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 مياهللا الرحمن الرح بسم
 

دنـد  يآنهـا د . خ نگاران شدياز تار ياديتعداد ز يبرا ياريبس يزه پرسشهايع اسالم انگيسر يشرويپ   

ك بـزرگ و خشـ   ياز قلب صـحرائ  يعنيده بود، يكه جهان نام آن را نشن ين از نقطه گمناميين آيكه ا

 يكند كه سـپاه كفـر را شكسـت داده و دو امپراطـور     يم يرا ط يبرخاسته است و قشون آن راه دراز

 .بزرگ آن زمان را از هم بگسالند

در . چشم گشـود  يديجد يد و شعارهايجد ين بر تمدنين شدند و زميين آيپس همگان متوجه ا     

شـند كـه   ينديب ين را واداشت بـه مسـائل  يتضعفنهفته بود كه مس يانقالب ييها آل دهين ارزشها و ايين آيا

الشـان هـم   يرا روشـن كـرد كـه بـه خ     ييدگان آنها چشم انـدازها يدند و در ديد يز نميخواب آن را ن

فان و مستضعفان بود كه مردمـان  يدم ضع دهيتها و سپيشكاك يتمام يبود رو ين، انقالبيين آيا. آمد ينم

بـه   يو افـق تصـورات   يزنـدگ  يبـه گسـتردگ   ينه روحيدر سكه  يپابرهنگان. پابرهنه آن را بانك زدند

ان را يـ طاغوت يابد، عرشـها ي يبه آن راه نم ياست كه تزلزل يش افالك دارند و در آنها عزم جزميگنجا

 .رديگ يآورد و سپاه و ناوگانها را به مسخره م يبه لرزه درم

 

 دهين پديدر ا يعناصر شگفت
 يژگـ يدو و. مـدهوش نمـود   يروزيـ ن پيـ ود و آنان را در برابر اخ نگاران افزيتار يآنچه بر شگفت     

 :بزرگ بود

ـ ا. شد يگذاشت كه زدوده نم يبر نفوس م يريآسا تاث ن گسترش برقينكه اينخست ا      ن گسـترش  ي

گرفت و گذر زمان تنها بر  يم يشتريوسته در ملتها عمق بيكه پ يگسترش. بود يو هم عمق يهم سطح

 .افزود يم ياجتماع يتهايت دادن به فعالو جه يرگذاريقدرت تاث

شـد، بلكـه بـه تمـام جوانـب       يمحـدود نمـ   ياز زندگ يتنها به جنبه مشخص يرگذارين تاثيدوم ا     

آن را كامال دگرگون . افتي يمآمدند امتداد  يپرچم آن در م ريوستند و به زيپ يكه به آن م يملل يزندگ

ـ ا يبرا. آورد يت را بوجود مير واقعاز تصورات آن در براب يساخت و ساختار يم  يحلهـائ  ن ملـل راه ي

ـ داد ا يدادها بـه آن موضـع مـ   يـ رو كرد و در برابر يشنهاد ميپ ياجتماع ن ملـل را از نـو زنـده    يـي ن آي

آن را  يپنهـان  يكرد و قـدرتها  يل جزم ميو اص يبه اهداف انقالب يابيدست يساخت، اراده آن را برا يم

ل و ياصـ  يآثـار فكـر   يهـا  مثال امت فارس زبان كـه در آن نشـانه   يبرا ن راهيدر ا. ساخت يآشكار م
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ن، يـي ن آيـ م آن و قـدم در راه نشـر ا  يافت مفاهين نبود پس از اسالم آوردن و درينو يتمدن يتهايفعال

شـمند عـالم و   يصـدها اند  يدارا يو نبوغ در وجودش متبلـور شـد و دعـوت اسـالم     يچشمه نوآور

خود و بازگشـت بـه    ياياح يبرا ين امت از اسالم بعنوان عاملياند كه ام ين ميد و به ايلسوف گرديف

 .كند يم يسپاسگذار –پس از انحراف از تمدن  – يانسان يبا ارزشها يشكل امت

 ين سـبك تمـدن  يـ دند در برابر ايخ دين را در تارين آئيا يمانند يكه ب يخ نگاران هنگامي، تاريآر     

ماننـد   –مثال  يبرا –ن ين آئيگسترش ا. زده شدند ر شگفتيه فراگا و گسترش دگرگون كننديمعچزه آ

در : ديـ گو يرا فتوحات اسكندر همـانطور كـه دكتـر دراز مـ    يز. نبود ياسكند مقدون يگسترش قلمرو

ن فتوحـات  يـ اسالم اثـر ا  يها ن نشانهيش نخستيداياورد و با پيد نيپد يملل دگرگون يشه و سنتهاياند

 يو اقتصاد ياسيس يدهد كه زبان و اخالق و نهادها ينه ادامه مين زمياز در ادكتر در. ديل گرديززا ين

بعـدها خـود بـه     يونـان يست گفته شود كـه اسـتعمارگران   يماند و الزم ن يهمانطور دست نخورده باق

 .گران تن دادنديفتوحات د

فت سپس اسـالم آمـد   ايم در واقع شرق بر فاتحان خود غلبه يم بگوئيتوان ين مساله ميبا توجه به ا     

ـ ماننـد سـابق بـه رو    ين دگرگونياما ا. دگرگون ساخت يگر در مدت كميز را بار ديو همه چ  يياروي

ن ملتها نفـوذ كـرد و   يا يتمام يبزرگ محدود نشد، بلكه به عمق روان يدر شهرها يو اقتصاد ياسيس

ـ آفر يگن، آرامنها، سـنتها و برداشـتها از چگـون   يها، قوان شهيدر همه زبانها، اند  يك دگرگنـون يـ دگار ي

 .د آورديع پديو سر يا شهير

 
 

 :يروزيعناصر پ
كمـك كـرده    يخين معجزه تـار ياست كه به تحقق ا يا عمده يم علتهاينم بدانيك يآنچه كوشش م     

ن عوامـل  يم مهمتـر يتـوان  يم، مـ يق شـو يو خاستگاه اسالم دق يو ذات يخيت تارياست چنانچه در واقع

 :ميعنوان كن ير محور اصلشرفت آن را در چهيپ

 .يم اسالمين جهش عظيا يبرا – يو مكان ياز نظر زمان –نه مساعد يزم :نخست     

مسـلمانان   يهـا يثارگريه عمل و ايو شو )ص( يامبر گراميالشان اسالم پ ميت رهبر عظيشخص: دوم     

