ بـرهم          خواهد شد، آنگاه كه اروپاييان را به جان يكديگر مي         
ور شوند و چون گرگان درنده يكديگر را پاره كنند، زمـاني كـه در گـوش                   حمله
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د شان را از دست خواهنـد دا        رهبران سياسي و پيشوايان مسيحي زمزمه نمايم، عقل       
  .و ديوانه خواهند گرديد

اما در مورد نظام كمونيستي كه بر اصل اشتراك اسـتوار اسـت، مطمـئن باشـيد       
اي را كـه      توانـد، فاصـله     ي اشتراكي بـه هـيچ وجـه نمـي           كه منطق مزدكي و فلسفه    

هاي كودن  من از اين كمونيست. ها ايجاد نموده است، از بين ببرد فطرت بين انسان 
 هراسم از امتـي اسـت كـه تـا     ارم، واقعاً اگر من هراس دارم،و بيچاره هيچ بيمي ند   

هنوز شرارهاي حيات و بلندپروازي در خاكـسترش وجـود دارد، امتـي كـه داراي          
گيرنـد و سـحرگاهان       هايشان فاصـله مـي      افرادي است كه شبانگاهان از رختخواب     

  .اشك بر رخسارشان سرازير است
ده و مـصيبت فـردا، اسـالم        بر كارشناسان باهوش مخفي نيـست كـه خطـر آينـ           

دانم كه اين امت قـرآن را تـرك نمـوده اسـت و چـون        من مي . است؛ نه كمونيسم  
دانم كه اكنون  آوري دنيا شيفته شده است، مي هاي ديگر به زراندوزي و جمع امت

شب شرق تاريك و ظلماني است و علمـا و شـيوخ اسـالم داراي يـد بيـضايي كـه           
ا منور گرداند، نيستند؛ اما با اين وصف من بـيم دارم     ها را بزدايد و جهان ر       تاريكي

ي اين عصر، امـت مزبـور را بيـدار     هاي تكان دهنده ها و صحنه از اين كه نابساماني   
  . متوجه گرداند�كند و آن را به سوي شريعت محمد 

ها و محافظ      دين حامي حقوق انسان    �دهم از دين محمد       من شما را بيم مي    
ين كرامت و شرف، دين امانت و عفت، ديـن جـوانمردي و         ها، د   نواميس و ارزش  

قهرماني، دين مبـارزه و جهـاد، دينـي كـه تمـام انـواع بردگـي و آثـار بـه بردگـي                  
كند، بين مالك و مملوك فرق قايـل نيـست، پادشـاه و               ها را لغو مي     كشاندن انسان 

 دهد، اموال را از هـر نـوع پليـدي و آلـودگي پـاك                فقير را در يك صف قرار مي      
كنـد و آنهـا را    شـان مـسلط مـي    گرداند و صاحبان ثروت و دارايي را بـر امـوال     مي

  :دهد امانتداران و وكالء بر مال قرار مي

�(#θà)Ï5Ρ r&uρ $£ϑ ÏΒ / ä3n= yèy_ tÏ5 n=ø⇐ tG ó¡•Β ÏµŠ Ïù� ]8���<8 :][.  

  .»از آنچه خداوند شما را در آن جانشين ديگران نموده است، انفاق كنيد«
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تر از انقالبي است كه اين ديـن در           انقالب شديدتر و خطرناك   كدام نهضت و    
زمين از آن خداسـت؛  : زماني كه فرياد برآورد. عالم انيدشه و عمل به وجود آورد  

  .نه از آن پادشاهان و سالطين
از . هايتان را به كار گيريد، تا اين دين از چشم مردمان پنهـان بمانـد             تمام تالش 

پروردگـارش ضـعيف اسـت و ايمـانش بـه ديـنش       اين كـه مـسلمان اعتمـادش بـه      
به نفع ماست اگر مسلمان به مسايل علم كـالم، الهيـات،            . نارساست، شادمان باشيد  

  .تأويل كتاب خدا و آيات قرآن، مشغول باشد
توانــد بــا اذان و  بانــگ اذان مــسلمان را مــورد تهــاجم قــرار دهيــد كــه وي مــي

  . ما را باطل نمايدهاي جهان را درهم شكند و افسون تكبيرش طلسم
  .بكوشيد تا شب مسلمان طوالني شود و سحرش به تعويق افتد

ي رقابــت  مــسلمان را از جـديت و كوشــش بـاز داريــد تـا در صــحنه   ! بـرادران 
ي ديگران گردد، دنيا را       بازهم به نفع ماست اگر مسلمان برده      . جهاني، بازنده باشد  

ب از خطـرات دنيـا، دنيـا را بـه           رها كند و از فاصله گيرد و به قـصد زهـد و اجتنـا              
افسوس از آن روزي كه ايـن امـت بيـدار شـود و ديـنش وي را           . ديگران واگذارد 

  .وادارد تا جهان را مورد مراقبت شديد قرار دهد
  

  رسالت جهان اسالم
تواند با همان رسالت خويش كه بنيانگذرش به وي سـپرده   جهان اسالم تنها مي 

رسـالتي اسـت   .  در راه آن رسالت، به پـا خيـزد  است و با ايمان و از خودگذشتگي    
تـر از آن را بـراي    تر، برتـر و خجـسته   بس نيرومند، روشن وتابناك كه جهان عادل   

  .بشريت سراغ ندارد
اين درست همان رسالتي است كه مسلمانان در فتوحات نخست خويش حامل            

آن را آن بودنــد، يكــي از مــسلمانان در مجلــس يزدگــرد، پادشــاه ايــران اينگونــه  
  :خالصه نموده است

»�� �/g	f�� :�;/� �� d�s �� JT�5( T�5	�� ��# JT�5( �� S8L$ i ��$ t�� ���8�� 
��# �Nf	C i ��$ G'E @�<TF� ��# 8( HIC^�«.  
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اهللا ما را فرستاده است تا كسي را كـه بخواهـد از عبـادت بنـدگان بـه عبـادت           «
سـالم،  ن و از جـور اديـان بـه عـدالت ا           خداي واحد واز تنگناي دنيا به فراخنـاي آ        

  .»درآوريم
رسالتي كه به هيچ نوع فزوني و كاهشي نياز ندارد و بر قرن بيستم چنان انطباق                
دارد كه بر قرن ششم مسيحي انطباق داشته است، گوي تاريخ برگـشته اسـت و بـه     

پرسـتي و   مانند آن روزي شده كه مسلمانان جهت نجـات جهانيـان از چنگـال بـت          
  .ي خويش بيرون آمدند يت از جزيرهجاهل

هايي كه خود تراشيده اند و يا در قبر هستند و             امروز نيز مردمان به پرستش تب     
يا نصب شده اند، دل بسته اند، عبادت خداي يگانه هنوز غريب و مغلـوب اسـت،                 

هاي نفساني به سـانِ خـدا مـورد پرسـتش قـرار               ها همچنان پابرجاست، خواسته     فتنه
هبان و دانشمندان، پادشاهان و فرمانروايان، صاحبان قـدرت و ثـروت،            گيرد، را   مي

گيـرد و   رهبران و احزاب سياسي بـه جـاي خـدا مـورد تعظـيم و تميجـد قـرار مـي               
  .شود ها در برابرشان به خاك گذاشته مي پيشاني

امروز جهان با وجود وسعت و وفـور اسـباب سـفر و حمـل و نقـل و گـسترش                     
  .تر است ها، به مراتب از ديروز بر جهانيان تنگ و ملتي ارتباطات كشورها  شبكه

گري تنگ نظر كه جـز سـود صـاحبش بـه چيـزي ديگـر                  جهان امروز را مادي   
شناسـد، تنـگ كـرده     ها چيزي ديگر نمي انديشد و جز شهوت و پرستش لذت    نمي
دهـد و در اقليمـي وسـيع     جهان امروز را خودخواهي و انانيت كه اجازه نمي . است

گرايي به بيگانه بـا چـشم حقـارت            بگنجد، خفه كرده استا، همينطور ملي      دو انسان 
  .گرداند نگرد و از هر حق و فضيلتي آن را محورم مي مي

از طرفي سياستمداران مسلط بر اين زندگي مـادي كـه ابـزار حيـات و رزق را                  
كنند و براي  احتكار نموده اند، براي هركس كه خود بخواهند زندگي را تنگ مي    

كنند، بـه خيـال خـود بـراي برخـي روزي را فـراوان                  كه بخواهند فراغ مي    هركس
  .كنند و براي برخي ديگر اندك مي

بدين ترتيب شهرهاي وسيع و بزرگ تبديل به سوراخ حشرات شـدند و مـردم               
ي  شان بازداشـته شـدند، زمـين بـا همـه          مانند كودكان و نادانان از تصرف در اموال       

 و مردم نيز از زندگي خويش بيزار شـدند، مـردم            فراخي اش بر مردم تنگ گرديد     
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ي تمدن و پيشرفت در بندها و زنجيرها درآمدند و همـواره مـورد تهديـد                  در سايه 
هاي خارجي و داخلي، اعتصابات هفتگي و         هاي ساختگي و حقيقي، جنگ      قحطي

  .روزانه شدند
يـشرفته  در عـصر پ . آري، اسالم مردمان را از ظلم اديان به عدالت اسالم كشاند   

ها را بازيچه قرار داده اسـت   هايي وجود دارد كه افكار انسان و متمدن كنوني آيين  
و چون ستوران و حيوانات مسخر خويش نمـوده اسـت، بـسا اوقـات بـه پيـروانش                   

شدن گاوي در روز عيد قربـان و يـا بـه             دهد تا صدها نفر را به خاطر ذبح         اجازه مي 
  .خاطر شكستن درختي مقدس، بكشند

ن نيز ادياني، البته بدون نام دين، در دنيا وجود  دارد كه در نفود و قدرت،    اكنو
جور و تعدي، بازيچه قراردادن افكار پيروان و داشـتن عجايـب، از اديـان قـديمي                 

هاي سياسي و نظريات اقتصادي است كـه مـردم    كمتر نيستند، اين اديان همان نظام 
گرايـي، دمكراسـي،    د نژادپرستي، مليچون دين و رسالت به آنها ايمان دارند؛ مانن  

  ...كمونيسم، ديكتاتوري و
هاي فوق در برابر رقيبان و كساني كه به آنها باور نداشته              اگر دقت شود مكتب   
  .تر و شديدتر از اديان جاهلي قديمي هستند باشند، به مراتب سخت

تـر از فـشارهاي سياسـي قـرون وسـطي       فشارهاي سياسي امروز به مراتب فجيـع    
، اگر يكي از احزاب ملي بر رقيبانش پيروز شود و يا اصلي از اصول سياسـي                 است

روي كار ياد و يا در انتخابان كانديداي گروهي بر گروه ديگر فايق آيد، رقيـبش                
هـاي   جنـگ . دهـد  كند و شديداً او را مـورد شـكنجه قـرار مـي             را كامالً حذف مي   

ي زيادي ريخته شد و همينطور ها ها به طول انجاميد و خون داخلي اسپانيا كه مدت  
ي شمالي و  هاي دوكره خواه و كمونيست، و جنگ هاي جمهوري هاي چيني جنگ

ي چيـز   جنوبي و جنگ ويتنام، همه جز اختالف سياسي و نظريات اقتصادي نتيجـه  
  .ديگري نيست

رسالت جهـان اسـالم، دعـوت بـه سـوي خـدا و پيـامبر و روز آخـرت اسـت،                      
درآمـدن  : كند، عبارت است از     در اين راستا دريافت مي    اي كه جهان اسالم       جايزه

ها به سوي نور، از عبـادت مردمـان بـه سـوي عبـادت خـداي يگانـه، از           از تاريكي 
  .تنگناي دنيا به فراخناي آن و از ظلم اديان به سوي عدالت اسالم
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تر گرديده  تر و دركش آسان امرو از هر روزي ديگر عظمت اين رسالت نمايان
هايش عيان گشته و تنفر مردم از  كس، جاهليت رسوا گرديده، نارسايياست و برع

  .آن افزايش يافته است
اكنون هنگام آن رسيده است كه رهبري جهان از جاهليت به اسالم انتقال يابـد   
مشروط بر اين كه جهان اسالم به پا خيزد و با اخـالص و عـزم راسـخ و شـجاعت                     

توانـد     را به عنـوان تنهـا رسـالتي كـه مـي            تمام اين رسالت را به آغوش گيرد و آن        
  .جهان را از فروپاشي و نابودي نجات دهد، بپذيرد

  
  آمادگي روحي

جهان اسالم هرگز رسالتش را بامظاهر تمدني كه اروپا بر جهان عرضـه داشـته               
ها و آداب زندگي آنهـا بـه انجـام نخواهـد رسـاند؛ بلكـه                  است و با فراگرفتن زبان    
اي   با روح و قدرت معنوي به انجام خواهند رساند؛ پديـده     جهان اسالم رسالتش را   

  .كه هر روز فقر و محروميت اروپا از آن رو به افزايش است
گرفتن زندگي، اجتناب از شهوات، شوق شهادت،         جهان اسالم با ايمان، ناديده    

ها در راه خدا با صبر  اشتياق به بهشت، روي برتافتن از كاالي دنيا و تحمل شكنجه          
  :تواند به پيروزي رسد تساب، ميو اح

� Ÿωuρ (#θãΖ Îγs? ’ Îû Ï !$tóÏG ö/ $# ÏΘ öθs) ø9 $# ( βÎ) (#θçΡθä3s? tβθßϑ s9 ù' s? óΟ ßγ̄Ρ Î* sù šχθßϑ s9 ù' tƒ $yϑ x. 

šχθßϑ s9 ù' s? ( tβθã_ö� s? uρ zÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθã_ö� tƒ� ]d��/�� :XYZ[.  

