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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺘﺮﺟﻢ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهام اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﯿـﺪ و ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾـﻪ را ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﻢ،
ﺧﺪای ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ در راهرﺳﯿﺪن ﺑـﻪ
رﺿﺎی او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸـﻮق و راﻫﻨﻤـﺎﯾﻢ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﮑﻨﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﺰای ﺧﯿﺮﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﯾﮑــﯽ از ﻓﺼــﻞﻫﺎی اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان »ﺑــﲔ اﳉﺒﺎﻳــﺔ واﳍﺪاﻳــﺔ« از

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﻨﻮی در ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺘﻤﺮدان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل آن ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻘﯿﺪه و اﺧﻼق ﻋﺎﻣـﮥ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣـﺪﻧﻈﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨـﺪه ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﺼـﻞ ﻣﺰﺑـﻮر را
ً
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﻓﻌﻼ آن را از ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺬف ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﺗﻬﺮان – ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۷۰
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮدی

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ وﺻﲆ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﳏ ﹼﻤ ﺪ وآﻟﻪ

وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،زﻣﺎنﻫـﺎ و

ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﺮاد و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﻣﯽﺗـﻮان
اﻧﮕﯿﺰۀ واﺣﺪی را در ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .اﯾـﻦ اﻧﮕﯿـﺰه ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺑﯿـﺪارﮐﺮدن
ﺷﻌﻮر دﯾﻨﯽ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻋﺎدۀ اﻋﺘﻤﺎد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺒﺪأ و ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﺎﻟﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺎن و آﻣﺎدهﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دوشﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺰ
ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﮔﺮدان و آﺷﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶراﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺻـﺪﻣﻪ دﯾـﺪۀ زﻧـﺪﮔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﻮانﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻘﺎﻻت از »اﻣﺖ اﺳﻼم« ﺑﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﻋﺎم و از »اﻣـﺖ ﻋـﺮب«
ﺑﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﺧﺎص ﻧﺎم ﺑﺮدهام .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮای رﻫﺒﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و ﺻﺎﺣﺐ آﺧﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ،
اﻣﺎ از اﻓﻖ اﻣﺖ ﻋﺮب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﻼم در ﻋﺼﺮ اول ﻃﻠﻮع ﮐـﺮد و درﺧﺸـﯿﺪن ﮔﺮﻓـﺖ.
ﺑﻌﻼوه ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺖ را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
و ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺪن را ﺑﺎ دﻋﻮت اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد و ﺑﻪ راﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،در اﺑﺘـﺪا
ﺷﮏ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ وﺣﺪﺗﯽ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻣـﺪﺗﯽ در اﺟﺎﺑـﺖ اﯾـﻦ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻣﺘﺮدد ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺑﺎره روی آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﯾﮏ وﺣﺪت و ﯾـﮏ اﻧﮕﯿـﺰۀ
واﺣﺪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد و آن دﻋﻮت ﻣﺠﺪد ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺰﺑـﻮر
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنﻫﺎ را ﮔﺮد آوردم و ﻧﺎم »إﻟـﯽ اﻹﺳـﻼم ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ«

روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .از ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم آن را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳـﻮدﻣﻨﺪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻗﻠﺐﻫﺎی راﮐﺪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد و دلﻫﺎی ﻣـﺮده را ﺗﻮﺳـﻂ آن
زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻗﺪرت و ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﻫﺮﭼﯿﺰی را دارد.

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﻨﯽ اﻟﻨﺪوی
ﻣﻬﻤﺎن ﻗﺎﻫﺮه

 ۱۳۷۰ﻫ  .۱۹۵۱م

ﻓﺼﻞ اول

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﻫﻠﯽ)  (١ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﻣﺖﻫـﺎ)  (٢و ﻫﯿﺌﺖﻫـﺎی از
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﮋادﻫﺎّ ،
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در
ً
آﻧﺠﺎ دﯾﺪم ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺒﺎس و وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﺖ ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑﻮدﯾـﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎن در ﺳﯿﺰده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ)  (٣روال ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد :روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷـﻬﺮﻫﺎ
ﻫﻤﮕﯽ آﺑﺎد و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻤﺮان و ﭘـﺮ از ﻋﻤﺎرتﻫـﺎی ﺑﻠﻨـﺪ و ﺣﺮﻓـﻪﻫـﺎی
ﺑﺸﺮی و راهﻫﺎی ﮐﺴﺐ و درآﻣﺪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎی ﺑﻮدﻧﺪ .زراﻋﺖ ،ﺗﺠـﺎرت و
 -١ﻣﻘﺼﻮد ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آورﯾﻞ  ۱۹۴۷ﻣﯿﻼدی در دﻫﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮ ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻧﺪوﻧﺰی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ) .ﻣﺆﻟﻒ(
ً
 -٢در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺳﺘﺎد ﻧﺪوی ﺑﺠﺎی ﻣﻠﺖ ،ﮐﻠﻤﮥ ﻗﺮآﻧﯽ اﻣﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
ﻗﺮآن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .راﻏﺐ ﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺖ
ﻫﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ دﯾﻦ ﯾﺎ زﺑﺎن و ﯾﺎ ﻣﮑﺎن آنﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٣ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود  ۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺻﻨﺎﻋﺖ رو ﺑﻪ راه ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب آﻣﺪ و ﺷﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺟﻨﺲ و ﮐﺎﻻ
ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺧﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و اﻣـﺎرات و دوﻟﺖﻫـﺎ از اﻣـﻮال و
اﻓﺮاد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺎری ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑـﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﻫﺮ رﻧﮕﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﺮ ﻣﻈﻬـﺮی از ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﺗﻤـﺪن دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺸﻮد ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ
ً
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻟﺒﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب اﻣﺘﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﻧﻮع ﺟﺪﯾـﺪی از ﺑﺸـﺮ ﺳـﺮ
ﺑﺮآورد .اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ:
»ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ در روی زﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﻇﻬﻮر اﻣﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد؟«.
ﮐﺎر اﯾﻦ اﻣﺖ و ﻫﺪﻓﺶ در ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ اﻣـﺖ ﺑـﺮای زراﻋـﺖ و
آﺑﺎدﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد دﻫﻘﺎنﻫﺎی ﻃﺎﺋﻒ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷـﻬﺮ ﯾﺜـﺮب و
زارﻋﯿﻦ وادی ﻓﺮات و ﻧﯿﻞ و اراﺿﯽ ﮔﻨـﮓ ) (١ )(Gangeو ﺟﻤﻨـﺎ ) (٢ )(Jumnaﻇﻬـﻮر

ﯾﮏ اﻣﺖ زراﻋﯽ ﻣﻮردی ﻧﺪاﺷﺖ .اﻟﺤﻖ ﮐـﻪ اراﺿـﯽ اﯾـﻦ ﮐﺸـﺎورزان و ﺑﺮوﺑـﻮم آنﻫـﺎ
ً
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ! ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ زراﻋﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﺮا در ﻋﺮاق ﯾﺎ ﻣﺼﺮ و ﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺎورزی
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد؟ و ﭼـﺮا در ﯾـﮏ ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﮐﺸـﺖ و زرع
ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،وﺟﻮد
ﯾﻬﻮدیﻫﺎی ﯾﺜﺮب و ﻧﺒﻄﯽﻫﺎی ﺷﺎم و ﻗﺒﻄﯽﻫﺎی ﻣﺼـﺮ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﺳـﻨﺪ ،ﻟـﺰوم آن را
 -١ﮔﻨﮓ :رودی اﺳﺖ ﺑﺎ  ۲۷۰۰ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮﻫﺎی ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﻣﯽرﯾﺰد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﺟﻤﻨﺎ :رودی اﺳﺖ ﺑﺎ  ۱۳۷۵ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی رود ﮔﻨﮓ
اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺎرت را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪه و در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧـﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ ﻫﺪف از اﻧﮕﯿﺰش آنﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد ﭼﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﮐﺎروانﻫـﺎی
ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﯾﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﻋﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﺒﻌـﻮث ﺷـﺪﻧﺪ ،واﻗﻌﯿـﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد آﻫﻨﮕﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن و آن ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ و ﭘﯿﺸﻪور ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣـﺮ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻫﺪف از اﻧﮕﯿﺰش اﯾﻦ اﻣﺖ آن ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎی اﯾـﺮان و روم
اﻧﻀﻤﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﻓﺮادش ﻣﻘﺎم و ﭘﺴﺖﻫﺎی اﯾـﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎ را در دﺳـﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای ادارهﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺧﻮد اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺎم و ﻓﺎرس ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻣﯽﻧﻤـﻮد .ﺗـﺎزه آنﻫـﺎ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻒ از اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻓﻘﻂ و
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از رﻓﺎه و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏـﻢ
آنﻫﺎ ﺧﻮراک و ﻟﺒﺎس ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﭼﯿﺰ ﺗـﺎزهای ﻧﺒـﻮد .ﻫﻤـﺔ ﻣـﺎ در
ﻣﯿﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻟﺬا ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ رﻗﯿـﺐ آن را از ﻣﯿـﺎن
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﯾـﮏ اﻣـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ؟
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻫﻮس ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧـﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺮای
ﺧﻮد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﯾﺎ در ﻋﻤﻞ
روﯾﮥ ﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﺎن را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ راه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻋﺖ و ﻣﻘﺎم و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓـﺖ .آنﻫـﺎ ﺗﻤـﺎم اﯾـﺪهﻫـﺎی ﻣـﺎ را ﺳـﻔﯿﻬﺎﻧﻪ ﻗﻠﻤـﺪاد ﮐﺮدﻧـﺪ و از
ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎﯾﻤﺎن ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺸـﺮﯾﺖ را
ﺑﻪ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ راه رﻧﺞ ﺧﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ
و ﺟﻬﺎدی ﺑﯽاﻣﺎن را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻫـﻢ راه رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ رﻓـﺎه و ﺣﮑﻮﻣـﺖ را ﭘﯿﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و آدمﻫﺎی ﺣﺮﯾﺺ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ دور ﻧﮕﺎه داﺷﺖ؟ و ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را از
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺖ؟!.
آری ،اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﻋـﺎﻗﻠﯽ در آﻏـﺎز ﻇﻬـﻮر
اﺳﻼم ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻫﻢ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ و ﻣﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
واﻧﮕﻬﯽ ﯾﮏ ﺳﺆال ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر ﯾﮏ اﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ؟
ﺟﻮاب ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ و اﻧﮕﯿﺰۀ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ اﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣـﻮاردی ﻣﯽﺑـﻮد
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ و آنﻫﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑـﺮای ﻣﻠﺖﻫـﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،آن
وﻗﺖ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﯾﮏ اﻣﺖ زاﺋﺪ و ﯾﮏ ﻃﻔﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻮان و ﺳﻔﺮۀ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ً
وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺖ را ﺑﺮای اﯾـﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﻣﺒﻌـﻮث ﻧﮑـﺮد و اﺻـﻮﻻ ﻫـﯿﭻ اﻣـﺖ ﯾـﺎ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺟﺰء ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺑﺸـﺮ اﺳـﺖ و
ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﻫﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﺑﺮﺳـﺪ و اﻣﺘـﯽ ﻣﺒﻌـﻮث ﺑﺸـﻮد و ﺟﻬـﺎدی
ﻃﻮﻻﻧﯽ و زﻟﺰﻟﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ زﻟﺰﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﻘﺎدات و
اﺧﻼق و اﻣﯿﺎل ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی و روش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم آن زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد.
اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ واﻻ و ﻣﻘﺼﻮدی ﻣﻬﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ,روزﮔﺎری
دراز از آن ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮد و اﻣﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
َۡ
ُ ُۡ َ
َۡ َ َ
َ ۡ ۡ
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
وف َو�ن َه ۡون ع ِن
﴿كنتم
اس تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
ٍ
ِ
ۡ َ ُۡ
َ َّ
ٱل ُمنك ِر َوتؤم ُِنون ب ِٱ�ِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۱۰ :
»ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای )رﻫﺒﺮی( اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﺪﮐﺎری ﺑﺎز دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

آﯾﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﯾﮏ رﺳﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎن درﺧﺘـﯽ ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ
ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ روﺋﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای ﻫـﺪﻓﯽ

ﺑﺲواﻻ روﯾﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ!)  (١ﻇﻬﻮر اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺜﻞ ﺳـﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﻣﺼـﻠﺤﺖ

ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ را
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﮥ اﻣﺖﻫﺎ زادۀ اﻏـﺮاض ﺧـﻮد و در ﺑﻨـﺪ ﺷـﻬﻮت و ﺷـﮑﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در راه آن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑـﺮای
ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﺪا اﯾﻤـﺎن
ﺑﯿﺎورد و در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﮑﻨﺪ.
ّ
آﻧﮕﺎه ﮐـﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن اﯾـﻦ اﻣـﺖ در ﺧـﺎک ﻣﮑـﻪ ،ﻗﻠـﺐ ﺟﺰﯾـﺮة اﻟﻌـﺮب ﭘﺪﯾـﺪار ﺷـﺪﻧﺪ،
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ زﻣﺎم زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﻼد ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺷـﺪﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮﺷﺎن را ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺳـﺎﺧﺘﮥ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ اﻓﺮاد ﺳﻮد ﺟـﻮ را در آن ﻣﯽﺳـﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و ﺑـﻪ
ﺳﺒﮑﯽ و ﮐﻢﻣﺎﯾﮕﯽ آنﻫﺎ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣـﺖ را ﻫـﻢ ﺳـﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺮاغ
ﭘﯿﺸﻮای دﻋﻮت اﺳﻼم و اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ  رﻓﺘﻨـﺪ .ﺳـﺨﻨﮕﻮی
آنﻫﺎ)  (٢اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﺑﭙـﺎ ﮐـﺮدهای ﺟﻤﺎﻋـﺖﺷـﺎن را
ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺳﻔﯿﻬﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪای و ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ و دﯾﻦ آنﻫﺎ ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘـﻪای
و ﺑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﮔﺬﺷﺘﮥ آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهای .اﮐﻨﻮن ﮔﻮش ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿـﻪ دارم
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮی« .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺎ اﺑﺎ اﻟﻮﻟﯿﺪ! ﺑـﺮ ﮔـﻮی ﺗـﺎ ﺑﺒﯿـﻨﻢ ﮐـﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرزاده! اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎل و ﺛﺮوت اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑـﻪ ﻗـﺪری
 -١در ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺪوی ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﻓﻌﻞ »اﺧﺮﺟﺖ« را در اﯾﻦ آﯾﮥ ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﺮآوردن و روﺋﯿﺪن ﯾﮏ ﺑﻮﺗﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎل در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻬﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ۡ

َ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

َ

َ
ۡ
وف َو� ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنكرِ َوتُ ۡؤم ُِنون ب ِٱ َّ� ِ﴾ اﺳﺖ! )ﻣﺘﺮﺟﻢ(
ﻣﯿﻮه و ﺛﻤﺮهاش ﴿تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
 -٢آن ﺷﺨﺺ »ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ« ﺑﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻓﺼﻞ اول :ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
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از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺸـﻮی و اﮔـﺮ ﻣﻘـﺎم و ﺷـﻬﺮت
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﻬﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﺑﺪون ﺗﻮ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﯽدﻫﯿﻢ و اﮔـﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ را ﭘﺎﺷﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«) .(١
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را ﺑﺎ ﺗـﺄﻧﯽ ﮔـﻮش داد و آﻧﮕـﺎه ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ و
ﺗﺄﺧﯿﺮ رد ﮐﺮد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ اﻣﺘـﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و راﻫﺒﺮﺷﺎن ﺑﻮد .ﺟﻮاب ردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻗـﺮﯾﺶ
داد ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮف ﺗﻤﺎم اﻣﺖ او ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.
ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد و از ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣـﺖ ﻣـﺄﯾﻮس ﺷـﺪ و دﯾﮕـﺮ
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  و اﯾﻦ اﻣﺖ ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮد و ﺑﮑﻠـﯽ از آنﻫـﺎ
ﻗﻄﻌﯽ اﻣﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﺰاع ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ
ﻧﺰاﻋﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﺮضﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺷﻬﻮات ﺷﮑﻢ و اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑـﺮ ﺑﺎزارﻫـﺎ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰاﻋﯽ در ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻮد :ﻧﺰاﻋﯽ ﻣﺎ
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ آن ﻋﺒﻮدﯾﺖ و اﻧﻘﯿﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ او اﺳـﺖ و ﯾـﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر ﮐﻪ از ﻣﻌﺎد و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﻧـﺰاع ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد آورده ﺑﻮد از ﺳﯿﺼﺪ و ﺳـﯿﺰده
ً
ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﭙﺎه ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﺎور داﺷﺖ .ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ  ﯾﻘﯿﻨـﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﻮان ﻣﺎدﯾﺸﺎن ﺗﮑﯿﻪ و ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺟﻨﮓ
ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺎ اﻧﺎﺑﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺑﻨﺪه اﺻـﺮار ﻣـﯽورزد و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮای اﯾـﻦ ﮔـﺮوه اﻧـﺪک ﺑـﺎ ﮐﻠﻤـﺎﺗﯽ
 -١اﻟﺒﺪاﯾﮥ و اﻟﻨﻬﺎﯾﮥ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۱۳۷۲ – ۱۳۰۰ﻣﯿﻼدی(.
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روﺷﻦ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ
اﻣﺖ و ﻫﺪف از آﻓﺮﯾﻨﺶ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ،ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ  ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧـﺪ :اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه
اﻧﺪک از ﺑـﯿﻦ ﺑﺮوﻧـﺪ و ﺷـﮑﺎر دﺷـﻤﻦ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﻨـﻪ ﺧـﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﺎزارﻫـﺎﯾﺶ
ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺎرت ﮐﺴﺎد ﻣﯽﺷﻮد و زراﻋﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻣـﻮر زﻧـﺪﮔﯽ رﮐـﻮد
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ادارۀ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ
اﺷﺎره ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن دوام ﯾﺎ از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ
ً
ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﺳـﺖ ﺧـﻮد آنﻫـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓـﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻧﺪک از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش  را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن آنﻫـﺎ ﭘﯿـﺮوز
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺖ .ﮔـﻮﯾﯽ ﺑﻘـﺎی ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ زﻧـﺪﮔﯽ
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑـﯿﻦ آنﻫـﺎ و ﻋﺒـﺎدت ﺧـﺪا و
ﺗﺮوﯾﺞ و ﺷﮑﻮﻓﺎﮐﺮدن آن در ﺟﻬﺎن ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺸﻮد ،راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد
و دﯾﮕﺮ ﺣﻖ و ذﻣﻪای ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻧﻮاﻣﯿﺲ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳـﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫـﺎ ﻣﺠـﺮمﺗـﺮ و ﺑـﯽارزشﺗـﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
َ َ
ُ ْ ُ ّ َ َ ُ ٓ ُ ُ َ َ َ َّ
ُۡ
ُ ُ
﴿قل َما َ� ۡع َبؤا بِ� ۡم َر ِ� ل ۡو� د َ�ؤ� ۡمۖ �ق ۡد كذ ۡ� ُت ۡم ف َس ۡوف يَ�ون
ل َِز َ
ام ۢ� ] ﴾٧٧اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۷۷ :
»)ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺑﮕﻮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﭘﺮوردﮔﺎرم
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ راه ﮐﺬب در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ و ﮐﯿﻔﺮ آن اﺟﺘﻨﺎب

ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ«.

ﻓﺼﻞ اول :ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﺮط را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺑﻮدﻧﺪ :ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی آنﻫﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺷﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑـﺮ روی زﻣـﯿﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
آنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ در ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و آن را ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺎن ،رﻋﺎﯾـﺎ و اﻣﺖﻫـﺎ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﻬﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫـﺪۀ
ﺻﻠﺢ ,ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫـﺎ از ﻃـﺮف
ﺧﺪا ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را آنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ّ
ﻗﺎدﺳﯿﻪ رﺑﻌـﯽ ﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ را ﺑـﻪ ﻧـﺰد رﺳـﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪۀ
ﺳﻌﺪ)  (١ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﺠﻠﺲ او را ﺑﺎ ﻓﺮشﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺶﻫـﺎی زرﺑﻔـﺖ آراﺳـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و
ﯾﺎﻗﻮتﻫﺎ و ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و زﯾﻨﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳـﺘﻢ
ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺑﺎ زﯾﻨﺖ آﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ارﯾﮑﻪای از ﻃـﻼ ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد .رﺑﻌـﯽ ﺑـﺎ ﻟﺒﺎﺳـﯽ
ﻣﻨﺪرس و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺳﭙﺮ واﺳﺒﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺳﻮاره ﺗﺎ ﮐﻨـﺎر ﺑﺴـﺎط رﺳـﺘﻢ ﭘـﯿﺶ
رﻓﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﻼﺣﺖ را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬار« .ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺑﻠﮑـﻪ
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهام ﺣﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺟﺎزۀ ورود ﻣﯽدﻫﯿﺪ و
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم« .رﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ« .رﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ ﻧﯿـﺰۀ
ﺧﻮد روی ﻓﺮشﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺖ ﻋﻤﻮم آنﻫﺎ را ﭘﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺮف ﺣﺴـﺎب
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« وی ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗـﺎ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ را ﺑـﻪ رﺿـﺎی
 -١ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص  :او ﻗﺮﯾﺸﯽ و زﻫﺮی اﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آورد و ﯾﮑﯽ
از ده ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﮋده داده ﺷﺪه اﻧﺪ )ﻋﺸﺮۀ ﻣﺒﺸﺮه( در ﺗﻤﺎم ﻏﺰوات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﻣﺎﻫﺮی ﺑﻮد .در ﻓﺘﺢ اﯾﺮان ) ۶۳۵ﻣﯿﻼدی( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم
ّ
ﻗﺎدﺳﯿﻪ )ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ در ﻋﺮاق و در ﻏﺮب ﻧﺠﻒ( ﺑﺮ رﺳﺘﻢ ﻓﺮخزاد
را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ و در ﺟﻨﮓ
ّ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .وی ﮐﻮﻓﻪ را ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺮار داد و اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .او ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی »ﺷﻮرای ﺧﻼﻓﺖ« ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۵۵ﻫﺠﺮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺧﻮدﺷﺎن از ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و از ﺗﻨﮕﻨﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮاﺧـﯽ آن و از ﺟـﻮر
ادﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺪل اﺳﻼم درآورﯾﻢ .او ﻣﺎ را ﺑﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻠﻖ رواﻧﻪ ﮐﺮد ﺗـﺎ آنﻫـﺎ را
ﺑﺪان ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻣﺎ ﻫﻢ از او ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﯾﻢ و از او درﻣﯽﮔـﺬرﯾﻢ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ او ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻋـﻮد ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﺎﺋـﻞ
ﺷﻮﯾﻢ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻮﻋﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟« .ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﻬﺸﺖ ﺑـﺮای ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ در

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرد و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد«) .(١

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﺎک )ﻃﯿﺒﺎت( را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎح ﻓﺮﻣﻮده و راه ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎش
را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﺬارده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُۡ
ح َّر َم ز َ
﴿قُ ۡل َم ۡن َ
لط ّي َ
� أَ ۡخ َر َج لِعِ َبادِه ِۦ َوٱ َّ
ت م َِن ٱ ّ
�ن َة ٱ َّ�ِ ٱ َّل ِ ٓ
ٰ
لر ۡز ِ �ق قل
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ َ ٗ
َ َ َ َُ ُ
ِين َء َ
� ل َِّ� َ
ام ُنوا ْ ِ� ٱ ۡ َ
َِ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ�� َيا خال َِصة يَ ۡو َم ٱل ِق َ�ٰ َمةِ� ك� ٰل ِك �ف ّ ِصل
َ
َ َ
َ
ت ل ِق ۡو�ٖ َ� ۡعل ُمون ] ﴾٣٢اﻷﻋﺮاف.[۳۲ :
ٱ�� ٰ ِ
»ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﯾﻨﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﻓﺮﯾﺪه و ﻧﯿﺰ رزق و روزی ﭘﺎک

را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﮕﻮ اﯾﻦﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در روز

ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪانﻫﺎ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ۡ
ُ ْ
َّ َ ٰ ُ َ َ ُ ْ
َ َ ُ
َ ۡ
َّ
�وا ِ� ٱ�� ِض َوٱ ۡ� َتغوا مِن فض ِل ٱ�ِ﴾
ت ٱلصلوة فٱنت ِ
ض َي ِ
﴿فإِذا ق ِ
]اﻟﺠﻤﻌﺔ.[۱۰ :
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز )ﺟﻤﻌﻪ( ﺗﻤﺎم ﺷﺪ در زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ و از ﻓﻀﻞ ﺧﺪا )روزی(

ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ«.
وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻔﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﻗـﺮار
ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و اﺳﺒﺎب زﻧﺪﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﻬـﺖ
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ.
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آﺧﺮت ﺧﻮد ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ » :إن اﺪﻟﻧﻴﺎ ﺧﻠﻘـﺖ ﻟ�ـﻢ
و�ﻧ�ﻢ ﺧﻠﻘﺘﻢ لﻶﺧﺮة«) » .(١دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﺧﺮت آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ«.
آری ،زﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺒﺎب و اﻣﮑﺎﻧﺎت آن در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻣﺒﻌﻮث
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺖ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘﺼـﻮد ﻣﯽﮔﺮدﯾـﺪ ،از آن
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ؛
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ُۡ
َ َ
ُٓ ُ
ُٓ ُ
ُ
ۡ ُ ُ
﴿قل إِن �ن َءابَاؤ� ۡم َو� ۡ� َناؤ� ۡم �خ َ� ٰن� ۡم َوأ ۡز َ� ٰ ُج� ۡم
َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ٌَٰ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ٰ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٞ
اد َها َو َم َ ٰ
� ُن
وعشِ �ت�م وأم�ل ٱ���تموها وت ِ�رة �شون كس
� ِ
َ َ َ َّ ُ ْ
َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ َ َّ َ ۡ ُ
�م ّم َِن ٱ َّ�ِ َو َر ُ
و�ِۦ َ
ِ
ج َها ٖد ِ� َسبِيلِهِۦ ���صوا
و
س
ترضو�ها أحب إِ�
ِ
َ َّ َ ۡ َّ ُ َ
َ َّ ُ َ
َۡ َۡ َۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
� يأ ِ َ
ٰ
ح ٰ
سقِ� ] ﴾٢٤اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۲۴ :
� ٱ� بِأمرِه ِۗۦ وٱ� � �هدِي ٱلقوم ٱل� ِ
»ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﭘﺪران ،ﭘﺴﺮان ,ﺑﺮادران ،زﻧﺎن ،ﻃﺎﯾﻔﻪ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮد آوردهاﯾﺪ و

ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺴﺎد آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪﺗﺎن ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن از ﺧﺪا و رﺳﻮل
ﺧﺪا و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ارادۀ ﺧﻮد را

ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺧﺪا ﻗﻮم ﺗﺒﻬﮑﺎران را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
اﻧﺼﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﻨـﺪ روزی را ﺑـﺮای ﺳـﺮو ﺳـﺎﻣﺎن دادن ﺑـﻪ اﻣـﻮال ﺧـﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:
َ ُُۡ ْ َ
ُ َ
ُ َ
﴿ َو� تلقوا بِ�يۡدِي� ۡم إِ� ٱ َّ� ۡهلكةِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۵ :
»ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ«.
اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری  ,(١ )ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻣـﺎ ﺟﻤﺎﻋـﺖ اﻧﺼـﺎر ﻧـﺎزل
ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧـﻮد
 -١ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن ﻟﻠﺒﯿﻬﻘﯽ.۳۶۰ / ۷ :
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎ را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﺑـﺪﻫﯿﻢ .آﻧﺠـﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ«) .(٢
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ,ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺳـﺮﮔﺮم ﺷـﺪهاﻧﺪ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺳﻌﯽ و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن درآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ
از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻟـﮏ آنﻫـﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾـﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ آنﻫـﺎ را از اﻣﺖﻫـﺎی
ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺪﻫﯿﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﻔﺮط در ﭘﯽ ﻣﺎده و ﮐﺴﺐ ﺑﺪون ﺣﺴـﺎب اﺳـﺖ.
ﻧﻪ ﺷﺐ زﻧﺪهداری آنﻫﺎ ﺑـﺮای ﻋﺒـﺎدت اﺳـﺖ و ﻧـﻪ اﻋﻤﺎلﺷـﺎن از روی ّﻧﯿـﺖ ،ﮐﻤـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺗﺠﺎرتﺷﺎن ﻏﻔﻠﺖ از ﯾﺎد ﺧﺪا و ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﺮﻓﻪﺷﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از دﯾﻦ ﺧﺪا و ﮐﺎرﺷـﺎن
در اﺧﻼص ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا و ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺷﻐﻞ آنﻫـﺎ در
ﺿﻼﻟﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻦ آنﻫﺎ در ﺑﻄﺎﻟﺖ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻫﻤﻪ در ﻏﻔﻠﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن در
ﺑﺎزار و اداره و اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮای ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫـﺪﻓﯽ واﻻﺗـﺮ
از اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ روﯾﮥ زﻧﺪﮔﯽ دﻟﯿـﻞ و ﺑﻬﺎﻧـﮥ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ اﻫـﻞ ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ دارﯾﻢ! زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎل و ﻣﻘـﺎم و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ را ﺑـﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗـﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و او ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را رد ﮐﺮد! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﻃـﻮری ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯿﺪوﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ .ﮐﺪام ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﮐﺎرﺗﺮﯾﻢ؟ ﻣـﺎ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ،ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آب و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺮد
 -١اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری :ﻧﺎم او ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ و ﺧﺰرﺟﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻫﺠﺮت ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
در ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺧﺎﻧﮥ او ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻏﺰوهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی را از ﻗﻮل او رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .وی در ﺳﺎل  ۵۲ﻫﺠﺮی در ﺣﺼﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و در ﭘﺎی آن دﻓﻦ ﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢اﺑﻮداود در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻣﺆﻟﻒ(
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ﻧﻮر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم و ﻋـﯿﺶ و ﻧـﻮش و ﺳـﻠﻄﻨﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﭼﺮا دﯾﺮوز ﺑﻪ دﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮدﯾﺪ و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺸـﺎﻧﺪﯾﺪ و
ﺻﻔﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺘﯿﻢﺷﺪن ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺑﯿﻮهﺷﺪن زنﻫﺎ و آوارهﺷﺪن ﻣﺮدم از دﯾﺎرﺷـﺎن ﮔﺮدﯾـﺪ ،ﺑﯽﻧﯿـﺎز
ﺑﻮدﯾﻢ! اﮐﻨﻮن ﺧﻮنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﺪر ،اﺣﺪ ،ﺣﻨﯿﻦ ،ﯾﺮﻣﻮک و ﻗﺎدﺳـﯿﻪ رﯾﺨﺘـﻪ
ﺷﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و روزﻫﺎی آراﻣﺶ و ﺧﻮﺷﯿﻤﺎن را ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ!.
ﯾﺎ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ دارﯾﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﺧﻼف زﻧﺪۀ آنﻫﺎ ﻣﻌﺘـﺮض ﺑﺸـﻮد :آﺧـﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻧﺎزﯾﺪ؟! ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﮕﺬاﺷـﺘﯿﺪ ﻣـﺎ از اﺳـﺒﺎب و اﻣﮑﺎﻧـﺎت زﻧـﺪﮔﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری را ﻫﻢ در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯾﻤـﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﯾـﺎ ﻧﻘﺼـﯽ را ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﺳـﺎزﯾﺪ و ﯾـﺎ
ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻔﺎء ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮزﻧﺶﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﻗـﺪﯾﻢﻫﺎ
ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :وﰲ اﻟﻌﺘﺎب ﺣﻴﺎة ﺑـﲔ أﻗـﻮام« ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﺮزﻧﺶ ﻣﻮﺟـﺐ
زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪن اﻗﻮام ﻣﯽﮔﺮدد.
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ و دﻋﻮت زﻧﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ اﻣﺘﯽ رﺳﺎﻟﺘﯽ را ﺑﺪوش ﻧﮑﺸـﺪ و
دﻋﻮﺗﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﯿﺮد ،ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از
درﺧﺖ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﯿﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑـﺮگ ﺳـﻮدی
ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ:
َۡ
َ
َ
َ َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ٓ ٗ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
اس � َي ۡمكث ِ� ٱ�� ِض﴾
﴿فأما ٱلز�د �يذهب جفاء ۖ وأما ما ينفع ٱ�
]اﻟﺮﻋﺪ.[۱۷ :
»ﮐﻒ روی آب ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ )ﺧﻮد آب( در زﻣﯿﻦ