 صدر اسالم

 اسالم يذات يها ييتوانا: سوم     
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 .ن در اعمالشانيامبر و مومنيق دادن به پيت خداوند و توفيو حما يبانيپشت: چهارم     

 .در مدت زمان كوتاه بود يخين معجزه تاريش ايدايپ ين چهار محور عوامل اصليا     

 

 ن بحثيده ايفا
 يروزيـ ل پيم كه با شناخت داليم؟ در واقع ما قصد دارين عومل را بشكافيم ايخواه ياما چرا ما م     

ـ يـ خ، به علل محـدود شـدن اخ  يدر تار يم اسالميانقالب ع  يهـا  وهيم و بـا شـناخت شـ   يببـر  ير آن پ

نـده  ياز گذشته آ يريگ با الهام يعني. ميدن دوباره آن كنيروز گردانيدر پ يسع يز عمل اسالميآم تيموفق

بـه  . خود عمل كند يخيفه تاريم تا به وظين امت باز گردانيا يگر، اسالم را به زندگيم و بار ديرا بساز

 يبـه عبـارت  . خود عمل كنـد  يخيفه تاريم تا به وظين امت باز گردانيا يامت اسالم را به زندگ يعبارت

گر امتها به آن اقتدا كنند، به راه آن برونـد  يابد و ديشرو بودن در تمدن جهان را باز يامت اسالم نقش پ

 .نديآن سود جو يگرانبها يو از دستاوردها

 .جهش اسالم يرانه مساعد بيزم: عامل نخست     

م ينه طلوع انقالب عظيزم يو مكان يد كه از نظر زمانيم ديم خواهيكن يريگينه را پين زميچنانچه ا     

 .مساعد بوده است ياسالم

 

 مكان طلوع
طـالوع   ين مكان برايل بهتريذ يها يژگيل داشتن ويبه دل ره العربيم كه جزينيب يم ياز نظر مكان     

 .كننده ادامه آن بوده است نين تضميد اسالم و بهتريخورش

نسـت كـه در آن زمـان در مركـز     ين اين سرزميوجه مشخصه ا ييايت جغرافياز نظر موقع: نخست     

 يك مهمـ يت نقطـه اسـتراتژ  ين مركزيا. ن، هند، فارس، روم و مصر بوده استيچ يان تمدنهايره ميدا

ا از سه طـرف  يز جهت مشرف بودن به درره العرب ايجز ييايت جغرافين موقعيهم چن. آمد يبشمار م

ج فـارس و از غـرب بـه    يانوس هند، از شرق به خلـ يرا از جنوب به اقيز. داد يم يخاص يژگيبه آن و

 .شد يسرخ محدود م يايدر

العـرب را از نظـر    رهيـ جز يژگـ ين ويـ م كه ايبودن را فراموش كن يابانياز بيد امتينكه ما نبايگر ايد     

داشت و نهال جـوان اسـالم را از گزنـد دشـمنان كـافر مصـون        يدر امان م يفكرو  ينظام يها تهاجم

 .كرد يم
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اسـالم بـر جهـان در     يش تمـدن ير آن را در گشـا يها كاوش كند اندازه تاث يژگين ويكه در ا يكس     

د كـه پرتـو خـود را بـه عمـق جهـان امتـداد        يمانند خورش يشيگشا. ها درك خواهد كرد جبهه يتمام

 .دهد يم

 .موجود ينظام اجتماع يهايژگيو: مدو

 .تمدن بدست اسالم آماده ساخت يآغاز دگرگون ينه مساعد را برايبود كه زم يژگين وين دوميا      

حكومـت   يبـرا  يقـو  يتيمركز يا لهيبودن آنست و نظام قب يا لهين نظام، قبياز اركان ا يكيرا يز      

داشته باشد امام هـم چنـان در كنـار     يدتيخود اختالف عق هر چند هم با افراد يا لهيبلكه هر قب. ندارد

 .كند يت ميماند و از آنها حما يآنان م

گـر آن  يد ياز تمـدنها  يكـ يكه كار خورد را از صفر شروع كرد، چنانچه در مركز  يدعوت اسالم     

 يندگرگـو  يبـرا را  يتيكه هر فعال يك قدرت مركزياست كه بعلت وجود  يعيشد، طب يزمان ظاهر م

ف اجـازه  يضـع  يگر بـه حركتهـا  يد يرا تمدنهايز. ادامه دهد يتوانست به زندگ يكرد، نم يسركوب م

 يارهـا يرورو كنـد، و مع يآن را ز يارزشها يداد چه رسد به اسالم كه آمده بود تا تمام يرشد كردن نم

 .ن ببرديستمگرانه آن را از ب ياجتماع

 ز در آغـاز كـار اسـالم درك   يـ را ن يا لـه يم نقش نظام قبيريت را در نظر بگين واقعي، چنانچه ايآر     

 يرا بـرا يز. بعمل آورد يا ت گستردهيآن زمان از مسلمانان صدر اسالم حما يا لهينظام قب. م كرديخواه

 .دنديگرو يت از او به اسالم ميز به تبعيله نيگر افراد قبيآورد د ياسالم م يا لهيس قبيمثال اگر رئ

 يان، بـه معنـا  يـ آن زمان، نبودن طبقـه كاهنـان در روحان   ينظام اجتماع يها هياز پا يكي، ياز جهت     

مربـوط   يپرسـت  ن بـت ييدار كه منافع آن به ادامه آ شهير يك نظام روحانينكه يا يعني. درست آن است

 .بشوراند ين اسالميشه نويه اندين طبقه ملت را عليان نبوده است كه ايدر م. باشد

 يمردم و نفـوذ قـو   يون از طرفداريران و روم آن زمان بود كه روحانيس دو تمدن ان امر برعكيا     

ن يـ خواسـت د  يبودند كه م يهر دعوت يرو شين مانع پين آنها بعنوان بزرگتريبرخوردار بودند و بنابرا

 .ديآنها را لغو نما يو خرافاتها يو مراسم مذهب

د يـ وجـود داشـت كـه از عقا    يا العـرب طبقـه   هريـ م كـه در جز يادآور شويسته است ينجا شايدر ا     

سـه بـا نظـام    ين طبقـه در مقا يـ د، اما در هر حـال ا يد يبرد و منافع خود را در آن م يسود م يپرست بت

 .ا امثال آن از قدرت برخوردار نبوديران، روم و هند يا يروحان

ـ ا يرو شيمانع بزرگ پالعرب زمان ظهور اسالم از دو  رهيموجود در جز ياجتماعنسان نظام يبد      ن ي
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ن توانست يين آينكه ايتا ا. كه نهال اسالم را از گزند مصون داشت يامر. بود ين و گسترش آن، تهييآ