كشيد آنـان   در جستجوي قوم سستي نكنيد، اگر از جنگ و جراحات درد مي    «
برند، ولي فرق شما با آنان اين است كه شـما          كشند و رنج مي     هم مثل شما درد مي    

  .»جيزي از خدا اميد دارد كه آنان اميد ندارند
. قدرت انسان مؤمن و راز پيروزي او در ايمان و اميد به اجر الهـي نهفتـه اسـت          

انديـشد و دل   د مـي اگر جهان اسالم جز به آن نيانديشد كه اروپا در مورد دنياي نق   
نبندد جز به آن كاالي دنيا كه اروپا بدان دل بسته و چشم ندوزد جـز بـه آن امـور                     
حسي و مادي كه اروپا بـدان بـاور دارد و بـه چيـز ديگـري ايمـان نـدارد، در ايـن           

اي كه دارد بر جهان اسالم كه از نظر  صورت شكي نيست كه اروپا با قدرت مادي     
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تـر بـه    مانده است، سزاوارتر و برازنـده  ا به مراتب عقبقدرت مادي و بدني از اروپ    
  .پيروزي و رهبري است

بر جهان اسالم تاريخي گذشت كه مسلمانان نـسبت بـه قـدرت معنـوي توجـه                 
نكردند و بقاياي اين قدرت را نيز تقويت ننمودند، تا اين كه به مـرور آثـار آن در              

اي تكـان دهنـده دچـار       هـ   زماني كه جهـان اسـالم بـا صـحنه         . هايشان خشكيد   قلب
ها  هايي كه نياز به ايمان، صبر، استقامت، تحمل مشكالت و مصيبت        گرديد، صحنه 

داشت و مسلمانان تا حدي لرزه بر انـدام شـدند و جهـان اسـالم بـه قـدرت پنهـان                      
معنوي در وجود مسلمانان روي آورد، آن قدرت چون آبنمايي بود كه انسان تشنه    

آنگـاه بـود   . يابـد  شود چيزي را نمي به آن نزديك ميپندارد و چون  آن را آب مي  
نودن قـدرت روحـي       گرفتن و ضايع    كه جهان اسالم به جنايت بزرگي كه با ناديده        

در تير دانش هرچـه جـستوجو كـرد چيـزي نيافـت كـه               . مرتكب شده بود، پي برد    
  .نياز كند جاي آن قدرت معنوي را بگيرد و وي را از آن بي

سـازي قـدم گذاشـت؛ چـه           نبردهاي سخت و سرنوشـت     جهان اسالم در ميدانِ   
هـاي    آشـوبند، بـراي دفـاع از اسـالم و نجـات سـرزمين               پنداشت مسلمانان برمي    مي

شـوند،    خيزنـد و بـه خـاطر اسـالم و حـريم آن خـشمگين مـي                  شان به پا مي     مقدس
شـوند و از غيـرت و حماسـه بـه جـوش               ور مـي    كشورهاي اسالمي يكپارچه شـعله    

رفـت، تحقـق نيافـت و فجـايع دردنـاك در       كمال تأسف انتظار مـي   آيند، اما با      مي
هـا و   جهان اسالم تأثير مطلوبي بر جاي نگذاشت و مسلمانان طبق معمول، در لذت          

شهوات سرگرم بودند؛ گويي چيزي نشده است و رويداد مهمي به وقـوع نپيوسـته            
ت و  اينجا بود كه پي برد غيرت ديني در جهـان اسـالم سـست گرديـده اسـ                 . است

آتش جهاد به خاموشي گراييده است، آن وقت بود كه جهانيان به ضعف و زبوني    
  .جهان اسالم پي بردند

هـاي   هـا و دولـت   ي مهم رهبران جهان اسـالم سـازمان         در شرايط كنوني وظيفه   
اسالمي، كاشتن ايمان در قلوب مسلمانان، برافروختن عواطـف ايمـاني، گـسترش             

ان به آخـرت بـا همـان روش نخـستين دعـوت             دعوت به سوي خدا و رسول و ايم       
ي  در ايـن مـسير از هـيچ تالشـي نبايـد دريـغ ورزنـد، بايـد از كليـه                   . اسالمي است 

هاي نشر و تعليم، مانند ديد و بازديد دعوتگران ديني از  ابزارهاي جديد و قديم راه
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هــا و مقــاالت،  هــا، انتــشار كتــاب هــا وســخنراني شــهرها و روســتاها، ترتيــب درس
هاي سيره، اخبار صحابه، غزوات پيامبر و فتوحات اسالمي، شـرح             اني كتاب بازخو

حال شهيدان و قهرمانان اسالم، بررسي مسايل جهاد و فضايل شـهيدان و همينطـور      
ها و تمام تجهيزات جديد استفاده  هاي گروهي مانند صدا و سيما، روزنامه        از رسانه 
  .شود

تواننـد در جهـان       ي هستند كه مي    دو نيرو عظيم   �قرآن و سنت پيامبر اسالم      
اسالم آتش حماسه و ايمـان را برافروزنـد و در هـر شـرايطي عليـه دوران جـاهلي                    
انقالبي بـزرگ بـه راه اندازنـد و از امـت زبـون و خـوار، امتـي بيـدار، سلحـشور،                       

  . پديد آورندهاي ظالم برافروخته و سراپا خشم و غضب عليه نظام
گـرفتن بـه زنـدگي دنيـا و           شـدن و آرام    خـوش   امروز مـشكل جهـان اسـالم دل       

كند و    استراحت در كنار اوضاع فاسد و نابسامان است، نه فسادي وي را نگران مي             
انگيزد و جز خوراك و پوشاك به چيزي ديگر           نه انحراف و منكرات وي را برمي      

  .انديشد نمي
گذارنـد تنـشي بـين     ها باز شود، با تـأثيري كـه مـي    اگر راه كتاب و سنت به دل  

ايمان و نفاق، يقين و شك، منافع زودگذر و زندگي آخـرت، اسـتراحت جـسم و           
شادي قلب، زندگي بطالت و مرگ با شهادت به وجود خواهد آمد؛ تنشي كه هـر        
پيامبري در زمان خويش به وجود آورد و يقيناً جهان نيز بدون ايجاد چنـين تنـشي                 

اسـالم و بلكـه در هـر    اي از جهـان     شود، آنگاه است كه در هر گوشـه         اصالح نمي 
ي مسلمان، چنين افرادي قيام خواهند كرد كه قرآن در مـورد آنهـا                شهر و خانواده  

  :فرمايد مي

�îπu‹ ÷FÏù (#θãΖtΒ# u óΟ ÎγÎn/ t� Î/ óΟßγ≈ tΡ ÷Š Î— uρ “ W‰èδ ∩⊇⊂∪ $oΨ ôÜ t/ u‘ uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% øŒ Î) (#θãΒ$s% 

(#θä9$s) sù $uΖ š/ u‘ 0> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ s9 (#uθãã ô‰ ¯Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰s) ©9 !$oΨ ù= è% # ]Œ Î) 
$̧Ü sÜ x© ∩⊇⊆∪� ]`Na�� :X[ – XZ[.  

شـان    آنان جواني بودند كه به پروردگارشـان ايمـان داشـتند و مـا بـر هـدايت                 «
: هايشان قدرت و شهامتي دديم، آنگاه كه به پا خاسـتند و گفتنـد   ما به دل  . افزوديم

مـا هرگـز غيـر از او معبـودي را      . هـا و زمـين اسـت         آسمان پروردگار ما پروردگار  
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اگر چنين بگوييم در اين صـورت سـخني گـزاف و دور از حـق                . نخواهيم پرستيد 
  .»گفته ايم

  مـصعب بـن    )5( صـهيب،  )4( خُبيـب،  )3( خباب، )2( عمار، )1(اينجاست كه ياد بالل،   
 بهـشت و نـسيم      شود و بوي     زنده مي  )1( و انس بن نضر    )7( عثمان بن مغطون   )6(عمير،

                                           
هاي  ، در همان سال� رباح حبشي، موذن، خازن و از ياران نزديك پيامبر بالل بن -)1(

 20 يا 18وي به سال . ها ديد نخستِ قبل از هجرت، اسالم را پذيرفت و از مشركان شكنجه
  .)ن. د. (ق در دمشق درگذشت. هـ 

و عمار بن ياسر از ياران نزديك پيامبر بود كه در جواني در مكه مسلمان شد و پدر  -)2(
وي در جنگ صفين در كنار نيروهاي علي . ي مشركان از دست داد مادرش را زير شكنجه

  .)ن. د. (بن ابي طالب به شهادت رسيد
هاي بسيار ديد، در  وي در راه اسالم شكنجه. خباب بن ارت، از پيشكسوتان اسالم بود -)3(

ـ رد كوفه  ه37وي به سال . ها حضور داشت هاي بدر، احد، خندق و ديگر جنگ جنگ
  .)ن. د. (درگذشت و همان جا به خاك سپرده شد

هاي نخست هجرت به اسالم درآمد و در جنگ بدر  خُبيب بن عدي انصاري، در سال -)4(
اي به فرماندهي عاصم بن ثابت انصاري در  پس از آن وي به همراه دسته. حضور يافت

  .)ن. د. (مأموريتي شركت كرد و اسير شد و در مكه به دار آويخته شد
ابويحيي صعيب بن سنان بن مالك، صحابي پيامبر واز تيراندازان معروف عرب، وي به  -)5(

در همان آغاز اسالم را پذيرفت و به حبشه نيز . قبل از هجرت در موصل به دنيا آمد36سال 
. ها شركت كرد و در زندگي راه زهد و پارسايي در پيش گرفت هجرت كرد و در جنگ

  .)ن. د. (ق چشم از جهان فرو بست.  هـ 32وي به سال 
خانواده اش كه اطالع . ابوعبداهللا مصعب بن عمير قريشي، در آغاز بعثت اسالم را پذيرفت -)6(

يافتند مدتي او را زنداني كردند، سرانجام به حبشه هجرت كرد، مدتي بعد از بازگشت و 
ان مدينه قرآن بياموزد و با آنان  به مدينه جرت كرد تا به تازه مسلمان�پيش از پيامبر 
ي او مسلمان شدند، معصب در جنگ  شماري زيادي از مردم مدينه به وسيله. نماز بگزارد

  .)ن. د. (احمد به شهادت رسيد
عثمان بن مغطون قريشي، در همان آغاز بعثت مسلمان شد و پس از چندي به حبشه  -)7(

ها   به مدينه هجرت كرد و در جنگپس از مدتي. هجرت كرد و آنگاه به مكه بازگشت
 هجري 21وي به سال . گرفتن بسيار كوشا و پايدار بود شركت كرد، او در عبادت و روزه

  .)ن. د. (در مدينه درگذشت
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گيرد و بـراي اسـالم جهـاني جديـد كـه بـا جهـان قـديم هـيچ           قرن اول وزيدن مي   
  .آيد شباهتي ندارد، پديد مي

  
  آمادگي نظامي و تكنيكي

خواهد پرچمدار رسـالت      شود؛ اگر مي    ي جهان اسالم بدين جا تمام نمي        وظيفه
و آمـادگي كامـل     اسالم باشد و رهبري جهان را به عهده گيرد، بايد توانـايي الزم              

هـا از غـرب    درعلوم، صنعت، تجارت و فنون نظامي را داشته باشد و در تمام زمينه          
نياز باشد، خوراك و پوشاكش را خود تهيه كند، تسيحاتش را خودش بـسازد،                بي

امور زندگي اش را خودش بچرخاند، منابع زميني خويش را خـودش اسـتخراج و          
هـايش را اداره كنـد، بـا          هاي خودش حكومـت     برداري كند، با افراد و دارايي       بهره
ها  ها، موشك هاي اطرافش را بشكافد، با تانك       هاي خويش آب    ها و كشتي    ناوگان

و سليحات ساخت خودش با دشمنش مبارزه كند، صادراتش بر وارداتش افزايش            
هاي غربـي   داشته باشد و مجبور نباشد تا از غرب درخواست وام كند و به اردوگاه       

  .بپيوندد
بايد اذعان داشت تا زماني كه جهان اسالم در علم، سياست، صنعت و تجارت              

كنـد   مكد، زمينش را حفر مـي  به غرب متكي است، غرب نيز ناگزير خونش را مي    
ــاتش را اســتخراج مــي  ــا و   و آب حي ــد، و هــرروز دســتاوردهاي غــرب بازاره كن

  .برد يغما ميكند و تمام دارايي اش را به  هاي جهان اسالم را فتح مي خانه
كنـد و بـاري چرخانـدن     تا زماني كه جهان اسالم از غرب درخواسـت وام مـي      
طلبد و كاال و صـنايعش   امور كشوري و آموزش سپاهيانش از غرب كارشناس مي   

ي   دانـد و بـدون اجـازه        خواهد و غرب را به عنوان استاد و مربي مي           را از غرب مي   
كنـد، بـاچنين وصـفي هرگـز       نمـي ي آن به هيچ كاري اقـدام  غرب و بدون مشوره   

  .تواند با غرب روبرو شود، چه رسد به آن كه بر غرب پيروز شود نمي

                                                                                                
در جنگ بدر نتوانست . انس بن نضر انصاري، در روزهاي آغازين هجرت مسلمان شد -)1(

در اين جنگ . اري داشتبراي شركت در جنگ احد شور و هيجان بسي. شركت كند
  .)ن. د. (هاي بسيار برداشت و سرانجام جام شهادت نوشيد ها كرد و زخم رشادت



    

 

    
  

 

 

        ��380   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

ي علمي و تكنيكي كه جهان اسـالم در گذشـته نـسبت بـه آن               اين بود از ناحيه   
اكنون جهـان اسـالم     . توجه نكرد و با بردگي درازمدت و زندگي پست روبرو شد          

ن را بـه سـوي خودكـشي، آتـش و نـابودي      ي اروپـا كـه جهـا       به رهبري ستمگرانه  
اگر براي دومين بار جهان اسالم در آمـادگي علمـي،           . كشاند، دچار شده است     مي

نظامي و استقالل در امور زندگي اش كوتاهي كند، بدبختي جهان ثبت و انسانيت              
  .به مصيبت و بالي طوالني گرفتار خواهد شد

  
  رهبري در علم و تحقيق
هاست كه از جايگاه خويش يعني مقام   جان غرب مدتجهان اسالم و از جمله

نشيني نموده است و شديداً نيازمند        رهبري در علم، توجيه و استقالل فكري، عقب       
خوار وي حتي در ادبيات عـرب و علـوم عربـي و علـوم دينـي ماننـد          غرب و جيره  

مستشرقان در تحقيق و تفحص تأليف و بررسـي بـه         . تفسير، حديث و فقه شده اس     
وان مربي و راهنما پذيرفته شده اند و در استدالل و نظريات مربوط بـه اسـالم و                  عن

در نقد و يا تأييد نظريات،      . شود  تاريخ، نظر آنان به عنوان مرجع و حجت تلقي مي         
اين در حالي است كه تعداد زيـادي از آنـان           . شود  سخن آنان مالك قرار داده مي     

 كـه نـسبت بـه اسـالم و صـاحب            كشيش و مبلغ متعصب يهودي و مسيحي هـستند        
 بغض و عداوت و دشمني دارنـد؛ فرهنـگ اسـالم را       �رسالت آن، رسول خدا     

كننـد و     دهند و در نصوص و منقوالت خيانـت مـي           مورد تمسخر و استهزا قرار مي     
را كامـل  برخي از آنان نيز كساني هستند كه زبان عربي          . زنند  دست به تحريف مي   

ي آنها    رند و به همين دليل در فهم نصوص و ترجمه         دانند و در آن مهارت ندا       نمي
شـان در مراكـز جديـد علمـي        شـوند، افكـار و تبليغـات        دچار اشتباهات فاحش مي   

شـان در موضـوع جـدايي ديـن از            جهان اسالم شديداً نفوذ نموده است و تبليغـات        
ي شخصي اسـت و بـا اجتمـاع ارتبـاطي نـدارد و       سياست و اين كه دين يك قضيه 

 عبـارت از عقيـده، عبـادت و اخـالق اسـت و بـا حكومـت و سياسـت                     دين صـرفاً  
ي  اي ندارد و همينطور در فهم دين و احكام شريعت براساس تمدن و فلـسفه         رابطه