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

اﻣﺖ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻧﺼﺮت ﻣﺎ ﺣﺘﻤﯽ اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن
ﺑﺮﺧﻮردار از دﻋﻮت و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺟـﺎوداﻧﮕﯽ و ﭘﯿـﺮوزی آن را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮۀ ﻣﺎده و ﺣﮑﻢ زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت و
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را درﯾـﺎﺑﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﭘﯿﺶﮐﺴـﻮﺗﺎن اﯾـﻦ دﻋـﻮت ﻧﺒـﻮی ،اﺑﺘـﺪا در ﻣﯿـﺎن
ﺧﻮدﻣﺎن و آﻧﮕﺎه در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ دﻋـﻮت ﺑﭙـﺮدازﯾﻢ .ﻣـﺎ در ﻋﻠـﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎدی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن از اﻣﺖﻫـﺎی ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻋﻘـﺐ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و
ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﻣﯿـﺎن ﺧﺮﮔـﻮش و ﻻکﭘﺸـﺖ اﺳـﺖ .ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ
ﻫﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺮﮔﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺒﮑﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﯿﺪار اﺳﺖ و ﻻکﭘﺸـﺖ ﻋـﻼوه
ﺑﺮ ﮐﻨﺪی و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽاش ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺼـﺎف اﯾـﻦ اﻣﺖﻫـﺎ
ﺑﺮوﯾﻢ ﻗﺮنﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎﻣـﻞ رﺳـﯿﺪﯾﻢ ،اﮔـﺮ دﺷـﻤﻦ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮ ﻣﻮﺋﯽ در ﺗﻮان ﻣﺎدی و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺟﻨﮕـﯽ از ﻣـﺎ ﺟﻠـﻮ
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﺑﺮد ﺑﺎ او اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎده ,ﮐﻮر و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻮر اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ
و ﺷﺮﯾﻒ و ﭘﺴﺖ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﻋﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎده ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺒﺎب
و ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨـﺪ و
ﺧﺮق ﻋﺎدت ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪی
را ﮐﻪ ﻣﻘﻬﻮر و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﻫﺎن ﺟﺒـﺎری را ﮐـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺮدﮔـﺎن و
ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را دو ﺑﺎر ﺑﻪ وﺿـﻮح در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺪرس و ﻧﻌﻠﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ
و رﻓﻮ ﺷﺪه و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻏﻼف ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﮐﺠﺎوهﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﺳﺐﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻮﭼﮏ و رﮐﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻤﺎﻟـﮏ اﯾـﺮان و روم رﻓﺘﻨـﺪ و در ﻣـﺪت زﻣـﺎن
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ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﻋﻮت و رﺳﺎﻟﺖ و روش زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ،اﻣﺖﻫﺎی اﯾﺮان و روم را ﮐﻪ ﻣﺤـﺮوم از
رﺳﺎﻟﺖ و دﻋﻮت و ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﺮﺳﮑﯽ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎی ﻓﺎﺧﺮ و ﯾﺎ ﭼﻮبﻫـﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿـﻪ
داده ﺷﺪه ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم و روح ﺑﺮ ﻣﺎده و
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎر دوم ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺗـﺎ آن ﺳـﻮی ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮد درآورده و ﺷﮑﻮه و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮوی
آنﻫﺎ ﺑﺸﻮد و ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﯾﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻃﻮری ﯾـﺄس و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮ دل آنﻫﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ »اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﺑـﺎور ﻣﮑـﻦ« .در ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دﻋـﻮت
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮد و در آنﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮد و ﺑـﺪﯾﻦ ﺳـﺎن آن ﭘﯿﺮوزﻣﻨـﺪان ﻓـﺎﺗﺢ در
ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ زاﻧﻮ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻤـﺎن ﻣﯽآورﻧـﺪ و رﺳـﺎﻟﺖ
ﻣﺤﻤﺪ  را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ آن ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯽ و ﻧﻔﻮذ
ﺷﮕﺮف ﺧﻮد ﻣﻘﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ای ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﯿﺎﮐــﺎن ﺷــﻤﺎ در ﻣﺮاﮐــﺰ ﺟﺎﻫﻠﯿــﺖ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﯽﺷــﺪﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﻮدﺷـﺎن از ﻋﺒـﺎدت
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و از ﺗﻨﮕﻨﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﯽ آن و از ﺟﻮر ادﯾـﺎن ﺑـﻪ ﻋـﺪل اﺳـﻼم
درآورﯾﻢ« و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺖ روم را از ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﯿﺢ و ﺻـﻠﯿﺐ و اﺣﺒـﺎر و رﻫﺒـﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،و اﻣﺖ اﯾﺮان را از ﻋﺒﺎدت آﺗﺶ و ﮐﺎخﮐﯿﺎﻧﯽ و اﻣﺖ ﺗـﻮراﻧﯽ)  (١را از ﻋﺒـﺎدت
ﮔﺮگ ﺳﻔﯿﺪ و اﻣﺖ ﻫﻨﺪ را از ﻋﺒﺎدت ﻣﺎدهﮔﺎو ،رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ
 -١ﺗﻮران )ﻃﻮران( :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽ داﻧﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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درآوردﻧﺪ و از ﺗﻨﮕﻨﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﯽ آن و از ﺟﻮر ادﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺪل اﺳﻼم رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪﻧﺪ.
و اﮐﻨﻮن ﺟﻬﺎن ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺳﻔﺮای ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺟـﺎﻫﻠﯽ
اﻣﺮوز ﮔﺴﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﻼم ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن را از ﻋﺒﺎدت
ﻣﺎده و ﺷﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ و از ﺗﻨﮕﻨﺎی دﻧﯿﺎی رﻗﺎﺑﺖ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﺣﺮص و
ﻃﻤﻊ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﯽ دﻧﯿﺎی ﻗﻨﺎﻋﺖ و اﯾﺜﺎر و زﻫﺪ و ﺷﺎداﺑﯽ روح و آراﻣـﺶ ﻗﻠـﺐ و از
ﺟﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﺪل اﺳﻼم درآورﯾﻢ«.
اﯾﻦ دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﻤﺎ رﺟﺎل ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺻﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد .ﭼـﻮن
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺳﯿﻪ روز ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺐ
ﯾﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎن اﻣـﺮوز از دﯾـﺮوز ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﺸـﻨﻪ و ﻣﺤﺘـﺎج ﺑـﻪ دﻋـﻮت
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﺿﺎع ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗـﺮن ﺷﺸـﻢ ﻣـﯿﻼدی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و در ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺻـﻨﻌﺖﻫﺎ ﻏﻨـﯽ اﺳـﺖ و
ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﭘﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و دﻋﻮتﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از
ﻃﻐﯿﺎن اﻣﯿﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻟﺰوﻣـﯽ ﺑـﻪ اﻓـﺰودن ﺑـﻪ آنﻫـﺎ وﺟـﻮد
ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ اﻣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻢ و ﻏﻤﯽ ﺟـﺰ
ﻧﻔﺲ و ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت و ﺟﻬـﺎد در راه آن،
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ واﻗﻌﯿـﺖ
ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت
و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯽ و ﯾﺎ
دﻋﻮﺗﯽ ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻫﻢ
ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺪن را ﮐﻪ راه ﻧﺎﺑﻮدی در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم

ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
وﺟﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﯾـﮏ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻣـﺎدی و
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻟﺬتﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﻣﺮگ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ورای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎدی ،ﻧﯿﺮوﯾـﯽ آﺳـﻤﺎﻧﯽ و
در ورای ﺣﯿﺎت ﻓﺎﻧﯽ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟـﺎوداﻧﯽ وﺟـﻮد دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ وﻗﺘـﯽ ﺑﭽـﻪای ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ
ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﮔﻮش او ﻓـﺮو ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨـﺪ و وﻗﺘـﯽ ﻣﯽﻣﯿـﺮد دﻧﯿـﺎ را ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﺷﻬﺎدت ﺗﺮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺟﻤﻮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺗﺎ ﭼﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در
درﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ در ورای ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺎدی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
اﻟﺼ ﻼﹶةﹺ ﹶﺣ ﱠﻰ ﹶﻋ ﹶﲆ ا ﹾﻟ ﹶﻔ ﻼﹶحﹺ « ﻃﻠﺴﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﻧﮓ » ﹶﺣ ﱠﻰ ﹶﻋ ﹶﲆ ﱠ
و ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺮدم از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﺻﺪا روان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻧﮕﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .آری ،وﻗﺘﯽ
ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ﺧﻮاب ,دامﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪه و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻋﺎﮐﻨﻨﺪه و اﺟﺎﺑﺖﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺪارد .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر زﻧﺪﮔﯽ در وادی ﻣﺮگ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق در ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ
ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮاب آﻟﻮده از ﻣﺆذن ﻓﺠﺮ درس زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه و
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ﺷﮑﺮﮔﺬاری و ﻋﺒﺎدت ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮد
ﻣﯽﻧﺎزد و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﻋﻮان و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻓﺨﺮ ﻣﯽورزد و ﺑﺎ زﺑﺎن ﯾﺎ رﻓﺘﺎرش ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
َ َ َ َ َ ۠ َ ُّ ُ ۡ َ
� ُم ٱ� ۡ َ ٰ
﴿�قال �نا ر�
� ] ﴾٢٤اﻟﻨﺎزﻋﺎت» .[٢٤ :ﻣﻦ ﺧﺪای ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ« و ﯾﺎ
َ
ُ
َ
�� ُّ� َها ٱل ۡ َم َ� َما َعل ِۡم ُ َ ُ ّ َ َ ۡ
﴿ َوقَال ف ِۡر َع ۡو ُن َ ٰٓ
ت ل�م م ِۡن إِ� ٰ ٍه ��ِي﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ:

» .[٣٨و ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺰرﮔﺎن! ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﻮدم ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺮاغ ﻧﺪارم«)  .(١در ﻫﺮﮔﻮﺷﮥ

ﱪ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮد ﻣﺘﻮاﺿﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪاﯾﯽ ﻣﯽرود و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورد» :اﷲﱠﹸ ﹶأ ﹾﻛ ﹶ ﹸ

اﷲﱠﹸ أﹶ ﹾﻛ ﹶﱪ« .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن او ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آواﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼن ﻣﯽدارد و

ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﺪای دروﻏﯿﻦ را ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ.

اﮔﺮ ﻋﺪهای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻧﻘﻄﻪای از ﮐـﺮۀ زﻣـﯿﻦ ﻫﺠـﺮت ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﯾـﺎ از آﻧﺠـﺎ آواره
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﺧﻠﻞ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎرﭘﺎﯾـﺎن ﻣﯽﺧﻮردﻧـﺪ و آﺳـﯿﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روح اﯾـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﻧﺴـﺎﻧﯽ از ﺟﺴـﻢ آن
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺜﻪای ﺑﯽﺟﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت و روﺣﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن از آﻧﺠـﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸـﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﯾـﺎ اﻫـﺎﻟﯽ آﻧﺠـﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد)  (٢آﯾﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺰ ﯾـﮏ ﺗﻤـﺪن ﺑـﯽروح و
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺑﻦ و اﻣﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ؟
ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﮑﺮۀ ﻋﻘﻞ و ﻣﺎده ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ ﻧﻔـﺲ و ﺷـﮑﻢ ﭘﺮﺳـﺘﺶ
ﻣﯽﺷﻮد از ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .راﺳﺘﯽ آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ و آﯾـﺎ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد و ﻣﺎده ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ،دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺗﺠـﺎرت
 -١ﻋﺒﺎرتﻫﺎی داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ،ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﺬﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن از ﻗﻮل ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت
اوﻟﯽ از آﯾﻪ  ۲۵ﺳﻮرۀ ﻧﺎزﻋﺎت و دوﻣﯽ از آﯾﻪ  ۳۸ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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و ﯾﺎ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ روی اﯾﻦ ﺣﺴﺎب وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ
در دﻓﺎع از ﺣﻖ ،ﻃﻠﺴﻢﻫﺎی ﻋﻘﻞ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﮔﺴﺴﺖ و ﺑﺖﻫﺎی ﻣﺎده را
درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺟﻬﺎن رﻗﻢ زد و ﺑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ و اﻃﺎﻋﺖ واداﺷﺖّ ،
ﺟﻮ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻬﺮۀ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺟﻬﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد:
ً
* ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪاﺋﻦ ،رود دﺟﻠﻪ ﺳﺪ راه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ آن ﺳﺎل ،ﺳﺎل ﭘﺮآﺑﯽ ﺑﻮد
و دﺟﻠﻪ ﮐﻒ ﮐﻨﺎن در ﺗﻼﻃﻢ ﺑﻮد ،ﺳﻌﺪ)  (١ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ را ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮد و ﺑﻌـﺪ از ﺣﻤـﺪ و
ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام از اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬرم و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی اداﻣـﻪ
ﺑﺪﻫﻢ« .ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ،آﻧﮕـﺎه او از ﺳـﭙﺎﻫﯿﺎن )ﺳـﻮاره( ﺧـﻮد
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آب ﺑﺰﻧﻨﺪ و دﺟﻠﻪ را در ﻧﻮردﻧﺪ و ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ» :از ﺧﺪا
ﯾﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ و او ﺑﺮاﯾﻤـﺎن ﮐـﺎﻓﯽ و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ وﮐﯿـﻞ اﺳـﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد و دﯾﻨﺶ را ﻧﺼﺮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و دﺷﻤﻨﺶ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫـﺪ
و ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﺰ ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد« .ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ آب دﺟﻠـﻪ
زدﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺣﺮفزدن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻃـﻮری دﺟﻠـﻪ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ) .(٢
ﻃﺎرق)  (٣در اﻧﺪﻟﺲ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش و دﺷـﻤﻦ ﭘـﯿﺶ
ُ
روﯾﺶ ﺑﻮد و آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﻨﺎک ،راه ﺗﺎرﯾﮏ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮاﺗﺶ اﻧﺪک و اﻣﮑـﺎن ﮐﻤﮏرﺳـﺎﻧﯽ
 -١ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢اﻟﮑﺎﻣﻞ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ .ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ ) .۱۹۸ﻣﺆﻟﻒ(
 -٣ﻃﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد :ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮب ﮐﻪ در اﺻﻞ از ﺑﺮﺑﺮﻫﺎﺳﺖ .اﻧﺪﻟﺲ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
ﻧﺼﯿﺮ در ﺳﺎل  ۷۱۱ﻣﯿﻼدی ﻓﺘﺢ ﮐﺮد .او در ﺟﻨﮓ وادی ﺑﮑﻪ ﺑﺮ رودرﯾﮓ ) (Rodrigueﺷﺎه
ﻗﻮط ﻏﺮﺑﯿﻮن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﻗﺮﻃﺒﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ و اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ و ﻣﺎﻟﻘﻪ را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل درآورد و ﻫﻤﺮاه
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺒﯽ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮان و ﻏﻨﺎﺋﻢ در ﻋﻬﺪ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۱۵ﺑﻪ دﻣﺸﻖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  ۷۲۰وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ اﺷﺒﺎح رﻋﺐاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺎده اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﻋﻘـﻞ ,دﺳـﺘﻮر

داد ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺸـﺘﻨﺪ ،آﺗـﺶ ﺑﺰﻧﻨـﺪ)  (١او ﺑـﺎ ﯾﻘـﯿﻦ ﺑـﻪ

ﭘﯿﺮوزی ﻋﺰم ﺑﺮ ﻓﺘﺢ اﻧﺪﻟﺲ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺷﻤﻦ را ﺷﮑﺴﺖ داد و آن ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺮﺳﺒﺰ
را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺰود.
* ﻋﻘﺒﮥ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ)  (٢ﺧﻮاﺳﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﻬﺮی را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
و اﻣﻮال و اﺛﺎﺛﯿﮥ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺷﻮرش اﻫﺎﻟﯽ آن در اﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ .وی

راه ﻗﯿﺮوان)  (٣را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ )ﻟﺠﻦزار( ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻧﻮاع درﻧﺪه
ً
واﻗﻌﯽ و ﻏﯿﺮه ﭘﺮ ﺑﻮد .او ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐـﺮد ﭼـﻮن ﻣﻌﻤـﻮﻻ دﻋـﺎﯾﺶ ﻣﺴـﺘﺠﺎب

ﻣﯽﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد :ای ﻣﺎرﻫﺎ و ای درﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از ﻣﺎ دور ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﻫﺮﮐـﺪام از
ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ او را ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ .در آن روز ﻣﺮدم ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ :ﮐـﻪ ﺟـﺎﻧﻮران ﺑﭽـﺎی ﺧـﻮد را
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ زﯾﺎدی از ﺑﺮﺑﺮﻫـﺎ)  (٤ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮه را

دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ) .(٥

 -١ﻧﻔﺦ اﻟﻄﯿﺐ .ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ ) .۱۳۱ﻣﺆﻟﻒ(
 -٢ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ :از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .او ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ اﻟﻌﺎس ﻓﺎﺗﺢ و ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﻬﺮ ﻗﯿﺮوان را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .ﻟﯿﮑﻦ در رامﮐﺮدن
ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۳ﻫﺠﺮی ) ۶۳۸ﻣﯿﻼدی( در ﻣﺮز ﺻﺤﺮا ﺗﺮور ﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٣ﻗﯿﺮوان :ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ در ﺳﺎل  ۶۷۰ﺑﻨﺎ ﮐﺮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٤ﺑﺮﺑﺮ :ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮبﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ داده اﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت
ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻃﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد را در ﻓﺘﺢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎری دادﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯽﻫﺎ ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و دوﻟﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪی ﻣﺜﻞ اﻏﺎﻟﺒﻪ ،رﺳﺘﻤﯿﻮن ،ﻣﺮاﺑﻄﻮن و ﻣﻮﺣﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٥اﻟﮑﺎﻣﻞ :اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﮥ ) .۳۳۴ﻣﺆﻟﻒ(
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* ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ)  (١در ﺳﻦ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﭼﻨﺪ ،راﻫـﯽ ﻓـﺘﺢ ﻫﻨـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد.
درﯾﺎﻫﺎ در ﺳﺮ راﻫـﺶ ﻣـﺎﻧﻊ و ﻗﻠﻤـﺮو ﻣﻤﻠﮑـﺖ دﺷـﻤﻦ وﺳـﯿﻊ ﺑـﻮد و راهﻫـﺎی ﺳـﺨﺖ و
ﻧﺎﻫﻤﻮاری داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺮبﻫﺎ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽزدﻧﺪ
و ﺗﺮس و رﻋﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺎد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻗـﺪرت و روح
ﺑﺮ ﻣﺎده ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻫﻨﺪ از ﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﺘﺎن)  (٢ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درآﻣﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن در واﻗﻊ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺎﺑﺎوریﻫﺎ و اوﻫﺎم اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓـﺮد ﺑﺎاﯾﻤـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎوﯾﺪ و ﻋﻘﯿﺪهای ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد .او ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اوﻫﺎم،
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﻧﻮس راﻫﺐ در ﺑﯿﺸﻪای ﺗﺎرﯾﮏ و ﺗﺎری در درﯾﺎی ﻇﻠﻤﺎت و ﺟﺰﯾﺮهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪان ﺑﺪان ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﺎن ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﮑﻨﺪ
و ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫـﺪ .او از ﯾﻘﯿـﻨﺶ ذرهای ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ و او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
او را ﺳﺴﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺶ وادارد .ﮔﺎه ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ از او اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از روی اﮐـﺮاه اﺳـﺖ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ از او ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸـﯿﺮی
ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد ﻫﺰاران ﺳﺮﺑﺎز ﺷﮏ و دودﻟﯽ را از ﭘﺎی درآورد و اﺑﺮﻫﺎی
وﻫﻢ و ﻫﺮاس را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ و ﯾﻘﯿﻦ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد.
* ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ  (٣ )را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺳـﭙﺎﻫﯽ ﻣﻨﺼـﻮب ﮐـﺮد و ﺑـﻪ او
 -١ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺛﻘﻔﯽ :او ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺳﻨﺪ در ﻋﻬﺪ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۱۱ﻣﯿﻼدی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و واﻟﯽ
آﻧﺠﺎ ﺷﺪ .او از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺰرگ و از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد .واﻟﯽ ﻋﺮاق در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ او را ﻋﺰل ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﺳﺎل  ۷۱۷ﻣﯿﻼدی او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﻣﻠﺘﺎن :ﺷﻬﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺸﻬﻮر در ﻏﺮب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻫﻢ در آﻧﺠﺎﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٣اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ :ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ و از ﻣﻮاﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺣﺐ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ« ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮد،
در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ او ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻌﺒﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
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دﺳﺘﻮر داد :ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺷﺎم ﺑﺸﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺳﭙﺎه از ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ،
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ و ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻫﻢ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﻬﻮدیﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧـﺪ ،و در واﻗـﻊ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﻪای در ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  و راﻫﺒﺮﺷﺎن
از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺪک و دﺷﻤﻨﺎنﺷﺎن ﻓﺮاوان ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم ﻫﻤﯿﻦﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﺳـﭙﺎه اﺳـﺎﻣﻪ( و ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﺪ
ﻋﺮبﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را از اﻃﺮاف ﺧﻮد دور
ﻧﺴﺎزﯾﺪ .وﻟﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑـﻪ ﺧـﺪاﯾﯽ ﮐـﻪ ﺟـﺎﻧﻢ در دﺳـﺖ اوﺳـﺖ ،اﮔـﺮ
درﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرهام ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺎن ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ  ﺳـﭙﺎه اﺳـﺎﻣﻪ را راﻫـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ« .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﻮر داد :ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺧـﻮد را
آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ  ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺧﻮد در ﺟﺮف ﺑـﺎز ﮔﺮدﻧـﺪ .آﻧﮕـﺎه
اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﮏو )ﻣﺮﺗﺪ( را در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮد
و ﻋﺪهای را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آنﻫﺎ ﮔﻤﺎرد .وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺧـﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﺳﺎﻣﻪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳـﭙﺎﻫﯿﺎن او ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻧـﺰد اﺑـﻮﺑﮑﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و از ﻗﻮل او ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ
و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺣﺮم او و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮔﺰﻧﺪی ﺑﺮﺳﺪ .ﻋﺪهای از اﻧﺼﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﮐﻨﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﮥ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻗﻮل ﻣﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﻣﺮدی ﻣﺴﻦﺗﺮ و
ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ از اﺳﺎﻣﻪ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﺎ ﺑﮑﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﺎﻣﻪ  ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺖ و
ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ او ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺳﮓﻫﺎ و ﮔﺮگﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮا ﺑﺪرﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻢ و او را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﺻـﺎدر ﮐـﺮده
ﺑﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺎرت ﺳﭙﺎه را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ روم ﺑﻪ او ﺳﭙﺮد .وی در ﺳﺎل  ۵۴ﻫﺠﺮی وﻓﺎت
ﯾﺎﻓﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدم وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﻧﺼﺎر ﻣﺮد ﻣﺴﻦﺗﺮی از اﺳﺎﻣﻪ را
ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺟﻬﯿﺪ و رﯾﺶ ﻋﻤـﺮ
را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرت ﺑـﻪ ﻋﺰاﯾـﺖ ﺑﻨﺸـﯿﻨﺪ ای ﭘﺴـﺮ ﺧﻄـﺎب ،او را ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ 
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده ،و آﻧﮕﺎه ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺰﻟﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟!.
اﺳﺎﻣﻪ  ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺳﺮراﻫﺶ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از ﻗﻀﺎﻋﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ ﻏﯿﺒﺖ او ﭼﻬﻞ روز و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﻫﻔﺘﺎد روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،در واﻗﻊ رواﻧـﻪﮐﺮدن ﺳـﭙﺎه
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺑﺮ داﺷـﺖ ،ﭼـﻮن ﻋﺮبﻫـﺎ ﮔﻔﺘﻨـﺪ :اﮔـﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﭙﺎه را ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و روی ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎب از ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآورﻧﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ) .(١
دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ و ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺨﺸﺸـﯽ در آن دﯾـﺪه
ً
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد
ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و ﺑﺪﻫﮑﺎرش ﻣﺪارا ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﮐـﻼن و
ﻣﻘﺎم و ﺷﻬﺮت ﺑﻪ رﺳﻢ ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش اﺧﺮوی دﺳﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ.

* ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺎﻟﻮه)  (٢ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎل  ٩٢٣ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ و

ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎه ﺧﻠﺠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻟﻮه از ﺗﺮس او ﺑﻪ ﮔﺠﺮات)  (٣ﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﺳـﻠﻄﺎن ﻣﻈﻔـﺮ
ﺣﻠــﯿﻢ ﺑــﻪ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤــﻮد ﺷــﺎه ،ﻗﻠﻌــﮥ ﺗﺴﺨﯿﺮﺷــﺪه را ﻣﺤﺎﺻــﺮه ﮐــﺮد و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
 -١اﻟﮑﺎﻣﻞ .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ .ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﺎت ) .۱۳۸ – ۱۳۷ﻣﺆﻟﻒ(

 -٢ﻣﺎﻟﻮه :ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ راﺟﭙﻮت ) (Radjpoutanaﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻗﺮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ورود اﺳﻼم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﺠﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۰۵آن را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٣ﮔﺠﺮات ) (Gujaratوﻻﯾﺘﯽ اﺳﺖ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن
اﺣﻤﺪ آﺑﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ راه ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر آنﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ راه
ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و درﻫﺎ را ﺑـﻪ روی ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﺴـﺘﻨﺪ و
آنﻫﺎ را آﺗﺶ زده و ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎم آﺗﺶ ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد
ﮐﺎﻓﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ  ٩ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﺘﺢ وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﮐـﺎخ ﺧﻠﺠـﯽ
رﺳﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و ﺿﻤﻦ دﻋﺎ ﺑﺮای دوام و ﺑﺮﮐﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ او ﮔﻔﺖ:
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ داﺧﻞ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﻃـﺮاف
اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺖ ،ﺧﻠﺠﯽ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺳـﻠﻄﺎن رﻓـﺖ و او را ﺑـﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺿﯿﺎﻓﺖ دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺳﻠﻄﺎن دﻋﻮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻠﻄﺎن را
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎر ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺮد .ﺳﻠﻄﺎن از دﯾﺪن آنﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷـﺪ
و ﺑﺮ آنﻫﺎ درود و رﺣﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،آﻧﮕﺎه در ﺟﻨﺐ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﺸﺴـﺘﻨﺪ ،ﺧﻠﺠـﯽ ﺑﻌـﺪ از
ﺗﺸﮑﺮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری اﺑﺮاز داﺷﺖ» :ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑـﺮای دﺷـﻤﻨﺎﻧﻢ آرزو
ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ رﺳـﺎﻧﺪ .ﻣـﻦ دﯾﮕـﺮ ﭼﯿـﺰی از دﻧﯿـﺎ را ﻧﻤﯽﺧـﻮاﻫﻢ و
ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻻﯾﻖﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎل او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎل
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪوارم آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ« اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ او رو ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر در وﻫﻠـﮥ اول رﺿـﺎی
ﺧﺪا و در وﻫﻠﮥ دوم ﻧﺼﺮت ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺣﻔﻆ آن ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری دﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺧﻠﺠﯽ را ﻗﺒﻀﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎه اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﮕﻬﺒﺎن دروازۀ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺑـﻪ داﺧـﻞ آن راه ﻧﺪﻫﻨـﺪ،

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺖ) .(١

ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯽ ﭼﻮﻧﺎن ﺳـﻨﮓ دارﻧـﺪ و از ﻣﻬـﺮ و ﻋﻄﻮﻓـﺖ
ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ و اﯾﺜﺎر را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻘـﻂ اﻧﺴـﺎن ﻣـﺆﻣﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
 -١ﻧﺰﻫﮥ اﻟﺨﻮاﻃﺮ :ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺴﻨﯽ ،ﺟﻠﺪ ) .۴ﻣﺆﻟﻒ(

ﻓﺼﻞ دوم :ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
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ﻗﻠﺒﺶ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻣﻬﺮ و ﻋﺸﻖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻌﺠـﻮﻧﯽ اﺳـﺖ از ﺷـﺪت و
رﺣﻤﺖ ،ﻧﺮﻣﺶ و ﺻﻼﺑﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﯿﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ،او ﻣﺘﺨﻠـﻖ ﺑـﻪ اﺧـﻼق اﻟﻬـﯽ
اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻫﻢ ﻋﺰت و ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻫﻢ ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﻫﺮدو را دارد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺘﺨﻠـﻖ ﺑـﻪ
اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدش ﻋﺼـﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷـﻮد ،اﻣـﺎ در ﻗﺒـﺎل
ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،از اﯾﻦ رو اﮔﺮ در ﻣﯿـﺪان ﺟﻨـﮓ او را ﻧﮕـﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﯾﯽ آﺗﺸﯽ در ﻫﯿﺰم و داﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺰاری را درو ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻗﻠﺐ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑـﻪ
دور اﺳﺖ .از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ وﻗﺘـﯽ در ﻧﻤـﺎز او را ﺑﻨﮕﺮﯾـﺪ از ﭼﺸـﻤﺎﻧﺶ اﺷـﮏ ﻣﯽرﯾـﺰد و
ﺳﯿﻨﻪاش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﺮه ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ ،دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ رﻗﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮرﭼﻪ و ﯾﺘﯿﻢ
ﻣﻬﺮ ﻣﯽورزد .آری ،ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺮ ﺗﻠـﺦ اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ آن ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ او اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،در واﻗﻊ زﺑﺎن
ﺣﺎل او اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع از ﺷﻌﺮ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ)  (١اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :واﲏ ﳊﻠـﻮ ﺗﻌﱰﻳﻨـﻲ
ﻣـﺮارة« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او از ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺨﺸﺶ در ﺣﻖ
دﺷﻤﻦ ﻫﻢ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

* ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺨﺖ ﺳﺮی زﺑـﺎﻧﺰد ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪاش را رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ او ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدران داﻏﺪﯾﺪه ﮔﺮﯾﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺣﻄﯿﻦ)  (٢دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل او ﻣﯽﺳﻮزد و ﺑﺎ او ﺗﻤﺎم ﻗﺒﯿﻠـﻪﻫـﺎ را ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ

 -١ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ :او در ﯾﺜﺮب ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺨﻀﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺴﺎﺳﻨﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺪاﺣﯽ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﻼم آورد و در ﺟﺮﮔﮥ اﻧﺼﺎر درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻫﺠﻮ ﻗﺮﯾﺸﯽﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ »ﺷﺎﻋﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ« ﻟﻘﺐ ﯾﺎﻓﺖ .دﯾﻮاﻧﯽ از او در دﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺳﮑﺮی از
اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﺣﻄﯿﻦ :ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،در ﻏﺮب درﯾﺎﭼﮥ ﻃﺒﺮﯾﻪ .ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ آن ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۱۸۷ﻣﯿﻼدی ،ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ را ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺖ داد و از آﻧﺠﺎ آﻫﻨﮓ ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐﺮد.
از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺣﻄﯿﻦ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪاش را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ)  (١و ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ رﻗﯿـﺐ و دﺷـﻤﻦ

ﺧﻮد رﯾﭽﺎرد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮف و ﻣﯿﻮه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ) .(٢

ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﻣﺮگ دارﻧﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ زﻧـﺪﮔﯽ دﻧﯿـﺎ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧـﻮد و ﻣﻨﺘﻬـﺎی
آﻣﺎلﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ آرزو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻋﻤـﺮ ﺑﮑﻨﻨـﺪ .ﺗـﺎزه
وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگﺷﺎن ﻓـﺮا ﻣﯽرﺳـﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ دﻧﯿـﺎ را ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ،ﺳﺮاﺳـﺮ
وﺟﻮدﺷﺎن را ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و از آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد ﺑﯿﺰار و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ً
اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﭘﺮوردﮔـﺎر ﺧـﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺑﻬﺸـﺖ او اﺷـﺘﯿﺎق
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﭼﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭼﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮگ ﺑﺮود ،در ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ
ﻟﺐ ﺧﻨﺪان و دل ﺷﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮگ ﻣﯽرود و ﭼﻨﺎن ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺎزه از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ دارد ﺑﻪ وﻃﻨﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

* در روز ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﺔ)  (٣وﻗﺘﯽ ﺟﺒﺎر ﺑﻦ ا ﺳﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰهاش را از ﺷﮑﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﻬﯿﺮة

) (٤

ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ،ﻋﺎﻣﺮ  ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪم«)  (٥و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻣﻠﺠﻢ ،ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زد ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺪای
ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪم«) .(٦

 -١اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻘﺴﯽ ﻓﯽ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺪﺳﯽ .اﺛﺮ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺗﺐ) .ﻣﺆﻟﻒ(
 -٢ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺒﻠﯽ) .ﻣﺆﻟﻒ(
 -٣ﺑﯿﺮﻣﻌﻮﻧﻪ :ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ در ﺳﺮ راه ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮۀ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ و اراﺿﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ
ﺻﻌﺼﻌﮥ .در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در اﺛﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﮐﻔﺎر ،ﻋﺪهای از زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،روز ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ روزی ﮐﻪ در ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ رخ داد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٤ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﻬﯿﺮه :از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﻮارﯾﺦ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه اﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ،ﻣﻼﺋﮑﻪ ،ﭘﯿﮑﺮ
ﭘﺎک او را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮده و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٥ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ) .ﻣﺆﻟﻒ(
 -٦ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺘﻔﺠﻌﯿﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ) .ﻣﺆﻟﻒ(
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* اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه  (١ )ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﯿﻮع ﻃﺎﻋﻮن در ﻋﻤﻮاس)  (٢در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم ﮔﻔـﺖ» :اﯾـﻦ
ﻣﺮض رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن)  (٣و ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧـﺪا
ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه  از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽدارد ﮐﻪ او را از
آن ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ« .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﻮن ﮔﺮﻓﺖ و از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﻣﻌـﺎذ ﺑـﻦ ﺟﺒـﻞ)  (٤را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت او ﻣﻌﺎذ  ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم ﮔﻔـﺖ» :ﻣـﺮدم ،اﯾـﻦ
ﻣﺮض رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن و ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ
ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺎذ  ﻫﻢ از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧﻮادهاش را از
اﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ« .ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻃﺎﻋﻮن ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮد ،و دﻋﺎ ﮐـﺮد,
ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ از آن ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺮدد ،وﻗﺘﯽ آﺛﺎر ﻃﺎﻋﻮن در ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪ ،آن
را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻧﺼﯿﺒﯽ از ﺗﻮ ﺑﺒﺮم) .(٥
 -١اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح) :ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ( ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ و ﻓﻬﺮی و ﯾﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺰرگ
ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  او را ﺑﻪ »اﻣﯿﻦ اﻣﺖ« ﻣﻠﻘﺐ ﺳﺎﺧﺖ ،او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼم را در ﻓﺘﺢ ﺷﺎم در ﻋﻬﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب ﺑﻌﺪ از ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۸ﻫﺠﺮی در ﺳﻦ  ۵۸ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس وﻓﺎت ﮐﺮد و در
ﻏﻮر اردن دﻓﻦ ﺷﺪ ،ﻣﺰارش در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﺮوف و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﺮدم اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﻋﻤﻮاس ﯾﺎ ﻋﻤﺎوس ) :(Emmausروﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس .در ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎل  ۶۳۹در آﻧﺠﺎ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪود  ۲۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

َْ ْ ُ ُ َ ٌ َ َْ ُْ ُ
يد َوالْ َغر ُ
�ق َشه ٌ
ون َشه ٌ
يد«.
 -٣اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﮐﻪ» :المطعون ش ِهيد والمبط
ِ
ِ
ِ

)ﻣﺘﺮﺟﻢ(

 -٤ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ  :ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و از اﻧﺼﺎر و ﺧﺰرﺟﯽ اﺳﺖ ،در ﺗﻤﺎم ﻏﺰوات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﺮﺷﺪ اﻫﻞ ﯾﻤﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در ﻧﺒﺮد ﺷﺎم ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺖ ،وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۸ﻫﺠﺮی ) ۶۳۹ﻣﯿﻼدی( در ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس وﻓﺎت ﮐﺮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٥اﻟﮑﺎﻣﻞ .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ ) .۳۱۶ﻣﺆﻟﻒ(
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* در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ ﺑﻼل  ،ﻫﻤﺴﺮش آه و ﻓﻐـﺎن ﺳـﺮ داد ،اﻣـﺎ او ﮔﻔـﺖ:
»ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﺮدا ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺤﻤﺪ و ﻫﻤﺮاﻫـﺎﻧﺶ ﺷـﺎد
ﻣﯽﺷﻮم«)  (١از ﻋﻤﺎر  ﻫﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻫﻤﯿﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) .(٢
اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻘﺮ را ﺑﺮ ﻏﻨﺎ و آﺧﺮت را ﺑـﺮ دﻧﯿـﺎ ﻧﺴـﯿﻪ را ﺑـﺮ
ﻧﻘﺪر و ﻏﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺷﻬﻮد و در ﻫﺮ دورهای از ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﻣـﺎده ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻦ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﺳﻼم ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارد ﮐـﻪ آن را در داﻣـﻦ ﺧـﻮد ﭘﺮواﻧـﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﺑﻨﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺎب و ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﯽ را ﯾﺎد
داد و اﻓﻖ ﺧﯿﺎل آنﻫﺎ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨـﺪ و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮی از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاخﺗﺮ از ﻣﺤﻞ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد
آﺷﻨﺎ ﮔﺮدد .اﺳﻼم زﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی اﻣﺖﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،درآورد و آنﻫﺎ
را از ﺷﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺎل ،ﺧﺎﻧﻪ ،درﺧﺖ ،ﺳﻨﮓ ،ﺣﯿﻮاﻧـﺎت و
رودﻫﺎ و اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت داد و از رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺠﺮدﮔﺰﯾﻨﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﺳـﻼم
اوﻫﺎم و ﭘﻨﺪارﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ از ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و در ﻧﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴـﯿﺎر وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻋﻘﻞ را از اﺳﺎرت آنﻫﺎ رﻫﺎﻧﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ را از ﺑﻨﺪ رﮐﻮد
و ﺗﺤﺠﺮ آزاد ﮐﺮد و اﺣﺘﮑﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮای دﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮد ،اﺳـﻼم ارزش و اﻫﻤﯿـﺖ
ﻋﻘﻞ و ﺗﻼش ﻓﺮدی را در ذﻫﻦﻫﺎ ﺟﺎی داد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺸـﻮد ﮐـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﺟﻬﺎن و ﻃﯽﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﻤـﺪن در ﺳـﺎﯾﮥ اﺳـﻼم ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻫـﯿﭽﮑﺲ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اروﭘﺎ و رﻫﺎﯾﯽ آن از ﺳﻠﻄﮥ اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎن و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ
 -١ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب اﻻﺣﯿﺎء از اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻣﺆﻟﻒ(
 -٢رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ) .ﻣﺆﻟﻒ(
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و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺰﻣﯽ آن و ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﻋﻠـﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﯽ و از وﺣﺸـﯿﮕﺮی ﺑـﻪ ﺗﻤـﺪن
رﺳﯿﺪن ،از اﻧﺪﻟﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺪﻟﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﺸـﻌﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻨﺮ و ﺗﻬﺬﯾﺐ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻮد! اﮔـﺮ اﻣـﺮوز
ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺪل و ﻣﺴﺎوات و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رواج ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ و
در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑـﺮ زﺑـﺎن ﻫـﺮ ﺳـﺨﻨﺮان و
ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺰ اﺳﻼم ﮐﺪام آﺋﯿﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر
ً
آﻣﻮﺧﺘﻪ و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﺮوﯾﺞ داده اﺳﺖ؟ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﺎت و ﻣﻌـﺎﻧﯽ
آنﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ) (١؟
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ،اﺳﻼم ﻫـﻢ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻋﺎدات و ﺗﻘﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮد ،اﺳﻼم دﻋﻮت و رﺳﺎﻟﺖ و
زﻧــﺪﮔﯽ و ﻋﻘﯿــﺪه اﺳــﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫــﺪ دﯾــﺪ اﻧﺴــﺎن ﻣﺴــﻠﻤﺎن را از داﯾــﺮۀ ﻣﺎدﯾــﺎت و
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﺟﻬﺎن ﺷﮑﻢ و ﻫﻮی و ﻫﻮس ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺒﺮد و ﺑـﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ وﻃـﻨﺶ از
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻌﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑـﻪ او ﺑﯿـﺎﻣﻮزد
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﻬﻦ و ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻬـﺮ و
ﻋﻼﻗﮥ او ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ و ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش او ﺗﻨﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﻣﺤـﺪود ﻧﺸـﻮد ،اﺳـﻼم ﻫـﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ روح و دل و وﺟﺪان و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
را ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در روﺷـﻨﺎﺋﯽ و ﺗـﺎرﯾﮑﯽ و در
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﺟﺘﻤﺎع و در ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و اﻗﺘﺪار ،او را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﺑﺪﯾﻦﺳـﺎن
اﺳﻼم ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺎدی ،اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﻨـﯽ دارد،
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺑﺸـﺮﯾﺖ در ﺗﻤـﺎم اﺣـﻮال و ﺷـﺮاﯾﻂ و در اﻋﺼـﺎر و
 -١از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از
ﺗﺎرﯾﺦ آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕـﻮی ﮐﺎﻣـﻞ اﺳـﺖ و ﻫﻤﯿﺸـﻪ در
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ ﻋﻘـﻞ ﺑﺸـﺮ و ﻧﻈـﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺣﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺮ ﻧﻮر ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد و ﻟﺸـﮑﺮ ﻫـﻮی و ﻫـﻮس از ﻫـﺮ ﻃـﺮف ﻫﺠـﻮم
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﺧﻼق و ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑـﺮادرش را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﯾﮏ ﻓﻠﺲ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮص و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﺑﻪ
ﺟﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺖ و ﻣﺎل آﺷﮑﺎرا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺸـﻮد و ﻫـﺰاران اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻫﺪاف ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺳـﺪ ﻣﯿـﺎن رزق و روزی و
ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺶ ﺑﺸﻮد و آﺗﺶ ﺷﻬﻮت ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدد و ﻧﻮر ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺮاﯾﺪ و اﻧﺴﺎن
ﻣﺮگ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﭙﺮدازد و ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻤﺎد و ﻣﻌﺎدن ﮔﺮان و
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎن ارزان ﺑﺸﻮد ،و اﮔﺮ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ
ﺑﺮﺳﻨﺪ و روزی ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ و آن را ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧـﻪ و ﯾـﺎ
ﺑﺎزار ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﺗـﻮپ ﺑـﺎ آن
ﺑﺎزی ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮ ،ﻓﺴﺎد ﺑﺮ و ﺑﺤﺮ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ،در
اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد و از او اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،او را ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق در ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺗﺎر ﻃﻠﻮع ﮐﺮد
و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎنﮐﻨـﺪن و ﻧـﺎﺑﻮدی را ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ او
ﻧﺠﺎت داد ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ.
آﯾﺎ اﮐﻨﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﻼم و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟـﮏ
ﻋﺮب آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻓﺮﯾـﺎد و ﺿـﺠﻪ و زاری اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ را
ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺗﺎ از ﺧﻮاب ﮔﺮان و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧـﻮد ﺑﺮﺧﯿـﺰد و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﯿﺮ ﺑﺮﺟﻬـﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ

35

ﻓﺼﻞ دوم :ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ

ﺷﺎﻫﯿﻨﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد؟ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻫﺴـﺖ و ﺑـﻪ
ﺣﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .ﭼﻮن او ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻨﺖﻫﺎی آرزو و اﻣﯿﻦ
ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ.
ﻳﺪﻋﻮن ﺳﻴﹼ ﺎر ﹰا اذا اﲪﺮ اﻟﻘﻨﺎ

وﻟﻜﻞ

ﻳﻮم

ﻛﺮﳞﺔ

ﺳﻴﹼﺎر

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺳﯿﺎر)  (١را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ در واﻗﻊ

ﻫﺮروز ﺗﯿﺮه و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎری را ﯾﮏ ﺳﯿﺎر ﻫﺴﺖ.

ً
 -١ﺳﯿﺎر :ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻋﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺻﻮرت و ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ
ﻫﺰاران ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﺎل ١٩٤٩م در ﻟﮑﻨـﻮ )(Lucknow
ﻫﻨﺪ)  (١ﺗﻮﺳﻂ »ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد .ﺑـﺮادرزادۀ ﻣﺆﻟـﻒ اﺳـﺘﺎد ﻣﺤﻤـﺪ
اﻟﺤﺴﻨﯽ ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻـﻮرت و ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ داﺷـﺘﻦ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر از ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﺗﻔـﺎوت
آنﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮﯾﺪ ،در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت دو ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ:
 -١ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﻔﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﻧـﮓ و
ﺷﮑﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ ،اﻧﺎر ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،اﻧﮕﻮر و ﻣﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ً
ﺻﻮرت ﮐﺠﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺠﺎ و ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی اﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎ؟ اﺻـﻼ اﯾـﻦ ﻣﯿـﻮهﻫـﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺰ ﺑﺮای زﯾﻨﺖ ﯾﺎ ﻣﺜﺎلآوردن ﻧﺪارﻧﺪ.
 -٢ﺷﻤﺎ در ﻣﻮزۀ )ﺗـﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌـﯽ( اﻧـﻮاع درﻧـﺪﮔﺎن ،ﭼﺎرﭘﺎﯾـﺎن ،ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن زﯾﺒـﺎ و
ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺷﯿﺮ ،ﮔﺮگ ،ﻓﯿﻞ ،ﺧﺮس و ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪۀ ﺟﺎرح و درﻧﺪۀ
 -١ﻟﮑﻨﻮ :ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ وﻻﯾﺖ  uttar Paradeshﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﯽﺟﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آ ﮐﻨﺪه از اﻟﯿﺎف و ﭘﻨﺒﻪاﻧﺪ و رﻣﻘﯽ از ﺣﯿﺎت در آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
آری ،ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻘﺶ آن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺻﻮرت در روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دﭼﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎری را
ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪوش ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدد .ﻟﺬا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﻇﯿﻔﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت
واﮔﺬارد ﯾﺎ در اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺻﻮرت ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﻤـﺎل
اﺣﺘﯿﺎج او را ﺧﻮار ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﺻﻮرت وﻟﻮ ﻣﻬﯿﺐ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از آن ﺻﻮرت ﺑﺰرگ و ﻣﻬﯿـﺐ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺮی ﺑﯽﺟﺎن و ﭘﺮﺷﺪه از اﻟﯿﺎف و ﭘﻨﺒـﻪ را ﺑـﺎ دﺳـﺖ
ﺿﻌﯿﻒ و ﻇﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن
ً
ﺷﯿﺮ ﭘﯿﮑﺮهای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﻮ ﻣﻬﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻼ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺟﻬﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ آن آﻓﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ:
ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دارد و ﻋﻼﻗﮥ ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﻓﻄﺮی و ﺳﺮﺷﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮراﺗﯽ در ﺑﺎرهاش ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺘﻦ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ)  .(١ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ و ﻣﻬﺮ و ﻋﻼﻗﮥ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﻄـﺮی اﺳـﺖ ،ﻟـﺬا در ﺷـﺮع
اﺣﮑﺎﻣﯽ در ﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آنﻫﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻤـﺎم ﻧﯿﺎزﻫـﺎی
 -١ﯾﮑﯽ از آﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺿﻮح از ﻓﻄﺮیﺑﻮدن ﻋﻼﻗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،آﯾﻪ
� ّ َۡ
� ۡ� ل َ َشد ٌ
َّ ُ ُ
ِيد  ﴾٨ﯾﻌﻨﯽ:
 ،۸ﺳﻮرۀ ﺷﺮﯾﻔﮥ »واﻟﻌﺎدﯾﺎت« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :نهۥ ِ ِ
بٱ ِ
ً
»ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ او )اﻧﺴﺎن( ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺧﯿﺮ )ﻣﺎل( ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﻄﺮی ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و رﻏﺒﺘـﯽ
ﺑﺲ ﺑﺰرگ و ﺷﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻇﻔﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﭼـﻮن
ﺻﻮرت اﺳﻼم از ﭼﯿﺮهﺷﺪن و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان اﺳـﺖ ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﯾـﻦ
ً
ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﺻـﻮﻻ ﺻـﻮرت ﻣﺤـﺾ ﺑـﺮ ﻫـﯿﭻ ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﻏﺎﻟـﺐ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻮرت اﺳـﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎدی ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺻﻮرت وﻟﻮ ﻇﺎﻫﺮش ﻣﻘـﺪس و ﺷـﮕﺮف ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﻮده و در دلﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،اﺳﻼم و ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ)  (١و ﻧﻤﺎز ﻇـﺎﻫﺮی و
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺣﻘﯿﺮ و ﺷﻬﻮات ﭘﺴﺘﻤﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﺗﻮﺣﯿﺪی ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم دلﻫﺎ را آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف ﺧﻮد ﻗـﺮار ﻣـﯽداد و
ﺗﺮک ﻋﺎدات و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷـﻬﻮات و ﺟﺎﻧﺒـﺎزی و ﺷـﻬﺎدت و ﺗﺤﻤـﻞ رﻧﺞﻫـﺎ و ﺳـﺨﺘﯽﻫﺎ و
ﭼﺸﯿﺪن ﺗﻠﺨﯽﻫﺎ را در راه ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ در ﺧﻮاب ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﺗـﺮک ﮔﻮﯾـﺪ!
آری ،آن اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺮاب ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺟـﺎم ﺷـﺮاﺑﯽ ﮐـﻪ در
دﺳﺖ داﺷﺖ ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ و او ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ,ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ را ﺣـﺮام ﻣﯽداﻧـﺪ ،از
ﻧﻮﺷﯿﺪن آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﯾﺪ ،اﻣﺮوزه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را اﻣﺮ و ﯾﺎ ﻧﻬﯽ ﮐﻨﺪ) .(٢

 -١ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﻋﺘﻘﺎد را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼح ﻗﺮآﻧﯽ »ﮐﻠﻤﻪ« آوردهام ،ﮐﻠﻤﻪ در
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻔﻆ و ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب داﺷﺖ و ﺟﺎم ﺷﺮاب را ﺗﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﺐﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ وارد ﺷﺪ و آﯾﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب را ﺗﻼوت ﮐﺮد .ﭘﺲ
آن ﻣﺮد ﺟﺎم ﺷﺮاب را از ﻟﺐ ﺧﻮﯾﺶ دور ﮐﺮد و ﻗﻄﺮهای از آن را ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎی آن را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ،
درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮنﻫﺎی اول ﺑﺮ زﺑﺎن
ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺴﺎن درﺧﺘﯽ ﭘﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪاش ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ و
) (١

ﺷﺎخ و ﺑﺮگ آن در آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺪﻫﺪ
َ
ج َر� َط ّي َبة أَ ۡصلُ َها ثَاب ٞ
� َم َث ٗ� َ� َِم ٗة َط ّي َب ٗة َك َش َ
� َ
ب ٱ َّ ُ
﴿�ل َ ۡم تَ َر َك ۡي َف َ َ
ت
ٖ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َّ ٓ
ُ ۡ ٓ ُ ُ َ َ ُ َّ
َ ُ
َوف ۡر� َها ِ� ٱ
اۗ
ه
ن
ذ
إ
�
ِي�
ح
�
لس َماءِ  ٢٤تؤ ِ� أ�لها
�
و
�
ر
�ب ٱ� ٱ�مثال
ِ
ِِ ِ ِ
َ َّ
َ َ َّ َ
ل َِّلن ِ
اس ل َعل ُه ۡم َ�تذك ُرون ] ﴾ ٢٥اﺑﺮاﻫﯿﻢ» .[٢٥-٢٤ :آﯾﺎ دﻗﺖ ﻧﮑﺮدهای ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ زده اﺳﺖ؟ ﮐﻠﻤﻪی ﭘﺎک ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﭘﺎﮐﯿﺰهای اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪاش
اﺳﺘﻮار و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﻮه ﻣﯽدﻫﺪ .و

ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ ﻣﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﯿﺮوح اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن

ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺣﯿﺎت اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪر اﺳﻼم،
ﻋﺠﺎﺋﺐ و ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ! ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ
ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؟
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ورد ﺷﺒﺎﻧﻪ روز زﺑﺎﻧﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟! ﭘﺲ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﯿﺎن

روزﮔﺎر ﻣﺎ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ وﺟﻮد دارد؟! ﺛﻤﺮات درﺧﺖ اﯾﻤﺎن! و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺎز و روزهﻣﺎن

ﮐﺠﺎﺳﺖ؟! ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﻧﺼﺮ ﻣﺒﯿﻦ و اﺳﺘﺨﻼف و ﺗﻤﮑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه
) ْ ُ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ (٢
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم
دادهاﺳﺖ؟! ﴿وعد ٱ� ٱ�
ِين َءامنوا مِن�م وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
 -١در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺆﻟﻒ ،آﯾﺎت  ۲۴و  ۲۵ﺳﻮرۀ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺪار
ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺎت ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﮥ  ۵۵ﺳﻮرۀ »ﻧﻮر« اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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َۡ
َّ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ ۡ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ
َ
ِن ل ُه ۡم د َِين ُه ُم ٱ�ِي ٱ ۡرتَ َ�ٰ
ِ� ٱ�� ِض كما ٱستخلف ٱ�ِين مِن �بلِ ِهم و�مك
َُ ۡ َ َُ ّ َ
ّ ۡ َ
َۡٗ
لهم و
� َبدِ�َّ ُهم ِم ۢن َ�ع ِد خ ۡوف ِ ِه ۡم أمنا﴾ ]اﻟﻨﻮر» .[٥٥ :اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آوردﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺸﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و دﯾﻨﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزد

و ﭘﺲ از ﺗﺮس و ﺑﯿﻤﺸﺎن ،اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.