اشباع  يكرد و جز برا ينگاه م ينظرانه ماد چه منافع تنگين از دريانه كه به ديسودجو يبر ضد نظامها

 يجنگـ  –د است يان و عقاير تمام اديبانگيه گرك يمشكل -نمود،  ينم يبانيخود از آن پشت يزه ماديغر

 .اندازديگسترده راه ب

 يرا بـرا  يطيآن شـرا  از يريگ شيپ يكرده بود لذا برا ينيب شيرا پ يا ن طبقهيچند آمدن ياسالم پد     

در اسالم عموماً بـه هـر    يروحانگر مفهوم يد ياز جهت .در نظر گرفت) ونيروحان(خود  يحامالن لوا

نش مسـئول اسـت و   يـ در برابـر خـود، جامعـه و د    ين شكل كه هر فرديشود به ا يق ماطال يمسلمان

 .ديه نماياز حق را توص ين راه طرفداريگران ابالغ كند و در ايفه دارد آنرا به ديوظ

بـدور از هـر    ياجتمـاع  ياريـ د و از آن نظـام هم يآنرا بخشـ  يعيگاه طبيجا يا لهيبه نظام قباسالم      

 .هوده ساختيب يدادنها يدن حقوق و برترمال كريتعصب، پا

ـ ا ن مورد وجود دارد كـه مـا از آن نـام نبـرده    يز در اين يگريبه نظر ما عامل مهم د      و آن همـان   مي

 .ل نام برديتوان به قرار ذ يها را ميژگين ويا. ن منطقه بودندياست كه ساكن ا يملت عرب يهايژگيو

اشتن به اسراف، واضح اسـت كـه هـر گـاه جنبـه اسـراف       كردن و عادت ند يساده زندگ: نخست     

 .شود يدور م يدتر شود انسان از امكان دگرگونيشد

دارد كـه بـه فطـرت و     يانسـان را وامـ   ينيصحرانشـ  يزندگ يژگي، چرا كه ويفكر يآسودگ: دوم     

 يشـك . كنـد  يزنـدگ . زش كنـد يـ آم يو آگـاه  يدارد با خلقت به آرام يكه انسان را وام –شه آگاه ياند

كنـد و از   يدر م يدگيچيك كرده و از پينزد ييگرا ل انسان را به منطقياص يفكر ين صفايست كه اين

ه يـ ان روحيـ م يكو است لذا انسجام تامين صفا و احساسات نيت، دين فطرت و واقعيآنجا كه اسالم د

آن  يهـا يژگيو ان اسـالم كـه  يو م –ن كرده يو تفكر مز ييبايكه صحرا آنرا با صفا و شك –ملت عرب 

ان يـ م يع و انسـجام و همـاهنگ  يرش سـر يمشترك به پـذ  يهايژگين ويا. واضح است بوجود آمده بود

 .ن اسالم كمك كرديه اعراب و ديروح

 ين امـر تـا حـد   يـ م كه مردم عرب صـفت مبالغـه را عمومـا نداشـتند و ا    يشو ينجا متذكر ميدر ا     

آورد در يـ ت بوجـود م يـ شان به مقـام الوه يرساندن اامبر و يت پيرا از صفت مبالغه در شخص يتيمصون

ن صفت را يبوضوح نقش مخرب ا –ن نظر ياز ا –ت مثالً يحيخ مسيمراجعه به تار يكه با كم يصورت

ـ امبر اكرم احتمال تاليت پيد فراوان بر بشريد با تاكيالبته قرآن مج. م نموديمالحظه خواه ه را كـامالً از  ي

 .ن برديب
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ن حالت را بوجـود  يبود كه ا يفوق از جمله عوامل يژگيد دو ويشا –ده استوار يقنداشتن ع: سوم     

آنطور كـه  ( يو جدل يدار استوار بر اصول فلسف شهيد ريش از اسالم عقايدر نزد اعراب پ –آورده بود 

 يينبود، مثالً در جـا ) ا روم وجود داشتيران ين، هند، ايالعرب مانند چ رهير از جزيغگر يد يدر جاها

نشستند فـرد   ين اتحاد به بحث ميا ين دو و چگونگيدگار و اتحاد ايدر ساخت روح و آفران يكه روم

 : گفت يبه مسخره م يو. كردند يادرار م يبت يكرد كه رو يعرب بر دو روباه گذر م

 .ن شوديد توهينبا يين خدايا به چنيكنند آ يكه دو روباه بر سر آن ادرار م ييخدا     

بر او  يكه گرسنگ يكرد اما هنگام يس ميساخت و او را عبادت و تقد ياز خرما م ييه خدانكيا اي     

 .خورد يخود را م يشد خدا يم يمستول

 .دارد يهماهنگ يذات ياست كه با سادگ يو روان يفكر يدگيچيده و عدم پيعق ين سادگيا     

آن  يرد و تماميآن را بگ يجا يآسان كمك كرد كه به ي، به دعوت اسالميا دهياستوار نبودن بر عق     

 –ك به فطرت و عقـل  يو نزد يقو ييربناياستوار با ز يا دهيبا عق يته ينه ذهنيپس زم. ن ببرديرا از ب

 يار واضح است و كسـ يان دو حالت بسياختالف در م. ديانباشته گرد –ل ين داليرغم داشتن بهتر يعل

پـر بهـا و دسـتاورد بـزرگ آن در روان و      ين گوهر فكريمان آورده باشد به ارزش اين ايين آيكه به ا

 .شود يرفتار واقف م

ـ  يـ نكه چنانچه در عقيت است اين مورد حائز اهميآنچه در ا       يدگيـ چيش از اسـالم پ يده اعـراب پ

ن يـ گذاشـت و در ا  يمـ ر يتـاث  –ناخودآگـاه   يبشكل يحت –وجود داشت، بدون شك بر دعوت وارده 

ك يد يان تصورات خود و تصورات جديكرد كه م يم يآورد سع يمان مياد ين جدييبه آ يصورت كس

د و ياياز دو نوع تصور بوجود ب يا زهيز امكان داشت كه آمياورد كه در آن صورت نيبوجود ب يهماهنگ

 .ده منحرف شوديل هر دو عقياص يها يژگيو

) نيكنسـتانت (مپراطور روم ش آمد كه ايپ يت زمانيحين مسييآ ياست كه برا يزين گفته همان چيا     

ن يـ در نـزد ا  يپرسـت  ده بـت يـ بودن عقق يبه جهت عم –ان يروم يغرب يپرست نكه با بتيش از ايآنرا پ