ــه ظــاهر غــرب و افكــار گونــاگون ديگــر كــه مستــشرقان و شــاگردان شــرقي   و ب
  .خوانند، كامالً روشن و واضح است شان به آن فرا مي مسلمان
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يسندگان مسلمان و متفكران در شرق، از رويارويي با فرهنگ غرب متأسفانه نو 
برخـي نيـز در   . هـاي آن، عـاجز ماندنـد    هـا و ارزش  و نقد آزادانه و با جرأتِ بنيـان      

ي خويش از غرب، به جايي رسيدند  ضعف فكري و فرورفتن در تقليد كوركورانه
راي آن برتـري  دانند كه مـا و   مي كه فرهنگ غرب را واپسين دستاورد عقل بشري       

  .وجود ندارد
هـايي كـه تمـدن و فرهنـگِ غربـي دارد،             ها و نارسايي    برخي نيز با تمام كاستي    

خواستار تطبيق آن در شرق به تمام و كمال هستند، برخي از كشورهاي عربي نيـز                
دانند و فرهنگ يوناني را كه  ي اروپا مي ناپذير از اجزاي قاره خود را جزيي جدايي

  .)1(روپايي است با كمال افتخار پذيرفته اندي فرهنگ ا ريشه
متأسفانه به استثناي افرادي نادر، در اين طبقه نويسندگان اسالمي، ابرمـردي بـه          

هـايش را بـا علـم،     ي حيـات و ارزش  صحنه نيامده است كه فرهنگ غربي، فلـسفه       
  .بصيرت، اعتماد و عزت كامالً تشريح كند

 بيانديشد و روي پاي خـود بايـستد،         خواهد با عقل خويش     اگر جهان اسالم مي   
هـا، مغزهـا و نوينـسدگاني باشـد كـه             بايد با اين ذلت مبارزه كند و داراي شـخيت         

هــاي خورشناســان و  فرهنـگ غــرب را مــورد نقــد و بررســي قــرار دهنــد و نوشــته 
شان را جرح و تعديل كنند و در علوم اسالمي چنان مهارت داشـته باشـند                  نظريات

ــزرگ   ــان ب ــه خاورشناس ــات و     ك ــان نظري ــدد آن ــه م ــد و ب ــتفاده كن ــان اس  از آن
شان را تصحيح نمايند و تشنگان علم و دانش و تحقيقات عالي اگر قـبالً                 اشتباهات

آوردند، از اين پس به كـشورهاي عربـي و    به مراكز علمي اروپا و امريكا روي مي  
  .مراكز علمي جهان اسالم روي آورند
 هستند تا مراكز فرهنـگ اسـالمي، علـوم          ي آن   يقيناً كشورهاي اسالمي شايسته   

واقعـاً ذلـت و زبـوني       . ها و مراكـز اروپـايي       ديني و ادبيات عرب باشند؛ نه دانشگاه      
دار در علم و دين از رهبري علمي و جايگـاه اصـلي               است كه اينگونه مراكزِ ريشه    

  .نشيني كنند خويش عقب
  

                                           

  . في مصر.,مستقبل الثقاحسين، طه، : در اين زمينه رك -)1(



    

 

    
  

 

 

        ��382   طاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان و انح

 

  دهي علوم جديد سامان
دهـي كنـد كـه بـا روح و            اي سـامان    گونـه بايد جهان اسالم علوم جديـد را بـه          

رسالت وي همنوا و هماهنگ باشـد، جهـان اسـالم در گذشـته بـا زعامـت علمـي                    
خويش بر جهان قديم تسلط داشته و به همين دليل بود كـه در انديـشه و فرهنـگ                   

ها بود كـه جهـان        مدت. جهان نفوذ نمود و در دورن ادبيات و فلسفه اش راه يافت           
نوشـت و بـا زبـان     انديشيد، بـا قلـم اسـالمي مـي       قل اسالمي مي  متمدن آن روز با ع    
نمود، تا آنجا كه نويـسندگان در ايـران، تركـستان، افغانـستان و                اسالمي تأليف مي  

نوشـتند، برخـي هـم اصـل          هند،كتابي را كه داراي اهميت بود، به زبان عربـي مـي           
نانچـه امـام    نوشـتند، چ    سـي مـي   كتاب را به زبان عربي و تلخيصش را بـه زبـان فار            

  كيمياي سـعادت   را به زبان فارسي تحت عنـوان         احياء علوم الدين   )1(غزالي
  .تلخيص نمود

اگرچه ايـن حركـت علمـي در ابتـداي زمامـداري عباسـيان ظهـور نمـود و از                    
گـذاري نـشده      ها متأثر بود و بر تفكر پاك و روح اسالمي اسـاس             ها و عجم    يوناني

 و ديني بود، امـا بـر جهـان آن روز بـا تمـام                هايي از نظر علمي     بود و داراي ضعف   
  .هاي علمي قديم در برابرش فرو ريختند قدرت و نشاط سايه افكند و نظام

ها و نقد علمي خويش،       سرانجام نهضت علمي اروپا به ميدان آمد و با آزمايش         
نظام قديم را منسوخ اعالم كرد و سبكي جديد براي علم و تحقيق وضع نمود، اين 

ي مـادي آن بـود، هـيچ دانـشجويي      برابـر بـا اصـل از روح و انديـشه      سبك، كپـي    
  .گشت اي مادي باز مي نمود، مگر اين كه با روحيه براساس اين سبك تحقيق نمي

                                           
ي  حجة االسالم ابوحامد محمد بن محمد بن احمد غزالي طوسي، دانشمند معروف دوره -)1(

وي در فقه، حكمت، . در طابران طوس زاده شد) 1058(ق .  هـ 450سلجوقي، به سال 
غزالي پس از مدتي تحصيل در طوس و گرگان به . كالم و عرفان سرآمد دوران خود بود

سپس با نظام الملك ارتباط يافت و . ها برد نيشابور رفت و از محضر امام الحرمين بهره
يز به تصوف روي آورد ي نظاميه را از وي دريافت كرد و در پايان ن منصب تدرسي مدرسه

، المنقذ من /�,احياء علوم الدين، تهافت الفالهاي  كتاب. و به طوس بازگشت

غزالي سرانجام به سال .  از جمله آثار وي استالضالل والمستصفي من علم االصول
  .)ن. د. ( م درگذشت1111/ ق .  هـ 505
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بنابراين، جهان براي بار دوم تسليم چنين آموزشي شد و بالطبع جهان اسالم نيز             
 و جـز اروپـا   ها دچار ضعف فكري و انحطاط علمي شده بـود           از آنجايي كه مدت   

هـايش پـذيرفت و    مددكار و ياوري نداشت، اين نظام آموزشي را با تمام نارسـايي  
  .امروز در سطح جهان اسالم، اين نظام حاكم است

ي  ي اسـالمي و روحيـه       ي طبيعي اين نظام ايجاد تنشي بود كه بين روحيـه            نتيجه
در ارزشـيابي  جديد، بين اخالق اسالمي و اخالق اروپايي، بين معيارهـاي گذشـته            

اشيا و معيارهاي جديد به پا خاست، و عالوه بـرآن سـبب شـد تـا در بـين طبقـات                      
صـبري، حـرص زنـدگي،        فرنگي و تحصيل كرده شك و نفاق به وجود آيد و بي           

.  ظهور كند  – كه نتايج طبيعي تمدن اروپايي است        –ترجيح دنيا بر آخرت و غيره       
اش را دوبـاره شـروع كنـد و از قيـد       خواهد زنـدگي      بنابراين، اگر جهان اسالم مي    

ــتقالل     ــد داراي اس ــر دارد، باي ــان را در س ــري جه ــد و آرزوي رهب ــي درآي بردگ
ايـن كـار زيـاد      . دار باشـد    آموزشي باشد و باالتر از آن بايد رهبري علمي را عهده          

تدوين و تأليف و    ي    اي ژرف، حركت گسترده     مشكل نيست اگرچه نياز به انديشه     
و نقد علوم عصري همـراه بـا فراگيـري روح اسـالم و ايمـان                مهارت تاحد تحقيق    

راسخ به اصول و فرامينش دارد، مسؤوليتي اسـت كـه بايـد چيـره دسـت آن را بـه                
هـاي اسـالمي اسـت كـه در ايـن زمينـه             ي حكومـت    در واقـع وظيفـه    . عهده گيرند 
هـاي مختلـف      هايي را تشكي دهند و اسـتاداني مـاهر در رشـته             ها و انجمن    جمعيت

خاب نمايند و طبق اسـلوب آموزشـي خاصـي كـه محكمـات كتـاب و سـنت و          انت
حقايق ثابت دين و علوم مفيد عصري و تجربيات جديد را در خود فراهم آورند و 
اي   علوم عصري را براي جوانان مسلمان براساس اسـالم و روح اسـالمي بـه گونـه                

د و آنان براساس   تدوين كنند كه تمام نيازهاي نسل جديد مسلمان را برآورده نماي          
شـان را     شان را منظم نماينـد و هويـت         هايي جامع بتوانند زندگي     چنين دستورالعمل 

نيـاز گردنـد، در مـوارد حـساس آمـادگي نظـامي               حفظ كنند و از غرب كامالً بـي       
هـاي   داشته باشند، منابع زيرزميني خويش را خودشان استخراج كننـد و از سـرمايه           

 شوند، امور مالي كشورهاي اسالمي را خودشـان         مند  شان خودشان بهره    كشورهاي
هايشان را براساس اسالم چنان اداره كنند كـه برتـري نظـام           تنظيم كنند و حكومت   
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هاي اروپايي روشن شود و مشكالت اقتـصادي كـه اروپـا در حـل                 اسالمي بر نظام  
  . عاجز مانده است، به سهولت حل شودآنها

نيكـي و نظـامي و اسـتقالل آموزشـي      بنابراين، با آمادگي روحي و آمادگي تك      
تواند به پا خيزد، رسالتش را ادا كند و جهان را از نابودي  است كه جهان اسالم مي
ي رهبري جهان امـري سـاده نيـست، بلكـه خيلـي               مسأله. تهديد كننده نجات دهد   

جدي است و نيازمند تالش و كوشش گسترده، مبارزه و جهـاد و آمـادگي كامـل       
  .است

�������e< d>���������� P�������&���������# >�  
�8	f�������C� ���������� :���������N�� H'�������<  

  
  .»شود در روز نبرد هركس با آمادگي خود وارد صحنه مي«
  

  نقش رهبري جديد
. ي آتشفشان قـرار گرفتـه اسـت         ي رهبري غرب بر دهانه      اكنون جهان در نتيجه   

ي پرتگـاهي قـرار       يا حداقل بر لبه   . رود اين آتشفشان منفجر شود      هرآن احتمال مي  
تا زماني كه غرب در وضعيت كنوني باشد، يعني       . رو ريزد دارد كه نزديك است ف    

هـا و     بر زندگي جهانيـان مـسلط باشـد، منبـع ارشـاد، توجيـه و اراده در تمـام قـاره                    
ها باشد، نه جهـان اصـالح خواهـد     ها و حتي در وجود انسان ها و سرزمين  حكومت

در پيكـر   اي اسـت بـدخيم        غرب به سانِ غده   . شد و نه انسانيت تداوم خواهد يافت      
هـا در     اين، منبعِ هر نـوع اضـطراب، پريـشاني و تمـام انقـالب             . ي انساني   مارگزيده

هـاي   خاور دور و گوشه و كنار جهـان اسـالم اسـت، بـا چنينـي وضـعيتي حركـت          
هاي صالح بـرخالف      هاي درست و نظامي     نتيجه خواهد بود، حكومت     اصالحي بي 

هيچ نـوع سـعادتي ممكـن نخواهـد     اراده و مصالح آن باقي نخواهند ماند، و اساساً       
بود، مگر با جابجايي رهبـري و قـدرت از غـرب مـادي و خودخـواه كـه قـادر بـه            
سعادتمند نمودن بشريت نيست و چنين تمايلي نيز ندارد، به دست كسي كه بـراي               
جهان و بشريت حامل روحي جديد و تصميمي نوين است، كسي كه در ايـن امـر              

دارد، آن فرد جز انسان مـسلمان كـه            و مكلف مي   خود را در برابر خداوند مسؤول     
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شاعر اسـالم دكتـر محمـد اقبـال         . جهان در انتظار اوست، كسي ديگر نخواهد بود       
  :گويد  به اين نكته اشاره دارد كه مي/

ــي   ــو امينــ ــي تــ ــو امينــ ــاموس ازل را تــ   نــ
ــي    ــو يمينـ ــساري تـ ــو يـ ــان را تـ   داراي جهـ

  ي خــاكي تــو زمــاني تــو زمينــي      اي بنــده
  دركــش و از ديــر گمــان خيــزصــهباي يقــين 

  گران خيـز    گران خواب   گران خواب   از خواب 
  گـــــــــــران خيـــــــــــز  از خـــــــــــواب

ــگ   ــزي افرنــ ــگ و دالويــ ــاد ز افرنــ   فريــ
ــگ    ــزي افرنــ ــيريني و پرويــ ــاد ز شــ   فريــ
ــگ     ــزي افرنـ ــه زچنگيـ ــه ويرانـ ــالم همـ   عـ
  معمـــار حـــرم بـــاز بـــه تعميـــر جهـــان خيـــز

  گران خيـز    گران خواب   گران خواب   از خواب 
  گـــــــــــران خيـــــــــــز  از خـــــــــــواب

  
  .141يات اقبال، زبور عجم، ص كل
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  فصل دوم
  رهبري جهان عرب

  

  اهميت جهان عرب
. اي برخودارد است    ي سياسي جهان، جهان عربي از اهميت فوق العاده          در نقشه 

علتش هم آن است كه جهان عرب مسكن امتي است كـه بزرگتـرين نقـش را در                  
تر انرژي نفت، اين     تاريخ بشري ايفا كرده است و منابع عظيم ثروت و از همه مهم            

طالي سياه، را در اختيار دارد كه امروزه در كالبد صنعت و جنگ نقـش خـون را                  
 عرب پل ارتباط است بين اروپـا و امريكـا و خـاور دور و در       از طرفي جهان  . دارد

روحـي و دينـي بـه آن        ي قلبي است تپنده كه مسلمانان از نظر           جهان اسالم به مثابه   
ي جنـگ جهـاني سـوم         صـحنه !) خدا چنان نكنـد   (آينده   شايد در    .آورند  روي مي 

هاي مبـارز، بازارهـاي تجـاري و     باشد و تمام بازوان توانگر، مغزهاي متفكر، انسان     
مـصر بـا نـيلش و بـا تمـام           . هـاي زراعـي، در ايـن خطـه از جهـان نهفتـه انـد                 زمين

هـاي سرسـبز، ثـروت، پيـشرفت و تمـدنش در              ها، محـصوالت، سـرزمين      فرآورده
همينطور سوريه، فلسطين و كشورهاي مجاورشان با آب و هواي معتدل           . آنجاست