ً
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﻢ!! و اﻋﺘﺮاف ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ در دﯾﻦ ﺧﻮد واﻗﻌﺎ ﺟﺪی

و ﺻﺎدق ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﻤﺎزﺷﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﯽﺑﻬﺮهاﯾﻢ .ﭘﺲ اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﻮه داد ،ﺻﻮرت ﺑﺒﺎر آورد ،و ﻫﻢ و ﺧﯿﺎل و ﻋﯿﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﯿﺐ  (١ )را ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻗـﺪری ﺑـﺎ ﻧﯿـﺰه او را
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺷـﮑﺎﯾﺖ و
آه و ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
 -١ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﺰرج ﺑﻮد و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ »ﻣﺼﻠﻮب اﻻﻧﺼﺎر« ﺷﻬﺮت دارد ،او
از ﺷﻬﺪای واﻗﻌﮥ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ و دردآور »رﺟﯿﻊ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی روی داد،
واﻗﻌﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯽ ﻟﺤﯿﺎن ﻫﺬﻟﯽ در ﺻﺪد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ ﺟﻬﻨﯽ را ﺑﺮای
ﻗﺘﻞ او ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽدارد و او ﻫﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﯽ ﻟﺤﯿﺎن ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ راهاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻮﻃﺌﮥ ﭘﻠﯿﺪ و ﻧﻨﮕﯿﻨﯽ را
ﻃﺮح رﯾﺨﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺒﺎﯾﻞ »ﻋﻀﻞ« و »ﻗﺎرۀ« ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻠﻪای ﺷﺘﺮ ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  را ﺑﻪ ﭼﻨﮓﺷﺎن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دروغ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﻃﻼع
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﻢ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻌﺪادی از ﯾﺎران ﺧﻮد را
ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺮآن و آداب و ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ را
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و ﺷﺶ ﺗﻦ از ﺻﺤﺎﺑﮥ زﺑﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻫﻢ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮﯾﺶ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ آوردن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دوﺳـﺖ داری ﻣﺤﻤـﺪ  در ﺟـﺎی ﺗـﻮ ﺑﺎﺷـﺪ؟« آﺷـﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺧﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮو رود!«.
ای ﻓﺮزﻧﺪن اﺳﻼم ،آﻧﭽﻪ او را در اﯾﻨﺠﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺳﺨﻦ رﯾﺸﻪداری را در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ،آﯾﺎ ﺻﻮرت اﺳﻼم ﺑﻮد؟ ﺧﯿﺮ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﻘﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ را )در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑـﺪﻧﺶ ﻓـﺮو ﻣﯽرﻓﺘﻨـﺪ( در
را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻟﺤﯿﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﯽ ﻟﺤﯿﺎن ﻫﻢ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ از دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی
آنﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ! ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »رﺟﯿﻊ« )در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﮑﻪ و ﻋﺴﻔﺎن( آنﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ :اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮاﻧﻪ،
»ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ«» ،ﻣﺮﺛﺪ« و »ﻃﺎرق «ﺷﻬﯿﺪ و »زﯾﺪ ﺑﻦ دﺛﻨﻪ« و »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« و »ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ
ﻋﺪی «ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﯽ ﻟﺤﯿﺎن اﺳﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﺑﯿﻦ راه
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﺮﯾﺰد اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ و او را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﺧﺒﯿﺐ و زﯾﺪ ب را
در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ،زﯾﺪ را ﺧﺮﯾﺪ و او را ﺑﺠﺎی ﭘﺪرش ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻫﻢ ﺧﺒﯿﺐ را ﺧﺮﯾﺪ و او را ﺑﺠﺎی ﭘﺪرش ﺑﺪار آوﯾﺨﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻫﺮدو در ﺗﻨﻌﯿﻢ )ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز آن ﺣﺮم و ﭘﺎﯾﺎن آن ﺣﻞ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای
ﻋﻤﺮۀ ﻣﻔﺮده از آﻧﺠﺎ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ( ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮ ﭼﻮﺑﮥ دار آوﯾﺰان
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺠﺎع ،ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه آنﻫﺎ را از دار ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮﮔﺰ آنﻫﺎ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺑﯿﺎت زﯾﺮ ,ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺳﺮودۀ او ﻫﺴﺘﻨﺪ:
وﻟﺴﺖ
وذﻟﻚ

أﺑﺎﱄ
ﰲ

ﺣﲔ
ذات

اﷲ

أﻗﺘﻞ
وإن

ﻣﺴﻠ ﹰﲈ ﻋﲆ أي ﺟﻨﺐ ﻛﺎن ﰲ اﷲ ﻣﴫﻋﻲ
ﻳﺸﺎء ﻳﺒﺎرك

ﻋﲆ

أوﺻﺎل

ﺷﻠﻮ

ﳑﺰع

ج

اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﯿﺮم ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮم ،در راه ﺧﺪا اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﻋﺬاب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﮔﺮ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت را ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪام ﻣﺒﺎرک
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﭼﺸﻤﺎن او ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻧﺠﺎت او ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺻـﺒﻮر ﺑـﺎش ای ﺧﺒﯿـﺐ
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻟﺤﻈﺎت و ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻬﺸﺖ اﻧﺘﻈﺎرت را ﻣﯽﮐﺸـﺪ و
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻮﺳﺖ ،اﮔﺮ درد و اﻟﻢ اﯾﻦ ﺑﺪن ﻓﺎﻧﯽ و زﻧـﺪﮔﯽ زاﯾـﻞ وﮔـﺬرا را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮی.
اﯾﻦ ﻟﺬت روﺣﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺒﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﯿﺐ  را از رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺣـﺬر
داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺎ ﺧﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮو رود ،ﻧﯿﺎزارد! آﯾﺎ ﺻـﻮرت ﻫـﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﻼص و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮگ وادار
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟! ﻫﺮﮔﺰ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و دردﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﯿﺎﻻت
و اوﻫﺎم ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ در آﺷـﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﻃﺎﯾﻔـﻪای ﮔﺬﺷـﺘﻪ در
ﻫﻨﺪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮدهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺣﺸﺖ و ﻫﺮاﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮگ داﺷﺘﻨﺪ و زد
و ﺧﻮردﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ،اﺳﻼم را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و
اﻟﺤﺎد ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آراﺳﺘﻪ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺻﻬﯿﺐ  در راه ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑـﻪ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﺷﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ آﻣﺪی ،آدم ﻓﻘﯿـﺮ و ﺑﯿﭽـﺎرهای ﺑـﻮدی ﺑﻌـﺪ ﻧـﺰد ﻣـﺎ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪی و ﺑﻪ اﯾﻦ روز رﺳﯿﺪی ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎﻧﺖ از ﻣﮑـﻪ ﺧـﺎرج
ﺷﻮی؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ« .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺒـﺮد ﺳـﺨﺘﯽ در وﺟـﻮد
ﺻﻬﯿﺐ ،ﻣﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎل درﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﻼم ﻏﺎﻟـﺐ ﺷـﺪ و
ﺻﻬﯿﺐ  ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺎل و داراﯾـﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮاﯾﺘـﺎن ﺑﮕـﺬارم ،راه را ﺑـﺮاﯾﻢ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آری« ﮔﻔـﺖ» :ﭘـﺲ ﻣـﻦ ﻣـﺎل و ﺛـﺮوت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ
ﻣﯽدﻫﻢ«)  (١ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻬﯿﺐ ﺑﺎ دﯾﻨﺶ و ﺑﺪون ﻣﺎل و داراﺋﯿﺶ ﺑـﻪ راه اﻓﺘـﺎد و ﭼﻨـﺎن
ﻣﺴﺮور ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﻫﯿﭻ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺳﯿﺮۀ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم .ﺟﻠﺪ  ،۲ﺻﻔﺤﻪ ) .۱۲۱ﻣﺆﻟﻒ(
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اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش  ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺪﯾﻨـﻪ ﺗـﺮک ﮔﻮﯾـﺪ ،ﺑـﺎ
دﯾﺪن آنﻫﺎ ﻋﺪهای از ﻣﺮدان ﺑﻨﯽ اﻟﻤﻐﯿﺮه ﺳﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ زن از
ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻣﺎﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﻢ او را ﺑﺎ ﺧﻮد اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﺑﺒﺮی؟! ﺑﻌـﺪ ﻫـﻢ
زﻣﺎم ﺷﺘﺮ را از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺮش را از او ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ ﻫﻢ ﺳﻠﻤﻪ ﭘﺴﺮ

ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ)  (١در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﺑـﺎ ﻋﻼﻗـﮥ ﺑـﻪ زن و ﺑﭽـﻪ

دراﻓﺘﺎد و دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺖ و اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ  ،زن و ﺑﭽﻪاش را ﺑـﻪ اﻣـﺎن
ﺧﺪا ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺠﺮت ﮐﺮد .آﯾﺎ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را دارد؟ و آﯾﺎ
اﻫﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﯿﺪه و دﯾﻦ ،زن و ﺑﭽﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟ ﻫﺮﮔﺰ!
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﻋﺪۀ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎل و زن و ﺑﭽﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺎعﻫﺎ و زﯾﻨﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎ
از دﯾﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺑﻮد .در اﯾـﻦ ﻣﻮﻗـﻊ ﭘﺮﻧـﺪهای ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﺶ داﺧـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و ﺣﻮاس اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ  را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﭘـﺲ از
ﺗﻤﺎمﮐﺮدن ﻧﻤﺎز ،ﺑﺴﺘﺎن را در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﯿﺰی او را
از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎزش ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎزد و ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل دارد! ﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن
ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷـﻮد ،ﻧﻤـﺎز
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻋﺎری از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘﺴـﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺎدی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک)  (٢ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد

 -١ﻧﺎم اﺻﻠﯽ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ و از ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮش
)ام ﺳﻠﻤﻪ( »ﻫﻨﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم ﺑﻮد ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺆﻟﻒ در اﻧﺘﺴﺎب او ﺑﻪ ﺑﻨﯽ
ﻣﻐﯿﺮه ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک :در دوران ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  و ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق رخ داد،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ارﺗﺶ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻦ وﻟﯿﺪ  ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻨﯿﻦ ﻫﯿﮑﻞ در ﺑﯿﺎن
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روﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒـﺮد ﺑـﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :روﻣﯽﻫـﺎ
ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪک ،ﺧﺎﻟﺪ  ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔـﺮ
اﺷﻘﺮ)  (١آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪ« .راﺳﺘﯽ ﭼﺮا
ﺧﺎﻟﺪ آﻧﻘﺪر دﻟﮕﺮم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺎﻃﺮ او را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮑﺮد و اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ اﻧﺒﻮه روم ،در ﻧﻈﺮ او ﺑﺰرگ ﺟﻠـﻮه ﻧﻨﻤـﻮد؟ زﯾـﺮا او ﺑـﻪ ﺧـﺪا
ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣـﻖ ﺑـﺎ او
اﺳﺖ و ﻃﺮف او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﻮرت اﺳﺖ و روم ﺻﻮرﺗﯽ اﺳـﺖ ﻓـﺎرغ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،و او
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﺻﻮرت ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫـﻢ زﯾـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺳـﻼم
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺮﻣﻮک ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﻬﺮ ﯾﺮﻣﻮک از ﺟﺒﺎل ﺣﻮران ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺗﻞﻫﺎ و ﭘﺸﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﻧﺸﯿﺐ اردن و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﺤﺮﻣﯿﺖ ﻣﯽرود و از ﻣﻠﺘﻘﺎی ﯾﺮﻣﻮک ﺑﻪ ﻧﻬﺮ اردن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﻞ ﻣﺎﯾﻞ ،واﻗﻮﺻﻪ
واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان وﺳﯿﻊ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ اﻃﺮاف آن ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ آن
را اﺣﺎﻃﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ« .ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روﻣﯽﻫﺎ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :روم اﯾﻦ ﻣﯿﺪان را ﭼﻮن در ﺧﻮر ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ آن را ﻗﺮارﮔﺎه ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻮن روﻣﯿﺎن در آن ﻣﯿﺪان داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در آن اﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺟﻮی ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺟﻮی ﻣﯿﺪان دﯾﮕﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺴﮑﺮ روم ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،واﻗﻊ ﺑﻮد .و ﺑﺮای ﻋﺴﮑﺮ روم دﯾﮕﺮ راﻫﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺎﯾﺪ« )ﺑﺮ ﻧﻘﻞ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ اول ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ.
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺴﻨﯿﻦ ﻫﯿﮑﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ »ﺷﺎﯾﻖ« ﺟﻠﺪ  ،۲ﺻﻔﺤﻪ  (۹۸ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﯾﻤﺎن ﻋﺎﻟﯽ و رﺷﺎدتﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،روﻣﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -١اﺷﻘﺮ :ﻧﺎم اﺳﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻌﻞ ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
ﺑﻮد} .اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ،ﺟﻠﺪ  ۸ﺻﻔﺤﮥ ) .{۹ﻣﺆﻟﻒ(
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ) .(١
در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻻ إﻟﻪ إﻻ إﻟﻠﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﻫـﻢ
ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿـﺰی و ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮی اﺳـﺖ .اﺻـﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺎدق و راﺳﺘﯿﻦ ،در اﻗﺮار ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺧﻠـﻮص
داﺷﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،از ژرﻓﺎی دل و ﺟﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟـﺰ اﻟﻠـﻪ،
ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر و روزیدﻫﻨﺪه و ﺳﻮدرﺳﺎن و زﯾﺎنرﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺧﻠﻘﺖ
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ و او اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻠﮑـﻮت ﻫﺮﭼﯿـﺰی را در دﺳـﺖ دارد ،ﭘﻨـﺎه
ﻣﯽدﻫﺪ و در ﭘﻨﺎه ﻧﻤـﯽرود)  .(٢و ﻋﺸـﻖ و ﻣﺤﺒـﺖ ،ﺑـﯿﻢ و ﻫـﺮاس و ﻋﺒـﺎدت و ﻧﯿـﺎﯾﺶ و
آرزوﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﺎی آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﺟﻬﺖ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻖ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻗـﺪری ﺷـﺠﺎع ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ از دﺷـﻤﻦ
ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺳﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دلﻫﺎی ﻣﺎ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ و در رگﻫﺎﯾﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد و آﯾﺎ ﻧﻬﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾـﻦ آب ،آﺑﯿـﺎری
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﺻـﻮرت ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑﻬـﺮه
ﺑﺮدهاﯾﻢ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ و راز ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫـﺎی
ﻣﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ آﺧﺮت ،ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ
آﯾﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ آن اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  و ﭘﯿﺮوان آن اﺻﺤﺎب را دارﯾﻢ؟ ﯾﮑـﯽ از

 -١ﺟﺎ دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن او و
ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺘﺎد ﻧﺪوی ،را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ» :ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭼﻘﺪر روﻣﯽﻫﺎ اﻧﺪک و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ،
ﮐﺜﺮت ﯾﮏ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﻗﻠﺖ آن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
اﮔﺮ اﺷﻘﺮ ،آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪ«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت را ﻣﺆﻟﻒ ﻫﻤﻪ از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮده اﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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آنﻫﺎ )  (١از رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺸـﺘﯽ ﮐـﻪ ﭘﻬﻨـﺎی آن،
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﻮﯾﺪ« ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﻮرد ،دور ﻣﯽاﻧﺪازد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ ﺧﺮﻣﺎﻫـﺎ را
ﺑﺨﻮرم ،زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ،زﯾﺎد ﻋﻤﺮ ﮐﺮدهام ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺘـﺎل ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻬﺸﺖ در ﻧﻈﺮ او ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻧـﺲ ﺑـﻦ ﻧﻀـﺮ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻮی ﺑﻬﺸﺖ از داﻣﻨﮥ اﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ«.
روز ﯾﺮﻣﻮک ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰد اﻣﯿﺮ)  (٢آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ادای وﻇﯿﻔـﻪام
)ﺷﻬﺎدت( آﻣﺎده ﺷﺪهام ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا  ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼـﺮا ،از ﻃـﺮف
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﮕﻮ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋـﺪه داد
ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارد در راه ﺧـﺪا ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ
دﯾﺪار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫـﺎی ﺧـﺪا دﻣﺴـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ؟ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ،ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮگ ﺑﺎز دارد و ﻣﯿﺎن او و ﺷﻬﺎدت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻨﺪازد؟!.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺎی
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺣﯿﺎت آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷـﺪ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت را از دور
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺳـﺖ و ﺑـﺪﯾﻦ ﺟﻬـﺖ از ﻧﺰدﯾﮏﺷـﺪن ﺑـﻪ آن
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮﺳﮑﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ دﻫﻘـﺎن در ﮐﺸـﺘﺰار ﺧـﻮد
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه و درﻧﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﺮوﻧـﺪ .ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﺟـﺎﻧﻮران وﺣﺸـﯽ ﻫـﻢ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زاﻏـﯽ ﺑـﺎ
 -١اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ »ﻋﻤﯿﺮ اﺑﻦ ﺣﻤﺎم« اﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺰوۀ ﺑﺪر ﮐﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﻣﻘﺼﻮد از اﻣﯿﺮ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻫﻮش ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺘﺮس ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺑـﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷـﻮد.
آﻧﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺰار داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آن ﺧﺮاﺑﯽ
ﺑﺒﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ و ﮐﺸﺖ و زرع آن را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫـﻢ ﻋـﯿﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد :ﺻﻮرت اﺳﻼم ﻣﺪت دور و درازی آنﻫﺎ را ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ,ﺣﺮﯾﻒ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺮﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺎﯾﮥ
وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ؟ وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ ﺑﻐﺪاد را
ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﻮا ﺷﺪﻧﺪ و اﻓﻼس روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آنﻫﺎ آﺷﮑﺎر
ﺷﺪ ،از آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺎن را ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﭘﺎﺳـﺪاری ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
اﯾﻦ ﻟﮑﮥ ﻧﻨﮓ را از داﻣﻦ آنﻫﺎ ﺑﺰداﯾﺪ و آنﻫﺎ را از ﻏﺎرت ﺳـﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫـﺎ در اﻣـﺎن دارد.
ﭘﺲ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﻏﺮور ﻗﻮام ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدۀ ﺳﯿﺎه
و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻨﺎر زده ﺷﻮد ،ﺳﭙﯿﺪه دﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻧﺒـﺮد ﻣـﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﮕﯽ اﺧﺒﺎر ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و رﺳﻮاﺋﯽﻫﺎی ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﻻﻏﯿﺮ .ﺻﻮرت در
ﻫﺮ ﻧﺒﺮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و درﮔﯿﺮی ﻣﺎ را رﺳﻮا ﮐﺮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را ﺑـﺮ
ً
ﭘﺸﺖ ﺻـﻮرت ﺳـﻮار ﮐـﺮدﯾﻢ و ﺻـﻮرت ﻫـﻢ ﻗﺎﻋـﺪﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ آن را ﺣﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮐﻨﺪ ،اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿـﻌﯿﻒ و ﻧـﺎﺗﻮان ﺑﺴـﺘﯿﻢ و او
ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎد داد و ﻣﺎ را در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد و درﮔﯿﺮی ازﻫﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻮرت اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﮑـﺮار
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﺮﺑﺎر ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ
و ﺧﺬﻻن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻼم در ﻧﻈـﺮ ﻣـﺮدم ﺧـﻮار ﺷـﺪ و ﻣﻬﺎﺑـﺖ آن از
دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم روزﮔﺎر درازی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻢ آورد ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،آن
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ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺻﻮرت اﺳﻼم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﮔﺮدد.
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ،
ﻫﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ را وﺣﺸﺖزده ﮐﺮده ﺑﻮد و دوﻟﺖﻫـﺎﯾﺶ را ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،وﻟـﯽ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ رﻧـﮓ ﺑﺎﺧﺘـﻪ از اﺳـﻼم
درآوﯾﺨﺘﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن را از ﮐﻒ داده ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿـﺎورد و ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
ﻫﻔﺖ دوﻟﺖ ﻋﺮب ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﺮد ﻫـﻢ آﻣﺪﻧـﺪ ،اﻣـﺎ روح
اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮب ﻋﻠﯿﻞ ﺑﻮد و ﻣﺎدﯾﺖ اروﭘﺎ اﺧﮕﺮ دلﻫﺎﯾﺸـﺎن و ﺷـﻌﻠﮥ ﺟﻬـﺎد ﻓـﯽ
ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ و ﻟﺬتﻫﺎی ﻣﺎدی را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ آنﻫـﺎ ﻣﺤﺒـﻮب
ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺟﻨﮕﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺪرن ﻫـﻢ ﻓـﺮاوان ﻋﻘـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ،در
واﻗﻊ ﻧﺒﺮد ﻋﺮبﻫﺎی ﻣﺴـﻠﻤﺎن و ﺑـﻮد و ﻧﺘﯿﺠـﮥ اﯾـﻦ ﯾﻬﻮدیﻫـﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴـﺖ ﺟﻨـﮓ
ﺻﻮرت اﺳﻼم و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺪرت و ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﻮرت اﺳﻼم و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺪرت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﺻﻮرت اﺳﻼم ﻧـﺰد ﺧـﺪای ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻣﻘـﺎم و ﻣﻨﺰﻟـﺖ دارد ،زﯾـﺮا ﻗﺮنﻫـﺎی ﻃـﻮﯾﻠﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم اﻧﺪرون آن زﯾﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت را دوﺳـﺖ ﻣـﯽدارد ،ﭼـﻮن
ﺻﻮرت اوﻟﯿﺎء و دوﺳﺘﺪاران اوﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای آن اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا اﻧﺘﻘﺎل
از ﺻﻮرت اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎنﺗﺮ از اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﺻـﻮرت
آن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن و اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻮرت را ﭘﺎس دارﯾﻢ و در آن ﭼﻨﮓ
درآوﯾﺰﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و روح را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ای ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم! ﻓﺘﺢ و ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در دﻧﯿﺎ و ﻧﺠﺎت و آﻣﺮزﺷﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮت
وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮر در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ََ َ ُ ْ ََ ََُۡ ْ ََ ُ ُ ۡ َۡ َۡ َ
ُ ُ ُّ ۡ
َ
﴿و� ت ِهنوا و� �زنوا وأنتم ٱ�علون إِن كنتم مؤ ِمن ِ� ] ﴾١٣٩آلﻋﻤﺮان.[۱۳۹ :

»ﺳﺴﺖ و اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺮوز

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﻋـﺰت و
ﺷﻮﮐﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی آنﻫﺎ را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن ﻣﺸﺮوط ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،و در ﺟـﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ� ۡ� َيا َو َ� ۡو َم َ� ُق ُ
ِين َء َ
ن� ُر ُسلَ َنا َوٱ َّ� َ
﴿إِنَّا َ�َ ُ ُ
ام ُنوا ْ ِ� ٱ َ
وم
َۡۡ
ٱ�ش َ� ٰ ُد] ﴾٥١ﻏﺎﻓﺮ.[۵۱ :
»ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ و روزی ﮐﻪ

ﮔﻮاﻫﺎن )ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن( ﺑﺮای ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﻧﺼﺮت ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.
و ﺑﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِ�
﴿وعد ٱ� ٱ�
ِين َءامنوا مِن�م وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
َ
َّ
َۡ ۡ َ َُ َ ّ
ِن ل َ ُه ۡم د َ
ك َ َّ
ٱ ۡ�� ِض َك َما ٱ ۡستَ ۡخلَ َف ٱ َّ� َ
ِين ُه ُم ٱ�ِي
ِين مِن �بل ِ ِهم و�م
ۡ َ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ّ ۢ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ٗ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ
��ون ِ�
ٱرت� لهم و�بدِ�هم ِمن �ع ِد خوف ِ ِهم أمنا ۚ �عبدون ِ� � � ِ
ََ
َ َ َُ َ َ ُ َۡ ُ َ
َ ۡٗ
ش�ٔا ۚ َو َمن �ف َر َ� ۡع َد � ٰل ِك فأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل�ٰسِقون ] ﴾٥٥اﻟﻨﻮر.[۵۵ :
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻼﻓﺖ در زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده و اﻋﻤﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،وﻋﺪه داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺧﻼﻓﺖ داد ،و
دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﮑﻦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﻮف و ﻫﺮاس آﻧﺎن را ﺑﻪ آراﻣﺶ
ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ و ﻫﻤﺘﺎی ﻣﻦ ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،و

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از در ﮐﻔﺮ و ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ درآﯾﻨﺪ ،ﻓﺎﺳﻖ و ﺑﺪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﻋـﺪهﻫـﺎ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻤـﺎن و ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﺣﯿﺪ را در ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺮط ﻣﯽداﻧﺪ.
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ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ دﯾﻨﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﯾﮏ دﻋـﻮت
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از ﺻﻮرت اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧـﻮد را در
راه ﮔﺴﺘﺮش روح اﺳﻼم در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺬل ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و در اﯾـﻦ ﺳـﻌﯽ و ﺗـﻼش
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻮرزﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺿﻊ ﮐﻞ ﺟﻬـﺎن
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن وﺿﻊ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖ و وﺿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﻼم ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم از اﻣﺖ اﺳﻼم رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد ،ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﻓـﺮا ﺧﻮاﻧـﺪ و در آن روح ﺑﺪﻣـﺪ؟ ﺣﻀـﺮت
ﻋﯿﺴﯽ  ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﮏ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻤﮏ ﺷﻮری ﺧـﻮد را

از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻏﺬا را ﺷﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«) .(١

ﺣﯿﺎت اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﯽروح ﺷﺪه اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن از
روح اﺳﻼم ﺗﻬﯽ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻓﺎرﻏﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ روح و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ؟!.
از روزﮔﺎران ﺑﺴﯿﺎر دور ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ و روح
ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮﺳﻮم و ﺻﻮرتﻫﺎی ﺑـﯽارزش و ﻋـﺎری از
روح در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ و راﺳﺘﯿﻦ روﺣﯽ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮ رﺳـﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از اﺳﺎس ﺑﻪ وﺟـﻮد آوردن ﯾـﮏ اﻣـﺖ از اﺻـﻼح اﯾـﻦ اﻣﺖﻫـﺎ و
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آنﻫﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ،آن ﻋﺪه ﻫﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﺻـﻼح اﯾـﻦ
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راه اﻧﺪک ﺗﻼﺷـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﺷﮑﺴـﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و
 -١آن را ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﮏ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آن را
ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻃﻌﻢ ﺧﻮدﺗﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ وﺿﻊ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺷﻤﺎ
را ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺪارﯾﺪ؛ ﻣﺮدم روی ﺷﻤﺎ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ« )اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ .ﭼﺎپ اول  ،۱۳۵۷ﺻﻔﺤﻪ ) .(۶ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣـﺪرن اﻣـﺮوزی
ﻣﺜﻞ ﭼﺎپ ﻧﺸـﺮ ،ﮐﺘـﺎب و رادﯾـﻮ و آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و اﺳـﻠﻮبﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿـﻎ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ً
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮۀ دﯾﻨﯽ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻼﻗﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آنﻫﺎ ﺑـﺎ
ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ روﺣﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻣﺖ اﺳﻼم ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ،ﻫﻨﻮزﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑـﻪ دﺳـﺖآوﯾﺰ
دﯾﻨﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ روز آﺧﺮت ،ﭼﻨﮓ درآوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ آن را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ از آن ﻧﺒﺮﯾﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ اﯾﻤـﺎن ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺗﻔﻮق دارد و از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻮاری
و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻨﯽ واﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ اﻣﺖ ﮐﺘـﺎﺑﯽ آﺳـﻤﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ در آن راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و آن را ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻨﻮزﻫﻢ ﺳﯿﺮۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  و اﻟﮕﻮی ﺣﺴﻨﮥ او را ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑـﻦ و دلﻫـﺎ آﻣـﺎده و اﺧﮕـﺮ
اﯾﻤﺎن ﺳﺮﯾﻊ اﻓﺮوز و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن ﺻﻮرت و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺪک اﺳـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺳـﯿﺮاب ﺷـﺪن از روح و آراﺳﺘﻪﺷـﺪن ﺑـﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ،دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻇﻬﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﯾﻦ را ﮐﻪ زﻣﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه
ً
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از روح اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻼ دور اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و ﻏﻠﺒﮥ دوﺑﺎرۀ
آن اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم .اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم در ﻓﺠﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ و ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه و اﮔﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﻇﻬﻮر ﮐﺮده و در ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﯾﺎ ﻋﺼﺮی از اﻋﺼﺎر
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه و ﺗﺠﺎرب و ﻗﯿﺎس و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺮدم
دروغ از آب درآﻣﺪهاﻧﺪ ،دور ﻧﯿﺴﺖ روزی ﮐﻪ اﺣﻮال و اﻣﻮر ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ

52

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻧﺴﯿﻢﻫﺎی ﻗﺮن اول ﺑﺮ دلﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮزد ،اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم در
اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﺮدﻧﻪای را
ﻫﻤﻮار و ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﯽ را درﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و از اﯾﻤﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﯾﺜﺎر ﺻﺤﻨﻪ ای ﺷﮕﺮﻓﯽ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﺷﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺗﻌﻠﯿﻞ
ﺣﻮادث ﻓﺘﺢ اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﺒﺎر ﻗﺮن اول ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﮥ »اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن« ﺻﺎدرۀ ژﻧـﻮ،
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﻘـﻼب ﻫﺴـﺘﯿﻢ :اﻧﻘـﻼب در ﻃـﺮز ﻓﮑـﺮ .ﻗﺮنﻫـﺎی
ﻃﻮﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﺑﺸـﺮی ،ﺗﻮزﯾـﻊ ﺷـﺪه در ﺟﻬـﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و زﺑﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﻮﻫﺎی ﺧﺎص و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
در دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ :اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮش ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﻪ او
در ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ.
و ﻣﺪت زﻣﺎندرازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ارزش و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد ﺧـﺎم و ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﮐﺸـﻮر و
ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﯿﻤﺎن ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﻢ ،از اﯾﻦ رو ﻣـﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐـﻪ زور ﺑﺎزوﯾﻤـﺎن در
ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ و در اﻗﻠﯿﻢ و زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ!.
ﻣﺎ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎدت و رﻫﺒﺮی ﻏﺮب اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﻢ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫـﯿﭻ
ً
راه ﮔﺮﯾﺰی از او ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اﺑﺪا ﺗﺤـﻮل و دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﯽ ﻫﻤﺎن ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺷـﺪه ﺑﻠﮑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪۀ
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ﺷﺎﯾﻌﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﺑﺎور ﻣﮑﻦ«) .(١
دﯾﮕﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﻏﺮب و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎدت او و ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ ﺑﺮای ﺳـﯿﺎدت،
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﻫﻢ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ! ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژیﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ
و ﻗﺪرت ﺟﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﺮاﻋـﺎت ﺟﻨﮕـﯽ و اﻧﺮژیﻫـﺎی اﺗﻤـﯽ
دارﯾﻢ ،ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﯽآﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﻀﻮع و
ﺧﻨﻮع و ﮔﺬران در ﺣﺎﺷﯿﮥ زﻧﺪﮔﯽ و در ﺳﺎﯾﮥ ﻏﺮب و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ ﺑـﺎ ﯾﮑـﯽ از دو
اردوﮔﺎه رﻗﯿﺐ ،آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﯾﻢ.
آری ،ﻋﺮبﻫﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻧﺪوزی و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﯾـﻦ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺮدﻣﺎن ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،ﺳﯿﺎم و ﺑﺮﻣﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮدم اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎن ﻃـﺮز
ﻓﮑﺮ ﺳﻠﯿﻢ و ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻖ درﺳﺖ و ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿـﻖ و
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﺳﺒﺎب و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﯿﺎء ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!.
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻤـﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮرﻧﺪ و ﺷﻮرش آنﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ،راه و
روش ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺗـﺮی در ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫـﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﮕﺮف اوﺿﺎع در ﺟﻬﺎن و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﻘﺎوت دراز
ﻣﺪت آن و اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ﭘﺲ از ﻓﺴـﺎد ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﮥ آن ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ راه و روش
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ را ﺟﺰ در اﯾﻦ راه و روش ،اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺰ در اﯾﻦ راه
و روش ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ و دﻋﻮتﻫﺎ را در داﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ،
آﯾﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻬﺞ و ﺗﻮان و ارزش و ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎن آن را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ،اﻧـﺪﮐﯽ ﺑـﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و »ﺻﺤﻒ ﺻﺎدﻗﻪ« را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﻣﻮﺳـﯽ  در ﻣﺼـﺮ در
 -١ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﮥ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درآوردن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﮥ آن ،راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻣﺆﻟﻒ(
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ً
ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻇﻠﻤﺖ زده و ﭘﺮﺧﻔﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﺎﻣﻼ ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
ﺗﻤﺎم درزﻫﺎ و درﻫﺎ را ﺑﻪ رویﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﺎل و روزی ﺷﻘﺎوت ﺑﺎر و
آﯾﻨﺪهای ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک و ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ و روﺣﯿﻪﻫﺎی درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ذﻟﯿـﻞ،
دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺎﻫﺮ و ﭼﯿﺮه دارد و ﻣﺴﺨﺮۀ ﻋﺪهای ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﯽ وﺟـﻮد دارد
ﮐﻪ از او دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺘﯽ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺘﻮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻘﺎوت و ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﯽ  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد و وﻻدت و ﺣﯿﺎت او ﺳﺮ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﺶ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻓﻠﺴـﻔﮥ
اﺳﺒﺎب و ﻣﻨﻄﻖ اﺷﯿﺎء اﺳﺖ ،ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ
زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،او در ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﭼﻮﺑﯽ درﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی آب ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﻧﯿﻞ ﺑـﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و در آﻏـﻮش اﯾـﻦ دﺷـﻤﻦ و ﺗﺤـﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ اﯾـﻦ آدمﮐـﺶ ﺑـﺰرگ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﻋﻮن او را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﺪﯾﺪ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ از ﭼﻨﮕﺶ درﻣﯽرود و ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﻤﺒﺎر و ﻏﺮﯾﺐ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﮥ
درﺧﺘﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ آن ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑـﺰرگ و ازدواج دﻟﺨـﻮاﻫﺶ در ﺑﯿـﺖ ﺷـﻌﯿﺐ
 روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﭘﺮوﺣﺸﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﺴﺮش را ﺑـﺎ درد زاﯾﻤـﺎن ﻓـﺮا ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،او ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آﺗﺸـﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﮔﺮم ﺳﺎزد ،ﻧﻮری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در ﭘﺮﺗـﻮ
آن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ و ﺟﻬـﺎن ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ،او ﮐﻤـﮏ و ﯾـﺎری ﺑـﺮای ﯾـﮏ زن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺪد و ﯾﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺒﻌﻮث ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺷﮑﻮه و ﺷﻮﮐﺖ و درﺑﺎی)  (١و اﻋﻮان و اﻧﺼـﺎر وارد ﻣﯽﺷـﻮد،

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻨﻮزﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗـﺮار داﺷـﺖ و ﺑـﺎ
 -١ﮐﻠﻤﮥ »درﺑﺎری« را در ﺗﺮﺟﻤﮥ »ﻣﻸ« ﻧﻮﺷﺘﻪام ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻸ در ﻗﺮآن ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ و
وﺳﯿﻌﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۵۰۲ﻫﺠﺮی( در
اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ» :ﻣﻸ :ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
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اﯾﻦ ﮐﻪ در زﺑﺎﻧﺶ ﻟﮑﻨﺖ ﺑﻮد و ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﯾﻤﺎﻧﺶ و دﻻﯾـﻞ
ﻣﺴﻠﻢ و روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و درﺑﺎرﯾﺎﻧﺶ ﭼﯿـﺮه ﺷـﺪ ،ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﺮان ﻣﺼـﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰۀ ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﻫﻨـﺮ و ﺳـﺤﺮ ﺑـﻮد ،ﻣﻐﻠـﻮب
ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﺣﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ،ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
َ ّ ُ َ ٰ َ َ
﴿قَال ُ ٓوا ْ َء َام َّنا ب َر ّ ۡ َ َ َ
و� َو�ٰ ُرون ] ﴾٤٨اﻟﺸﻌﺮاء.[۴۸-۴۷ :
بم
ب ٱل�ٰل ِم�  ٤٧ر ِ
ِ ِ
»ﺑﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،ﺧﺪای ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ«.