را چنانچـه  يز. ميد آگاه شويده جديدار در عق شهيده رير عقيم از تاثيتوان يما م .خته گردديآم –جماعت 

ده يبه انحـراف كشـ   يده قبليا ببازد توسط عقد مرحله نخست مبارزه ريده جديندو، عقيان ايز ميدر ست

زه يـ ز انگيـ د بـود و ن يـ ن جديياز مقاومتها در برابر آ ياريزه بسيانگ يا لهيمثال تعصب قب يبرا. شود يم

در  ينداشت و از طرف يقو يدار ارتباط شهير يا دهيم شد اما از آن جا كه با عقيمفاه يف در برخيتحر

 .د همچنان محفوظ مانديده جدياشت، اساس عقوجود د يروشن يد متنهايده جديعق
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 .ين بودن سطح علميو پائ يوجود نداشتن فرهنگ عموم: چهارم     

 .كند يآن شدن كمك م يهايژگيد و مبهوت ويشه جديع به اندين امر به تن دادن سريا     

مانـا  و ه. شـود  يد آشـكار مـ  يـ ن جدييرش آيپذ يز دارد كه در فرداين يگريت ديخصوص يژگين ويا

ـ با اثبـات ا . آن است –م يعظ يها پس از آشكار شدن جنبه –بودن رسالت  يد بر آسمانيتاك ن جنبـه  ي

ـ يـ ط خـارج و موجود ياز محـ  ين بعنـوان انعكاسـ  يـ شـه د يكه بـه اند  يماد يها دگاهيهمه د  يت ذهن

 .شود يب ميكند، تكذ يرفتار م يا شرفتهيپ

ثـار و  يا ي، دالوريمانند مهمـان نـواز   يمثبت يانسان يهايژگيش از اسالم ويدر نزد اعراب پ: پنجم     

مانند حج و غسل و امثال آن كه در اصـل   ين مراسميآنها هم چن. گان وجود داشتياز همسا يبانيپشت

 .ف شده بود، داشتنديم گرفته و تحرين ابراهيياز آ

آنـان   يها يژگيو رفت و به مراسم ويآنان را پذ يرفتارها يبرخ يد وقتين جدييست كه آين يشك     

ر بسـزا  ين تـاث يـي عتر آيدر گسـترش سـر   –راستن آن داشـت  يدر پ يهر چند كه سع –احترام گذاشت 

 .گذاشت

ار بـود،  يبس يها ياش رنجبر كه الزمه يدر حمل رسالت اسالم ييبايه تحمل و شكيروح ياز جهت     

خـود را در آن بـه اثبـات     يسـتگ ياست كه اعراب شا يزين چيكرد و ا ياريبس ينه كمكهاين زميدر ا

ـ از عهـده ا  يناتوان ماندند آنها به خـوب  يل در حمل رسالت آسمانياسرائ يكه بنيرساندند و در جائ ن ي

 .كار برآمدند

 

 

 خانه خدا
ن يالعـرب نخسـت   رهيـ م كـه جز يد فراموش كنيم نباييگو يسخن م ينه سازياز زم ينجا وقتيما در ا     

همااسـالم  يل علياسـماع م و ين خانه توسط ابـراه يا. آغوش خود داشتالحرام باشد در  تيخانه را كه ب

و  يپرسـت  بـت  يها دهيضد پد يل عالم و انقالبياص يديآغاز رسالت توح يبرا يد كه محوريبرپا گرد

 يمقـدس بـرا   ينيد كه سرزمين منطقه از آن جهت انتخاب گرديا. طاغوت در همه مناطق جهان باشد

ن يـ ن باشـد كـه از ا  يكـره زمـ   ين تماميد يژگين ويتوانست با توجه به ا يملتها بود و اسالم م يتمام

گاه طلوع اسـالم   الحرام بعنوان آغاز تيگر انتخاب مكه و بيد ياز طرف. زديخ يد برميمحور نخست توح

ـ  –ن و سازنده خانه بود كه همـه  ين ديان ايم يبر ارتباط واقع يديتاك آن را مقـدس   –مشـركان   يحت
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كند و در قـرآن   يد ميتاك )ع(ميز بر ارتباط با ابراهيف نيث شري، متون قرآن و احاديهتاز ج. داشتند يم

هـا   ان درس ناخوانـده يـ خود از خداوند خواسته است كه از م) ع(ليم خليز آمده است كه ابراهيم نيكر

 .اموزديند كه آنها را وارسته كند و كتاب و حكمت را بي را برگز يكس

ـ ماننـد دق  –مشخصه خـود را   يهايژگين زبان ويا. قه زبان تكلم آنهاستگر منطيمهم د يژگيو      ق ي

آن نوشـته شـده    يكه برا يدارد و با معجزه معنو –بها و عبارات و گسترده بودن افق سخن يبودن ترك

 يبـرا  ين زبان معجزه ظرف مناسبيا. و انسجام داشت يق الفاظ، جاودان بماند هماهنگيبود كه از طر

 .از كنار آن گذشت يست كه بتوان به آسانين يا ن نكته مسالهيجاودان بود و اش قانون يگنجا

 

 زمان آغاز دعوت
امـا بـا   . ان كـرد يكمك شـا  يبود كه به طلوع نهضت اسالم ينه مكانيآنچه در باال آمد در مورد زم     

ـ ي، دياسـ يافت كه در آن زمان اوضـاع س يم يخواه ينه مساعد از نظر زمانينگاه به زم در  ياخالقـ  و ين

آن زمـان از تزلـزل در رنـج     ينهـا و كشـورها  ين ديتريبرد و قو يب بسر ميعج يختگيك مرحله گسي

رد و هـا و بخشـها بـاز كـ     نهيآن در همه زمنفوذ اسالم به داخل خطوط  يرو شين امر راه را پيا. بودند

 يختگينـده از گسـ  ن و مكتب نجات دهيگزيزمان چشم انتشار تمدن جا ن بود كه جهان در آنيمانند ا

 .بود يدتيهوده عقيو جول ب ياخالق ييگرا و واپس

ـ ا. د موجود رخنه كرده بوديعقا ين اشكال آن در تماميده جدل با زشتريدر آن دوره پد      ن جـدل  ي

ت فاصـله گرفتـه   يـ كه از واقع يوارد ساختته بود بطور ياريبس يا مجادله كنندگان را در مسائل افسانه

، و انـزوا و امثـال آن دامـن    يجستن از مسائل اجتماع يده دوريبود كه به پد يمهم ن عامليبودند و ا

 .بزند

آن ... "د يـ گو يان قـرن ششـم مـ   يحيدرباره مس يسيقران به زبان انگل يمترجم معان "جول البوم"     