و داراي اهميت و اسـتراتژيك و عـراق بـا دجلـه و فـراتش و منـابع نفـت و مـردم                  
ي عربستان با مركـز روحـي و قـدرت دينـي اش و            غيورش، و همچنين شبه جزيره    

 اش در   نظيـر اسـت و ذخـاير فـراوان نفتـي            ي حـج كـه در دنيـا بـي           همايش ساالنه 
ها سبب شده است تا جهان عرب مورد توجه غربيـان و           تمام اين ويژگي  . آنجاست
ي رقابت آنان باشد، از آن طرف واكنشي كه در جهان عرب به وجود آمد،    صحنه

  مجد عربـي   و   وطن عرب گرايي عربي، شعار      نمايان شد احساسات شديد ملي    
  .بود
  
   روح جهان عرب���� رسول اهللا ،محمد

وش كرد كه مسلمان، جهان عرب را بـا ديـد متفـاوت از آنچـه يـك              نبايد فرام 
مـسلمان، جهـان   . كنـد  نگـرد، نگـاه مـي    پرستي بدان مي  اروپايي يا يك عرب ميهن    

ي نور اسالم، پناهگاه بشريت و مركز رهبري  عرب را به عنوان مهد اسالم، سرچمه  
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لـت  ، رسـول اهللا روح، اسـاس و ع       � محمـد    نگرد و معتقـد اسـت كـه         جهان مي 
عظمت آن است و جهان عرب با تمام منابع ثـروت و قـدرتي كـه دارد و بـا تمـام                      

 �اگر از رسـول خـدا      !) خدا نكند (خيرات و بركاتي كه از آن برخوردار است         
راهش را جدا كند و ارتباطش را با وي تعليمات و دينش ببرد، شـكي نيـست كـه                    

 بـود كـه   �ا روح و خطي نامشخص خواهـد بـود؛ زيـرا رسـول خـد          كالبدي بي 
هايي جـدا جـدا،    ها گروه ي ظهور رساند و قبل از آن عرب جهان عرب را به منصه   

شدن و سـرزميني   قبايلي متخاصم و ملتي استعمار شده، استعدادهايي در حال ضايع        
كردنـد كـه بـا     هـا و جهالـت بودنـد، آنـان هرگـز گمـان نمـي            ور در تاريكي    غوطه

نمــود،  بينــي مــي ر كــسي چنــين پــيشامپراتــوري روم و فــارس درگيــر شــوند، اگــ
ي  اي از جهان عرب بود، مستعمره سوريه كه در آن زمان پاره     . كردند  تكذيبش مي 

كـشيد و از آزادي و        روم بود و همواره از نظام ظالمانه و استبدادي روم عذاب مي           
هـاي    ي دولـت اشـرافي ايـران ماليـات          عراق نيز تحت سـيطره    . عدالت، محروم بود  
ها بود كه چون      كرد، مصر هم تحت تسلط رومي       ن را تحمل مي   سنگين و كمرشك  

كندند و علوفـه اش را كـم          كردند و پشمش را مي      شتري شيرده از وي استفاده مي     
  .كردند و شديداً از ظلم ديني و استبداد سياسي در رنج بود مي

ديري نپاييد كه در جهان از هم گيسخته و در حال فروپاشـي، جهـان مظلـوم و                
رسـول خـدا   .  رسول خدا، وزيـد �، نسيمي از اسالم به دست محمد     تحت فشار 

شدن و هالكت بود كامالً درك نمود، دستش   اين جهان را كه در حال ضايع�
نـوري بـه وي ارزانـي داشـت كـه           . را گرفت و به اذن خـدا وي را زنـده گردانيـد            

توانست با آن در دنيا به حركت درآيد و آن كتاب و حكمـت آموخـت و تزكيـه                   
  .اش گردانيد

آور صلح و امنيت، پيش        سفير اسالم، پيام   ،�جهان عرب بعد از بعثت پيامبر       
هـا و بـاران رحمـت         دار فرهنگ و تمدن، دادرس ملـت        قراول علم و دانش، مشعل    

براي جهانيان بود، آنگاه بود كه شام، عراق، مصر و جهان عرب مـورد نظـر پديـد                  
  .آمد

اي وجود داشـت و       بود، نه سوريه     يا ملتش نمي   يقيناً اگر پيامبر اسالم، رسالت و     
نه عراقي و نه مصري و نه اساساً جهان عربي و تـازه نـه دنيـا وضـعيتي داشـت كـه                       
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هركـدام از كـشورهاي عربـي       . اكنون از نظر تمدن، عقـل، ديانـت و اخـالق دارد           
نيـاز از اسـالم بدانـد و بـه سـوي غـرب يـا جاهليـت نخـستين عربـي                 خودش را بي  
ا اين كـه اصـول زنـدگي و سياسـتش را از غـرب و فـرامينش دريافـت           بازگردد، ي 

نمايد، يا اين كـه زنـدگي اش را بـرا ناسيوناليـسم عربـي و مليـت عربـي كـه هـيچ             
ريزي نمايد و پيامبر اسالم را به عنوان الگو، رهبر، امـام        ارتباطي با اسالم ندارد، پي    

 پيامبر به آنان ارزاني داشـته  هاي بايد نعمتي را كه   و پيشوا نپذيرد، پس چنين دولت     
به وي باز گردانند و به زندگي جاهليت نخستين خويش برگردند و يا ايـن كـه بـه          
نظام رومي و ايراني كه سراپا استبداد و بردگـي، ظلـم و سـتم، جهـل و گمراهـي،                 

انديشي است، تـن در دهنـد؛ زيـرا     غفلت و بطالت، انزوا از جهان، جمود و خشك       
 و ايـن تمـدن شـكوهمند و ايـن ادبيـات غنـي و اساسـاً ايـن                    اين تاريخ بـا عظمـت     

 رسـول خـدا، چيـز ديگـري     �كشورهاي عربي، جز بركتـي از بركـات محمـد        
  .نيستند
  

  ايمان، تنها نيروي جهان عرب
 روح جهـان عـرب و امــام و   �اسـالم، مليـت جهـان عـرب اســت و محمـد      

هـان بـشريت بـه    ايمان، قدرت جهان عرب است كه با اتكـا بـه آن بـا ج    . پيشوايش
امروز نيز چون ديروز، ايمان، قدرت و سـالح آن         . مبارزه پرداخت و پيروز گرديد    

توانـد دشـمنانش را مغلـوب كنـد، كيـانش را مـصون دارد و                  است كـه بـا آن مـي       
توانـد بـا صهيونيـسم، كمونيـسم و هـر             جهان عرب هرگز نمي   . رسالتش را ادا كند   

شود و يا   و روسيه به وي صدقه داده ميدشمني ديگر با ثروتي كه از جانب امريكا     
دهند، مبارزه كند؛ بلكه جهـان عـرب، بـا ايمـان و          در عوض طالي سياه به وي مي      

قدرت معنوي با روحي كه در يك آن با دو امپراتـور بـزرگ يعنـي فـارس و روم            
توانـد بـا    تواند با دشمنانش مقابله كند، او هرگز نمي جنگيد و برآنها پيروز شد، مي     

ترسد، جـسمي كـه بـه         انش با قلبي كه زندگي را دوست دارد و از مرگ مي           دشمن
رفاه و آسايش تمايل دارد، عقلي كه شك و ترديد آن را فرا گرفته اسـت، دسـتي      

  .ي جنگ حاضر شود لرزان و قلبي متردد و ضعيف االيمان، به صحنه
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ر ي حكام، رهبران و مسؤوالن آموزشي عرب است كه نهـال ايمـان را د      وظيفه
ي مردم، مسؤوالن امر، سپاهيان و فرماندهان، كـشاورزان و بازرگانـان و               قلب توده 

ي جهاد و اشتياق بـه بهـشت را          در تمام طبقات غرس نمايند و در وجود آنان شعله         
برافروزند و نابودي دنيا و پوچي مظـاهر توخـالي آن را آشـكار نماينـد و بـه آنهـا                     

هاي زندگي چيـره شـوند و         س و وابستگي  هاي نف   تعليم دهند كه چگونه برخواسته    
ها را در راه خدا چگونه تحمل كننـد، و چگونـه از مـرگ بـا لـب خنـدان                    مصيبت

  .ها كه عاشق شمع اند، چگونه به مرگ روي آورند استقبال كنند و چون پروانه
  

  فداكاري جوانان عرب پلي است فراسوي شادكامي بشر
نـسانيت بـه آخـرين درجـه از          در شرايطي مبعـوث شـد كـه ا         �پيامبر اسالم   

هـاي    تـر از آن بـود كـه انـسان           مشكل انسانيت به مراتب عميق    بدبختي رسيده بود،    
هم در دنيا آسايش ها و مشكالت دچار نشده اند،  و كساني كه با زيانخوشگذران 

بتوانند جهـت حـل آن بـه پـا خيزنـد؛            ي ايشان تضمين شده،       داشته اند و هم آينده    
ي خويش را در راه  هايي داشت كه امكانات و آينده ز به انسانبلكه اين موضوع نيا

شان فدا كنند و جـان و مـال و زنـدگي و               خدمت به بشريت و اداي رسالت مقدس      
رفـتن قـرار دهنـد، و كـسب و       تمام منافع دنيايي خود را در معرض خطـر و از بـين            

ويش را شان را در معرض كساد قرار دهند و آرزوهاي دوستان و پدران خ              تجارت
به يأس تبديل كنند و از طرف قوم خويش چنان مورد خطاب قرار گيرند كه قـوم          

  :نمودند صالح وي را خطاب مي

� (#θä9$s% ßx Î=≈ |Á≈ tƒ ô‰ s% |MΨ ä. $uΖŠÏù #vθã_ö� tΒ Ÿ≅ ö6s% !# x‹≈yδ (� ]T'j :Qn[.  

  .»ي اميد ما بودي پيش از اين مايه! اي صالح: گفتند«
دان و بدون دعوتي ارزشمند، انسانيت صالحيت بقا قطعاً بدون وجود اين مجاه

شان در دنيا،  ها به باور بسياري از معاصران ندارد، با بدبختي يك مشت از انسان
رسند و براي اين كه جهان از شر به سوي خير  ها و انسانيت به سعادت مي امت

متحول شود، جاي بسي سعادت خواهد بود كه افرادي چند با بدبختي دچار 
ها به سعادت برسند، تجارت و دارايي برخي از افراد  اي از ملت ند، اما تودهشو
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داند، از عذاب  هايي كه شمارشان را فقط خدا مي ها و روح كاسد شود، اما انسان
  .خدا و عذاب جهنم نجات يابند

دانسته است كه روميان، ايرانيان،   مي�خداوند متعال هنگام بعثت پيامبرش 
 حاكم بر جهان، با توجه به زندگي ساختگي و مرفه خويش، هاي متمدن و امت
توانند در راه دعوت، جهاد و خدمت به بشريت بيچاره خود را معرض خطر  نمي

ها را تحمل كنند و اصوالً حاضر نيستند  قرار دهند و مشكالت و مصيبت
ها و  هاي تمدن خود را در پوشاك و خوراك از دست دهند و از لذت ظرافت

ي خويش  هاي خود كناره گيرند، چه رسد به اين كه از نيازهاي اوليه كامجويي
هايي افرادي كه بر  دانسته است كه در بين چنين ملت خداوند مي. دست كشند

هاي خود بكاهند و از تجمالت زندگي  شهوات خود غالب شوند، از بلند پروازي
  .شود و آرزوهي دنيوي دست بشويند، يافت نمي

د متعال براي رساندن رسالت اسالم و مصاحبتِ پيامبرش، امتي بنابراين، خداون
را برگزيد كه مسؤوليت دعوت و جهاد را به عهده گيرند و توانايي فداكاري و 
ايثار را داشته باشند و اين امت جز امت عرب چيزي ديگر نبود؛ امتي نيرومند و 

در آن شكاف ها قرار نگرفته بود و رفاه و آسايش  سالم كه مورد هجوم تمدن
  .ايجاد ننموده بود

ترين  ها از لحاظ قلب، عميق ترين انسان  پاك�اينانند ياران رسول اهللا 
  .ها در زندگي ترين انسان تكلف ها از نظر علم و بي انسان

پيامبر اسالم جهت اداي اين دعوت به پا خاست و حقوقش را كه عبارت از 
ها و شهوات بود،   و اجتناب از خواستهجهاد در راه اسالم، ترجيح آن بر تمام موانع

او در اين باره براي تمام جهانيان بهترين الگو و نمونه است، نمايندگان . ادا نمود
تواند جوانان را فريب دهد و  قريش با وي مذاكره نمودند و تمام آنچه اغلب مي

ند؛ دلدادگان را راضي گرداند، مانند مقام، ثروت و زن زيبا، به وي پيشنهاد كرد
اما او با قاطعيت و صراحت تمام كلمات زيبايش را در جواب عمويش كه 

r)� 2>�«: كوشيد او را راضي گرداند، ايراد نمود مي 2 "���$1r 22 '�32 �'	�$A 2 2 0�h��2 3 r *,1 
i*/��<1 1 2 ��+3��$2 2 22 *,1 >G��<1 2 2 ��(22 @2!3 m��
2!2 A 3 �?j2 2 ��F�2 32 3 �fLr 2 S�N}<A 2 1 3 A "���A r $2!3 2!z�j2 1 3 "�,1 1 ��2 
"f&��
32 2«.  
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اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم ! قسم به خدا اي عمر«
بگذارند، تا دست از اين دعوت بكشم، هرگز چنين نخواهم كرد، تا اين كه 

  .»خداوند اين دعوت را پيروز گرداند يا اين كه من در راهش بميرم
جهاد، ايثار، زهد و زندگي سخت،  با داشتن سهم بسزايي از �رسول خدا 

او با دعوتش در . ها اسوه و الگوست در زمان خويش و بعد از آن براي تمام انسان
ها را مسدود نموده بود و نه تنها خودش چنين  را بر روي خود بسته و تمام راه

وضعيت سختي داشت، بلكه اين وضعيت به خاندان و تمام كساني كه با وي 
ها با وي  ترين انسان ترين و مرتبط نزديك. ز سرايت نموده بودارتباط داشتند ني

كمترين بهره را از دنيا و بيشترين بهره را از جهاد و ايثار داشتند، هرگاه 
خواست چيزي را تحريم كند، قبل از همه از خانواده و اهل بيتش شروع  مي
  .نمود مي

 عباس بن خواست ربا را تحريم كند، قبل از همه متوجه رباي عمويش،
ها و  عبدالمطلب شد و با تحريم آن كار را شروع نمود، خواست انتقام

هاي جاهليت را تحريم كند، قبل از همه خون ربيعه بن حارث بن  خواهي خون
  .عبدالمطلب را باطل كرد

هنگامي كه زكات را كه منفعت عظيم مالي بود و تا قيامت ادامه دارد، مشروع 
  .يعني بني هاشم تا قيامت تحريم كردگردانيد، بر خاندان خويش 