ﺳﭙﺲ او ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺧﺮوج و ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﺐ از دﯾﺎر ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری ﻓﺮﻣـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﻓﺮﻋـﻮن و ﻟﺸـﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﻫـﻢ او را دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ،
ﺑﺎﻣﺪادان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ او را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ درﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و
درﯾﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از دو ﻃﺮف ﺑﺴﺎن ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﻮﺳـﯽ و ﻗـﻮﻣﺶ از
آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﻫﻢ آنﻫـﺎ را در دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣـﺎ آن درﯾـﺎی
ﺧﺮوﺷﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻓﺮﻋﻮن و ﻗﻮم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ او
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
َ ُ ْ ُۡ َ ۡ َُ َ َ َ َ َۡ
َ
َّ
َ
﴿ َوأ ۡو َر ۡ� َنا ٱ ۡل َق ۡو َم ٱ َّ� َ
ِين �نوا �ستضعفون م ٰ
� ِرق ٱ�� ِض َو َم� ٰ ِر َ� َها ٱل ِ�
َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٰ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ َ َ َ ُ ْ
� ٰر�نا �ِيهاۖ و�مت � ِمت ر�ِك ٱ�س ٰ
� � ب ِ� إِس�ءِيل بِما ص� ۖوا
ْ
َ ُ َ
ُ َ
َ َ َ َ
َ ُ
َود َّم ۡرنا َما �ن يَ ۡصنَ ُع ف ِۡرع ۡون َوق ۡو ُم ُهۥ َو َما �نوا َ� ۡع ِرشون ] ﴾١٣٧اﻷﻋﺮاف.[۱۳۷ :
»و ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ )از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﻨﻮی( زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ

)ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن( ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ارث دادﯾﻢ و ارادۀ ﻧﯿﮑﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ
)ﻏﻠﺒﮥ( ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن( ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻢ و ﺟﺎری

ﺷﺪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﻮن و ﻗﻮم او و آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاشﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و دلﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و اﺑﻬﺖ ﺧﻮد ﭘﺮ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼﻧﯽ »ﻣﻞ اﻟﻌﯿﻮن« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﻧﻈﺮش ﺑﺰرگ
ﻣﯽآﯾﺪ و ﮔﻮﯾﯽ از رؤﯾﺖ او ﭼﺸﻤﺶ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ!«.
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ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻮﺳﯽ  ﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻋﺼﺮ و ﻣﺼـﺮ ﺧـﻮد ﭼﯿـﺮه ﺷـﺪ؟ راز
ﭘﯿﺮوزی ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ در ﭼﻪ ﺑـﻮد؟ ﺳـﻼﺣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن ﺑـﺎ دﺷـﻤﻦ ﻗـﺎﻫﺮ و
ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و آن ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮﺧﻔﻘﺎن و آﺷﻔﺘﻪ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ً
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ را ﻣﺠﺪدا در ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ  ﺗﻮﺳﻂ
آن ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن و ﻗﻮم او ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﻣﺎﻣﺖ
و زﻋﺎﻣﺖ ﻣﺼﺮ و اﻃﺮاﻓﺶ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ» ،اﯾﻤﺎن« و »ﻃﺎﻋﺖ« و »دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪا« ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن و اﯾﻦ ﻃﺎﻋﺖ و اﯾﻦ دﻋـﻮت در ﻻﺑـﻼی داﺳـﺘﺎن ﻧﻤـﻮدار
اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺮ ﺣﺠﺖﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺮﮐﺎﻧﮥ ﻓﺮﻋﻮن ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد،
ﻓﺮﻋـﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ او را از ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﮐـﻪ دارد ﻣﻨﺤـﺮف ﮐﻨــﺪ و درﺑﺎرﯾـﺎن را ﻋﻠﯿــﻪ او
ﻣﯽﺷﻮراﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﺮ دﻋﻮت ﺧﻮد اﺳﺘﻮار و ﭘـﺎی ﺑﺮﺟـﺎ و در اﯾﻤـﺎﻧﺶ راﺳـﺦ و اﺳـﺘﻮار
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﺘﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﯽﺷﻮد:
َۡ
﴿قَ َال ف ِۡر َع ۡو ُن َو َما َر ُّب ٱلۡ َ� ٰلَم َ
�  ٢٣قَ َال َر ُّب ٱ َّ َ َ
ت َوٱ�� ِض َو َما
لس� ٰ� ٰ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
بَ ۡي َن ُه َما ٓۖ إن ُك ُ
نتم ُّموقِن َ
ِ�  ٢٤قال ل َِم ۡن َح ۡو ُ� ٓۥ �� � ۡس َت ِم ُعون  ٢٥قال
ِ
َ
ُ
ۡ
َّ
َ
َ َ َّ َ ُ َ ُ
َ ُّ ُ ۡ َ َ ُّ َ َ ٓ ُ
� ُم ٱ� َّول َ
� ُم ٱ� ٓ
ِي أ ۡرسِل
ِ�  ٢٦قال إِن رسول
ر��م ورب ءابا� ِ
َۡ ُ ۡ ََ ۡ ُ ٞ
ون  ٢٧قَ َال َر ُّب ٱل ۡ َم ۡ�ق َوٱل ۡ َم ۡغرب َو َما بَ ۡي َن ُه َما ٓۖ إن ُك ُ
نت ۡم
إِ��م لمجن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ ُ َ
� ۡع ِقلون ] ﴾٢٨اﻟﺸﻌﺮاء.[۲۸-۲۳ :
»ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ )ﻣﻮﺳﯽ( ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺻﺎﺣﺐ

آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،اﮔﺮ اﻫﻞ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ) .ﻓﺮﻋﻮن( ﺑﻪ
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﺪ )ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ(؟ )ﻣﻮﺳﯽ( ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ
وﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ )ﻓﺮﻋﻮن( ﮔﻔﺖ :رﺳﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ )ﻣﻮﺳﯽ( ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮق و ﻏﺮب و
ﻫﺮﭼﻪ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎﺳﺖ اﮔﺮ اﻫﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

58

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

ﻓﺮﻋﻮن از او در ﻣﻮرد ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺷـﮏ
ﺑﺮدار و ﺳﺆاﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﻟـﯿﮑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ  ﺑـﺎ اﯾﻤـﺎن راﺳـﺦ ﺧـﻮد و
ﺣﮑﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪاش ﻣﻘﺼﻮد او را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
﴿قَ َال ع ِۡل ُم َها ع َ
ِند َر ّ� � ك َِ�ٰب َّ� يَض ُّل َر ّ� َو َ� يَ َ
ن� ] ﴾٥٢ﻃﻪ.[۵۲ :
ِ
ِ ِ
ٖ�
ِ
»ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن در ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )و ﻫﺮﮔﺰ( ﭘﺮوردﮔﺎرم دﭼﺎر
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﺑﺎرۀ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از او ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
َّ
َ ََ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ٗ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ُٗ ََ ََ
نزل م َِن
﴿ٱ�ِي جعل ل�م ٱ��ض مهدا وسلك ل�م �ِيها سب� وأ
ٱ َّ
لس َما ٓءِ َما ٓ ٗء فَأ َ ۡخ َر ۡج َنا بهِۦٓ أَ ۡز َ� ٰ ٗجا ّمِن َّ� َ
ات َش َّ ٰ
ب
� ] ﴾٥٣ﻃﻪ.[٥٣ :
ٖ
ِ
»آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻬﻮاره )ﻣﺤﻞ رﺷﺪ و آﺳﺎﯾﺶ( ﻗﺮار داد و در آن ﺑﺮاﯾﺘﺎن
راهﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و از آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن زوجﻫﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ روﯾﺎﻧﯿﺪﯾﻢ«.

اﯾﻦ اﯾﻤﺎن در ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ،آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻮﺳـﯽ در ﭘـﯿﺶ
روﯾﺶ درﯾﺎی ﭘـﺮﺗﻼﻃﻢ و در ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮش دﺷـﻤﻦ ﺧﺸـﻢآﮔـﯿﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ و ﻧـﻪ راه
ﭘﯿﺸﺮوی دارد و ﻧﻪ راه ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ،و او و ﻗـﻮﻣﺶ در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﮔﺮﻓﺘـﺎر آﻣﺪهاﻧـﺪ و ﺑﻨـﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮاﺳﻨﺎک و ﺑﺎ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻧﺪا درﻣﯽدﻫﻨﺪ:
َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َ ٰٓ َّ َ ُ ۡ َ ُ َ
﴿قال أص�ب مو� إِنا لمدر�ون﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء.[۶۱ :
»اﺻﺤﺎب ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﺳﯽ  ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎوم و ﭘﺎی ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻮردار از اﯾﻤـﺎﻧﯽ ﻗـﻮی و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﯾﺎری ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮار و وﻋـﺪۀ
ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ:
َ َ َ َّ ٓ َّ َ َ َ ّ َ َ ۡ
ِين ] ﴾٦٢اﻟﺸﻌﺮاء.[۶۲ :
﴿قال � ۖ إِن م ِ� ر ِ� سيهد ِ
»ﺧﯿﺮ ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راه )ﻧﺠﺎت( را ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻣﯽدﻫﺪ«.
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زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ذﻟﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﻓﻈﯿﻊﺗﺮﯾﻦ و رﺳﻮاﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﻠﻮبﻫﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﺮ آنﻫﺎ روا ﻣﯽدارﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﻧﺎﺑﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا و ﺗﻘﻮﯾـﺖ
اﯾﻤﺎن و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﺼـﺮت ﺧﺪاوﻧـﺪی را ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و در وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ وارث ﺷﺪن و ﺧﻼﻓﺖ در زﻣﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد:
َ
َ
ۡ َ ُُ ٗ َ ۡ َُ ْ
َ ُ
َ َ
﴿ َوأ ۡو َح ۡي َنا ٓ إ ِ َ ٰ� ُم َ ٰ
و� َوأخِيهِ أن � َب َّو َءا ل ِق ۡومِك َما ب ِ ِم� �يوتا وٱجعلوا
ُُ َ ُ ۡ َۡٗ ََ
ِيموا ْ ٱ َّ
لصلَ ٰوةَ ۗ َو� َ ّ� ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ُ
�
�يوت�م ق ِبلة وأ
ِ� ] ﴾٨٧ﯾﻮﻧﺲ.[۸۷ :
ِ ِ
»و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺮادرش )ﻫﺎرون( وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد در ﻣﺼﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ

ﺑﺴﺎزﯾﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﺼﻠﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ و در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ دارﯾﺪ و )ﺗﻮ ای ﻣﻮﺳﯽ(!

ﻣﺆﻣﻨﺎن را )ﺑﻪ ﻧﺼﺮت در دﻧﯿﺎ و ﻓﻮز آﺧﺮت( ﺑﺸﺎرت ﺑﺪه«.
ﻃﺎﻋﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻮﺳﯽ  و اﻧﻘﯿـﺎد و ﺗﺴـﻠﯿﻢ او در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﺮﻣـﺎن اﻟﻬـﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،او ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺼﺮ ﺧـﻮد ﺑـﺮود ،آن ﻫـﻢ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎم از او اﺳﺖ و در اوج ﺷﻮﮐﺖ و ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ۡ َ ۡ َ
ب إ ِ ٰ� ف ِۡر َع ۡو َن إِنَّ ُهۥ َط َ ٰ
� ] ﴾١٧اﻟﻨﺎزﻋﺎت.[۱۷ :
﴿ٱذه
»ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ«.

و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ رﻫﺴﭙﺎر ﮐﺎخ ﺟﺒﺎر و ﺳـﺘﻤﮕﺮی ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ادﻋـﺎی رﺑﻮﺑﯿـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای و اﺣﺪ ﻗﻬﺎر ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،او آﻧﻘﺪر ﺑﻪ دﻋﻮت و ﺟﻬـﺎد و
وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ او را ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻤﺎن و ﻃﺎﻋﺖ و دﻋﻮت اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ  ﺗﻮﺳـﻂ آن ﺑـﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ،وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روی زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻋﯿﻢ و زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺜﻞ رﻫﺒﺮان اﻣﺮوز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐـﺮد و
اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﺋﻞ ﻗﻮﻣﺶ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰ را در ﺗﺮازوی روز ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪ و اﮔـﺮ
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او ﮐﻪ در ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار و ﺳـﭙﺎﻫﯿﺎن و
ﺛﺮوت و ذﺧﺎﯾﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن داﺷﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐـﺮد و در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺑـﺎ ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻘﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن درﮔﯿﺮ ﺷﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺧـﻮد و
ﻗﻮﻣﺶ ﻗﺎﻧﻊ و ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد راﺿﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،و آن وﻗﺖ دﯾﮕـﺮ ﻧـﻪ اﯾﻤـﺎﻧﯽ در ﮐـﺎر ﺑـﻮد ﻧـﻪ
ﺻﻼﺣﯽ ،ﻧﻪ ﻋﺪﻟﯽ ،ﻧﻪ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻘﻮاﯾﯽ و ﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﯽ .اﻣﺎ او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ وﺣـﯽ
ً
ارﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺼﺮت او ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻤﺎن دارد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داﻋـﯽ ﻓﮑـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻫﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮﮐﺮدن و ﻋﻤﻞﮐﺮدن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ را ﻋـﻮض
ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﻋﻘﻞﻫﺎ را ﻣﺪﻫﻮش و ﻣﻐﺰﻫﺎ را ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ رﺳﻮل اﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ﻫﻢ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻣﺪاران ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و اﻣﮑﺎﻧﺎت
و وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺮﯾﺶ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ اﯾﺮان و روم ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
ﻣﺘﻤﺪن و آﺑﺎد را در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﺎ آن ﻫﻤـﻪ اﻗﺘـﺪار و ﺷـﮑﻮه و ﻗﻠﻤـﺮو
ﻣﻤﻠﮑﺖ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﻋﻮت ﺧـﻮد را ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ دو ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻻر آن روز ،رؤﺳﺎی دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﺎﻣـﻪ
ً
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯽ ﮐـﻪ ﻗﺮنﻫـﺎ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،آن وﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺮدو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺮاﺑـﺮی ﮐﻨـﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺮ
آنﻫﺎ ﺗﻔﻮق ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﺳـﺖ روی
دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺑﻮد؟ و اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻬﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ در آن ﺻﻮرت ﺑﺸﺮﯾﺖ
دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ داﻣﻨﻪداری ﻣﯽﺷﺪ و ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘـﺎد ﯾـﺎ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽداﺷﺖ.
اﻣﺎ او  ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از آﺳﻤﺎن راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و
ً
ارﺷﺎد ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﻣﺆﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﻧﺼﺮت
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او اﯾﻤﺎن دارد و ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﺪد او ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻗـﻮی ﭼـﻮن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻤـﺎن راﺳـﺦ دارد ،ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ:
َ َّ
َ ُ ۡ ُ ُ َّ ُ َ َ َ
َۡ ُۡ ُ َ
َ ُ
﴿إِن ين��م ٱ
� ف� �ل َِب ل� ۡمۖ �ن �ذل� ۡم � َمن ذا ٱ�ِي
َ
ۡ
َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ
ۡ َ
َ ُ ُ ُ ّ َۡ
� ٱل ُمؤم ُِنون ] ﴾١٦٠آل ﻋﻤﺮان.[۱۶۰ :
ين��م ِم ۢن �ع ِده ِۗۦ و� ٱ� ِ فليتو ِ

»اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﺮت دﻫﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
را دﭼﺎر ﺧﺬﻻن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری دﻫﺪ ،ﭘﺲ

ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
و اﯾﻤﺎن دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ او:
َ
َ
َ
َ
�م ّمِن ف َِئة قَل ِيلة َغل َب ۡ
ت ف َِئ ٗة كث ِ َ
�ةَ ۢ �إ ۡذن ٱ َّ� ِۗ َوٱ َّ ُ
� َم َع
﴿
ٍ
ٖ
ِِ ِ
َّ
ل� ٰ� َ
�ن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۴۹ :
ٱ ِِ
»ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺎد ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ را ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
و اﯾﻤﺎن دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎری دﻫﻨﺪﮔﺎن دﯾﻨﺶ را و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻋﻼء ﮐﻠﻤﮥ او ﺑﭙﺎ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
َّ َ َ َ ُ ٓ ْ
َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ
� ۡم َو�ُثَ ّب ۡ
� َ� ُّ� َ
﴿ َ ٰٓ
ت
ن�
ي
�
ٱ
وا
ن�
ت
ن
إ
ا
و
ن
ام
ء
ِين
�
ٱ
ا
ه
ِ
ِ
َۡ َ َ ُ
أق د
ام� ۡم] ﴾٧ﻣﺤﻤﺪ.[۷ :
»ای اﻫﻞ اﯾﻤﺎن! اﮔﺮ ﺧﺪا را ﯾﺎری دﻫﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽدﻫﺪ و

ﮔﺎمﻫﺎﯾﺘﺎن را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزد«.
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َ
﴿ َولَ َق ۡد َس َب َق ۡ
ت َ� َِم ُت َنا لِع َبادِنَا ٱل ۡ ُم ۡر َسل َ
ورون ١٧٢
ِ�  ١٧١إِ�هم لهم ٱلمنص
ِ
َ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ
ندنا ل ُه ُم ٱل� ٰل ُِبون ] ﴾١٧٣اﻟﺼﺎﻓﺎت.[۱۷۳-۱۷۱ :
�ن ج
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم
ً
»اردۀ ازﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻧﺼﺮت داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺎه ﻣﺎ
ً
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ )ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن( ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

و اﯾﻤﺎن دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی و ﻏﻠﺒﻪ و ﺑﺮﺗﺮی و ﺳﯿﺎدت را ﺑﻪ آن دﺳـﺘﻪ از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ اﯾﻤﺎن در آنﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن در وﺟﻮدﺷﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮده ،وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
﴿ َو َ� تَه ُنوا ْ َو َ� َ�ۡ َزنُوا ْ َوأَنتُ ُم ٱ ۡ�َ ۡعلَ ۡو َن إن ُكنتُم ُّم ۡؤ ِمن َ
ِ� ] ﴾١٣٩آلﻋﻤﺮان.[۱۳۹ :
ِ
ِ
»ﺳﺴﺖ و اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد«.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی و ﻋﻠﻮ و ﺳﯿﺎدت را ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻫﻮی و ﻫﻮس و اﻣﯿﺎل و ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﻓﺮدی و ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮن و ﻧﺴﺐ
و ﻣﯿﻬﻦ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮش ﻧﺒﻮد و از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﮑـﺮد ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﺷﺮف اﻣﺖﻫﺎ ،ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎ و ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼد ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﺑﺎ دﻋﻮت
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﻬﺞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای زﻧـﺪﮔﯽ آورد ﮐـﻪ ﻫﯿﭽﯿـﮏ از اﻣﺖﻫـﺎ و ﻃﻮاﯾـﻒ
ﺑﺸﺮی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف در وﻃﻦ ،رﻧﮓ و زﺑﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎز از آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ
و ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺸﺮی آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش آنﻫـﺎ ﻧﮕﺮدﯾـﺪ ،ﭼـﻮن
اﯾﻦ دﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑـﻪ دﯾﻨـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺸـﺮﯾﺖ و در ﭘـﯽ
اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻨﻬﺞ و راه و روش ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺮوان ﮐﻢ و ﺿـﻌﻒ و ﻓﻘـﺮی ﮐـﻪ داﺷـﺖ ،ﻧﺼـﺮﺗﺶ داد و اﺻـﻮﻻ
ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻋﻮت دﯾﻨﯽ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ وﯾﮋۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،ﻧﺼﺮت ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺑﻪ درازای روزﮔﺎر ﭘﯿﺮوزی آنﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َّ ُ ۡ ۡ
َّ َ َ ٓ َّ
َ
ُ َ َ
﴿أ ْو ٰٓ��ِك ح ِۡز ُب ٱ�ِۚ �� إِن ح ِۡز َب ٱ� ِ ه ُم ٱل ُمفل ُِحون﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[٢٢ :
»آﻧﺎن ﺣﺰب ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺧﺪا رﺳﺘﮕﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
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اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﺳـﻠﺒﯽ
ً
)ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺧﻮد( ﺑﮑﻨﻢ و اﺻﻮﻻ ﻣﻦ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻋـﺎﻟﻢ
ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ و اﺳـﺘﻌﺪاد را اﻧﮑـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ،
ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ:
َ
ْ َ
ُ
﴿ َوأع ُِّدوا ل ُهم َّما ٱ ۡس َت َط ۡع ُتم ّمِن ق َّوة◌ٖ ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۶۰ :
»ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﻮان دارﯾﺪ ﺑﺮای )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ( آنﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﻠﺖﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎﯾﺶ را در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎذا ﺧﴪ اﻟﻌﺎﻟـﻢ

ﺑﺎﻧﺤﻄﺎط اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ«)  (١ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در آﻣﺎدﮔﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
ً
و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن از اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺷﺪﯾﺪا ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدهام و اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
را ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﺷﻘﺎوت ﺑﺸﺮﯾﺖ و اﻧﺤﺮاف ﺟﻬﺎن از راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و از ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهام .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﺴﺘﻢ ﻃﺮز ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و
آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮدهای از ﺗﻮدهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺸﺮ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻟﺘﯽ در ﺟﻬﺎن و ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و آنﻫﺎ را
ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺛﺮوت و
ذﺧﺎﯾﺮی ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ آنﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ »اﯾﻤﺎن ،ﻃﺎﻋﺖ و
دﻋﻮت اﻟﯽ اﻟﻠﻪ« را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﯾﺎ از آن اﻋﺮاض ﻣﯽورزﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎ
ﻓﻘﯿﺮ و ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﻋﻠﻢ ،ﺻﻨﻌﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻣﺪاران و رﻫﺒﺮان ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در رﻓﻊ و ﺟﺒﺮان آن اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﺪود ﺧﺴﺎرت ﺟﻬﺎن و اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻗﺪرت در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ :دﯾﻨﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،دﻋـﻮﺗﯽ دارﯾـﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن را از ﻓﺮﺟﺎم دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ و ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽﺷـﻮد،
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻤﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ و اﺣﺴـﺎس ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ را در ﻧﻔـﻮس ﻣﯽﺳـﺎزد و
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽآورد.
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻬﺎن ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﮥ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﯿـﺮ
و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﭼﻮن از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽﺑﻬـﺮه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻫﻤـﮥ اﯾـﻦ
وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺎﯾﻊ و ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺪن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻟﺬا ﻧﯿﺎز اروﭘﺎ در
اﻗﺘﺒﺎس اﯾﻦ اﯾﻤﺎن از ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺒﺎس از ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻋﻠـﻮم آنﻫـﺎ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس و ﺟﻬﺖدﻫﻨﺪه و ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دارﯾـﻢ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑـﺮو
اﺳﺖ ،ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی دارﯾﻢ ﮐﻪ رﺣﻤﮥ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﺳﺖ:
َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ
ۡ
ُّ ُ َ
ّ
ت
﴿ َ� ۡهدِي بِهِ ٱ� م ِن ٱ�بع رِض� ٰنهۥ سبل ٱ
لس� ٰ ِم َو ُ�خ ِر ُج ُهم م َِن ٱلظل� ٰ ِ
إ َ� ٱ�ُّور �إ ۡذنِهِۦ َو َ� ۡهدِيه ۡم إ َ ٰ� َ ُّ ۡ َ
ي� ] ﴾١٦اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۶ :
ِ ِ ِ
ِ
ص� ٰ ٖط مستقِ ٖ
ِ ِِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ راهﻫﺎی آراﻣﺶ و

اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اذن ﺧﻮد از ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎرج

ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﻼص و ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ و ﺑـﺎ اﺣﺴـﺎس ﻫﻤـﺪردی و دﻟﺴـﻮزی و ﺑـﺎ
ﻗﺪرت و ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﯽ و اﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ دﻋﻮت اروﭘﺎی ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﺳـﻮی اﺳـﻼم
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را دﻋﻮﺗﮕﺮ و ﻧﺎﺟﯽ و ﺑﺸﯿﺮ و ﻧﺬﯾﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو و اﻧﺮژی ﺑﺰرگ
را در ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد آن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﮐـﻪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﮐﺎروان و ﺷﺎﮔﺮد دﯾﮕﺮان ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺧﻮد ﻣﻘـﺎم زﻋﺎﻣـﺖ و رﻫﺒـﺮی را ﺗﺼـﺎﺣﺐ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﻘﺪس و ﺳﺮاﻓﺮاز ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮت آن و ﻧﺼﺮت رﺟﺎل آن را
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ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﺧﻮاه آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺧﻮاه آن
را رد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ و ﺷﮑﺴﺖ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻋﻮت رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻮﻻﻧﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﺠﻮر و ﮔﻨﺞﻫﺎﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در آﺳﯿﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ :ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ،ﻋﻠﻢ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور و ﻋﻘﻞﻫﺎی ﺑﻬﺮهور
و ﺑﺎزوﻫــﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨــﺪ دارﻧــﺪ ،وﻟــﯽ از دﯾــﻦ و اﻫــﺪاف ﻋــﺎﻟﯽ و اﺻــﻮل و ﻣﺒــﺎدی واﻻ
ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ ،آنﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ دﻋﻮت را دارﻧﺪ و اﮔـﺮ اﯾـﻦ دﻋـﻮت را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر آن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﻬﺪ اول )ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم( ﺑﺎ اﺳﻼم آوردن ﻓﺎرس و ﺗـﺮک و دﯾﻠـﻢ و در ﻋﻬـﺪ
اوﺳﻂ ﺑﺎ اﺳﻼم آوردن ﺗﺎﺗﺎر و ﻣﻐﻮل دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ.
آری ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،اﻧﻘﻼب و اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻃﺮز
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و راﻫﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
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اﺳﻼم و ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ
ﻫﻤﻮاره در دﻧﯿﺎ دو دﻋﻮت ﻣﺨﺎﻟﻒ و رﻗﯿﺐ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﮑـﯽ دﻋـﻮت ﺑـﻪ
ﭘﯿﺮوی و ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮداری ﻧﻔـﺲ و آزادی ﻣﻄﻠـﻖ و ﺑﯽﻗﯿـﺪ و ﺑﻨـﺪ اﻧﺴـﺎن )ﺟـﺰ در ﻣﻮاﻗـﻊ
ﺿﺮوری( اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در واﻗﻊ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻮع ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ در ﻻﺑـﻼی اﯾـﻦ
آزادی وﺟﻮد دارد .دﻋﻮﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﮑﻠـﻒ و
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ و ﺷﺮاﺋﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻓـﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ .دﻋـﻮت
اوﻟﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼم »ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ«)  (١ﻧﺎم دارد ،دﻋﻮت دوم ﻫـﻢ دﻋـﻮت ﺧـﻮد اﺳـﻼم
» -١ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮﻫﻪای از زﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ روزﮔﺎر ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
ﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮۀ اﻟﻌﺮب ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ« اﻣﺎ »ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺎﮐﺪﻻن ﺳﺎده ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ – ﺑﺮﻫﻪای
از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻗﻄﻌﻪای از زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺟﻮﻫﺮ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﺋﻂ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺻﻮر و
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف در ﺻﻮرت و ﺷﮑﻞ ،از ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﻋﻢ از آﻧﭽﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ در ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﯿﺮه دروﻧﺎن و ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ
و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن و ﺗﻔﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻋﺮف و
اﺻﻄﻼح اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪا در ﺷﺌﻮن و
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ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد«) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ و
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ( ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺟﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ .در ﻗﺮآن اﺻﻄﻼح »ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ« در ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 -۱ﻇﻦ اﻟﺠﺎﻫﻠﯿﮥ )در آﯾﮥ  ۱۵۴ﺳﻮرۀ آل ﻋﻤﺮان( :اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ
»اﺣﺪ« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﺘﯿﺠﮥ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه از ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ
ﺿﺮﺑﮥ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرده اﻧﺪ ...در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاب را در
آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ »ﻋﺪهای را ﺧﻮاب ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد« و در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻋﺪهای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ« دﭼﺎر ﮔﻤﺎن وﻇﻦ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﯾﻪ ﺧﻮد ،ﻇﻦ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ آنﻫﺎ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ» :ﺑﻨﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ« ﻟﺬا از آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﻦ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻦ در
ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و زودﮔﺬر دﻧﯿﻮی.
 -۲ﺣﮑﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﯿﮥ )در آﯾﻪ  ۵۰ﺳﻮرۀ ﻣﺎﺋﺪه( :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮد:
»آﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ﺧﺪا ﺣﮑﻢ
ﮐﻨﺪ؟« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﺎی ﻗﺒﻞ از آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﺮضﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳ﺗﺒﺮج اﻟﺠﺎﻫﻠﯿﮥ )در آﯾﮥ  ۳۳ﺳﻮرۀ اﺣﺰاب( :اﯾﻦ آﯾﻪ دﺳﺘﻮری ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 
اﺳﺖ» :و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .آﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ
زوﺟﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻄﻒ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﯾﺎد آورﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ زنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﻦ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ
آنﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﺧﻼق ﻏﻠﻂ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ را ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮان از
آﯾﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ :اﻟﻒ – ﭼﻮن ﺑﺮای ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺻﻔﺖ اوﻟﯽ )ﭘﯿﺸﯿﻦ( آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
و ﺑﺮوز ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را در ﻫﻤﺎن دوران اﺳﻼم و ﯾﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ب – ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و اﺳﻼم دو
ً
ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﻼم ﻣﻨﻮط و واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪن ﻗﻄﻌﯽ و ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ج – ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺮج زﻧﺎن در ﺧﺎرج ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و در
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اﺳﺖ ،ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ دو دﻋﻮت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ از
ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
و اﺻﻮﻻ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و ﻋﻘﻞ و اﺧﻼق ﭼﯿﺰی ﺟﺰ داﺳﺘﺎن اﯾـﻦ ﻧﺒـﺮد ﻣﺴـﺘﻤﺮ و ﺑﯽﭘﺎﯾـﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﺤﻤﺪ  را ﺑـﺮای راﻫﺒـﺮی