 حيگفتند كه مسـ  يم "ها عاقبهي"بردند  يبودند كه در جدل بسر م يت بشكل مذاهب مختلفيحيزمان مس

و  "هـا  هيـ مكان"انـد   شـده  يح متجلـ يشـده و در مسـ   يكـ يهمان خداوند اسـت و خداونـد و انسـان    

ـ ا. يناسوت يگريو د يعت الهوتيطب يكيز دارد يعت متمايح دو طبيمس: گفتند يم "ها ينسطور" ن دو ي

آنهـا  . ها هم چنان ادامه داشـت  ن فرقهيان اياختالف م. ز اختالف نظر داشتنديگر نيات ديفه در جزئيطا

گفتند الهـوت و   يعاقبه مير دارند اختالف داشتند يح تاثيدر مس يناسوتا ي ينكه كدام جنبه الهوتيدر ا

 .دارد ياختالف بزرگ يدارد كه با عنصر الهوت ياراده و فعل يو يگفتند جنبه ناسوت يها م ينسطور
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بـا   يشـد و هـر مـذهب    تعدد مذاهب آغاز": سدينو يم "محمد يزندگان"كل در كتاب خود بنام يه     

گر در يو اصول آن با گروه د ينيدر مسائل د يهر گروه. ديم گرديتقس يو احزابها  مرور زمان به فرقه

ل يـ د سـپس بـه دل  يل گرديتبد يل اختالف نظر به دشمنيها به دل فهيان طايكه رابطه ميتا جائ. تضاد بود

ـ از م. شـد  يمـ  يآنـان مسـتول  بـر   يو ركود فكرترس و تعصب كوركورانه  يو ذهن يضعف اخالق ان ي

ـ تنها  يسيگفتند كه ع يكردند و م يرا انكار م يسيبودند كه بدن ع يآن زمان كسان يحيف مسيطوا ك ي

شـتن او  يت و خويان شخصـ يـ ز مين عده نياز ا يبرخ. اندينما يگران ميف بعنوان بدن دارد كه به ديط

ـ   ازميتصـور آن ن  يساختند كه حت يبرقرار م يروح يگانگي كي عـده  . اسـت  ياريبسـ  ينـد تـالش ذهن

م را يهم باكره ماندن مـر  يا ن حال عدهيكردند در هم يمم را عبادت يز بودند كه حضرت مرين يگريد

ـ   . كردند يح انكار ميپس از وضع حمل مس جـدل   يسـ يروان عيـ ان پيـ ن جـدل م يدر آن زمـان هـم چن

 يو اعداد بود و بـرا با كلمات  يو باز ين عده درحدود لفاظيجدل ا. و دوران بود هر امت يختگيگس

 يهـا  دادند كه جز در سفسطه يچنان نقش و نگار م ين معانيساختند و به ا يم يمعان يهر واژه و عدد

 ."ديگنج ينم يهوده جدليب

شهر پر از جـدل بـود، در    يهمه راهها": كند يف مينگونه توصيسا اوضاع را ايشان كلياز كش يكي     

ك سـكه  يـ ك يد كه يشما اگر بخواه. ان لباس، در نزد صرافها، و غذا فروشهابازارها، در نزد فروشندگ

هد نـرخ نـان   يخوا  يم. ديابي يم) ده نشديده شد و چه آفريچه آفر(د، خود را در جدل يل كنيطال را تبد

از نوكر خود . "ع فرمان اوستيپدر مقدس از فرزند است، و فرزند مط"د كه يشنو يد پاسخ ميرا بپرس

ن حالـت  يست اين يشك. از عدم بوجود آمد) حيمس(د پسريگو يا آب حمام گرم است او ميد آيپرس يم

موهوم و بدور از منطق عقـل و   يا نهيت در زمين فعالياست اما ا يت اجتماعيركننده نشانگر فعاليتخد

 يهـا  شه وجود نـدارد و تنهـا نشـانه   ياند يدگرگون يبرا يرا در آن راهيز. است يتمدن يعمل اجتماع

به مجادلـه   يز، از مجادله عقلي، ستهم در آند يشا. ت استيكردن از واقع يو شانه خال يمالل و تناور

 ."ل گردديبا دست و سالح تبد

از آنهـا   يا هـر فرقـه  ": ديگو يز درباره آن دوران مين نياستاد دانشگاه دوبل "لپسيتون السون فيو"     

از آنهـا كمـك    يهنگام ره بهيان ذخيبعنوان جنگجو شان را در كنار خود داشت وياز كش يقو يگروه

شدند  يهم دو گروه جدل كننده به زور متوسل م يگاه. افتاد يل كارگز نميشد كه برهان و دل يگرفته م

رد و يـ ب يورش مـ يگر يبه گروه د يگرفت و هر گروه يساها مورد تعرض قرار مين صورت كليو در ا

 ."ان فروگذار نبودنديقربان ختن خون و مثله كردنين راه از ريدر ا
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ت نبـود، بلكـه از آن   يحيت نه تنها بهتر از مسـ يهودياما . ش از اسالم استيت پيحين اوضاع مسيا     

مـردان  . ج بـود يـ م راي، و مسخ كردن مفـاه يانحراف يهود رفتارهايدر ملت  در آن زمان . هم بدتر بود

خواستند و اموال مـردم   يز برميل و ماده به ستما يبرا. بودند يها به دنبال سودجوئ تيدر حكم يمذهب

شـد و مـردم را از آنهـا     يافت ميان يهوديبود كه در  ينها صفاتياكردند همه  يم ييرا با باطل و زورگو

گـذرا بـه    يمـا بـا نگـاه   . ن نجات دهنده نگاه كنندييهود بعنوان آين يگذاشت به د يو نمكرد  يزار ميب

م اوضـاع  يتـوان  يم –هود بوده است يد اغلب منظور از اهل كتاب يشاات قرآن درباره اهل كتاب كه يآ

 .ميابيهود به دست دهبانان را دريف يچه قرار گرفتن ملت ضعيو باز يو رفتار يفكر

ن مجـوس در  يـي د كـه آ يم ديم خواهيم دنبال كنيمذاهب آن زمان را بخواه يچنانچه اوضاع عموم     

درسـت اسـت كـه    . ان دچـار آن بـود  يت در نزد روميحيرد كه مسب يرنج م يان از همان درديرانينزد ا

 يز خـود بـه گروههـا   يـ پرسـتها ن  ن آتشيان بود اما هميرانيا يآشكار در زندگ يا دهيدن آتش پديپرست