ي حرم را  داري و سقايه  از وي خواست تا پرده�روز فتح مكه حضرت علي 
 عثمان بن طلحه را خواست و كليد �به بني هاشم واگذار نمايد، اما رسول خدا 

كليد را . امروز روز وفا و نيكي است. كليدت را بگير: را به وي سپرد و به او گفت
  . بگير، هركس آن را از شما بگيرد، قطعاً ستمگر خواهد بودبراي هميشه

ازواج مطهراتش را به تقوا و زندگي سخت واداشت و به آنها اختيار داد تا با 
وي با سختي وا فقر زندگي كنند، يا بدون وي زندگي راحت و مرفهي داشته 

  :باشند و اين آيات را برآنها تالوت نمود

� $pκ š‰r' ¯≈ tƒ j É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ βÎ) £çFΖ ä. šχ ÷Š Î�è? nο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $yγtFt⊥ƒÎ— uρ 

š÷s9$yètF sù £ä3÷èÏnG tΒ é&  ∅ä3ômÎh� | é&uρ %[n# u� |  WξŠ ÏΗ sd ∩⊄∇∪ βÎ) uρ £çFΖ ä. šχ ÷Š Î� è? ©! $# 
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… ã&s!θß™u‘ uρ u‘#¤$!$# uρ nοt� Åz Fψ$# ¨βÎ* sù ©! $# £‰ tãr& ÏM≈ oΨÅ¡ósßϑ ù= Ï9 £ä3Ζ ÏΒ # ·� ô_r& $VϑŠ Ïà tã ∩⊄∪� 

]�cLF�K :n� – n�[.  
خواهيـد،    اگر شـما دنيـا و تجمـل آن را مـي           : به همسران خود بگو   ! اي پيغمبر «

اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها سازم و اما اگـر               بياييد تا به شما هديه    
خداوند براي نيكوكاران شما    خواهيد،     شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي        

  .»زرگي را آماده ساخته استپاداش ب
  .آنان خدا و رسول را برگزيدند

هـاي    ها و تـاول     آيد، از آبله     روزي خدمت پيامبر خدا مي     �حضرت فاطمه   
كند، او قـبالً از       دستي به وجود آمده، شكايت مي       دستانش كه بر اثر استعمال آسيبا     

سبيح، تمجيد  وي را به ت�رسيدن بردگان غنائم اطالع يافته بود، اما رسول خدا     
  .اينها از خادم براي شما بهتر است: فرمايد كند و مي و تكبير توصيه مي

  .اينگونه بود رفتارش با اهل بيت و بستگان نزديكش
در مكه تعدادي از مردمان قريش به پيامبران ايمـان آورده بودنـد و بـر اثـر آن                   

ه بـود و حتـي      امور اقتصادي آنان شديداً متزلزل گرديده و بازارشان سـقوط نمـود           
اي را كه سال ها با مشكالت فـراوان تهيـه نمـوده بودنـد، از             برخي از آنان، سرمايه   

شـان كاسـد شـد و         شان به امر دعوت، تجارت      دست دادند، برخي نيز بر اثر اشتغال      
  .هاي خويش را از دست دادند و تعدادي نيز از ثروت پدر محروم شدند مشتري

هجـرت نمـود و انـصار از وي پيـروي            بـه مدينـه      �هنگامي كه رسول خدا     
شان تأثير گذاشت و تا حدودي از زندگي خـويش عقـب     ها و مزارع    كردن، بر باغ  

هـاي خـود بپردازنـد و مقـداري از            ماندند و چون خواستند به اصالح اراضي و باغ        
.  بـه آنـان اجـازه نـداد        �شان را به اين منظور صـرف كننـد، رسـول خـدا                وقت

  : هشدار دادخدوند اينگونه آنان را

� (#θà)Ï5Ρ r&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n< Î) Ïπs3è= öκ −J9 $#� ]J�+5�� :X�p[.  

در راه خدا انفاق كنيد و با ترك انفاق، خود را با دست خـويش بـه هالكـت          «
  .»نيافكنيد
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ها و كساني كه مسؤوليت اين دعوت را به عهده گرفتند،             اينگونه بود كه عرب   
هاي انساني و مالي بيش از هر امتـي ديگـر             هاي جهاد و زيان     سهم آنان از دشواري   

  :در جهان بوده است، آنها را خداوند متعال اينگونه مورد خطاب قرار داده است

� ö≅è% βÎ) tβ% x. öΝ ä.äτ !$t/# u öΝà2äτ !$oΨ ö/ r&uρ öΝä3çΡ≡uθ÷z Î) uρ ö/ ä3ã_≡uρø— r&uρ óΟ ä3è?u�� Ï±tã uρ îΑ≡uθøΒ r&uρ 

$yδθßϑ çG øùu� tIø% $# ×οt�≈pgÏB uρ tβöθt±øƒrB $yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγtΡ öθ|Êö� s? ¡= ymr& Ν à6 ø‹s9 Î) š∅ÏiΒ 

«! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ 7Š$yγÅ_uρ ’ Îû Ï&Î#‹ Î7y™ (#θÝÁ−/ u� tIsù 4 ®Lym š†ÎA ù' tƒ ª! $# Íν Í� ö∆r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ 

tΠ öθs) ø9 $# šÉ) Å¡≈ x5 ø9$# ∩⊄⊆∪� ]4�'f�� :nZ[.  

ي شما و امـوالي كـه         اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيله           «
رونقــي آن  بــازاري و بــي فراچنــگ آورده ايــد و بازرگــاني و تجــارتي كــه از بــي

ي شماست، اينها در نظرتان از خدا و پيغمبـرش      ترسيد و منازلي كه مورد عالقه       مي
كند   اشيد كه خداوند كار خود را مي      تر باشد، در انتظار ب      و جهاد در راه او محبوب     

  .»كند خداوند كسان نافرمان را هدايت نمي. فرستد و عذابش را مي

%tΒ tβ$ �: فرمايد و مي Ÿ2 È≅ ÷δ L{ ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# ôtΒ uρ Ο çλm; öθym zÏiΒ É>#{r ôã F{ $# βr& 

(#θà5̄= y‚tG tƒ tã ÉΑθß™§‘ «! $# Ÿωuρ (#θç7 xî ö� tƒ öΝÍκ Å¦ à5Ρr' Î/ tã ÏµÅ¡ø5 ¯Ρ� ]4�'f�� :XnY[.  

نشينان دور و بر آنـان از پيغمبـر خـدا جـا               درست نيست كه اهل مدينه و باديه      «
  .»بمانند و مبادا جان خود را از جان پيغمبر بيشتر دوست داشته باشند
  :ها بود ها و زيان يقيناً سعادت بشريت وابسته به ايثار، فداكاري و تحمل مصيبت

� Ν ä3̄Ρ uθè= ö7 oΨ s9uρ &ó ý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒ ø: $# Æíθàfø9 $# uρ <Èø) tΡ uρ zÏiΒ ÉΑ≡uθøΒ F{ $# Ä§à5ΡF{ $# uρ 

ÏN≡t� yϑ ¨W9$# uρ� ]J�+5�� :Xpp[.  

و قطعاً شما را بـا برخـي از امـور همچـون تـرس و گرسـنگي و كمبـودي در                      «
  .»كنيم ها آزمايش مي ها و ميوه ها و جان مال

  :فرمايد در جايي ديگر مي

�|= Å¡ymr& â¨$̈Ζ9 $# βr& (# þθä. u� øIãƒ βr& (#þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ# u öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΖ tFø5 ãƒ ∩⊄∪� ]-'5a/	�� :

n[.  
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ايمان آورده ايم، بـه حـال خـود         : آيا مردمان گمان برده اند همين كه بگويند       «
  .»شوند؟ شوند و ايشان آزمايش نمي رها مي

هـا و ترديدشـان در ايـن مهـم، امتـداد              كردن عـرب    شكي نيست كه شانه خالي    
  :بود ي اوضاع نابسامان در جهان، مي يت و ادامهبدبختي بشر

��ωÎ) çνθè= yèø5 s? ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù †Îû ÇÚö‘ F{ $# ×Š$|¡sùuρ ×��Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪� ]�U�F� :][[.  

  .»دهد اگر چنين نكيند فتنه و فساد عظيمي در روي زمين روي مي«
هـا   يـا ايـن كـه عـرب    : در قرن ششم ميالدي، جهان بر سر دو راهي قرار داشت       

آمدند و جان، مال، فرزندان و عزيزان خـويش را در معـرض خطـر              ايستي جو مي  ب
كندند و خودخواهي خويش را  هاي دنيايي دل بر مي داند و از چشمداشت    قرار مي 

كردند، تا اين كـه جهـان بـه سـعات برسـد، بـشريت                 در راه منافع اجتماعي فدا مي     
 پيـدا كنـد و يـا ايـن كـه          اصالح شود، بازار بهشت گرم شود و كاالي ايمان رواج         

ها، شهوات و منافع فردي خـود را بـر سـعادت بـشريت و صـالح       آنان بايد خواسته 
هاي  دادند و در نتيجه جهان در باتالق گمراهي و بدبختي تا مدت جهان ترجيح مي

  .زد طوالني دست و پا مي
ا ها با روحي كه رسول خد اما خداوند متعال خير انسانيت را فيصله كرد و عرب

هـاي آن شـيفته     از ايمان و ايثار، در آنان دميد و آنان را بـه آخـرت و نعمـت              �
گردانيد، شجاع و دلير شدند تا آنجا كه جان خويش را براي بشريت فدا كردند و                
به قصد يافتن بر پاداش الهي و سعادتمندشدن بني نوع انساني از دنيا بريدند، با مال                

 و تمام آنچه را كه مردمان نسبت بـه آنـان            و جان خويش در راه خدا جهاد كردند       
ها، شهوات، آرزوهـا و آمـال را فـدا كردنـد و از آن                 حرص دارند از قبيل خواسته    

طرف خداوند نيز پاداش دنيا و اجـر نيـك آخـرت را بـه آنـان ارزانـي داشـت، و                       
  .خداوند نيكوكاران را دوست دارد

 تكـرار شـده اسـت و         تـاريخ  �امروز نيز باري ديگر چون زمان بعثت پيامبر         
ها كه امت رسول و خاندان  يا اين كه عرب: جهان بر سر دو راهي قرار گرفته است

هـاي خـويش را بـه         وي هستند بايد وارد ميدان شوند و امكانات، تمايالت و جـان           
هـاي   هـاي فـراوان، فرصـت    خطر اندازند و از دنياي وسـيع، زنـدگي مرقـه، ثـروت      
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ي خـويش دسـت كـشند، تـا بـه ايـن               ورد استفاده طاليي زندگي و ابزار و سامان م      
ها در آروزهـا و       ترتيب جهان به پا خيزد و زمين دگرگون شود، و يا اين كه عرب             

ها و كارمزدها، انديشيدن در افزون واردات و صادرات،           تمايالت، رقابت در پست   
 و يافتن بر ابزار رفاه و آسايش دادمه دهند ها و دست ازديار درآمدها، سود تجارت  
  .هاست در آن سقوط نموده، بماند جهان در لجنزاري كه قرن

رسـد، در حـالي كـه بهتـرين جوانـان عـرب در         جهان هرگـز بـه سـعادت نمـي        
شـان بـر محـور مـاده و شـكم       كـشورهاي عربـي در شـهوات غـرق انـد و زنـدگي      

  .انديشند چرخد و جز آن دو به چيزي ديگر نمي مي
هاي جاهلي در راه مباني و اصولي  ملتاين در حالي است كه برخي از جوانان    

كردند  كه به آن باور داشتند، به مراتب بيشتر از جوانان كنوني عرب، فداكاري مي        
 امرء القيس، شـاعر جـاهلي     و افق ديدشان به مراتب باالتر بود؛ به عنوان مثال           
  .خيلي همتش باالتر از اين دسته جوانان است

  :گويد آنجا كه مي
TF *	����C! *�����! '�����$r4h�����	� *�����  

 ������ I�������  ������! ������$ *������U&2
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������  
P�������{o� 8�������e�� *	�������C! ���������/9�$  
*���g�! P{o��� 8e��� mG8< 8�$  

  
نود و مـال كـم را جـستجو           اگر براي مختصري از زندگي بكوشم، كفايتم مي       «
آورد عظمت اصيل اسـت كـه امثـال مـن             كنم، ولي كوشش من براي به دست        نمي

  .»يابند اين عظمت را مي
گز ممكن نيست به سعادت برسد، مگر بـا عبـور از پـل جهـاد و                 براي جهان هر  

  .هايي كه جوانان مسلمان بايد تقديم كنند فداكاري
زمين سخت نيازمند كود است و كود زمين بشريت كـه بـا آن اصـالح شـود و           

ها و تمايالت فـردي اسـت، بايـد           كشت با عظمت اسالم درآن جوانه زند، خواسته       
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ه سربلندي اسالم، گسترش امنيـت و صـلح در جهـان و             جوانان عرب آنها را در را     
  .انتقال مردمان از مسير منتهي به جهنم به مسير منتهي به بهشت فدا كنند

  .آوردن چنين كااليي با ارزش، پول، قيمت ناچيزي است يقيناً به دست
  

  توجه به سواركاري و زندگي نظامي
هـاي   ري از ويژگـي هاي عرب بـسيا    هاي دردناك اين است كه ملت       از واقعيت 

نظامي خود را از دست داده اند، سواركاري را كه در جهان به آن شهرت داشتند،             
ناديده گرفتند، اين بزرگترين زياني است كه به آن دچار شدند و از جملـه نكـات          

  .هاي جهاد است ضعف و عدم توانايي آنان در صحنه
 ناتوان گرديـد و  گري از هم گسيخته است، اندام جوانان ضعيف و        روح نظامي 

هـا را گرفتـه و نزديـك          مردم در رندگي مرفه رشد نودند، وسايل نقليه جاي اسب         
مـردم از كـشتي،     . هاي عربي از جزيـره العـرب منقـرض شـود            است كه نسل اسب   
هاي بدني و تمرينات نظـامي دسـت          دواني و انواع و اقسام ورزش       تيراندازي، اسب 
مـسؤوالن  .  هيچ سويد بـراي آنـان نـدارد        هايي روي آوردند كه     كشيدند و به بازي   

آموزش و مربيان و رهبران كشورهاي عرب بايد جوانان عرب را بر اسب سواري،          
امور نظامي، سادگي در زندگي، عدم ظرافت در خوراك و پوشاك، تحمل رنـج         

  .ها، تربيت كنند و مصيبت و صبر در برابر نابساماني
 خطاب به بعضي از كارمنـدان       �اميرالمؤمنين و مربي بزرگ، عمر بن خطاب        

#>��&� $��/�f	� �� >�$	��N�M, 0�h���� �9���($ i��e «: عربش در سرزمين عجم نوشت    
 �$c��!$ i�Nf/�C!  &��� '�(!$ �'�'���$ i�'5s'h��$ i�'/s'h�� �$T8	�
$ iK�	�� H��L