دﻋﻮت دوم )اﺳﻼم( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ)  (١و اﻣﺎﻣﺖ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ اﯾﻦ دﻋﻮت را اﻟﯽ اﻻﺑﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آنﻫـﺎ
اﻧﻈﺎر اﺟﺎﻧﺐ ،ﻧﻤﻮدی از ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺒﺮج ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ زنﻫﺎ،
زﯾﻨﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺧﻮد را در اﻧﻈﺎر اﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﻧﺪ.
 -۴ﺣﻤﯿﮥ اﻟﺠﺎﻫﻠﯿﮥ )در آﯾﻪ  ۲۶ﺳﻮرۀ ﻓﺘﺢ( :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد :آن
ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑﻪ از دﺧﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﺑﺮای ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ،ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﻤﯿﮥ
اﻟﺠﺎﻫﻠﯿﮥ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﻨﻬﺞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﺒﺮ،
ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ
)ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ( را در وﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از ورود آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺤﻞ ﺧﻮدش ،ﻧﺤﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ً
و ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮف و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻋﺮبﻫﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ
ﻗﺪرت و ارادۀ ﺧﻮد وارد ﺷﺪه اﻧﺪ! و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﺒﺮ و ﻧﺨﻮت ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻋﺮف و دﯾﻨﯽ ﺷﻨﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﺑﯿﺖ ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن و
روزی از ﻗﺪ اﺳﺖ آن ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﻧﻪ در اﺳﻼم
ﻫﺘﮏ ﻧﺸﺪه ،درﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ!« )ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن – ﻣﺠﻠﺪ  – ۷ص  ۵۰۹و  ،۵۱۰ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻤﯿﺖ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺮاز ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﯿﺪه و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ» :ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪا در ﺷﺌﻮن و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
 -١ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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داد ،دﻋﻮت ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را ﻧﯿﺰ اﻣﺖﻫﺎ و ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺟـﺎﻫﻠﯽ در دورهﻫـﺎ و اﻋﺼـﺎر آن راﻫﺒـﺮی
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﻧﺼـﺮاﻧﯽ اروﭘـﺎ
زﻋﺎﻣﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻢ آن را ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ ﺑـﻪ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﺣﻤﻞ رﺳﺎﻟﺖ آن در ﺟﻬﺎن و ﺗـﻼش ﺳﺮﺳـﺨﺘﺎﻧﮥ آنﻫـﺎ در راه اﯾـﻦ دﻋـﻮت ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻄﻠﻖ دﯾﻦ را ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻫﺒﺎﻧﯿـﺖ
و ﻋﺠﺰ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺣﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺸﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺮ زﺷـﺘﯽ ﮐـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ،
ﮐﺎﻫﻦﻫﺎ و ﮐﺸﯿﺶﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اراﺋﻪ دادﻧـﺪ و ﻧﯿـﺰ ﻓﺎﺻـﻠﻪای ﮐـﻪ ﻣـﺎﺑﯿﻦ
ﻣﻠﺖ ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻋـﺬابﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان و
ﮐﺎﺷﻔﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺶ ﭼﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮاﯾﺶ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن دردآور و رﻋﺐاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷـﻨﯿﺪن آنﻫـﺎ ﻣـﻮ ﺑـﺮ
ﺑﺪن راﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﺰاعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﻣﯿﺎن دﯾـﻦ و ﺗﻤـﺪن ،دﯾـﻦ و
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،آدم زﻫﺮهاش ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ! و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﻮر و ﺧﯿﺮه ﺳﺮی ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ ،اﻓﺰود .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺖﻫﺎی اروﭘﺎ ﮐﻪ در
آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻗﯿﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮﻗـﯽ اوج ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐﻠـﯽ از دﯾـﻦ زده ﺷـﻮﻧﺪ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ دﻋﻮت دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و آن را
ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰﻧﺪهای در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ و ﭘﯿـﺮوان دﯾـﻦ و اﺧـﻼق را دﺷـﻤﻦ ﺳﺮﺳـﺨﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،اﻣﺖﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﻣﺎدهﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺾ ﺗﺤـﻮل ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ و اﯾـﻦ
ﺗﺤﻮل از ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺷﻘﺎوﺗﯽ داﻣﻨﻪدار
و ﻫﻼﮐﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐـﺎن آورده اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﺗﺤـﻮل ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
اﺳﺒﺎب ﻓﻄﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻮان و ﭘﺮﺷﻮر اروﭘﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﺘﯿﺰ و ﻓﺘﺢ ﺟﻬﺎن ﻗﺪم ﭘـﯿﺶ ﻧﻬﺎدﻧـﺪ؛ ﺗﻤـﺎم
ً
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد
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ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺘﻤـﺪن و آﺑـﺎد ﺟﻬـﺎن و از ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺑـﺮ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﺼﺎدم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و اﺗﻔﺎق ﻫﻢ اﻓﺘﺎد!.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪتﻫﺎ ﺑـﻮد روح رﺳـﺎﻟﺘﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺮ
دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن روﺣﯿﻪای ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿـﺮوی آن ﺳـﯿﻠﯽ ﺷـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮوﺷﺎن و ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎک در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺻـﺨﺮهﻫـﺎ
ً
در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺗﺎب ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺪرت و روﺣﯿﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺋﻤﺎ از رﺳﺎﻟﺖ و دﻋـﻮت
آنﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻬـﺎن ﻧﺪارﻧـﺪ و
داﻋﯽ دﻋﻮﺗﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﺘﻮت را در اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻣﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اﻋﺠﻮﺑﻪ
و ﻣﻌﺠﺰه ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دلﻫﺎ و ﻋﻘﻞﻫـﺎﯾﯽ را ﻓـﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣﻤﺎﻟـﮏ و
دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻼﻟﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ را از
ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ در ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،آرام و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣـﺖ ﻣﺜـﻞ
ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺟﺰی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری از او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ از دﺳﺖدادن اﯾﻤﺎن و ﺣﻤﺎﺳﮥ دﯾﻨﯽ ،دلﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ دﺷـﻤﻦ
ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻼﺣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن دﺷﻤﻨﺎنﺷﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و اﻧﺒـﻮه ﻧﻔـﺮات و
ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻧﺎن را درﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،از ﮐﻒ دادﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕـﺮ
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت ﻣﺰﯾﺪ و ﯾﻘﯿﻦ زﯾﺎد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ آنﻫﺎ درد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
و آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﺧﻼق و ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑـﺮای آنﻫـﺎ ﻧﯿﺮوﯾـﯽ روﺣـﯽ و ﺳـﻼﺣﯽ ﺑﺮﻧـﺪه در ﻣﯿـﺪان
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد و در اﺛﺮ آن ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺳﺮ ﻓﺮود آوردﻧﺪ و دلﻫﺎی ﺻﺨﺮهﺳﺎن ﺑـﻪ
ﻧﺮﻣﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ ،از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ اﺧﻼق و ﻓﻀﺎﺋﻞ ،ﭘﺬﯾﺮای ﻧﻘـﺎﯾﺺ و ﻋﯿـﻮﺑﯽ
اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﯽ و اﻧﺤﻄـﺎط اﺧﻼﻗـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
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ﺧﻮد ،از ﻣﻌﺎﺷﺮت اﻣﺖﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯽ ﻣﻨﺤﻂ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻋﯿﻮب و ﻧﻘﺎﯾﺺ
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه آنﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﻨﺎیﺷﺎن را ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻋﻠﻮم آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ و ﻗﺮﯾﺤﻪﻫﺎ و ﻋﻘﻞﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷـﺪ .از
اﯾﻦ رو اﺟﺘﻬﺎد و اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﮐﺘﺸﺎف و ﻧﻮآوری را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪانﺷﺎن ﻃﻮری
ﺑﻪ ﺟﻤﻮد ﻋﻘﻠﯽ و رﮐﻮد ﻋﻠﻤﯽ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻋﻠﻢ ﺧـﻮد
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ و درﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﺪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮوی ﻋﻘﻞ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻠـﻮم ﻃﺒﯿﻌـﺖ و ﺟﻬـﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧـﻮد ،ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﺖ را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﺶ اﺳﺮار ﺟﻬـﺎن را ﮐﺸـﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﮐـﺎرﮔﺮاﻧﺶ در
زﻣﯿﻦ ﺗﻮﻧﻞ و در آﺳﻤﺎن ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻬـﺎد ﻓـﯽ ﺳـﺒﯿﻞ اﻟﻠـﻪ دﺳـﺖ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزاﻧﻪ و رﻗﺎﺑﺖﺑﺎر و ﺷﻬﻮاﻧﯽ و دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﺸـﻐﻮل ﺷـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺠﻮم ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ)  (١اﺳﻼم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﺟـﺰ ﺻـﻼح اﻟـﺪﯾﻦ
اﯾﻮﺑﯽ)  (٢و ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﮑﺮد ،ﻓﺎﺟﻌﮥ اﻧـﺪﻟﺲ)  (١اﺗﻔـﺎق
 -١ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ :ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎی ﻏﺮب در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ در ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ۱۲۹۱ – ۱۰۹۶م ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻼء ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪهﺷﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ،ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﺮ ﻟﺒﺎس و ﺳﻼح ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ در  ۸ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ )ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﯾﻮب( :وی در ﺳﺎل  ۵۳۲ﻫﺠﺮی ) ۱۱۳۸م( در ﺗﮑﺮﯾﺖ ﻋﺮاق ﻣﺘﻮﻟﺪ
و در دﻣﺸﻖ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،وی ﻣﺆﺳﺲ دوﻟﺖ اﯾﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﺎن
ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .وی ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻓﺎﻃﻤﯽ را ﻋﺰل ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۱۷۱ﻣﯿﻼدی ﻗﺪرت ﺧﻼﻓﺖ
را در ﺑﻐﺪاد ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﻤﺺ ﺑﺮ زﻧﮕﯽﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﻮﺻﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺮ ﻃﺒﺮﯾﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ و ﻓﺮﻧﮓ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۱۸۷ﻣﯿﻼدی ﺷﮑﺴﺖ داد و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﺪس »ﻏﯽدیﻟﻮزﯾﻨﯿﺎن« را اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ
ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﺻﻠﺢ ﺑﺴﺖ و در ﺳﺎل  ۵۹۸ﻫـ )۱۱۹۳م( وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﻓﺘﺎد وﻟﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎﺗﺎر و ﻣﻐـﻮل ﻫـﻢ اﯾـﻦ ﻣﻠﺦﻫـﺎی ﺳـﺮﮔﺮدان،
ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ آنﻫـﺎ را ﺳﺴـﺖ و
ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ) .(٢
اﯾﻦﻫﺎ آن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﯽﻫﺎ را در ﻓﺘﻮﺣـﺎتﺷـﺎن ﯾـﺎری داد و از ﻃﺮﯾـﻖ
آنﻫﺎ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﻼم ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻟﺬا اﮔﺮ زﺑﺎن داﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز
ﺣﻖ ﺧﻮد را از دﺷﻤﻨﻢ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪم و اﻧﺘﻘﺎم اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد و دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺗﻤﺪنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪ ،از او ﭘﺲ ﮔـﺮﻓﺘﻢ .از اﻣـﺮوز ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ در
ﺑﻼدش ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﭙﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﺴـﺘﯽ و ﺑﻠﻨـﺪیﻫﺎی آن را ﺣﺎﺻـﻠﺨﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤـﺎﯾﻢ و در
ﻣﺠﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﻢ و ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺳﺮ راﻫﻢ را ﺳﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -١اﻧﺪﻟﺲ ) :(Andaluciaﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ و اﻧﺪالﻫﺎ ) (Vandalesﺗﺴﺨﯿﺮ
ً
ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ و در واﻗﻊ ﻧﺎم ﺧﻮد را از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪا ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﯿﺮﯾﺎ ) (Iberieﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺧﻮد »ﻣﺎذا ﺧﺴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻧﺤﻄﺎط اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ؟« ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ واﻗﻌﮥ
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ و دردآور ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺗﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮارزﻣﺸﺎه و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺳﻼم ﻧﻤﻮد ،ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم از دﺳﺖ رﻓﺖ و ﺑﻐﺪاد در دﺳﺖ
آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از اﺳﻼم ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼم ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﺮاب ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺪون ﻏﺬا ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺎﺗﺎر و ﻣﻐﻮل اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ« .آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻣﯽدارﻧﺪ» :ﺑﺮای
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎن و ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﻣﺎن
ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪهای ﻧﺎدان و وﺣﺸﯽ و ﺑﺪون دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ«) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب – ص ) . – (۲۱۷ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺿـﻌﻒ ﺧـﻮد ،اﻣﻨـﺎء
رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺣﺎﻣﻞ ﭼﺮاغ ﺷﺮﯾﻌﺖﻫﺎی آنﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه دﯾـﻦ و
ﻣﺪاﻓﻊ اﺧﻼق و ﻓﻀﯿﻠﺖ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدﻧـﺪ
و ﻫﻤﻮاره ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺻﺪﻣﻪ و زﯾﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﺪﻧﺪ و واﻗﻌﺎ ﻣﺼـﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔـﯽ
ً
داﻣﻨﮕﯿﺮ آنﻫﺎ ﺷﺪ :ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﮐﻪ از آن ﺷـﯿﺮ و ﻋﺴـﻞ ﻣﯽﺑﺎرﯾـﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺗﻤـﺎم

دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﻠﯽ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ و اﮔـﺮ
از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎدﯾﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
در اﺧﻼق و ﺧﻮیﻫﺎی ﺣﺴﻨﻪای ﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ارث ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد و
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻗﺮنﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﭼﺎر اﻧﺤﻄﺎط ﺷﺪﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ :ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ،
ﺷﺠﺎﻋﺖ و وﻓﺎداری ،ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ،ﮐﺮم و ﺗﻮاﺿﻊ ،ﺗﻘﻮای ﺧﺪا در ﻧﻬـﺎن و آﺷـﮑﺎر و
ﭘﺎﺳﺪاری ﺣﺪود وی در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺷﺮﯾﻌﺖﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ و اﻫﻞ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﻏﺮب ،ﻋﯿـﻮب اﺧﻼﻗـﯽ و ﻟﮑـﻪﻫـﺎی
ﻧﻨﮓ ﺑﺸﺮت را ﮐﻪ اروﭘﺎ از روم و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ و از ﻗﺮون ﺗﺎرﯾﮏ و ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ آنﻫﺎ ،ﺑـﻪ
ارث ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻔﺎق و رﯾﺎ ،ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺴﺮ ﻧﺒﺮدن
ً
ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ و ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﻣﺎدی و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻤﺎن ﺑـﻪ ﻗـﺪرت داﺷـﺘﻦ و ﺻـﺮﻓﺎ اﺣﺘـﺮام
ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮ اﺧﻼق و ﻓﻀﺎﺋﻞ.
ﺻﺪﻣﻪ و ﺧﺴﺮان اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺳﺎده ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﺧﻼق و ﻓﻀﯿﻠﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻋﺪل و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮج و ﻣـﺮج و ﺑﯽﺳـﺮ و ﭘـﺎﯾﮕﯽ در ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺴﺮ از اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺪرش ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐـﺮد و زن ﺷـﻮﻫﺮش را ﺑﺠـﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪ .ﺻﻠﮥ رﺣﻢ اﻧﺤـﻼل ﯾﺎﻓـﺖ و ﮐﻮﭼـﮏ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺪ ﺑـﺰرگ را
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اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﻔـﺎ و ﮐﯿﻨـﻪﺗﻮزی ﺟـﺎی
اﻟﻔﺖ و ﻣﺤﺒﺖ را ﮔﺮﻓﺖ و رﻗﺎﺑﺖ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی و ﺗﺮﻗـﯽ ﻣـﺎدی و اﺳـﺒﺎب ﻣﻘـﺎم و
ﺛﺮوت ،داﻣﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮدهای ﯾﺎﻓﺖ و از اﯾﻦﻫﺎ آﻓﺎت و ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾـﺪار ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺻـﻔﺎی
زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﯿﺮه ﺳﺎﺧﺖ و دل و روح را ﻣﯿﺮاﻧﺪ و ﻋﻮارض دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫـﺮ
دﯾﺎﻧﺖ و ﺗﻤﺪن ﺷﺮﻗﯽ ،اﻧﺪوه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از آنﻫﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽدارد و ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﺸـﺘﺮک
اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﻗﯽﻫﺎ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﻏﺮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس اﻧﺴـﺎنﻫﺎ را ﺑﺪﺳـﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺳـﻔﯿﻪ ﮐـﻪ
اﻣﻮرش در دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭘﻨﺎه و ﺣﻀﺎﻧﺖ آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،دﻓﻌﻪای او را ﺑـﻪ
ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎری ﺻﻠﺢ را ﺑﺮ وی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و او در ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ
دﺳﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻤﺖ و ﺧﺴﺮان ﻋـﺎم ﭼـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮی ﺑﺎﯾـﺪ در
ﻧﻔﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در روﺣﯿﮥ ﺑﻨﯽ آدم ﺑﮕﺬارد؟
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
داد ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻠﮏ وﺳﯿﻊ و اﻣﺮ و
ﻧﻬﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎﺋﯽﻫﺎ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ دﯾﻦ آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
دﯾﻦﻫﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮕﺎﻧﻪ اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻫـﺮ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ ﻧﻤﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾـﺪ دل ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺑﻐـﺾ و
ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮدد و اﻫﻞ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﻏﺎﺻﺐ و
رﻗﯿﺐ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ رﺳﺎﻟﺖ و دﻋﻮت آنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ اﻗﺘﻀـﺎ دارد،
اﻣﺖﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯽ را از رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ در ﻋﻘـﻮل ﻣـﺮدم و ﺟﻬـﺖ دادن
اﻓﮑﺎر آنﻫﺎ ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ در ﺟﻬﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت را از او
ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ دﻋﻮﺗﺶ ﻫﯿﭻ آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﻋﻮﺗﯽ ﺑـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ
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دﻋﻮت اﻟﻬﯽ ﻧﭙﺮدازد و در دﻧﯿﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺰاع دو ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻧﻔـﻮس و ﻋﻘﻞﻫـﺎ را ﺑـﻪ دو
ﺳﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ:
َ َّ ٰ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ُّ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ٞ
ِين � ُهۥ ِ� ِ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۳۹ :
﴿ح� � ت�ون ف ِتنة و��ون ٱ�
»ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﯾﻦ ﻫﻤﻪاش ،دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺸﻮد«.

ً
ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺻـﺎﺣﺐ ﺑﺼـﺮی ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺳـﯿﺎدت اﯾـﻦ
اﻣﺖﻫﺎ و ﺑﺮﺗﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎدی آنﻫﺎ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای دﯾـﻦ و ﺗﻤـﺪن و
ﻣﺒﺎدی و ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻔﮑﺮ و اﺧﻼق آنﻫﺎ ﺑﺪاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄـﻖ و اﺳـﺘﺪﻻل و ﺣﺠـﺖ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﻧﺪارﻧﺪ و دﻋﻮت ادﯾـﺎن ﺑـﺮ ﺿـﺪ آن ،ﺑـﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ زﯾﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﺴـﺎن آﻫﻨﺮﺑـﺎﯾﯽ درآﻣـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻫﻦ ﺟﺬب آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دﻋـﺎی
ﻣﻮﺳﯽ  در ﻣﻮرد ﻋﻬﺪ ﻓﺮﻋﻮن )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑـﺎزﮔﻮ ﻧﻤـﻮده( آﻣـﺪه اﺳـﺖ و در ﻫـﺮ
ﻋﺼﺮ و ﻣﺼﺮی ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ:
َ
َ
ۡ
َ َّ َ ٓ َّ َ
ت ف ِۡر َع ۡو َن َو َم َ�هُۥ ز َ
ك َء َا� ۡي َ
�ن ٗة َوأ ۡم َ� ٰ ٗ� ِ� ٱ ۡ َ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ�� َيا َر َّ� َنا
﴿ر�نا إِن
ِ
َ
ََ
َ َ َّ َ ۡ ۡ َ َ ٰٓ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ُ ُ
ُ ُّ ْ َ
� قلو� ِ ِه ۡم ف�
ضلوا عن َسبِيل ِك ۖ ر�نا ٱط ِمس � أم� ٰل ِ ِهم وٱشدد
ِ� ِ
ُ ۡ ُ ْ َ َّ َ ُ ْ ۡ َ َ َ ۡ َ
يؤمِنوا ح ٰ
� ي َروا ٱلعذاب ٱ� ِ� َم﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ.[۸۸ :
»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ زﯾﻨﺖ و ﻣﺎل ﺑﺴﯿﺎری در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ
دادهای .ﭘﺮوردﮔﺎرا! آنﻫﺎ )ﺑﺎ اﯾﻦ زﯾﻨﺖﻫﺎ و اﻣﻮال ﻣﺮدم( را از راه ﺗﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮوردﮔﺎرا! اﺛﺮی از اﻣﻮال آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﮕﺬار و ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬار .ﭼﻮن

دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻋﺬاب دردﻧﺎک را )ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد( ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ«.
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻣﻼن رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽرﻓﺖ؟ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را زﻋﯿﻢ و ﭘﯿﺸﻮای ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﻈﻤﺖ ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ
ﭘﺮﭼﻢ آن را در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺪوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای
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در ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ام اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺑﻮد و ذﻫﻦ آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻐﻮل
ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش آنﻫﺎ در آن ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻣﯽﺷﺪ .واﺟﺐ ﺑﻮد در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪای
از ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ،ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺧﻼف اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫـﻢ ﻣﺼـﺎﻟﺢ
ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎری را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدادﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿـﺰی از آنﻫـﺎ ﺳـﺮﻣﯽزد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮥ
ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﻋﺘﻤﺎد آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺖﻫـﺎ در ﺟﻬـﺎن ﮔﺴـﺘﺮش
داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﻻﻗﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫـﺎن ﮔﺴـﺘﺮش آن ﻣﯽﺑﻮدﻧـﺪ و در اﻧﺠـﺎم ﺟـﺮم و
ﻋﺪاوت آنﻫﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺪاوﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ
ﮐﻪ ﺗﺄﺳﻒ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺪﯾﺪ در دل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑـﯽ ﻃﺎﻟـﺐ 
در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻘﺪری ﺷﮕﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧـﺪ و
ﻓﻬﻢ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽدارد و ﺑﻪ اﻧﺪوه و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ« ،آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﺿﻮح و روﺷﻨﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و از ﻣﻮﻗـﻒ ﺻـﺤﯿﺢ
ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ،ﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ و اﻣﺖﻫـﺎی ﺟـﺎﻫﻠﯽ
اروﭘﺎ ،داﻋﯽ دو ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮای زﻧـﺪﮔﯽ و دو ﺗﻤـﺪن ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﺑﺴـﺎن دو ﮐﻔـﮥ ﺗـﺮازو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻔﻪای ﺑﭽﺮﺑﺪ ،دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻣﺮوزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از دﯾﻦ ﺧﻮد و دﮔﺮﮔﻮنﺷـﺪن ﻋﻮاﻃـﻒ آنﻫـﺎ و
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اروﭘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﻫﻤﭙﯿﻤـﺎن اﺳـﻼم
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺮﮐﺪام را ﮐـﻪ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘـﺮ و
ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮﻋـﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﻧـﺪ و اﯾـﻦ را
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ادارۀ اﻣﻮر داﺧﻠـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﺪاوت و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻇﺎﻫﺮی در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺮادراﻧﯽ ﺷـﻘﯿﻘﻪ از
ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻧﺪ! و در اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪﺷﺎن ﮐﻪ اﺳـﻼم آن را ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣـﺪ،
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اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان آنﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘـﯽ رﻫﺒـﺮان و زﻋﻤـﺎی
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻮام( اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﻧﮑﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎدام اﯾـﻦ اﻣﺖﻫـﺎ از ﻏﻠﺒـﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اﻟﮕـﻮی ﺗﻤـﺎم ﻋﯿـﺎر و ﻧﻤﻮﻧـﮥ
اﯾﺪهآل در اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر و ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن و ﻓﻀﺎﺋﻞ و رذاﺋﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد و ﻣـﺎدام ﮐـﻪ
ﮐﻠﻤﮥ آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ دﻋﻮت دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﮐﻠﻤـﻪاش ﻋﻠـﻮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑـﺪ و
ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﺟﻬﺎن اﺧﻼق ﻓﺎﺿـﻠﻪ ﺣـﺎﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ارزش ﭘﯿـﺪا ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺖﻫـﺎ ﺗﻤﺎﻣـﺎ از رﻫﺒـﺮی و
زﻋﺎﻣﺖ ﺟﻬﺎن ﻋﺰل ﮔﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد ﺟﻬﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺎم اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﯿﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ و اﻣﺖﻫﺎ ﺗـﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻼﯾﻪدار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و اﻣﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮت
از آنﻫﺎ ،آﻏﺎز و ﺑﺪانﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ اﺳﻼم و ﻣﻠﺖﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎﯾﺶ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺖ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ ،ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺘﯽ در ﺟﻬﺎن و ﺑﺮﺧﻮردار از دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
و از آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾـﺎ در ﺳـﯿﻨﮥ آنﻫـﺎ ﻋﻠﯿـﻪ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و اﻫﻞ آن ﻧﻔﺮﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﺷـﻮد؟ و در ﺻـﺪد ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺮای اﺳـﻼم ﭘﺮﭼﻤـﯽ
ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ و در راه اﻋﻼء »ﻛﻠﻤﺔ اﷲ« ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟ ﻧﻪ ﺧﯿﺮ! ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ آرام

و آﺳﻮدهﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﺬرد ،راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪای ﺻﺎف
و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﻓﺮوغ و ﺑﯽﺧﯿﺎل ﺑﺎ ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ و اﻣﺖﻫـﺎی آن ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻫـﺮ
ﮐﻤﮑﯽ از دﺳﺖﺷﺎن ﺑﺮآﯾﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﻟـﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﺬوب اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻤﺪ

إن ﻛﺎن ﰲ اﻟﻘﻠﺐ إﺳﻼم وإﻳﲈن

از اﻧﺪوه ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ دل آب ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ در آن اﺳﻼم و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
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آری ،اﮔﺮ در دل اﺳﻼم و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮاری و ﭘﺴـﺘﯽ
راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓـﺮد ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺧـﺪا
دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﻏﺮض ﺑﻮرزد و دوﺳﺘﯽﻫﺎ و دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی او ﻫﻤﻪ در ﺟﻬﺖ
رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮآن وﺟﻮد اﯾﻦ ﺻـﻔﺖ را در ﻓـﺮد ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑـﺮای
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻤﺎن ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ٓ ُُۡ َ
ُ
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
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� ۡم َ�يۡد َِ� ُه ۡم َو�لسِنت ُهم بٱ ُّ
لس ٓوءِ
ي�ونوا ل�م أعداء و�بسطوا إِ�
ِ
ُّ ْ َ َ ۡ ُ َ
َو َودوا ل ۡو ت�ف ُرون ] ﴾٢اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[۱ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ! دﺷﻤﻦ ﻣﻦ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ،
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﻐﺎم دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺘﺎن
آﻣﺪه ،ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖ( ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ )از دﯾﺎر ﺧﻮد( ﺑﺮای ﺟﻬﺎد در راه ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻃﻠﺐ رﺿﺎی ﻣﻦ
ﺧﺎرج ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ )ﻫﻤﻪ را( ﻣﯽداﻧﻢ ،و ﻫﺮﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ،
از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ )ﮐﺎﻓﺮان( ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ
دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و دﺳﺖﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺳﻮء ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ

ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮﯾﺪ«.
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آﻧﮕﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد:
َۡ َ َ ۡ َ ُ ُ
ۡ َ ُ ْ َ
َّ
ِيم َوٱ َّ� َ
� إبۡ َ� ٰه َ
� ۡم أ ۡس َوةٌ َح َس َنةِٓ ِ ٞ
ِين َم َع ُه ٓۥ إِذ قالوا ل ِق ۡو ِم ِه ۡم إِنا
﴿قد �نت ل
َُ ُْ
ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ُ َ
ََ َ
َّ
ُ
ُ
ون ٱ� ِ �ف ۡرنا بِ� ۡم َو َ� َدا بَ ۡي َن َنا
بر�ؤا مِن�م ومِما �عبدون مِن د ِ
َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ َ َ ً َ َّ ٰ ُ ۡ ْ َّ
� تؤم ُِنوا ب ِٱ� ِ َو ۡح َدهُ ٓۥ﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[٤ :
و�ين�م ٱلع�وة وٱ�غضاء �بدا ح
»ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ اﺳﻮه و اﻟﮕﻮی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻫﺴﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﯿـﺰارﯾﻢ و ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﮐـﺎﻓﺮ
ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻋﺪاوت و ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪای اﺑﺪی ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﯾﮑﺘﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﺮب ،ﻧﮑﺘـﻪ را در اوج ﺑﻼﻏـﺖ و وﺳـﻌﺖ در ﺳـﺨﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ و ﯾـﺎراﻧﺶ
َ َ َ
ُ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ�﴿ :ف ۡرنا بِ�م﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﮐـﺎﻓﺮ ﺷـﺪﯾﻢ و
ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دﯾﻦﺗﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻗﻮم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧـﻮد ﭘﯿﮑـﺮه و ﻣﺠﺴـﻤﮥ ﻃـﺮز ﻓﮑـﺮ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺷﮑﺎل و ﻣﻈﺎﻫﺮ آن ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ و ﻋﻠﻮم و
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓﺷﺎن روح ﮐﻔﺮ و ﺟﻬﻞ رﺳﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﻫـﺮ اﻣـﺖ
ﺟﺎﻫﻠﯽ ﮐﻪ از ﻫﺪاﯾﺖ و ﻋﻠﻮم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه و ﺣﯿﺎت و ﻋﻠـﻮم و ﺗﻤـﺪن ﺧـﻮد را
ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻮاس ﺧﻮد ﯾﺎ ﻗﯿﺎس و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﮑـﺎر
اﺑﺮاﻫﯿﻢ  و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آنﻫﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻋﻼن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻫﻠﯽ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ آن ﺷﻮرﯾﺪه اﻧـﺪ و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب آن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
اﻧﺪک ﺧﻀﻮﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ دﯾـﻦ
و اﺻﺤﺎب ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳـﺮدﻣﺪاران ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ واﺋﻤـﮥ ﮐﻔـﺮ اﯾﻤـﺎن آوردﻧـﺪ و ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ
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دﯾﻦﺷﺎن اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮص ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ .از اﯾـﻦ
رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ذاﺗﺶ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻃﺎﻏﻮت ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ۡ
َ
َّ َ َ
ۡ ُ
ۡ
َّ ُ
ۡ َۡ َ َ
ك ب ِٱل ُع ۡر َوة ِ
وت َو ُ�ؤ ِم ۢن ب ِٱ�ِ �ق ِد ٱستمس
﴿� َمن يَ�ف ۡر ب ِٱل�ٰغ ِ
ۡ َۡ
ٱل ُو�� ٰ◌﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۵۶ :
»ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﮐﻔﺮ ورزد و ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮۀ ﻗﺎﺑﻞ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻬﯽ ﭼﻨﮓ زده اﺳﺖ«.
اﻣﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ دﯾﻦ و اﺧﻼق ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
و آﯾﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏﻢ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎدی ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺷﺨﺎصﺷﺎن ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮔﺮدﯾـﺪ ،دﯾﮕـﺮ زﻣـﺎم
آنﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﮐﺎر ﺑﺪﺳـﺖ ﺧـﻮد ,آنﻫـﺎ ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ .و ﻟـﯿﮑﻦ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﺸـﺪار
ﻣﯽدﻫﻢ :اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺳـﻔﺮ ﺧـﻮد اﺧﺘﯿـﺎر ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ ،در ﻣﺤﺎﺻـﺮۀ
ﻣﻮﺟﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻮاح آن را ﮐﺮم ﺧﻮرده و ﭘﻮﺳﯿﺪه اﺳـﺖ و ﻧﺎﺧـﺪاﻫﺎﯾﺶ
در ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﮐﺸـﺘﯽ
ﻏﺮق ﺷﻮد ،ﻻﺟﺮم ﺳﺮﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺴـﺘﮕﯽ
دارد ،ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣـﻮرد
ﺗﺮﺣﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ُ ّ ُ
ون
﴿و� تركنوا إِ� ٱ�ِين ظلموا �تمس�م ٱ�ار وما ل�م مِن د ِ
َّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ
ٱ�ِ مِن أو ِ�اء �م � ت
ن�ون ] ﴾١١٣ﻫﻮد.[۱۱۳ :
»و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﮕﺮاﯾﯿﺪ ﭼﻮن آﺗﺶ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آن وﻗﺖ

ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﺎوری ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻧﺼﺮت ﻫﻢ داده ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺷﺎﻫﺮگ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ
ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﻫﻨﻮز در ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺗﻌﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮد و
ﺑﺎ ﺳﻼحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ،ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﻣﺮد ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑـﻪ
ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺗﯿﺮ دارد ،ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷـﻮد
او را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻼحﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر دﯾﮕـﺮی را
ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﻣﺮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮑﺎر ﺑﮑﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻮد
ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻼء ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐـﻪ
روح اﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺖ در ﭼﯿﻨﻪدان ﯾﮏ ﻃﻮﻃﯽ اﺳﺖ و ﻃﻮﻃﯽ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻗﻔﺲ آﻫﻨﯽ و اﯾﻦ
ﻗﻔﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﮥ درﺧﺘﯽ آوﯾﺰان اﺳﺖ و درﺧﺖ ﻫﻢ در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ از
درﻧﺪﮔﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤﯽ و ﻋﻘﺮبﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮهﻫـﺎی ﻣﺮﺗﻔـﻊ
اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه و راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ،دﺷﻮرای و درد ﺳﺮ ﻓﺮاوان دارد ،ﻣﺮد ﮐـﻮهﻫـﺎ و درهﻫـﺎ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘـﺲ از دﯾﮕـﺮی ﻣﯽﮐﺸـﺪ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻣﯽرﺳـﺪ و ﻃـﻮﻃﯽ داﺧـﻞ آن را ﺧﻔـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اول ﺗﮑـﺎن و ﻟـﺮزش
ﺑﺰرﮔﯽ ،ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﺮدش درآورد و ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﮕـﺎه
ﻋﻔﺮﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدش را ﮐﺸﯿﺪ و ﺑـﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ از ﺟﻨـﺒﺶ و ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﺎز اﯾﺴـﺘﺎد و

82

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن آن ﻣﺮد ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﺗﻼش ﻓﺮاوان ،دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را از ﭘﺎی درﻣﯽآورد.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ را از ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪای آن را ﺑﺮای ﻧﻮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻬﺰاء از ﮐﻨﺎرش ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺧﻮب ﺳﺮﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻧﻨﻪ!.
آری ،اﯾﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﯽاﺳﺎس و از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣـﻮزد
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهای ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺮگ ﺣﯿﺎت دارد ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺮﮔﺶ ﻫﺪف ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد
و ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭘﺮدای ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻞ و
ﺷﺎﻫﺮگ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼم ﻫﻢ ﻋﻔﺮﯾﺘﯽ از ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻫﻠﯽ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺷـﺪه و ﺻـﺪﻣﺎت و زﺧﻢﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮ آن وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ از ﻏﺎﻟـﺐ رﻓﺘـﺎر و اﺧـﻼق ﻣﺴـﻠﻤﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ را ﻓﻬﻤﯿـﺪ ،ﺳﺒﮏﺷـﻤﺮدن اﺣﮑـﺎم ﺷـﺮﻋﯽ و ﺑﯽﺑـﺎﮐﯽ در اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎﺻـﯽ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺤﺎرم اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﯽ و اﺳﺮاف در ﻟﺬاﯾﺬ
و ﻟﺬتﻫﺎ و ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ رذاﺋﻞ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از ﻓﻀﺎﺋﻞ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ:
َ َ ۡ ْ َ َ ُّ ۡ َ َ َّ ُ ُ َ ٗ
ََ ْۡ َ َ
يل ٱ ۡل َ ّ
�
ب
س
ا
و
ر
ي
�ن
ي�
﴿�ن يروا سبِيل ٱلرش ِد � �ت ِ
ِ
خذوه سب ِ
ِ
ٗ
َ َّ ُ
خذوهُ َسبِي�﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۴۶ :
�ت ِ

»اﮔﺮ راه رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،در آن ﻗﺪم ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ راه ﻧﺎروا و ﺑﯽراﻫﻪ را

ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﻣﺮدم ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻃﺒﻘﮥ ﻋﻮام ،ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺰرﮔﺎن.
ﻃﺒﻘﮥ ﻋﻮام :ﻣﺴﮑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﻪ دور آنﻫـﺎ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺳـﻌﺎدت اﺧـﺮوی و ﻓﺮارﺳـﯿﺪن ﻣـﺮگ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ و ﻏﻢ آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتﺷﺎن را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﺎم ﻓﺮاﻏﺖ
و ﺑﯽﮐﺎری ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻗﻮت روزﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﻮﺷﺎک ﻋﯿﺎلﺷﺎن را ﺗﻬﯿﻪ
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و ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﺧﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ اﻣﯿـﺪ
ﯾﮏ آﺳﺎﯾﺶ ﺧﯿﺎﻟﯽ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و اﮔﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑـﺮای ﺗـﺪاوم اﯾـﻦ
رﻧﺞﻫﺎ و ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﺪام از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﮐﺎن و از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزار و ﯾﺎ اداره در
ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از درد و رﻧﺠﯽ ﺑﻪ درد و رﻧﺠـﯽ ﺗـﺎزهﺗﺮ و از اﻧـﺪوﻫﯽ ﺑـﻪ ﻏﻤـﯽ دﯾﮕـﺮ
درﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻼشﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎی آنﻫـﺎ آﺧـﺮ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ آﻧﮕـﺎه ﮐـﻪ ﻣـﺮگ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ» :درﯾـﻎ از آن ﻫﻤـﻪ
رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ«) .(١
ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺣﺎل و وﺿﻊﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از آنﻫﺎ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮص
ً
و ﻃﻤﻊ ورزی ﻣﻌﺬبﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻼﯾﻪ
و ﻧﺎﻻﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﺑﯽﻣﻨﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺑﯽﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ،
ﻏﺎﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽدوﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﻘﺼﺪ و ﻏﺎﯾﺖ
دورﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻓﻖ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
آورد ،دورﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ! و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺛﺮوت و ﺟﺎه و
رﻓﺎه اﯾﺪه آلﺷﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدش را
ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن ﺗﻮﺷﻪای از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای آﺧﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﻨﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
َ َ ُ َ َ ّ َ ۡ َ ٓ َ َّ ۡ َ ٓ َ ٰٓ َ َ َ
ََ َ َ ُ
�ب فأ َّص َّدق َوأ�ن
ر
ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ اﺑﺮاز ﻣﯽدارد�﴿ :يقول ر ِ
ب لو� أخرت ِ� إِ� أج ٖل ق ِ ٖ
ّ َ َّ
ل� ٰل ِ َ
مِن ٱ
ح�﴾ ]اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن» .[١٠ :وﺑﮕﻮﯾﺪﭘﺮوردﮔﺎرا ،اﮔﺮ ﻣﺮﮔﻢ را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ِ
ﺑﯿﻨﺪازی ﺻﺪﻗﻪ واﺣﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ زﻣﺮۀ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪم«.
 -١ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ  ۳۱ﺳﻮرۀ اﻧﻌﺎم) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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و اﻣﺎ ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻫﺎن و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ،اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻧﯿﺎ
را ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺷﺎدیﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ
ﻣﺮض آنﻫﺎ ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻋﻄﺶ آنﻫﺎ رﻓﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﮑﺮ و ﺗﺎزهﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﻟﺬﯾﺬ و ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ و ﻗﺼﺮﻫﺎ و
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻧﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ و ﺗﺎزهﺗﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﯾﮏ اﻣـﺖ ،ﮐﻔﺎﯾـﺖ آنﻫـﺎ را در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد،
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،و ﺳﺮآﺧﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ و راهاﻧﺪازی ﺗﺠﺎرتﻫﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ
) (٣

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در اﯾﻦ راه ردای زﻫﺮاء)  (١و ﻟﺒﺎس اﺑﻮذر)  (٢و ﺷﻤﻠﮥ اوﯾﺲ
و ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب)  (٤و ﻧﯿﺰۀ زﺑﯿﺮ)  (١و ُﺑﺮدۀ ﮐﻌـﺐ ﺑـﻦ

 -١زﻫﺮاء ،ﻟﻘﺐ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ  اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری )ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺟﻨﺎده( :ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد و در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و زﻫﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،وی ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
او ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺑﻼد ﺷﺎم ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﺮا و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن دورش ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
و او اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  را در ذم اﻏﻨﯿﺎء ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﺎ
اﻣﻮال ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻫﻢ او را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ او را ﺑﻪ َر َﺑﺬه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۳۲ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٣ﻣﻘﺼﻮد اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺷﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎدری ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﺮاخ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت
ﻧﻮﺷﺘﻢ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٤ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب :او از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯽ زﺑﯿﺪ ﯾﻤﻦ و از ﺷﻌﺮاء و ﺳﻮارﮐﺎران و ﺷﺠﺎﻋﺎن و زورﻣﻨﺪان
دورۀ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او در ﺳﺎل  ۶۳۱اﺳﻼم آورد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎز
دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ ،وی در ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺣﺼﺎر ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۴۱ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ،اﺷﻌﺎرش اﻧﺪک و در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ادﺑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻟﺸﮑﺮی از ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ،ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار دادﻧﺪ و از ﻫﺮﻃﺮف ﺑﺮ
ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ آن را
از ﭘﺎی درآوردﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺮگ ﺣﯿﺎﺗﺶ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
واﻋﻈﺎن و اﻣﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺧﻼق و اﯾﺮاد
ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن از دراﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم
در ﺑﻬﺸﺖ ﻃﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و از آﺗﺶ دوزخ ﺧﻮد را ﺑﺮﺣﺬر دارﻧﺪ و وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧﺪاوﻧـﺪ را
ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﻧﯽ ﮔﻮش ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام آنﻫـﺎ
ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮردﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻋﻮض ﻧﺸﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺎ دﻗـﺖ و ﻇﺮاﻓـﺖ و ﻓﺼـﺎﺣﺖ
ﺗﻤﺎم ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن زﻫـﺪ »ﻋﻤـﺮﯾﻦ )ﻋﻤـﺮ و اﺑـﻮﺑﮑﺮ ب(« و
ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ »ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ  «و ﻣﻮﻋﻈﻪﻫـﺎی »ﺣﺴـﻦ ﺑﺼـﺮی« و ﻋﺒـﺎرات
»ذی اﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی« و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻐﺰ »ﻓﻀﯿﻞ اﺑﻦ ﻋﯿﺎض« و زﻫﺪﯾﺎت »اﺑـﯽ اﻟﻌﺘﺎﻫﯿـﻪ« و
ﻓﺼﺎﺣﺖ »واﻋﻆ اﺑﻦ اﻟﺠﻮزی« و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی »اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ« ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ آن ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان آدم ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ!.
 -١زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام :ﻗﺮﯾﺸﯽ و از ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وی در اواﯾﻞ
ﺑﭽﮕﯽ اﯾﻤﺎن آورد و ﯾﮑﯽ از ﻋﺸﺮۀ ﻣﺒﺸﺮه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،در ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﻢ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻏﺰوات در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی »ﺷﻮرای ﺧﻼﻓﺖ« ﻧﯿﺰ
ﺑﻮد ،در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،اﺑﻦ ﺟﺮﻣﻮز او را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﺎﻧﯿﺪ) ،ﺳﺎل  ۳۲ﻫﺠﺮی() .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
َ ْ
 -٢ﮐﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﯿﺮ :از ﺷﻌﺮای ﻣﺨﻀ َﺮم )دو دورۀ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و اﺳﻼم( اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادرش اﯾﻤﺎن
آورد ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ او و ﻫﺠﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺧﻮﻧﺶ ﻫﺪر اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻋﺪهای
ﺑﺮادرش را ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،ﮐﻌﺐ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آﻧﮕﺎه ﻗﺼﯿﺪۀ
ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد »ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎد« را ﺳﺮود) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﮔﺮد آوردﻧﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ زﯾﻨﺖ دادﻧﺪ و در ﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧـﺪﯾﻢﻫﺎ و ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎنﺷـﺎن در
اوج ﻇﺮاﻓﺖ و رﻗﺖ ﺳﺨﻦ راﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن از دﯾـﺪه ﺑـﻪ دل ﻧﺮﺳـﯿﺪ و از
ﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮد.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮا را ﺷﻨﻮا ﻣﯽﮐـﺮد و
ﻋﺮق از ﺳﺮ و ﺻﻮرتﻫﺎ ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻤﻌﯿﻦ ﻫﻤـﻪ ،ﺑﺮاﻋـﺖ و
ﻓﺼﺎﺣﺖ آنﻫﺎ را ﺳﺘﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنﻫـﺎ ﻣﻨﻘﻠـﺐ ﻧﺸـﺪﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﺷﮑﯽ ﻧﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و از اﻋﻤﺎل ﻧﺎرواﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﻧﮑﺸـﯿﺪﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺧـﺪای
ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻬﺪی ﺗﺎزه ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻠﺐﻫﺎ را در ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﻃﭙﺶ وادارد و اﺷﮏ از ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺟﺎری ﺳـﺎزد و ﻗﺼـﺮﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺗﮑـﺎن درآورد و ﺗﺨـﺖ
ﺷﺎﻫﺎن را واژﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ و از دودﻣﺎن ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻣـﺮاء ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺜـﻞ »اﺑـﻦ ادﻫـﻢ« و
»ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ« ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻗﺼﺮ و ﯾﺎ در
ﭘﯽ ﮐﺎر ﻟﻬﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎری ﻗﺮآن اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ۡ
َ َ
َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ
َّ
� َش َع قُلُ ُ
﴿�لم يأ ِن ل ِ�ِين ءامنوا أن
و� ُه ۡم ِ�ِ�رِ ٱ� ِ َو َما ن َزل م َِن
ٱ َۡ
� ّ ِق﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۱۶ :
»آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ از ﺣﻖ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ ﺧﺸﻮع درآﯾﺪ؟«.
ﺑﻨﺎﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آری ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ
ً
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ« .آﻧﮕﺎه ﺑﺴـﺎط ﻟﻬـﻮ را ﺗﻤﺎﻣـﺎ ﺑـﺪور ﻣﯽاﻧـﺪازد و از
ﺷﮑﻮه و ﮐﻮﮐﺒﻪ و دﺑﺪۀ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺪر ﻣﯽآﯾﺪ و روﯾﮥ زﻫﺎد و دروﯾﺸﺎن را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
راﺳﺘﯽ اﻟﻔﺎظ در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
و ﯾﺎ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
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ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ درون اﻧﺴـﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﻋـﻮض
ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد آن ﻫﻤﻪ ﻋﯿﻮب اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺮدم ﻣﺴﺄﻟﮥ دﯾـﻦ
ً
را ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ و
ً
اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ از رﻓﺎهزدﮔﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﻨﺶﻫﺎی ﻧـﺎروا و ﮐﺞﻓﻬﻤـﯽ و ﮐﻤﺒـﻮد ﻋﻠـﻢ
ﺟﻠﻮ دﯾﺪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺮدهﻫﺎ و راهﯾﺎﻓﺘﻦ دﻋﻮت دﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸـﺎن،
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺳﺮ راه ﺗﻮﺑﻪ و اﺻﻼح اﺧﻼق و رﻓﺘﺎرﺷﺎن وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺮف ،درآﻣﺪه اﺳﺖ
و ﺻﺤﺒﺖ از دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوز ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻـﺤﺒﺖ از ﮐـﺮۀ ﻣـﺮﯾﺦ و ﻋﺠﺎﺋـﺐ آن ﯾـﺎ
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﺧﺒﺎر آﻧﺠﺎﺳﺖ! ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﺿـﺮر
و ﯾﺎ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﯾﺎ ﺗﺮک ﻋﻤﻠـﯽ وادار ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،دﯾـﻦ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺣـﺪ
آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ دﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ارزش و
اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﯾﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺿﺮر و ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﺪﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑـﻪ دﯾـﻦ
اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﯾﮏ ارزش ﻣﺎدی ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
آن اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻣﺪار ﻫﻢ و ﻏﻢ ﺷﯿﺦ و درس ﺑﭽﻪ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ
و ﺗﻼش در راه زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮوزﺷﺪن در ﻣﯿﺪان آن ،ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮﮐﯽ و ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽ و
ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ و رﻣﺰ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو داﻋﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮد و
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،او ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﮑﺎر ﺿﺪ دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ زاﻧـﻮ
درآورده اﺳﺖ و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ را از دلﻫﺎ زدوده اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺑﺤﺮان
ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻋﻨﺎد و اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ دﻟﯿﻞ و ﻓﻠﺴـﻔﻪای
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
دﯾﻦ و آﺧﺮت و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی اﺳﺖ.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

داﻋﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻔﺴﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد و از ﭼﻪ دری
ﺑﺪان راه ﯾﺎﺑﺪ؟ ﭼﻮن در اﻃﺮاف آن ﭘﺮدهای از ﺣﺐ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از راه
ﻣﺎل و دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮان در آن ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺖ ،دﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ راﻫﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ راه دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ
و ﮐﺎﻧﺎل ﻏﯿﺐ ﺳﻮای از ﮐﺎﻧﺎل ﺣﺲ و ﺷﻬﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺲ داﻋﯽ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و از
ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
او ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺤـﺚ و ﺣﮑﻤـﺖ ﺳـﺮﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و
ﻋﻠﻢ و ﺑﺮﻫﺎن ردﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود و ﮔﻮﯾﯽ ﻋﮑـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ آنﻫـﺎ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ:
َ
ۡ
َّ ّ َّ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ ٓ َ
﴿ َوقَالُوا ْ قُلُ ُ
و� َنا ِ ٓ
� َءاذان َِنا َوقرَ ٞو ِم ۢن بَ ۡين َِنا
�أ ِ
�ن ٖة مِما تدعونا إِ�هِ و ِ
َ َ ُ َ َ َّ ۡ ۡ َ ٞ
ۡ َ
َو َ�ين ِك حِجاب فٱ� َمل إِ�نا � ٰ ِملون ] ﴾٥ﻓﺼﻠﺖ[۵ :
»دلﻫﺎی ﻣﺎ از ﻗﺒﻮل دﻋﻮﺗﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺠﻮب و ﮔﻮشﻫﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺗﻮ ﺣﺠﺎﺑﯽ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺮداز و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ روﯾﮥ ﺧﻮدﻣﺎن

ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
در ﺣﮑﺎﯾﺎت »ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ« ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎد ﺑﺤﺮی ،ﺗﺨﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺮغ را
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺻـﺎفﺑﻮدن آن ،ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻗﺼـﺮ ﻣﺮﻣـﺮﯾﻦ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ دور آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ورودی ﻗﺼـﺮ را ﺑﯿﺎﺑـﺪ ،اﻣـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ
ً
دری را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪا ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﺳﯿﻤﺮغ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎخ ﻣﺮﻣـﺮﯾﻦ.
داﻋﯽ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻧﻔﺴﯿﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﺮدهای از ﺣﺐ ﻣﺎل و ﺟـﺎه
ﺑﺪور آن ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻔـﺬی در داﺧـﻞ آن ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ژرﻓﻨﺎی ﻧﻔﺴﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﻄـﻊ اﻣﯿـﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و »ﻣـﺄﯾﻮس و
دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد«.
ﭘﺲ روح اﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﺎﻫﻠﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿـﻮی و
ﻋﺒﺎدت ﻣﺎل و ﻣﺎده اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺷﺎﻫﺮگ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺷﺎﻫﺮگ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ

89

ﻟﺬا ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻓﺼﺤﺎء و ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎی ﺧﻄﺒﺎء و ﺑﻼﻏﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان و
اﺧﻼص ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ و ﺣﮑﻤﺖ ﺣﮑﻤﺎء ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫـﺪر رﻓﺘﻨـﺪ .ﭼـﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻘﺘـﻞ و
ﺷﺎﻫﺮگ ﺣﯿﺎت دﺷﻤﻦ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎدهﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﯿﻼی اروﭘﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮدش رﺳﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻨﺮ و
زﻧﺪﮔﯽ و دﻧﯿﺎی ﻣﺮدم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﮐـﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﻓﺘﺨﺎر و ﻓﻀﻞ آن ﺑﻪ ارو ﭘﺎ و ﺳﯿﻄﺮۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ او ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد.
ﺛﺮوت دوﺳﺘﯽ و اﺣﺘﮑﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺠـﺎر ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺮق را ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻤﮑﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻮﻓﯿﻖ
آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ زرﻧﮕﯽ و ذﮐﺎوت ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از آن ﻣﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﺣﺮص ورزی در آدم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﮏﺗـﺮﯾﻦ
و ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﺮق ﺳـﺮازﯾﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ آنﻫﺎ از ﻫﻮس و ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻤـﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و از
ﺳﺎدﮔﯽ و ﻫﻮﭼﯿﮕﺮی و ﻫﯿﺎﻫﻮ دوﺳﺘﯽ ﺷﺮﻗﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺮﻏﻮب و ﻟﻮﮐﺲ ﺟﺰو اﺻﻮل و ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺮق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﻮﻧـﻪ
ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﮐﺴــﯽ از آنﻫــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐــﺮد ،آدم ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب ﻧﻤﯽآﻣــﺪ و در ﺟﺎﻣﻌــﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺎرف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺮﯾﺐﻫﺎ زﻣﺎم ﺷـﺮق را در دﺳـﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از راه دﯾﻦ و آﺧﺮت و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺷـﺎن ،ﻣﻨﺤـﺮف ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯽاﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ,ﺷﺮ ﻣﺎل دوﺳـﺘﯽ را در وﺟـﻮدش اﺣﯿـﺎء ﺑﮑﻨﻨـﺪ و
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دوزﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،اﺷﺒﺎع ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮق ﺟﺰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭘﻠـﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺼـﺎﺋﺐ و از راﻫـﯽ ﭘـﺮ از ﺧـﺎر و
ﺧﺎﺷﺎک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗـﺎزه ﻫﻨـﻮز ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه ،اﯾﻦﻫﺎ از ﻣﺪ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻏﺮب ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮی از ﺗﻮﻟﯿـﺪات
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و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت او را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺮق ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم را ﺣـﺎل ﭼـﻪ
ﻣﺸﺮوع و ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ،ﻏﺮب ﻣﺪﻫﺎ و ﻣـﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ
ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺑﺪﯾﻦﺳـﺎن ﺷـﺮق ﻫﻤـﻮاره در ﻣﺸـﻘﺖ و ﮔﺮوﮔـﺎن
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و ﺻﺎدرات ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ ﺟﺎنﮐﻨﺪن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻏﺮب ،ذوق و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻗﯽﻫﺎ را از ﻫﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻧﮋاد ،ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ
ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه و ﺷﻮر و ﺣﺮارت زﻧـﺪﮔﯽ را در وﺟﻮدﺷـﺎن ﻓـﺮو ﺧﻮاﺑﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺪانﺳـﺎن ﮐـﻪ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ را از ﻋﺮبﻫﺎ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ را از ﻋﺠﻢﻫـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧـﺎﻣﺮدﻣﯽ و زنﺑـﺎرﮔﯽ
اروﭘﺎﺋﯽﻫــﺎ را در وﺟﻮدﺷــﺎن ﺑــﻪ ﻇﻬــﻮر رﺳــﺎﻧﯿﺪه اﺳــﺖ و دﯾﮕــﺮ ﺳــﻮارﮐﺎری ﻋﺮبﻫــﺎ و
ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ ﺗﺮکﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻓﺎرسﻫﺎ و ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﻫﻨﺪیﻫﺎ و ﻏﯿﺮت اﻓﻌﺎﻧﯽﻫـﺎ ﺣﮑـﺎﯾﺘﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﺷﺖﻫﺎی ﺷﺮق ،ﻧﺴﺨﻪای ﺑﺪل و ﻣﺴﺦ ﺷـﺪه
از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺎنﻫﺎ و ﺿﺮرﻫﺎی آن ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺮق ﻣﯽﮔﺮدد.
آری ،ﺷﺮﻗﯽﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤـﺎم اراده و اﺧﺘﯿـﺎرات
ﺧﻮد را از ﮐﻒ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از ﮐﻨﺘﺮل ﭘـﺪرش و ﺧـﺎﻧﻮاده از اﺧﺘﯿـﺎر ﻣـﺮد
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑـﺪر آﻣـﺪ و ﺣﺘـﯽ اﻧﺴـﺎن از ﮐﻨﺘـﺮل ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﻮاﻫـﺎی ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ و از
ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺟﺘﻤﺎع و درون آﻟﻮده ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﮔﻮش در درﯾﺎی ﺗﻤـﺪن ﻏـﺮب
ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻃﻮری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻋﺠﻢ ،ﺻﺒﺢ را در ﯾﮏ ﺟﺎ و ﺷـﺐ را در
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﯿﺎﺣﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨـﺪ و »ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﺎن ﺑﺮﻫﻨـﻪ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪﭼﺮان ﻋـﺮب،
ﻋﻤﺎرتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ«)  .(١و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺳـﻮار

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﺮس آن ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺳﺐﻫﺎی رﻫﻮار ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﮐﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ و
ادﺑﯿﺎت آن از داﺳﺘﺎن ،و اﺧﺒﺎرﺷﺎن آ ﮐﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﻏﺮب را ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺳﯿﺎدت و ﺳﯿﻄﺮۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب اﺳﺖ ،در وﺟﻮد ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺑﻼد اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ
 -١اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و واﺑﺴﺘﮥ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﺮب ﺷـﺪهاﻧﺪ و زﻧـﺪﮔﯽ را
ﺑﺪون ﻏﺮب ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﯿﺎد و ﺟﺸﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑـﺪون ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏـﺮب
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻣﻮال و ﺣﺘﯽ ﺧﻮن ﻣـﺮدم ﺷـﺮق را ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
اﺳﻔﻨﺞ ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ و ﺑﺮای ﻏﺮب ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽروﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ
و ﮐﺪ ﯾﻤﯿﻦ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﺎﻫﯽ اﺧﻼق و دﯾـﻦﺷـﺎن ،ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽآورﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﮐﺮدن ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧـﯽ و ﺑـﻪ
ﻗﻮل ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪ دول ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻨـﺎه آوردﻧـﺪ ،آنﻫـﺎ ﻫـﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺠﺎری و اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﻻزم را در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ دول ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ و
ﻃﻼی ﺳﯿﺎه ﯾﺎ آب ﺣﯿﺎت ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺖ آنﻫﺎ را اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ
ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺗﻮدۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﺸـﮑﻼت زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ اﺟﯿﺮ آنﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آنﻫـﺎ درآﻣﺪﻧـﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮان و ﺳـﻔﺮۀ رﻧﮕﺎرﻧـﮓ اﺷـﺘﯿﺎق ﻣـﯽورزد ،و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼد اﺳﻼم ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻟﺤﺎد و ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن درآﻣﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ »ﺳﺘﻮن ﭘـﻨﺠﻢ« ﻫـﻢ در ﮐـﺎر اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤـﯿﻦ ادﺑﯿـﺎت ﻣﺴـﻠﻮل و
ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ اروﭘﺎ ﺷﯿﺮش داد و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
آن را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮد ،ادﺑﯿﺎت ﺧﻠﯿﻊ و ﭘﻠﯿﺪی ﮐﻪ در ﻗﻠﺐﻫﺎ ,ﻧﻔﺎق ﻣﯽروﯾﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻬﺎل ﺷـﻬﻮات
را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪن را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺳـﺎزد و ﻫـﺮ
ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ادب و ﻧﻈـﺎﻣﯽ را دﺳـﺖ ﻣﯽاﻧـﺪازد و آﺋـﯿﻦ ﻟـﺬت و
ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه زﯾﻨﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠـﻢ را در
ً
ﻣﺎل دوﺳﺘﯽ و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻬﺎن را ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺠﻠﯽﮔﺎه اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه رﻗـﻢ
ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﻮای اﯾﻦﻫﺎ ,وﺟﻮد ﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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اﯾﻦ ﺳﺘﻮن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ادﺑﯿﺎت و ﻣﺠﻼت و رادﯾـﻮ و ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ و دور و ﻧﺰدﯾﮏ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ ﻧﻔـﻮذ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده و
ﻃﻮری ﺗﻤﺪن و ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ را ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ اﻣﺮوزه
ﺗﺎ ﻣﻐﺰ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖﻫـﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎ و اﻓـﺮاد ﺟﻬـﺎن ﺗﺤـﺖ ﺳـﯿﻄﺮه و ﺳـﻠﻄﮥ
ﻣﺎدهﮔﺮاﯾﯽ و زورﻣﺪاری و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و ﺷﻬﻮات درآﻣﺪﻧﺪ و راه ﮔﺰﯾﺮ و ﮔﺮﯾﺰی ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺎ دﯾﮕﺮی ,ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻋﺮ و اﺣﺴﺎﺳﺎت آنﻫﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ذﮐﺎوتﺷﺎن در راه آن ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺖ و در اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﯿﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺬت و رﻓﺎه و ﺳﻌﺎدت دﻧﯿـﻮی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﺪ و
ﺟﺰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎذب آن ﮐﻪ زادۀ ﺣﯿـﺎت و اﺟﺘﻤـﺎع ﻓﺎﺳـﺪ و ﺗﺠـﺎرت
اﺷﺒﺎع ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻧﻔـﺲ ﻣـﺎده ﭘﺮﺳـﺖ ،دﯾـﻦ ﮐـﻪ اﺳـﺎس آن اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﻏﯿـﺐ و
ﺗﺮﺟﯿﺢدادن آﺧﺮت ﺑﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺸﻮد ،دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ۡ
ۡ َ َ ٰ ُ ُّ ۡ َ ٓ َّ َ ۡ َّ ٞ َ َ ٞ
ََ َ َ َ ُ
ََ َ
ان
ب �ن ٱ َّ� َار ٱ�خِرة ل ِ� ٱ
� َي َو ۚ
﴿وما �ٰ ِذه ِ ٱ�يوة ٱ��يا إِ� لهو ولعِ ۚ
َ َ ُ ْ َ َ
ل ۡو �نوا َ� ۡعل ُمون ] ﴾٦٤اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت.[۶۴ :

»اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺒﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺮای آﺧﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ

اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ«.
و دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ۡ ۡ
َ
ۡ
ۡ
ح َ
�يَ ٰوةَ ٱ ُّ� ۡ� َيا  ٣٨فَإ َّن ٱ َ
� َ ٣٧و َءاثَ َر ٱ َ
يم ِ َ
� ٱل َمأ َو ٰ
﴿فَأ َّما َمن َط َ ٰ
ى ٣٩
� ِ
ِ
َ َ َّ َ ۡ َ َ
اف َم َق َ
ام َر ّ�هِۦ َو َ� َ� ٱ�َّ ۡف َس َعن ٱل ۡ َهوَ
ى  ٤٠فَإ َّن ٱ ۡ َ
� َّن َة ِ�َ
ٰ
وأما من خ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ٱل ۡ َمأ َو ٰ
ى ] ﴾٤١اﻟﻨﺎزﻋﺎت.[۴۱-۳۷ :

»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد و زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﻣﺄواﯾﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎم

ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻧﻔﺲ را از ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺑﺎز دارد ،ﻣﺄواﯾﺶ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ«.
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َّ
اﻵﺧ َﺮة«» :ﺧﺪاوﻧﺪا!
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :الﻠﻬﻢ ﻻ ﻋيﺶ ِإﻻ ﻋيﺶ ِ

ْ َّ ُ
ُ َّ
ﺖ اﺠﻟَﻨﺔ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﺧﺮت ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ« و ﺑﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﻔ ِ
ْ َ
ﺑِﺎل َﻤﺎﻜ ِره«» :ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ«.
ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ و ﺳﺮﺳـﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐﺘﺮﯾﻦ
دﺷﻤﻦ و رﻗﯿﺐ دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻏـﺮب ﻫـﻢ ﭘﯿﺸـﻮا و آﺷـﯿﺎﻧﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺎدﯾﮕﺮی ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
آﺷﯿﺎﻧﻪای ﮐﻪ از آن ﭘﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در آن ﻣﯽآراﻣﺪ و ﺗﺨﻢ و ﺟﻮﺟﻪ ﻣﯽﮔﺬارد!.
آﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن آن ﻣﺮد و ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﻦ را ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ
و در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ؟ و آﯾﺎ اﻣﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑـﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ
دراﻓﺘﺪ و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺻﻮل زﻧﺪﮔﯿﺶ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﻮج را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺻﺨﺮهای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﺑﯿﺎﺳﺘﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮدادن ﻣﺴﯿﺮش وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﻣﺮد و ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﻦ را در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن دوران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج در اﻓﺘﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮش را
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻮای اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯽ
ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟! آﯾﺎ اﻣﺖ اﺳﻼم و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ؟!.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺗﻤﻮز ﺳﺎل  ١٩٥٦در ﻣﺮﮐـﺰ »ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﻧﺠﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« در ﺑﻐﺪاد اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓـﺮاوان ،وﻗﺘـﯽ ﺳـﺨﻨﯽ و
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺳﺮ درﮔـﻢ ﻣﯽﺷـﻮد ،اﻣـﺎ ﻣـﻦ در ﺑـﺎرۀ ﭼﯿـﺰی ﺑﺮاﯾﺘـﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد دارم ،اﻟﺒﺘﻪ اﺻﺮار ﻧـﺪارم ﮐـﻪ ﺑـﺎب
ﻃﺒﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺪرون و اﯾﻤﺎن ﺧﻮدم را راﺿﯽ ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردهام .ﺑـﺮای ﺷـﻤﺎ
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻼوه
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸـﮑﻼت ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در واﻗـﻊ اﯾـﻦ
ﻋﺼﺮ ،ﻋﺼﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺖ .آنﻫﺎ از ﻣﻌﻀـﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻌﻀـﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آن ﻣﻌﻀﻞ اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ را ﺑﮕﺮدﯾـﺪ و ﺑـﻪ
ً
اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣـﺎ از ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ
واﺣﺪ ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ و آن »ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق« اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌـﻪ
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و رأس ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم از آن ﺣـﺮف ﻣﯽزﻧﻨـﺪ و از آن
ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﻘﺪان آن در
اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪﯾﻢ ،اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷـﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻀﻼت در ﭼﺎرﭼﻮب اﻓﺮاد ،ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎ و اوﺿـﺎع
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،اﺧﻼق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣـﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻟﯿﮑﻦ آﻧﭽﻪ اﮐﻨـﻮن ﺑـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺖ،
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣـﺮدم ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ راز اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت در
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و اﺣﺰاب اﺳﺖ و اﮔﺮ وزارﺗﯽ رﻓﺖ و وزارﺗﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪ ﯾـﺎ ﺣﺰﺑـﯽ رﻓـﺖ و
ﺣﺰﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺣـﻞ و ﺑﺮﻃـﺮف ﻣﯽﺷـﺪ .وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﻧﻈـﺮ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﺠﻮﻻﻧـﻪ و ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻨـﮓﻧﻈﺮی اﺳـﺖ ﭼـﻮن ﻣﺴـﺌﻠﻪ ،ﻣﺴـﺌﻠﮥ اﺣـﺰاب ﯾـﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد رﻓـﻮرم ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﮥ ﻃـﺮز ﻓﮑـﺮ و اﻋﺘﻘـﺎد و ﻗﻠـﻮب و
دلﻫﺎﺳﺖ و ﻟﺬا آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهاﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺰﺑﯽ دﯾﮕـﺮ
ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ .ﭼـﻮن اﻓـﺮاد ﻫﻤﮕـﯽ ﺑـﻪ
ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻔﺴﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ در ﯾـﮏ
ﻓﺮد و ﮔﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲﮔﺮاﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺴﺎد در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﻓﺴﺎد ﻧﻔﻮس
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﺎدهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ای ﺑﺮادران! ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﮔـﻮل ﻧﺰﻧﯿـﺪ ،اﮔـﺮ دﻗﯿﻘﺘـﺮ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ژرﻓﻨﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﺮو روﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐـﻪ رﯾﺸـﮥ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫـﺎ ﯾـﮏ ﭼﯿـﺰ
اﺳﺖ و آن »ﻋﺒﺎدت ﻧﻔﺲ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻔﻮس ﮐﻪ ﻣﺎده را ﻋﺒـﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ،
ﻋﻮض ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اوﺿﺎع ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺟﻨﮓﻫـﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳـﺎﯾﻨﺪه
ً
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎد ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﺧـﺮد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺻـﺮﻓﺎ
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رﻗﺎﺑﺖ در اﻏﺮاض ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ .ﻧﺰاعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖﻫـﺎی
اروﭘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻓﺎﺳﺪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺧـﺪا را ﺑـﻪ
اﺟﺮا درآورد و ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨـﺪ و ﻗﺴـﻂ و ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﭙـﺎ
دارد و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز و اﯾﺘﺎء زﮐﺎت ﺑﮑﻨـﺪ ،آﻧﻄـﻮری
ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
ۡ
َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ
َّ َّ
﴿ٱ َّ� َ
ِين إِن َّمك�ٰ ُه ۡم ِ� ٱ�� ِض أقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة وأمروا
َ ْ َ ۡ َ
ۡ ۡ
وف َو� َه ۡوا ع ِن ٱل ُمنكرِ﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۴۱ :
ب ِٱل َمع ُر ِ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ و
زﮐﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﻧﻪ ﺑﺮادران ،اﯾﻦ ﻧﺰاعﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ ،ﻫﺮﮐـﺪام از آنﻫـﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .آری ،ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺑﺸﻮد و ﻗﺪرت ارﺿﺎء ﺷﻬﻮات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ درون ﺣﺰﺑـﯽ
ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی او ﺑﺎ اردوﮔﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﻢ ﻧﺠﻨﮕﯿﺪﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﭙﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰاع اردوﮔﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن اروﭘـﺎﯾﯽ
ً
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺎﻣﮥ ﻋﺪل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾـﻦ و ﻓﻀـﯿﻠﺖ ﻋﻼﻗـﻪای
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﯾﮑﻪﺗﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻮد و ﺑـﺮ وﺳـﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد درآورد ،ﻧﺰاع ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑـﺮای ﻣﺼـﻠﺤﺖ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در ﺳـﻠﮏ آنﻫـﺎ
درﻣﯽآﯾﻨﺪ ،از دﺳﺘﺮﻧﺞ اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﺳﻨﺪ!.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﺋﯽﻫﺎ ،ﺷﻬﻮت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺎدت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﻣﺎدام
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﺴﯿﺖ ﺷﺮﯾﺮ و ﻓﺎﺳـﺪ و ﻣـﺘﻌﻔﻦ ﻋـﻮض ﻧﺸـﻮد ،اﻣﯿـﺪی ﺑـﻪ اﺻـﻼح ﺟﻬـﺎن و
ﺳﻌﺎدت و رﻓﺎه آن ﻧﻤﯽرود.
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ای ﺑﺮادران! ﻣﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﺎﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻔﺲ و ﺿﻤﯿﺮ و ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و اﮔـﺮ اﻧﺴـﺎن
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺸﻮد ،ﺟﻬﺎن اﺻﻼح ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﺑﺪن ﭘـﺎره ﮔﻮﺷـﺘﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و اﮔـﺮ ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﻮد ﺗﻤـﺎم ﺑـﺪن دﭼـﺎر ﻓﺴـﺎد
ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭘﺎره ﮔﻮﺷﺖ ،ﻗﻠﺐ اﺳﺖ«) .(١
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﺻﻼح ﺟﻬـﺎن در
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ وﺟـﻮد ﺑﯿﺎﯾـﺪ ﯾـﺎ ﻓـﻼن ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﻓﻼن ﺣﺰب ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،آنﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدن ﺿﻤﺎﯾﺮ و ﻗﻠﺐﻫﺎﺳﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦﻫـﺎ اﺻـﻼح ﻧﺸـﻮﻧﺪ،
ﺟﻬﺎن ﻫﻢ اﺻﻼح ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ای ﺑﺮادران ،اﯾﻦ ﺣﺮف ﯾـﮏ آدم ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﮥ آﮔـﺎه
اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻓﺮدی وارد ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺸﻮد و ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮق را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿـﺰی را ﮐـﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮد آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﺾ واردﺷﺪن ﺑﻪ اﺗـﺎق ،ﻣﺤـﻞ ﮐﻠﯿـﺪ را ﻣﯽداﻧـﺪ و آن را
ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻤﺎم اﺗﺎق را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎر ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮان
و ﭘﯿﺮوان آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ »اﯾﻤﺎن« اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد از آن ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮری ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻣﻨـﻮر ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ .ﻣـﻦ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ،ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣـﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ آنﻫـﺎ ﻗﺎﺻـﺮ،
ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﻃﻮری از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ آدم ﺳﺎدهﻟﻮح
و ﻧﺎآﮔﺎه ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،آنﻫﺎ از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ و اﻋﺘﻘـﺎد
 -١ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ) .ﻣﺆﻟﻒ(

98

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎزۀ دﯾﮕﺮی ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﯽﮔـﺮدﯾﻢ ،ﺑﻌـﺪ ﺣـﺰب دﯾﮕـﺮی را ﻫـﻢ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اوﻟﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻋﺮ)  (١آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
أﻻ إﻧﲈ اﻷﻳﺎم أﺑﻨﺎء واﺣﺪ

وﻫﺬ اﻟﻠﻴﺎﱄ ﻛﻠﻬﺎ أﺧﻮات

ﻓﻼ ﺗﹶﻄ ﹸﻠ ﺒﹶ ﹾﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ

ﺧﻼف اﻟﺬي ﻣﺮت ﺑﻪ اﻟﻨﺴﻮات

روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﭘﺪر و ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺷﺐ و روز
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت دﯾﺮﯾﻨﻪﺷﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﺧﺮ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ روی اﻧﺴﺎن ﺑﯿﭽﺎره اﻣﺘﺤﺎن ﺷـﻮﻧﺪ؟ ﺗـﺎ ﮐـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﻢ ﺳﺮﺷﺎر از ﯾﻘﯿﻦ و
ﻋﻼج ﺷﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ دارﻧﺪ.
آری ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ از اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ رویﮔـﺮدان
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻨﺎﻟﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﻋﻠﻮم ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﻗـﺪری
در ﻣــﺮدم ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷــﺘﻪاﻧﺪ ﮐــﻪ اﮐﻨــﻮن ﻫﻤــﻪ ﺑــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻣﺆﺳﺴــﻪ و ﺣﮑﻮﻣــﺖ و
ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﺎﯾـﻪ و
اﺳﺎس ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و اﺣﺰاب و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺖ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ:
آﻗﺎﯾﺎن اﻓﺮاد دور و ﺑﺮ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﮑـﺮۀ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آﻣـﺎده ﺳـﺎزﯾﺪ،
ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻨﺪ :از ﻣﺎ و اﻓﺮاد ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ
ﻣﺪار ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﺧﻮب ،ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ اﻣﺎ اﮔـﺮ ﻓـﺮد
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع از ﮐﺠﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎ اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓـﺮد
ﻫﻢ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد! درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻟﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺳـﯿﺪه و ﮐﺮمﺧـﻮردهای را ﮔـﺮد
َ
 -١ﺷﺎﻋﺮ ،اﺑﻮﻋﻼء َﻣ َﻌ ّﺮی ) (۱۰۵۷ - ۹۷۳اﺳﺖ) ،ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق
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آورده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از آنﻫﺎ ﮐﺸﺘﯽای ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎارزﺷـﯽ
ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﻟﻮارﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨـﯿﻦ
ﮐﺸﺘﯽای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻮارﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺧـﻮد ﮐﺸـﺘﯽ اﺳـﺖ،
ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮد اﻟﻮارﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و ﻟـﺬا ﻓﺎﺳـﺪ و
ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺳﺪ ،ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺎﺳـﺪ ﺑـﺎ
ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻨﻄﻖ اروﭘـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :دزد ،دزد اﺳـﺖ
وﻟﯽ اﮔﺮ دزدﻫﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!! .ﮔﺮگ ،ﮔـﺮگ اﺳـﺖ وﻟـﯽ وﻗﺘـﯽ
ﮔﺮگﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﭘـﺎن ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ! ﺷـﻌﻠﮥ آﺗـﺶ ،ﺧﺎﻧـﻪ را ﻣﯽﺳـﻮزاﻧﺪ اﻣـﺎ اﮔـﺮ
ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ را ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮدی و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!!.
ً
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﻀـﺤﮏ و ﺧﻨـﺪهدار اﺳـﺖ وﻟـﯽ آﯾـﺎ در ﻣﺪرﺳـﻪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ و دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻗﻀـﺎت و ﻧﻈﺎﻣﯽﻫـﺎ از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ و ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘـﺲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﯾـﻦ
اﻓﺮاد ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﺎ اﺧﻼق ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﻮﻧﺪ؟
اﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ را ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺷﮑﻢ ﮔﻨـﺪۀ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ و اﯾـﻦ
ﺣﮑﺎم ،در دوران اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﻃﺮد ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ و ﯾـﺎ رواﻧـﮥ زﻧﺪانﺷـﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭘﯿﺪا ﮐـﺮدن ﺷـﻐﻞ ﮐـﻮﭼﮑﯽ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،وﻟـﯽ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﭼﻨﺎن اﻓﮑﺎر را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﮐﺴـﯽ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ از
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺮدﯾﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺑﻮدن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ای ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﺧﺪاﺟﻮ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳـﯿﻤﺎ و رﺧﺴـﺎرﺗﺎن و
در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺿﻤﺎﯾﺮﺗﺎن ،آﯾﻨﺪۀ روﺷﻨﯽ را ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮدﺗﺎن را
از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و اﯾﻤﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ .آﻧﭽـﻪ از ﺷـﻤﺎ در اﯾـﻦ زﻣـﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ و ﺟﻬﺎد اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
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ﻣﻦ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ رﻓﺘﻪام و ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ،ﺳﺨﻦ از »ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم« در ﻣﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن اﺳﻼم واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﭘـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ آن
اﯾﻤﺎن دارم و در ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﻣﺘﻮﺟـﻪ آن ﺷـﺪهام .ﺑـﺮادران! ﺷـﻤﺎ
ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﮔـﺮ ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم را دﯾﮕـﺮان زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻗﺒﺎل آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﯿـﺰی
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿـﺮ
از ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از آن ﻫﺴﺘﻢ و
ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺑﺸﻮم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮادران ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﻓﻘﻂ دﯾﮕﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﻮدﻣـﺎن را اﺻـﻼح
ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺗﮏ ﺗـﮏ ﻣـﺎ اﺻـﻼح ﺑﺸـﻮﯾﻢ ،ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮادران! وﺿﻊ ﻣﺎ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ آن ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻮﺿﯽ را از ﺷﯿﺮ ﭘﺮ ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ در آن ﺷـﯿﺮ ﺑﺮﯾـﺰد،
ﭘﻮﻟﺶ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺮﻓﺮوشﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻄﻞ آب در آن ﺑﺮﯾﺰم در
آن ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد و آﻧﮕـﺎه ﯾـﮏ ﺳـﻄﻞ آب را در ﻋـﻮض ﺷـﯿﺮ در ﺣـﻮض
رﯾﺨﺖ ،ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﺜﻞ او ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﺑـﺎﻻﺧﺮه اﯾـﻦ ﻓﮑـﺮ در ﻣﯿـﺎن
ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ ،ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮ ،ﺣﻮﺿﯽ از آب را دﯾﺪ ،داﺳﺘﺎن ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺸﻮم ﺑﻪ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ﭼـﻪ ﺿـﺮری
ﻣﯽرﺳﺪ؟ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﻓﺴﺎد ﻓﺮا ﮔﺮﻓـﺖ .اﮔـﺮ ﺧـﻮب ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪاش در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﺳﺎن و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی راﺣﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ ،در ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﮑﯿﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ دارد.
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ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻋﺮاق ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻟﺬا ﺟﺰﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺸﺘﯽ ﺻـﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ رادﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎاﯾﻤﺎن ،ﺻﺎدق ،ﭘﺎﮐﺪل ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ،ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
و دارای ﻋﺎﻃﻔﻪای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﻠﺒﯽ رؤف ﺑﺸﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﺑـﺎور ﮐﻨﯿـﺪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻮ ﻓﺎﺳﺪ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﯾﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﻌﻀﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺣﺮص ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ راﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫﺎ ﭼـﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ؟ اﯾـﻦ درد ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﻧﺒﺮد آﯾﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺮد اﺧﻼق و اﺧﻼص و ﻓﺪاﮐﺎری ،آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔـﺎه
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳـﺘﺎن و ﺣـﺰﺑﺶ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﻠﺘﺶ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
ً
زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﺗﯿﺮه و ﺗـﺎر ﺑـﻮد و ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم از ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﺰرﮔـﯽ رﻧـﺞ
ﻣﯽﺑﺮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن وﻗﺖ ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮑﺎر ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻓﺎﺳﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻇﻠﻢ ﺣـﺎﮐﻢ
ﺑﻮد و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﯽاﯾﻤـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم از
ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﺶ از ﺑﯿﻤـﺎری ﺳـﺨﺘﯽ ﻋـﺬاب ﻣﯽﺑـﺮد .در اﯾـﻦ

وﺿﻌﯿﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ«)  (١ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪاﯾﺶ را
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺧﻮدش را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻓﺘﺎد و اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ آن ﺟـﻮ را
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺻﻼح ﺳﻮق ﺑﺪﻫﺪ ،اﻓﺮاد ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ و ﮐﯿﺴـﺖ
 -١ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺮوان ) ۱۰۱ – ۶۱ﻫﺠﺮی( .ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ اﻣﻮی )در ﺳﺎل  ۹۹ﻫﺠﺮی(
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،او اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را اﺻﻼح
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻠﻮیﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ و ﻣﻮاﻟﯽ ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد؟ آﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﻧـﺪ؟
ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ از ﻋﻬﺪۀ اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دل و درون ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪه
را در آن ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم ،اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
راد ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن اﻓﺘﺎد و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﺸـﮑﻞ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،وﺿﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻟﺒـﺎس ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺷﮑﻢﺷﺎن را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ دﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ آنﻫـﺎ ﺳـﺮ ﻓـﺮود آورد و در ﺗﻤـﺎم ﺧـﺰاﺋﻦ و
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ رویﺷﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ وﻟﯽ آنﻫﺎ ﻋﻮض ﻧﺸﺪﻧﺪ» .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه« و »ﺳـﻌﺪ« ب
ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ» .ﺳﻠﻤﺎن  (١ )«ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣـﺪ و واﻟـﯽ آﻧﺠـﺎ
ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﺤﻮﻟﻪای را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰد ﺑﺮای ﻣﺮدی
روی ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را وﻗﺘﯽ ﻓﺴﺎد ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد و اﯾﻦ ﺳﻠﻮک و روﯾﮥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺤﻤﺪ  از ﺑﯿﻦ رﻓـﺖ ،ﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﻠﻮک و روﯾـﻪای
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪ ﻣـﯽرود ،ﺷـﻤﺎ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ اﯾﻤـﺎن و ﺻـﺎدﻗﯽ ﮐـﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﻋﺎدت ﻣﯽدﻫﯿـﺪ ،ﯾﮑـﯽ از اﻣـﺮاض اﻣـﺖ ﻋـﺮب
ﻫﻤـﯿﻦ ﺧﻮﺷــﮕﺬراﻧﯽ و ﺗﺒــﺬﯾﺮ و ﻋﺎدتﻫــﺎی ﻧﺎرواﺳــﺖ ،ﺑــﻪ ﻃــﻮری ﮐــﻪ ﻫــﯿﭻ ﮐــﺪام
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ و ﺣﻘﻮق ﮐﻼن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮاض اﻣﺖ ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ درد ﺑﯽدرﻣﺎن روم و اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺑـﻮد ،آنﻫـﺎ رﻓـﺎه و
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ را از ﺣﺪ ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﻪ »ﻣـﺪاﺋﻦ«
ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و آن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ »ﯾﺰدﮔﺮد« از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫـﺰار آﺷـﭙﺰ و
 -١ﻣﻘﺼﻮد ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎزو ﺻﻘﺮ)  (١ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺮﺣﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﻘﻂ اﯾﻦﻫﺎ را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورم! رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺪ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪنﺷﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﻓﻈﯿﻊ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻼﻫﯽ
را ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺣـﺪود  ٥٠ﻫـﺰار )درﻫـﻢ( ﺑـﻮد ،ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻣﯽﻧﻬـﺎد ،ﻣﺴـﺨﺮه ﻣﯽﺷـﺪ ،و
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫـﺎ  ٣٠ﺗـﺎ  ٥٠ﻫـﺰار درﻫـﻢ و ﻣﺮﺻـﻊ ﺑـﻪ
ﺟﻮاﻫﺮ و ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻮدﻧﺪ .آری ،ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ و رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﻣﯿـﺎن
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﻟﺖ و ﺷﺮف و ﻣﺠﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﺟﻬﺎد و دﻋﻮت آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه اﻣﺎﻧﺘﯽ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﯾﺪ آن را
ﺧﻮب ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ارزﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ را در آﯾﻨﺪه درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد،
﴿ َوأُفَ ّو ُض أَ ۡ
ي إ َ� ٱ َّ�ِ إ َّن ٱ َّ َ
ٓ
ر
م
�﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ» .[٤٤ :و ﻣﻦ ،ﮐﺎرم را ﺑﻪ اﻟﻠﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ِ ِ
ۚ ِ
ِ
آری ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق اﺳﺖ ،ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎ و اﺣـﺰاب ،اوﺿـﺎع ﻫـﻢ دﮔﺮﮔـﻮن
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم ،ﭼﻮن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
ُ َ َّ َ ُ َ ٰ َ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ٰ َ ۡ ۡ َ َ
�ينَ
ٌ
�هِم لقدِير  ٣٩ٱ ِ
﴿أذِن ل ِ�ِين ي�تلون بِ��هم ظل ِم ۚوا �ن ٱ� � ن ِ
أُ ۡخر ُجوا ْ مِن د َِ� ٰرهِم ب َغ ۡ� َح ّق إ َّ�ٓ أَن َ� ُقولُوا ْ َر ُّ� َنا ٱ َّ ُ
�﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۴۰-۳۹ :
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
»ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺟﺎزۀ ﻧﺒﺮد داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﯾﺎری آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺟﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ«.

 -١ﺻﻘﺮ :ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪهای ﺷﮑﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ »ﭼﺮغ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
ۡ
َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ
َّ َّ
﴿ٱ َّ� َ
ِين إِن َّمك�ٰ ُه ۡم ِ� ٱ�� ِض أقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة وأمروا
َّ َ ُ ۡ ُ
َ ْ َ ۡ َ
ۡ ۡ
وف َو� َه ۡوا ع ِن ٱل ُمنك ِر� َو ِ�ِ � ٰقِ َبة ٱ� ُمورِ ] ﴾٤١اﻟﺤﺞ.[۴۱ :
ب ِٱل َمع ُر ِ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺎن را در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ و زﮐﺎت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺻـﺤﺎﺑﻪ از ﻣﯿـﺎن آن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
زرﻧﺎب از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و از دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎن رادﻣﺮداﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽدارﻧـﺪ و زﮐـﺎت ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻃﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن درﺟﻪ و ﻣﻘـﺎم ﮐـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺳﯿﻢ:
َۡ
َّ َّ
﴿ٱ َّ� َ
ِين إِن َّمك�ٰ ُه ۡم ِ� ٱ�� ِ
ض﴾ »ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺎن را در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت
َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ ُّ ٓ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ
رﺳﺎﻧﯿﻢ« .و ﴿�لم تر إِ� ٱ�ِين �ِيل لهم كفوا �يدِي�م وأ�ِيموا ٱلصلوة وءاتوا
َّ َ َ
لزك ٰوة﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[٧٧ :آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ )از ﺟﻨﮓ( دﺳﺖ
ٱ
ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ دارﯾﺪ و زﮐﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ؟«.

ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﺎت از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﺮف ﻧﺰده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼم و ژرف و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ اﺧﻼق و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﯾﻨﺪ.
از روی اﺧﻼص ﺷﻤﺎ را ﻧﺼـﯿﺤﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪرون ﺧـﻮد اﻫﺘﻤـﺎم دﯾﻨـﯽ،
اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻫﺴﺘﯿﺪ،
و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ:
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»وﻓﻴﻚ اﻧﻄﻮ ﻋﺎﻟـﻢ اﻷﻛﱪ«.

ﺟﻬﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ در درون ﺗﻮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺎ اﺻﻼح ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺟـﺰاء اﺻـﻼح
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد.
أﻗﻮل ﻗﻮﱄ ﻫﺬا وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ.
ﭘﺎﯾﺎن