پـس از  . شـر داشـتند   يبـرا  يير و خـدا يـ خ يبـرا  ييخود خدا يم شدند و هر كدام برايتقس يمختلف

ف نمـود و آن را  يرا تضع يپرست رخ داد و امت بت يديدش يو عمل يلفظ يزهايعب شدن هم ستشمن

ن يـي آ يمزبـور راه را بـر رو   يگسسـتگ . ختيآن را از هم گسـ  يوستگياشت و پبازد يفه تمدنياز وظ

 .العرب برخاسته بود گشود رهيد كه از جزيجد

بـودا   ياخالق يمار پندهايب يها شهياند": ديگو يم يو بودائ ز در مورد بر همانايجواهر لعل نهرو ن     

د يـ ك مذهب جدي. ن پندها نبودياز ا يمارگونه اثريالت بيگر در پشت تخيرا چنان پوشانده بود كه د

سپس مضـمحل شـد   . ر نمودياز مردم را تسخ ياريبس ين مذهب شكوفا شد و قلبهايد آمده بود، ايپد

 ."ديوم انباشته گردنكه تصورات موهين روند ادامه داشت تا اين آن شد و ايگزيجا يگريو مذهب د

 ل سـخن يبـدل ) بـودا (انـت گرانبهـا و آسـان    يانگـذار د يبن يها آموزش"دهد  يگونه ادامه منيا يو     

ـ پل يدند و عادتهـا يدچار انحطاط گرد يو بودائ يسپس برهمائ... ديها مضمحل گرد يپراكن د در آنهـا  ي

در . "ان آن دو نـاممكن شـد  يـ ز ميـ د كه تميخته گرديآم ييچنان در برهما يين بودايبعدها د. وارد شد

 :ديگو يم) را از دست داد يزيجهان با انحطاط مسلمانان چه چ(سنده كتاب ين مورد نويا

انـت و  ين دوران از نظـر د ياند كه بدتر دهين عقيبر ا –خ هندوستان يتار –خ ين در تاريهمه مولف"     

 .است يالديقرن ششم م يها مهيحدود ن ياخالق و اجتماع زمان

هـوده كـه عمومـا    يز بيك ستيبزرگ و  يك خال فكريشود كه  ين با آنچه گفته شد معلوم ميبنابرا     

د اسـالم  يرد، در زمان طلـوع خورشـ  يپذ يز آن را نميم نيت در تضاد است و منطق سليبا فطرت بشر"
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 يهـا  و اسـتدالل  يفطـر  يهـا  م و با تناسبيريرا در نظر بگ يط زمانين شرايوجود داشت و چنانچه ا

 يهـا از زنـدگ   يو سـردرگم  يگمراهـ  زدودن يد بـرا ين جديين آيكه ا ينيقرآن و اسالم و قوان يفطر

كـه در اعمـاق    –اسـالم   يو عمق يگسترش سطح ياز رازها يم، بر رازيسه كنيانسان آورده بود، مقا

ختن يفـرور  يآن برا ياسيو س يبوجود آورد كه اوضاع اخالق ياندك دگرگون يملتها در فرصتنفوس 

 .م شديواقف خواه –نداشت  ياوضاع فكر يشانياز پر يدست كم

ـ ا. شود يآشكار روبرو م يا دهيكند با پد يم يخ آن دوره را بررسيكه تار يكس      ده، نـه تنهـا   يـ ن پدي

ـ ا يمنفـ  يرگـذار ياست، بلكه تاث ياجتماع يها نهيد در زميمثبت عقا يرگذاريعدم تاث هـا در   دهيـ ن عقي

 .باشد يم يروان ويم مزدك و پيبارز آن در تعالاست كه نشانگر  يو اخالق ياجتماع ينظامها

بشـمار   يان رسـم يـ نكـه بعنـوان اد  يمنـاطق مهـم بـا ا    يدر برخ يپرست ت و آتشيحيت، مسيهودي     

ـ    ياجتماع يرفتند، اما در زندگ يم از محتـوا و   يروح و خـال  يجامعه متمركز نبودند و بـه مراسـمس ب

 .ل شده بودنديه در سطح فرد و جامعه تبدمضمون دگرگون كنند

بود و مردم را بـه   ييو خودنما يگذران وقت يتنها برا يسائيكل يها يين معنا گردهمايبا توجه به ا     

 .خود را آن سركنند يو اخالق ينيد يازهاياز ن يداشت كه قسمت يتوهم وام

زنان در ". ها گفته شده است يهمائنگونه گرديف ايدر توص 329خ جهان، جلد چهارم ص يدر تار     

كردنـد در   يز مـ يـ خـود آو  يخود را به تن كرده و تمام جواهرات خود را رو ين لباسهايكه بهتريحال

شـدند كـه از    يافـت مـ  يهـم   يان دزدانين ميدر ا. دنديخند يگفتند و م ينشستند، م يبلند م يها بالكن

ـ ... ردنـد آو يرا بدست مـ  يخوب يها يزيفرصت استفاده كرده و چ سـا  يصـحن كل . ، مردهـا د ياز جهت

اغلـب هـم   . كردنـد  يبحـث مـ   يكه چشمشان به زنها بود، دربـاره اوضـاع جـار   ينشستند و در حال يم

كه مردم از او  يد هم واعظيشا... كرد يرا متوقف م ينيد يها زدنها موعظه كف يبلند و صدا يها قهقه

 ."شد يمنصرف م يران امه سخنز مردم از اديآم مسخره يآمد با سوتها يخوششان نم

ـ ا همـه دال يل ياز دال يكيمردم بعلت  ياجتماع ياز زندگان –در آن زمان  –ان ياد ييد جدايشا     ل ي

 :ل بوديذ

ـ . نبود يزندگ يبرا يعموم يزير ان در سطح برنامهينكه آن اديا: نسخت       ينهـا يان ديـ م يحال فرق

عت خـود  ياز طب يرويمنسوب به آسمان به پ ينهايرا ديز. موضوعه توسط بشر نبود ينهايا دي يآسمان

 .گر هم ساخته توهمات اسنان بوديان ديبود اما اد يمقطع

وجود داشت، بـا وارد شـدن    ياجتماع يرگذاريتاث يبرا ييتوانا يان مقداريچنانچه در آن اد: دوم     
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 .شد ين رفت و از محتوا تهيز از بيف قدرت آن نيتحر

 يماننـد زنـدگان   يا مترفانـه  ياندركاران آنـان را واداشـت كـه زنـدگ     از دست يبرخ يازمند: سوم     

وارده به امت را  يها ها دور شوند و رنجها و ستم توده ين و فرماندهان را داشته باشند، از زندگيسالط