���uF� �'�G�$ �$c�|«)1(.  
يد اسـتفاده  ها اجتناب كنيد، از حرارت خورشـ  از خوشگذراني و پوشش عجم  «

هاست، در زندگي شن و درشت باشيد، در خوراك  كنيد كه خورشيد حمام عرب
و پوشاك درشت و زبر را انتخاب كنيـد، هماننـد چـوب سـفت و سـخت باشـيد،                    

                                           
  .روايت از ابوعثمان نهدي -)1(
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، بر پشت حيوانات سوار شـويد،       )زود بيرون نياندازيد  (ها را كامالً كهنه كنيد        لباس
  .» بگيريدها را نشانه در هنگام سوارشدن بپريد و هدف

G�A�'�«:  فرموده است�پيامبر اسالم  3 �/�12 P�(��C#2 1 2 3 1 i @M,. 12 �&��2!3 A 2 @�&2 2 ����G| 1 2«)1(.  
  .»تيراندازي كنيد كه پدرتان تيرانداز بوده است! اي فرزند اسماعيل«

.#@ 2!2(«: در جاي ديگري فرمود 1 J'+3��2 A. �����A 3 .i )2!2 @#. 1 J'+3��2 A. �����A 3 .«)2(.  
  .»قدرت در تيراندازي است! هان«

اندركاران نظام آموزشي است كه با تمام قوت بـا            از وظايف مسؤوالن و دست    
شود و با هر آنچه موجب ايجاد  هرآنچه باعث تضعيف روح مردانگي و قدرت مي 

شـود اعـم از آب و عـادات، مطبوعـات و آمـوزش             ي نامردي و پـستي مـي        روحيه
بندوبار و ادبيات نادرست و الحادي كه نفـاق،           ا مطبوعات بي  شديداً مبارزه كنند، ب   

كنند، برخورد كنند و به هيج وجـه بـه        پرستي و شهوتراني را ترويج مي       فساد، لذت 
اين دسته از بازرگانان كـه در صـدد گـسترش فحـشا در صـفوف مؤمنـان هـستند،          

ري كه جهت  نفوذ كنند؛ پيامب�اجازه ندهند تا در اردوگاه پيامبر اسالم، محمد      
تكميل مكارم اخالق مبعوث شده است، با چنين تاجراني كه جهت دريافت جنـد              

خواهند قلب و اخالق نـسل جديـد مـسلمان را فاسـد گرداننـد و فـسق و             ريالي مي 
  .ورد شودا جلوه دهند، بايد با قاطعيت برخعصيان وفحشا را در نظرشان زيب

گـي و غيـرت دچـار ضـعف         تاريخ شاهد است كه هرگاه مردان امتي در مردان        
شوند و زنانش در خوي و خصلت زنانگي و مادربودن دچـار مـشكل شـوند و بـه                   

حجاي، رقابت با مردان در تمام امرو، ترك خانه و نـازايي روي آورنـد، چنـين      بي
  .امتي بختش نگون شده و خورشيد آن غروب كرده و تباه شده است

اروپـا نيـز در     . آنچه بيان شد نبود   سرانجام يونيان، روميان و ايرانيان، چيزي جز        
همين مسير و به سوي نابودي در حركت است و بايد جهـان عـرب از ايـن فرجـام        

  .ناك باشد وخيم سخت بيم

                                           
  .روايت بخاري -)1(
  . مسلمروايت -)2(
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  مبارزه با اسراف و تفاوت عميق بين دارا و نادار
طلبي و آسـايش      ها به راحت    بنابر عوامل متعدد و تأثيرات فرهنگ غربي، عرب       

هــاي  كــردن ســرمايه خــرجلــوكس، و لخرجــي، اســراف، توجــه زيــاد بــه وســايل 
  .طلبي عادت كرده اند جويي و شهوت، فخرفروشي و زينت خدادادي در راه ذلت

از طرفي در كنـار عياشـي و خوشـگذراني و ولخرجـي و اسـراف، گرسـنگي،              
اي در مراكز  برهنگي و فقر كمرشكن وجود دارد كه مظاهر ننگين آن را هر بيننده           

هايي كه چشم را اشكبار و قلـب را           تواند مشاهده كند؛ صحنه     ميكشورهاي عربي   
  .گرداند اندوهگين و انسان را سرافكنده و شرمنده مي

در شرايطي كه در چنين كشورهايي برخي از مردمان از چنان دارايي فراوان و              
هايي   دانند چگونه مصرف نمايند، بدوي      خوراك و پوشاك زياد بروردارند و نمي      

شـان را هـم    ي سـتر جـسم   كه قوت و غذاي روزانه و پوشش به اندازهوجود دارند   
هـاي آخـرين    داران عـرب، ماشـين     ندارند، در حالي كه در يك سو امرا و سـرمايه          

كننـد، در سـوي ديگـر         شوند و گـرد و غبـار در فـضا بلنـد مـي               سيستم را سوار مي   
 يـك درهـم   هـاي سـياه دنبـال يـك ريـال و      هايي از زنان و فرزندان، با لباس      گروه
  .دوند مي

تا زمـاني كـه در كـشورهاي عربـي در كنـار قـصرهاي سـر بـه فلـك كـشيه و                
هـاي تنـگ و تاريـك وجـود      هايس محقر و آلونك هاي آخرين مدل، كلبه     ماشين

دارد و تا زماني كه در يك شهر مريضي ثقل معده از پرخوري و گرسنگي شديد                
ها كامالً باز خواهد بود و        انيوجود دارد، مسير ورود كمونيسم، اضطرابات و پريش       

  .هيچ قدرتي و ابزاري تبليغاتي نخواهد توانست آن را جلوگيري نمايد
اگر نظام اسالم با عدالت و زيبايي خويش نتـواد از ايـن مـشكالت جلـوگيري                 

اي با ظلم و خشونت به عنـوان عـذابي از جانـب خـدا بـه                   كن، ناگزير نظام ظالمانه   
  . خواهد شدصورت واكنشي شديد، جايگزين

  
  رهايي از انواع تبعيضات

اي گذشـته اسـت كـه طـي آن دوره يـك فـرد                در تاريخ، بر جهان عرب دوره     
ا و فرزندان پادشاه باشند، محور رمعين يعني خليفه يا پادشاه يا مشتي از افراد كه وز
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زندگي بودند؛ تمام كشور ملك شخصي و تمام مردمان جمعي از بردگان آن فرد              
كـرد و     شان تـصرف مـي       ناموس ها، وجود و    ، او در اموال، دارايي    خوشبخت بودند 

ــايه    ــز س ــزي ج ــت وي چي ــلطه و حكوم ــت تحــت س ــاكم و   مل ي آن شــخص ح
  .شان چيزي جز امتداد زندگي آن مستبد، نبودند زندگي

در آن دوره، زندگي با تاريخ، علوم، ادبيات، شـعر و تمـام توليـداتش از يـك                  
دهد، اگـر كـسي تـاريخ آن          ورد توجه قرار مي   گويد و يك فرد را م       فرد سخن مي  

برد كه شخص مزبور ماننـد   دوره و ادبيات آن برهه از زمان را بررسي كند، پي مي         
هاي كوچك سـايه افكنـده و آنهـا را از رسـيدن      ها و نهال درختي بلند كه بر علف  

نور و هوا محروم گردانيده است، بر جامعه و امت مسلط شده است و بدين ترتيب            
شـود و سـرانجام تبـديل بـه           ن امت در وجود شخص مزبور ذوب و مضمحل مي         اي

  .گردد ارزش مي اراده، گرفتار و بي شخصيت و بي امتي ناكارآمد، بي
چرخـد، كـشاورز بـه        آن فرد تنها كسي است كه چرخ زندگي به خاطر او مـي            

كنـد، صـنعتگر بـه خـاطر او         شود، تـاجر بـه خـاطر او تجـار مـي             خاطر او خسته مي   
سـرايد، مـادران بـه        نويسد، شاعر به خاطر او مي       كوشد، نويسنده به خاطر او مي       يم

دهند، سپاهيان بـه خـاطر        زايند، مردان به خاطر او خود را به كشتن مي           خاطر او مي  
هايش را و دريا مـواد بـا ارزشـش را بـه               رزمند و حتي زمين ذخاير و گنيجنه        او مي 

  .اندازد خاطر او بيرون مي
متي كه صاحب توليـدات و صـاحب فـضل در تمـام ايـن امكانـات                 از آن سو ا   

كند و گاه گاهي كه از  است، همانند مستمندان و غالمان در بند، زندگي به سر مي  
گـزارد و     شـود، سـپاس مـي       منـد مـي     ي اطرافيانش بهـره     مانده  ي پادشاه و باقي     سفره

شود، اما    ابود مي كند، در اين ميان چه بسا انسانيت ن         شود صبر مي    هرگاه محروم مي  
  .كنند طلبي با يكديگر رقابت مي گشايد و در تملق و فرصت لب به انكار نمي

ها در شرق شكوفا بود و در زندگي اين امت و       اين همان دوراني است كه سال     
روانش، ادب و شعرش، اخالق و امور اجتماعي اش، رسوباتي را بر جاي گذاشته               

عرب ثبـت نمـوده اسـت، از ايـن آثـار گويـا          است و آثاري ماندگار را در ادبيات        
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 اشاره كرد كه با مهارت تمام تصوير جـالبي          )1( هزار و يك شب   توان كتاب     مي
نمايد؛ روزي كه شخص خليفه در بغداد و يا پادشـاه در              از آن دوران را عرضه مي     

. كـاره بـوده اسـت       دمشق و قاهره، قهرمان نمـايش زنـدگي و مركـز دايـره و همـه               
هـايش و يـا كتـاب     هـا و داسـتان    با افـسانه هزار و يك شب كتاب دوراني را كه 

ي اسالمي نبوده است و همچنين  گذارد، دوره اغاني با تاريخ و ادبش به نمايش مي
دوراني طبيعي و معقول و مورد تأييد اسالم و خرد نبوده است؛ بلكـه اسـالم بـراي                

همان دوراني است كـه  در واقع اين . بردن چنين عهدي آمده است نابودي و از بين   
 در آن مبعوث شد و آن را دوران جاهليت ناميد و شديداً نقـادي               �رسول خدا   

اش كرد و شاهان آن دوره يعني كسري و قيـصر و همينطـور تبعيـضات و عياشـي                   
  .آنها را شديداً نكوهش كرد

چنين . چنين دولتي هرگز قابل بقا و دوام نيست، در هر زمان و مكاني كه باشد              
مانـده،    آيد كه آن امت داراي نارسـايي عقلـي، واپـس             تنها زماني پديد مي    دوراني
  .احساس، غافل و از نظر جسمي و روحي، مرده باشد بي

واقعاً چه كسي حاضر است تأييد كند كه . كند هيچ عقلي وضعيتي را تأييد نمي
هـا بـه مريـضي     هـا و نوشـيدني   فردي يا جماعتي از خوردن انواع و اقاسم خوراكي        

خوري مبـتال شـود و در كنـارش هـزارن انـسان از گرسـنگي و تنگدسـتي جـان           پر
  دهند؟

وار بازي  داند كه پادشاه و يا فرزندانش با دارايي مردم ديوانه چه كسي جايز مي
  ي مردم قوت اليموت و پواشك در حد ستر نداشته باشند؟ كنند و توده

تند فقـط توليـد،     ي يك طبقه كه اكثريت هس       داند كه وظيفه    چه كسي جايز مي   
ي ديگر تعدادشان از    ي طبقه   تحمل رنج و كار كمرشكن بدون وقفه باشد و وظيفه         

                                           
هايي از منابع  هزار و يك شب، هزار افسانه، يا ألف ليلة وليلة، دوران ساساني را با داستان -)1(

در اين كتاب ملكه . درهم آميختند و هزار و يك شب را پديد آوردند... عربي، تركي و
سرايد، اين كتاب در  شهرزاد هر شب به درخواست خواهر خود، دينارزاد داستاني مي

و به )  م1704(به زبان فرانسه نيز به قلم گاالن . اجار به فارسي ترجمه و چاپ شددوران ق
  .)ن. د. (ترجمه شد)  م1900(زبان انگليسي به قلم ماردروس 
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كردن با دسترنج گروه اول باشد،        انگشتان دست هم بيشتر نيست، سرگرمي و بازي       
  آن هم بدون هيچ نوع تقدير و تشكر؟

 و داند كه صنعتگران، باهوشان، مجتهدان و صاحبان استعداد چه كسي جايز مي
ــسق و فجــور و     ــدبختي باشــند و كــساني كــه جــز اســراف و ف اهــل صــالح در ب

  خوارگي چيزي بلد نيستند، در رفاه و آسايش باشند؟ مي
هاي امانتدار و نابغـه       دارد كه صاحبان لياقت و شايستگي، انسان        چه كي روا مي   

مورد جفا قرار گيرند و چون پليدان از صحنه كنار زده شوند و در عوض گروهي                
احـساس كـه هـم و غمـي جـز اسـراف امـوال و                  هاي خسيس، نادان و بـي       ز انسان ا

ارضاي شهوات ندارند و از هنرهاي دنيا اهـل هـيچ هنـر نيـستند و جـز چاپلوسـي،                    
حيـايي   شـعوري و بـي   گناهان كـاري ندارنـد و جـز بـي     خودنمايي و توطئه عليه بي 

  صفتي ديگر ندراند، اطراف شاه و امير جمع شوند؟
ين وضعيتي صالحيت يك روز ماندن را ندارد، چـه رسـد بـه ايـن كـه            يقيناً چن 

  .ها ادامه داشته باشد سال
اي از ادوار تـاريخ گذشـته اسـت و مـدت زمـاني                اگر چنين وضـعيت در دوره     

طوالني نيز ادامه داشته است، ناگريز به سبب غفلتِ امت، ضعف اسـالم و قـدرت                
يـد، در اسـرع وقـت بـا تابيـدن      ولي چنين وضـعيتي بـدون ترد   . جاهليت بوده است  

ي خـود و افـرادش        خورشيد اسالم، بيـداري امـت و زمـاني كـه امـت بـه محاسـبه                
 زنـدگي   هزار و يك شـب    كساني كه تا هنوز در جهانِ       . بپردازد، بايد فرو پاشد   

ي  تر از خانه  اي سست   برند، آنان در خانه     كنند، آنها در جهان خياالت به سر مي         مي
اي هـستند كـه هـرآن بـا خطـرات فـروريختن            د، در خانـه   كنن  عنكبوت زندگي مي  
شان در فرو ريخـتن آنهـا بـه           هاي فروپاشي   دانند چه زماني تيشه     مواجه است و نمي   

كار گرفته شود، اگر از تمام اين تهديدات در امان باشند، اما از اين كه چه زمـاني         
 اساسي محكم و ي آنان سقف خانه بر سر آنان فرو ريزد اطالعي ندارند؛ زيرا خانه 