خـود از جامعـه   موهـوم   يهـا  يباف خشك و فلسفه يها شهيل انديگر هم به دليد يبرخ. احساس نكنند

 يزه كنند و در تمام عمر خـدا يشتن را پاكيخونكه يا يكردند برا يگرفته و آنطور كه خود ادعا م كناره

 .شدند يكردند و از جامعه و مشكالت آن دور م يك اعتكاف ميتار يند در غارهايخود را پرستش نما

ب ملتهـا  چـذ  يبـرا  ينـ يد يدسـتگاهها  ييتوانا يرو يبزرگ ير منفيتاث يريگ ده انزوا و گوشهيپد     

ـ بـا عق  ييارؤيـ رو يبـرا  يبزرگـ  يروهايج كردن نين آن را در بسيهم چن. خود داشت يبسو  يهـا  دهي

 .ساخت يناتوان م ييها ن تهاجميا مقاومت در برابر چنيمخالف 

د يـ ن باعـث پد يـ جامعه داشـت و ا  يدادهايان از روياد ييدر جدا ير بزرگين امور تاثيهمه ا يآر     

كـه   يا دهيـ و عق يك منجيد آمدن يبه جهان ام ياز جهت. شده بود يو اخالق يك خالء اجتماعيآمدن 

ع اسـالم و  ين مساله كامالً روشـنگر علـت گسـترش سـر    يا. د، داده بوديرهان يختن ميآنان را از فرو ر

گـر  يكه د يبطور. افته بوديجوامع آن زمان  يموجود و فرهنگها ياست كه در نفوس و تمدنها يعمق

ـ  يهـا  شـه ير يداد، بـه آسـان   يخود را بر جامعـه از دسـت مـ    ياسيسلطه س اگر اسالم يحت ن يآن از ب

 .رفت ينم

جوامـع   يو اخالقـ  يو اجتماع ينيا ما اوضاع ديا: ن استيم ايكن ينجا مطرح ميكه ما در ا يپرسش     

ـ ا سه كردهيش از ظهور اسالم را با اوضاع امروز مسلمانها مقايپ رد، يـ بگم امـر صـورت   يـ م؟ چنانچـه ا ي

م دانسـت  يز خـواه يـ م بر ما روشن خواهد شد و نيا كه به آن دچار شده يزيفرور يها از جنبه يرايبس

 .عوامل انحطاط بدور است يكه روح اسالم از تمام

از  ياز منـاطق اسـالم   ياريبر ما روشن خواهد كـرد كـخ بسـ    –هر چند گذرا  – يا سهين مقايچن     

ان آن معتقـدات و  يـ است كـه م  ين در حاليبرند و ا يرنج م يدتريد هم از خالء شديهمان خال و شا

 .وجود دارد ياديار زيكند، فاصله بس يم يمختلف رهبر يها نهياسالم كه جوامع را در زم

ر اوضاع جهان قبل از ظهور اسالم، تنها مانده است كه بـه اوضـاع   يكامل ساختن تصو ياكنون برا     

م تـا  يانـداز يب يآن درآن زمـان نگـاه   يروهـا يم نيتقس يونگاده شدن، و چگيپ ياست، چگونگيس يكل

 .داشته است يعرب ين اسالم در قلب صحراييدر برابر جوشش آ يداريپا يبرا يم كه چه قدرتيابيدر

كشـور روم، و  : انـد  ن قـرار بـوده  يآنها حساب باز كرد از ا يتوان برا ينه مين زميكه در ا ييروهاين     
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هـا، تركهـا،    و شـرق ماننـد مغـول، ژاپـن     ييايملل آسـ . توابع آن مانند مصرو  ييگر اروپايد يكشورها

ل يـ روها بـه دل ين نياما تمام ا. آمد يبحساب م يران كه در آن زمان قدرتيها و كشور ا يها و هند ينيچ

شه قـدرت در سـر رهبـران و    ياركان آن و رخنه كردن اند يختگيز بر سر قدرت و گسيباال گرفتن ست

 ياسـ يك نظـام س ين علل، عدم وجود يو چنان بر ا. گذراند ين لحظات عمر خود را ميقشون آن، واپس

 .م كرديآن زمان جهان را درك خواه ياسيم، حجم بزرگ خالء سيالعرب را اضافه كن رهيدر جز

اوضـاع كشـور    يدر اواخر قرن ششـم بـد  ": ديگو يان اوضاع كشور روم مينگار در ب خيبون تاريج     

ه يدر سا يملل جهان زمانبود كه  يآن كشور همانند نخلستان بزرگ. دين نقطه خود رسيرت نييروم به پا

 ."شد يآن افزوده م يمانده بود كه بر پژمردگ يا دهيگر از آن تنها تنه خشكينشستند اما د يآن م

 336در صـفحه   "تمـدن اعـراب  "نگـار در كتـاب خـود بنـام      خيگوستاولوبون خاروشناس و تـار      

ن به انحطـاط كشـانده   يين آيدند، اما باايت گروئيحين مسييها هر چند كه با زور به آ يمصر" :ديگو يم

ان را به ياستبداد حكام، مصر": دهد ين ادامه ميچن يو. "آنان را نجات داد يشدند و تنها فتوحات عرب

بودنـد كـه از    يساعتدند و تنها در انتظار يورز ينه ميار كيخود بس يرنج آورده بود، آنها به اربابان روم

 ."ه رها شونديستمگر قسطنطن يچنگال سزارها

در آن زمـان در  ": سـد ينو يد مـ يـ خواهد از ملل شمال اروپا سخن بگو يكه م يز وقتيلز نيو. ج.هـ     

اروپـا از قـرن   ": ديـ گو يز ميفولت نيرابرت بر. "وجود نداشت يالتيا يكپارچگينظام و  يعرب ياروپا

افـت و  ي يش مـ ين شب هم چنان افـزا يا يكيو تار ياهيس. برد ياه بسر ميس يشبپنجم تا قرن دهم در 

ك جسـد،  يـ همانند  رايز. دتر و هولناكتر بوديباستان شد يها دوره يگريآن دوره از وحش يگريوحش

. ن تمدن مضـمحل شـده و بـه زوال محكـوم شـده بـود      يا ينمودها. ن تمدن بزرگ متعفن شده بوديا

ـ تاليده بود عبارت بودند از ايدر گذشته آن شكوفا شده و به اوج رستمدن ن يكه ا يبزرگ يكشورها ا ي

 ."و هرج و مرج شدند يرانيو يو فرانسه كه قربان

ج بـود  يشتر آنها رايكه در ب ياسيو س يپرست نگاران سخن از فساد بت خياما در مورد ملل شرق تار     