  .قوي ندارد
هـاي   هيچ گروه خودشان را به چرخ.  گذشتهزار و يك شبآري، دوران  

كند، دوران استبداد و ملوكيـت، فانوسـي بـود            شكسته و از هم گسيخته وصل نمي      
كه سوختش به پايان رسيد و فتيله اش كامالً سوخت و اگـر گردبـادي هـم نـوزد،             
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اسالم هيچ نوع تبعيضي جايگاهي ندارد، نـه  در . بازهم اكنون رو به خاموشي است  
هـاي شـرق و       اي نظير آنچه در برخـي از ملـت          تبعيضات فردي و نه تبعيضات قبيله     
  .كشورهاي اسالمي وجود دارد

همينطور در اسالم تبعيضات مكتبي و سازماني نظيـر آنچـه دراروپـا، امريكـا و                
ــدارد  ــا برخــي از احــزاب سياســي  . رســويه هــست، وجــود ن و در امريكــا در اروپ

داران بـر ديگـران برتـري دارنـد، در روسـيه اقليـت تنـدرو كمونيـست كـه             سرمايه
ي كارگر چنان وحشيانه  وجودش را بر اكثريت مطلق تحميل نموده است و با طبقه

نظيـر اسـت، بـر ديگـران تـرجيح داده       كند كه در تاريخ ظلم و ستم بي     برخورد مي 
  .)1(شود مي

خواهـد رسـيد و بـشريت بـرآن          به زودي به پايان      هايش  تبعيضات با تمام شكل   
اي جـز نظـام       براي هان، آينده  . خواهد شوريد و انتقام سختي از آن خواهد گرفت        

عادالنه، متوسط و فراگير اسالم وجـود نـدارد، هـر چنـد تبعيـضات كنـوني مـدت          
  .زماني به سركشي و گمراهي خويش ادامه دهند
قـاتي باشـد، در زنـدگي امـت غيـر           تبعيضات چه فردي، چه قومي، حزبي و طب       

طبيعي است و امت در اولين فرصت، خودش را از آن نجات خواهد داد، تبعـيض                
  .اي در حال رشد توان بقا ندارد در اسالم و در هيچ جامعه

ها، رهبران و زمامداران آنان اسـت كـه قبـل از              بنابراين، به نفع مسلمانان، عرب    
 نيـز نـابود خودهـد كـرد، خودشـان را نجـات              ها كه آنها را     فروپاشي اين نوع نظام   

  .دهند
  

  گسترش بيداري و آگاهي در امت
كند و در معرض هر خطـري قـرار      ترين خطري كه يك امت را تهديد مي         مهم
گردانـد، عـدم    ي بـازيگران مـي   دهد و همينطور آن را شـكار مافقـان و بازيچـه      مي

هـر مـوجي، پيـروي از     شدن به هر فراخواني، همسوشدن با         آگاهي آن امت، شيفته   
اي و تحمل هر سـتمي اسـت و ايـن كـه امـرو              گري، سكوت بر هر فاجعه      هر سلطه 

                                           
 Forced Labour in Russia by Professor Ernest: در اين زمينه رك -)1(
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خويش را درك نكند، هرچيـزي را سـر جـايش نگـذارد، دوسـت را از دشـمن و               
خيرخواه را زا فريبكار تشخيص ندهد، از يك سوراخ چندين مرتبه گزيه شود، از          

هـا پنـد نگيـرد،       ده نـشود، از فاجعـه     هـا گـشفت ز      ها درس نگيرد، از تجربـه       رويداد
زمــامش را بــه كــساني بــسپارد كــه همــواره شــاهد فريبكــاري، خيانــت، تبعــيض،  
خودخـواهي، نــاتواني، بزدلـي، حماقــت و كـودني آنهــا بـوده و بــه كثـرت ســبب      
شكست و ذلت وي گرديده اند، با وجود اين نسبت به چنين كساني اعتماد كند و                

مملكـت خـويش را بـه آنـان بـسپارد و بـه سـرعت                جان، مال، ناموس و كليدهاي      
  .هايي را كه از دست آنان متحمل شده است به فراموشي بسپارد ها و مصيبت زيان

اي و    اي، سياسـتمداران حرفـه      لـوحي   ي چنـين سـاده      شكي نيست كـه در نتيجـه      
كننـد و از خـشم و تعقيـب امـت احـساس امنيـت        زمامداران خائن جرأت پيدا مـي  

كننـد و بـه    سادگي، عدم آگاهي و جهالت امـت سـوء اسـتفاده مـي          نمايند و از      مي
  .دهند ها و جنايات خويش ادامه مي خيان

 اگـر نگـوييم كـامالً آگـاهي         –هاي مسلمان و كشورهاي عربـي         متأسفانه ملت 
ــد  ــشخيص   -ندارن ــان دو دســت را از دشــمن ت ــد، آن ــا ضــعف آگــاهي درن ، يقين
ارند و چه بـسا بـا دشـمن برخـورد           دهند، با دوست و دشمن برخورد مساوي د         نمي

بهتري دارند، تا با دوست خيرخواه، در مواردي دوست در طول زنـدگي بـا آنـان                 
شود، اما با دشمن چنين نيـستند، از يـك سـوراخ هـزار       دچار خستگي و مبارزه مي    

شـان    ي  گيرنـد، حافظـه     ها عبـرت نمـي      شوند، از رويدادها و تجربه      مرتبه گزيده مي  
 گذشته و حوادث دور و نزديـك       است، رهبران و زمامداران    ضعيف و فراموشكار  

را، خيلي زود فراموش نموده اند، در آگاهي دينـي و اجتمـاعي ضـعيف انـد و در                
هـاي    هـا و بـدبختي      هاي مزبور سبب مصيبت     يقيناً ضعف . تر  آگاهي سياسي ضعيف  

اي آنـان را   بزرگ شده است و رهبري نادرست را برآنهـا مـسلط و در هـر صـحنه               
  .اكام نموده استن

هـا و   اما اروپاييـان بـه رغـم محروميـتِ روحـي و اخالقـي و بـه رغـم نارسـايي            
 از – و در اين كتاب نيز به آنهـا اشـاره شـده اسـت               –هاي زيادي كه دارند       ضعف

آنـان داراي رشـد   . آگاهي قوي برخوردارند، به خصوص آگاهي مدني و سياسـي     
شناسـند، بـين خيرخـواه و فريبكـار،           يشان را از ضررشان باز مـ        سياسي هستند، نفع  
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شـان را صـرفاً بـه         شـوند، رهبـري     كفايت فرق قايل مي     مخلص و منافق و همتا و بي      
سپارند، زمامداران نيز رهبري آنـان را بـا كمـال     افراد با كفايت، قوي و امانتدار مي   

شـان پـي      دهند، آنان هرگـاه بـه عجـز و خيانـت زمامـداران              دقت و ترس انجام مي    
شان نقش خود را بازي كرده انـد و            يا اين كه تشخيص دادند كه زمامداران       بردند،

زننـد و افـرادي       شان به پايان رسيده است، به سرعت آنـان را كنـار مـي               ديگر زمان 
كننـد، و   شـان مـي   تر را به رهبري اوضـاع، جـايگزين      تر و شايسته    تر، با كفايت    قوي

شان در  هاي نظامي و موفقيت ي بزرگ، پيروزي ي درخشان، كارنامه    هرگز گذشته 
  .شود قضاياي خاصي، مانع بركناري و عزل آنان نمي
اي و زمامـداري ضـعيف و خيانتكـار،           بدين ترتيب آنان از سياستمداران حرفـه      

ي مـردم،     محفوظ ماندند و زمامداران و مقامات نيز از نظارت ملت و گرفت تـوده             
  .بيمناك و با حذر شدند

ــرين خــدمت ــابراين، بزرگت ــراي ايــن مــت كــه در پــي آن از فاجعــه بن هــا و   ب
كند، در امان خواهد شد، ايجاد بيـداري و    هايي كه هر روز وي راتهديد مي        بحران

  .ي مردم آن است آگاهي در طبقات مختلف و تربيت فكري، مدني و سياسي توده
و آگاهي چيزي جـز گـسترش آمـوزش و رفـع            نبايد فراموش كرد كه بيداري      

  .سوادي نيز از مسايل مهم و اساسي است گر چه بيسوادي است، ا يب
فرماندهان و رهبران سياسي بايد توجه داشته باشند، امتي كه فاقـدي بـدياري و         

شان   واند مورد اعتماد قرار گيرد و به هيچ وجه تقديس و احترام             آگاهي باشد، نمي  
واركننـده  نسبت به رهبران و مسؤوالن، در حالي كه فاقد آگاهي هستند، نبايد اميد            

باشد؛ زيرا تا زمـاني كـه از بيـداري الزم برخـوردار نيـستند، در معـرض هـر نـوع                      
ثبـات در فالتـي كـه در          بـي ي    تبليغات، تحريك و استهزا قرار دارند؛ ماننـد ريـشه         

  .معرض وزيدن بادها قرار داشته باشد
  

  استقالل مالي و بازرگاني كشورهاي عربي
جـارت، دارايـي، تكنيـك و آمـوزش        جهان غرب چون جهان اسالم بايـد در ت        

يـافتن بافـت      ي مـردم و ملـتش را از محـصول و دسـت              داراي استقالل باشد، تـوده    
خودش بپوشاند و در تمم شئون زندگي و در تمـام نيازهـايش اعـم از پوشـاك و                   
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هاي اتوماتيكي و داروجات از       خوراك، وسايل صنعتي، تسيحات نظامي و دستگاه      
  .خوار آنان نباشد چ عنوان جيرهنياز باشد و به هي غرب بي

ي   اگـر شـرايط و زمينـه      (تواند با غرب وارد جنگ شـود          جهان عرب قطعاً نمي   
تا زماني كه در مال، پوشاك و وسـايل مـورد نيـاز، متكـي بـه            ) درگيري پيش آيد  

واند قراردادهاي خود را با غرب جز با قلمي كـه در    غرب باشد و تا زماني كه نمي      
اي با غـرب بجنگـد كـه     تواند جز با گلوله  امضا كند و نمي   غرب ساخته شده است   
  .در غرب پر شده است

توانـد از     واقعاً ننگ و عار است براي جهان عرب كه خـودش بـه تنهـايي نمـي                
هـاي   ها و رگ منابع ثروت و انرژي خويش استفاده كند، آب حيات كه در شريان          

نظامي اش را افـسران غربـي       ريزد، نيروهاي     آن جريان دارد به اجسام بيگانگان مي      
  .چرخانند دهند و غربيان امور و مصالح كشوري اش را مي آموزش مي

 اعـم از امـور تجـاري و بازرگـاني،        –بايد جهان عرب، خودش تمـام امـورش         
ها  واردات و صادرات، صنعت، تكنيك، آموزش، خدمات نظامي، ساخت دستگاه         

ش افـرادي همـت گمـارد كـه          را به عهه گيرد و بـه تربيـت و پـرور            –و تجهيزات   
بتوانند تمام مهمات كشورداري و وظايف اداري را با كارشناسي دقيق مهارت فني 

  .و امانتداري و خيرخواهي انجام دهند
  

  اميد جهان اسالم به جهان عرب
ها، موقعيت جغرافيـايي و اهميـت         ها، ويژگي   جهان عرب با استعدادها، موهبت    

 مسؤوليتِ رسالتِ اسالم را به آغوش گيـرد و          توان  سياسي اش به بهترين شكل مي     
رهبري جهان اسالم را به عهده گيرد و بعد از آمـادگي كامـل بـا اروپـا بـه رقابـت        
بپردازد و با تكيه بر ايمان، قدرت رسـالت و نـصرت الهـي، بـر اروپـا غلبـه كنـد و             
جهان را از شر به سـوي خيـر و از نـابودي و آتـش بـه سـوي آرامـش و سـالمتي                          

  . شودرهنمون
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  نظير جهان رهبري بي
!  در تاريخ عرب بـه وقـوع پيوسـت         �چه تحول عظيمي با بعثت رسول خدا        

ي اسراء و داستان معـراج بـا كالمـي صـريح و بليـغ و اسـلوبي              اين تحول در سوره   
هـا     چه نعمت بزرگي را خداوند متعال بـه عـرب          .)1(واضح و روشن بيان شده است     

  !عنايت فرمود
اي كه آن با يكديگر درگير بودند، به سوي جهاني وسيع كـه              آنان را از جزيره   

اي كـه در آن بـه تنـگ       رهبري اش را به دست گرفتند، و از زندگي محدود قبيلـه           
دار بودنـد،     آمده بودند به سوي انسانيت گسترده كـه توجيـه وارشـاد آن را عهـده               

  .منتقل گردانيد
عظيم كه ناگهان ها به جايي رسيدند كه به فضل و بركت اين تحول  عرب
ها و جهان را در نوريد، با شجاعت و صراحت تمام خطاب به امپراتوري  عرب

�: ��f	g/� ��«: بزرگ ايران و اركان دولت ايراني گفتند;/� �� d�s �� JT�5( 
T�5	�� ��# JT�5( �� iS8L$ ��$ t�� ���8�� ��# i�Nf	C ��$ G'E @�<TF� ��# 8( 
HIC^�«.  
ا مبعوث گردانيد، تا با كسي را كه بخواهد از عبادت بنـدگان بـه               خداوند ما ر  «

سوي عبادت خداي يگانـه و از تنگنـاي دنيـا بـه فراخنـاي آن و از ظلـم اديـان بـه                     
  .»عدالت اسالم درآورد

آري، آنان نسخت خودشان از تنگناي دنيا بـه فراخنـاي آن درآمدنـد و سـپس        
  .رآوردندجهانيان را از تنگناي دنيا به فراخناي آن د

ي بـشري،     تر از زندگي گـسترده      اي و نژادي و فراخ      تر از زندگي قبيله     آيا تنگ 
  زندگي ديگري وجود دارد؟

شـود و     آيا حياتي كه در آن فقط به ماديات ناپايدار و حيات فاني انديشيده مي             
جويي، تنگناي رقابت بركاالي اندك و  از حيات ايماني آن تنگناي مبارزاتِ سلطه

                                           
بلتين، امام مشرق و مغرب، وارث  نبي ق�ي اسراء اعالن شده است كه محمد  در سوره -)1(

  .هاي آينده است انبياي گذشته و امام نسل
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بار آن به سـوي جهـاني جديـد از قـدرت روحـي،                اپايدار و زندگي ذلت   ي ن   سلطه
  .اخالقي، علمي و سياسي درآمدند

در اين دنياي جديد، رود دنواب خروشان، نيل با بركت، فـرات شـيرين، سـند                
  .هايي كوچك و جويبارهاي ناچيز، بيش نيستند دراز، بركه
هايي كوچك و  ، بيش از تههاي هيماليا هاي آلپ و البرز، عقاب لبنان و قله كوه

  .بندهايي حقير، نيستند
همينطور كشورهاي بزرگي مانند هند، چين و تركستان در ايـن دنيـاي جديـد،      
بيش از مناطقي كوچك و روستاهايي فشرده و نقاطي مجهول نيستند و اساساً تمام              

اي  ي اين سروري به آن بنگـرد، بـيش از نقـشه        ي زمين از ديد كسي كه از قله         كره
. ي در حال چـرخش در آسـمان بـه آن بنگـرد، نيـست                كوچك و رنگي كه پرنده    

ــا فرهنــگ و تمــدن آن و آداب  شــان چــون  همينطــور جوامــع بــزرگ، ســاكنان ب
هايي كوچك در جمع امتي بزگر هـستند، جهـان بـزرگ جديـد براسـاس         خانواده
ايــن جهــان . ي واحــد، ايمـان عميــق و ارتبـاط قــوي روحـاني برپــا گرديـد     عقيـده 
هــاي  تــرين جهـاني بــود كـه تــاريخ تـا بــه حـال آن را شــناخته اسـت، ملــت      يعوسـ 

اي كـه   ترين خانواده در تاريخ بوده است، خانواده     ي اين جهان، قوي     دهنده  تشكيل
هاي مختلف و استعدادهاي گوناگون در آن ذوب گرديد و نهايتاً تمـدني               فرهنگ

شـمار اسـالم و آثـار     ي بيها واحد كه تمدن اسالمي باشد و همواره در وجود نابغه 
  .اً ظهور نموده است، به وجود آمدي اسالمي چه علمي و چه عملي مرتب گرانمايه

در تاريخ رهبري، رهبري اين جهان جديد از نظر لياقت و شايستگي، بهترين و              
هـا در راه رسـاندن دعـوت     ترين و بزرگترين رهبـري بـود، زمـاني كـه عـرب         قوي

د و در اين مسير فنا شدند، خداوند متعـال آنـان را            اسالمي، خالصانه حركت نمودن   
اي  مردم دنيا چنان نسبت به آنان محبت ورزيدند و به گونـه   . به اين رهبري برگزيد   

شـان،    هـا در برابـر زبـان        نظير است، تمام زبان     از آنان تقليد نمودند كه در جهان بي       
نـد، در جهـان    شان سر تـسلمي فـرود آورد        شان و تمدن    ها در برابر فرهنگ     فرهنگ

ها زبان علم و نويسندگي بود، زبـاني     متمدن آن روز از كَران تا كَرانش زبان عرب        
دادنـد،    شـان آن را تـرجيح مـي         هـاي مـادري     مقدس و محبوبي كه مردمان بر زبـان       

نگاشتند و چون صاحبان آن و        شان را به اين زبان مي       ترين و بهترين تأليفات     بزرگ
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در اين زبان چنان اديبان و نويسندگان به ميدان علم . تندگرف بلكه بهتر آن را ياد مي
شان اعتراف و اديبان و نقـادان         آمدند كه بزرگان جهان عرب به عظمت        و ادب مي  

  .نمودند شان اقرار مي جهان عرب، به فضل و امامت
اي بود كه مردمـان از آن بـه بزرگـي يـاد             ها تنها تمدن نمونه     آري، تمدنِ عرب  

نمودنـد، علمـاي ديـن ايـن تمـدن را بـر سـاير                 قليدش افتخـار مـي    كردند و به ت     مي
هاي منافي با آن را به نام جاهليت و عجميت يـاد              دادند و تمدن    ها ترجيح مي    تمدن
  .داشتند كردند و از تقليد شاعران و آثار آنان مردم را برحذر مي مي

 هـيچ   هاي طوالني ادامه داشت و مردم به فكر         اين رهبري كامل و فراگير مدت     
هـاي مغلـوب    نوع انقالب و شورش جهت رهايي از آن نبودند، نظير آنچه در امت   

اي امتـي مغلـوب بـا         ي مردم با اين رهبري، رابطه       در تاريخ وجود دارد؛ زيرا رابطه     
ي ديندار با ديندار و  بلكه رابطه. غالب، محكوم با حكم و غالم با آقاي خشن، نبود

ي تابع و متبوع بود؛ متبوعي كه         ت از اين كه رابطه    نهاي. ي مؤمن با مؤمن بود      رابطه
. قبل از وي به شناخت حق و ايمان، دعـوت و از خودگذشـتگي دسـت يافتـه بـود         
بنابراين، دليلي براي انقالب، انزجـار و ناسپاسـي از خيـر نبـود، بلكـه شايـسته بـود                    

ننـد و   هـاي شـكر و دعـا را برا          مردمان به فضل آنان اعتراف كنند و بر زبان، صـيغه          
  :چنين دعا كنند

�$uΖ −/ u‘ ö�Ï5 øî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z \} uρ šÏ% ©!$# $tΡθà) t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $uΖ Î/θè= è% 

yξÏî tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u !$oΨ −/ u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪� ]�h��� :XY[.  

ي گرفته اند بيـامرز و      ما و برادرانمان را كه ايمان آوردن بر ما پيش         ! پروردگارا«
تـو داراي رأفـت و      ! هايمان جاي مـده، پروردگـارا       اي نسبت به مؤمنان در دل       كينه

  .»رحمت فراوني هستي
ي   هـا را نجـات دهنـده        شده چنان بودند كه عرب      هاي فتح   ملت. و چنين نيز شد   

دهنده به سوي دارالسالم، راهنما به سـوي          پرستي، دعوت   خويش از جاهليت و بت    
  .دانستند  معلم و استاد در ادب، ميبهشت و

اي كـه بـا بعثـت محمـد فـراهم گرديـد و در        اين بود رهبـري جهـاني، رهبـري    
ها بايد شديداً آن را  اي اسراء اعالم گرديده است، اين قيادتي است كه عرب سوره
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هايي كـه خداونـد بـه آنـان عنايـت كـرده               مورد توجه قرار دهند و از تمام موهبت       
  .ر دريغ نورزند و نسل اندر نلس اين رهبري را سفارش كننداست در اين مسي

از نظر عقل، دين و غيرت، هرگز براي آنن جايز نيست كـه در هـيچ زمـاني از                
اين رهبري شانه خالي كنند، اين رهبـري جـايگزين هـر رهبـري ديگـري و بلكـه                   

توانـد جـاي ايـن رهبـري را پـر نمايـد، ايـن                 افزون از آن است و هيچ رهبري نمي       
ها را دربر گرفته و در اين رهبري بيـشتر تـسلط              رهبري است كه تمام انواع رهبري     

هـا    رسين به اين رهبري بـراي عـرب         راه. ها و ارواح است تا اجسام و اشباح         بر قلب 
ي نخـست آن را تجربـه         ساده و آسان است؛ چون، همان راهي است كـه در دوره           

سالمي، فداكاري در اين مسير و اخالص در راه دعوتِ ا: نمودند و عبارت است از
دادن آيين زندگي اسـالم      گرفتن مسؤوليت آن و ترجيح      اساس قراردادن و به عهده    

  .هاي زندگي بر تمام آيين
هـاي    ها و منصب رهبـري، ملـت        بدين ترتيب بدون در نظرداشتنِ تسلط بر ملت       

ت و  شان اعتراف خواهند كرد و در محب        اسالمي در گوشه و كنار جهان به رهبري       
شان خود را به كشتن خواهند داد و آنگاه است كه درهاي جديـد و         تعظيم و تقليد  
اي در شرق و غربِ زمين كه در برابـر فاتحـان و اسـتعمارگران غـرب                   ميادين تازه 

هاي جديدي بـه اسـالم        سرسختي نمودند، در مقابل آنان گشوه خواهد شد و ملت         
هـايي كـه بـه       انرژي و منـابع، ملـت     هايي جوان در استعداد و        خواهند گرويد، ملت  

تواننـد بـا    ايمان جديد، دين جديد، روح جديد و رسالت جديد دسـت يابنـد، مـي             
  .اروپا در تمدن و علومش مقابله نمايند

تا كي نيروهاي عظيم خويش را كـه جهـان قـديم را بـا آنهـا فـتح             ! ها  اي عرب 
  كنيد؟ نموديد، در ميادين تنگ و محدود صرف مي

ها را از پـاي درآورد، تـا كـي     ها و حكومت شان كه ديروز تمدناين سيلِ خرو  
  بلعد؟ شود و امواجش يكديگر را مي در اين وادي تنگ محصور مي

اين جهان وسيع بشري را دريابيد؛ جهاني كه خداوند شما را جهـت رهبـري و                 
هدايت آن برگزيد، در تاريخ امت شما و تاريخ كل جهان و در سرنوشـت شـما و        

بـار ديگـر دعـوت    .  جهان بعثت محمدي آغاز اين دوران جديد بود    سرنوشت كل 
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اسالمي را به آغوش بگيريد و در راه آن از جان خويش بگذريد و در ايـن مـسير                    
  :امان روي آوريد به جهادي بي

� (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû «!$# ¨,ym Íν ÏŠ$yγÅ_ 4 uθèδ öΝ ä38 u;tFô_$# $tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9 $# 

ôÏΒ 8lt� ym 4 s'©# ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) 4 uθèδ ãΝä39 £ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Îûuρ # x‹≈yδ tβθä3u‹ Ï9 
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]�[.  
. ي جهـاد در راه اوسـت        در راه خدا جهاد و تالش كنيد آنگونـه كـه شايـسته            «

خداوند شما را برگزيده است و در دين، كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما 
هـاي    در كتـاب  [د شـما را قـبالً       خداونـ . نگذاشته است، آيين پردتان، ابراهيم است     

تا پيامبر گواه بر شما باشد      . مسلمانان ناميده است  ] آخريت كتاب [و در اين    ] پيشين
پس نماز را برپـا داريـد و زكـات را بدهيـد و بـه         . و شما هم گواه بر مردمان باشيد      

و چه سـرور    . خداوند متعال چنگ زنيد كه سرپرست و ياور شما اوست         ] ريسمانِ[
  .)1(»!ي خوبي است كننده نيك و چه مددكار و كمكو ياوري 
  

  مقيم زاهدان/ عبدالحكيم عثماني 
  ق.  هـ 1423محرم الحرام  / 7شب شنبه 

                                           
در )  م1969 آوريل 7(ق .  هـ 1389 محرم 19بازنگري، ويرايش و حذف و اضافات در  -)1(

��$.  لكهنو انجام پذيرفت–قطار رائي بريلي �B$ )$! � 8����| |.  
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  منابع عربي
  

   طبري ، ابوجعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن-
   الجوزيه، ابن القيم، زاد المعارفي في هدي خير العباد-
  ية و النهاية، ابوالفداء اسماعيل بن عمر، البدا ابن كثير الدمشقي-
  لغة دهلوي، ولي اهللا احمد بن عبدالرحيم، حجة اهللا البا-
   طبري، ابوجعفر محمد بن جعفر، تاريخ الرسل والملوك-
   شهرستاني، ابوالفضل، الملل والنمل-
  حوال العربأ ةف الوسي، محمود شكري، بلوغ األرب في معر-
  قات األمم اندلسي، صاعد، طب-
   أيام العرب-
   كردعلي، محمد، خطط الشام-
   مقريزي، ابوالعباس احمد بن علي، الخطط-
   النبي من القرآنبيئة دروزه، محمد عزت، -
   كواكبي، عبدالرحمن، طبائع االستبداد-
حاضر العالم االسالمي، تأليف لوترب، ترجمـه       ) ها بر   پانوشت( ارسالن، شكيب،    -

  عربي عجاج نويهض
   التاريخفلسفةيهم، محمد جليل، ب -
   امين، احمد، ضحي االسالم-
   في مصرفة حسين، طه، مستقبل الثقا-
  ي عربي عادل زعيتر  لوبون، گوستاو، تمدن غرب، ترجمه-
  ج، فتح العرب لمصر، ترجمه به عربي محمد فريد ابوحديد.  بتر، الفرد-
 فرانـسه بـه اردو دكتـر         آرتور كريستن سن، ايران در عهـد ساسـانيان، ترجمـه از            -

  محمد اقبال
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  منابع غير عربي
  

- The history of decline and fall of the Roman Empire . by 

Edward Gibbon. 

- A short history of world. by H. G. Wells. 

- The Making of hamanity. By Robert Briffault. 

- The discovery of India. By Jawahar lal Neru. 

- Islam at the cross roads. By Mohammad asad (Leapold 

weiss) 

- Indian civilization and Islam . by N. C. Mehtd. 

- Influence of iscam on Indian culture. By Dr. Tara chand. 

- A survey of Indian history . by K. M. panikkar. 

- Conflict of East and west in turkey. By Khalid a edib. 

- History of european merals. By W. E. H. Lecky. 

- Histoty of the conflict between religion and science. By 

Darabar. 

- Guide to modern wickedness. By Joad. 

- Philosophy fot out times. By Joad. 

- Man the unknown. By Alexis carrel. 

- Historians History of world. 

- Encycloppeadia Britahicd. 
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ي   مسلمانان حامالنِ رسالت پيامبراننـد و بـراي تمـام جهـان بـه مثابـه               
رونـد، ايـن اسـت كـه          عامل تندرستي براي كالبد انسان به شمار مـي        

ــان و زوال قــدرت و ايــستايي شــوكت  ــا  انحطــاط آن شــان همــسان ب
اگــرچنين بــود، .  ديگــر نخواهــد بــودانحطــاط ملــت، نــژاد و مليتــي

موضوعش بسيار آسان و ضـربه اش بـسي سـبك بـود؛ امـا انحطـاط              
ي بـشري بـه       مسلمانان به معناي انحطاط رسالتي بود كه براي جامعـه         

داد كـه نظـامي ديـن و          اي را نشان مي     ي روح بود و نابودي پايه       مثابه
وعي اسـت   اينك آيا انحطـاط مـسلمانان موضـ       . دنيا برآن استوار بود   

زمـين و     شـدن چنـدين قـرن، مردمـان مـشرق           كه بايد پـس از سـپري      
زمين براي آن تأسف بخورند؛ و آيا واقعاً جهان كه آكنـده از           مغرب
هاست، با انحطاط اين امت چيزي را از دست داده اسـت؟ دنيـا                ملت

هـاي دنيـا پـس از ايـن كـه          اي رسيده است؟ ملت     اكنون به چه نتيجه   
روپاييان افتـاد و آنهـا نيـز مـسلمانان را از نفـوذ      شان به دست ا    رهبري

هـاي دولـت اسـالمي حكومـت      جهـاني بركنـار كردنـد و بـر ويرانـه     
ي خويش را تأسيس كردند، به چه سرنوشتي دچار شـدند؟             گسترده

هـا و جهـان، چـه اثـري در ديـن،              اين تحول بزرگ و رهبـري ملـت       
اسـت؟  اخالق، سياست، زندگي عمومي و سرنوشت انسانيت داشـته        

اگر جهان اسالم بار ديگر بپا خيزد و از غفلت درآيد و زمام زندگي            
  را به دست گيرد، چه خواهد شد؟

ها و مباحثي است كه در نوشتار پيش رو به بررسـي و      اينها پرسش ... 
  .پاسخگويي آنها كوشش شده است