 .دهند يسر م

مروج "در كتاب خود  يگارن نداشت مسعودياز د يدست كم زيان نيرانيا ياسياوضاع س ياز طرف     

د، يـ گو يشـان سـخن مـ    ز آنها و بر سر كار آمدن كوتاه مـدت پادشـاهان  ياز اوضاع تاسف انگ "الذهب

. داشـته اسـت   ير بسـزائ يدر كشـور تـاث   ياسـ يكـردن اوضـاع س   ين مساله در بحرانيست كه اين يشك

ز بوده و همه كارهـا را در دسـت داشـته    يهمه چ يمعنا م كه پادشاه در آن زمان بهيبخصوص اگر بدان
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. ديكرد و بقتل رسـ  يسه ماه پادشاه "بن قباد يكسر"ار ترور شد ينكه شهريمثال پس از ا يبرا. است

ـ ف"م حكومت كرد بعـد از او  يكسال و نيبه مدت  يسپس پوران دختر كسر بـه مـدت دو مـاه     "رفي

فرهـاد  "پـس از او  . كسـال و چهـار مـاه مانـد    يمـد و  بر سر كار آ "دختيآزرم"سپس . كرد يپادشاه

دسـت آخـر هـم    . پادشـاه شـد   –ز گفته شده اسـت  يچند ماه ن –كماه يش نبود يپ يكه كودك "خسرو

در آن زمان بـود كـه   . اختالف نظر وجود دارد يو يد كه در مدت زمامداريرس يبه پادشاه "زدگردي"

كو و شـگفت آن  ين يها ينجات داد و توانائ يا از گمراهاسالم درآمد و اسالم آنها ر ير لوايران به زيا

 .انديرا نما

. ك بـود يـ جهان در قرن ششـم تار ": ديگو ينگونه سخن مين جول البوم است كه بدينكه ايگر ايد     

آنهـا از  . ك وارد شـده بودنـد  يـ س كاتولين بـا كلـوو  يخـون  يا و جنوب فرانسه ملت در جنگيدر اسپان

روز شدند با سپاه امپراطور وارد جنگ شـدند،  يكه پ يو هنگام كمك خواستند رومان امپراطور يگوستان

هـا   يها و ساكسون يسيان انگليانگلستان، مدر . ختن خون بودنديس سرگرم ريدر فرانسه فرزندان كلوو

ز هماننـد روم در  يـ ونـان ن ي. بر سر كار بود يفيدر روم دولت ضع. د برقرار بوديانه و شديوحش يزيست

ون يروحـان . بـرد  يز هولناك بسر مـ يهندوستان در ست. ن منوال بوديز اوضاع بديا نيدر آس. ه بودمحاصر

 يهولناك يافتادگ در ژاپن عقب. گران بودنديطره بر ديشه سيدر اند يو همگ. دنديجنگ يان ميه نظاميعل

 ".ديكش يقا را بكام ميران و آفريبود و آتش جنگ ا

ن حـق را  يـ ن اوضاع ايا با ايآ. برد يبسر م ين اوضاعيدر چن ياخالق و يني، دياسيجهان از نظر س     

دن گرفت و جهـان را بـا   يكه از مكه درخش ينور. مياق جهان به نور را تصور كنيم كه حجم اشتيندار

 .كند، وضع نمود يكه همه مشكالت بشر را حل م ين فطريمحبت و بخشش انباشته كرد و قوان

 

 :ماسال يهايتوانائ: عامل دوم
و  يذاتـ  يهـا  يعـت اسـالم و توانـائ   يد در نظـر گرفـت، همـان طب   يكه با يا ن عامل عمدهياما دوم     

 يازهـا ياست و همـواره ن  ين واقعيك ديعت خود يچرا كه اسالم به طب. آن است يعموم يها يژگيو

ن ايـ ح بـه جر يشناسـد و در راه صـح   يت مـ يآورد، آن را بـه رسـم   يو ثابت انسان را در نظرمـ  يواقع

كمـال و   يكنـد آن را بسـو   يمـ  ير او سـع يو متغ يواقع يازهايهم با پرداختن به ن ياز جهت. اندازد يم

ر يدارد و تـاث  يدارد كه هر كدام اصـول  يات كلي، اسالم خصوصيژگين ويبا توجه به ا. باال ببرد يبرتر

 .گذارد يانسان م يزندگ يدر بنا ييبسزا
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ن يم مهمتـر يكنـ  يمـ  يست، اما سعين ياسالم يواقع ينمادها يامتم ييبازگو يبرا ينجا مجاليدر ا     

شـه  يرش اسـالم و ر يپـذ  يبـرا  يجهان يا د آوردن وجههيم، سپس نقش آن را در پديآن را بازگو نمائ

 .ميدار يان ميدر نفوس ب يدوان

 :مير را نام ببرياسالم مسائل ز يواقع يم از نهادهايتوان يما م     

بشـمار آورده و هـر    يگرامـ  يو موجود ياسالم كه انسان را محور زندگ يقو اخال يصفت انسان     

سپس اسالم خـود را بـا   . ار او قرار داده استياستفاده در اخت ين وجود دارد برايآنچه در آسمان و زم

دارد هماهنگ ساخته اق به تكامل وجود يش عدل و نكوهش ستم و اشتياز ستا يآنچه در فطرت انسان

 يقـ يجنگد و راه تكامل حق يبا ستمگران م. ظلم دعوت كرده است ير و نفيفراگ يتماعو به عدالت اج

 .انسان گشوده است يرو شيها را پ نهيدر همه زم

از اسـارت طاغوتهـا، و نجـات دهنـده از آن      يين، اسالم در تصور ملتها بعنوان رسـاله رهـا  يبنابرا     

 يفطـر  يكرده و شـرافت و اخـالق و آرمانهـا    رانيرا و يت انسانياست كه موجود ياجتماع ينظامها

 .كند يمال ميرا پا يو

رد، موضع او يگ يت انسان را دربرميچه موجود. آنست يريگر اسالم فراگيد يات واقعياز خصوص     

دن به هـدف  يرس ياند و راه را براينما يكند و سپس هدف را به او م يان ميرا در برابر جهان با منطق ب

انسـان بـا    يو وجدان بشر يت فطريرا با آنچه كه واقع ين اسالم هر كمبودين ايابرابن. كند يروشن م

 .كند يآن موافق است جبران م

دوار سـاختن  يـ كه در راه تحقق موازنه مطلوب در وجود انسان، ام يت اسالم رسالتين واقعيطبق ا     

ه يبا پرورش روح ياجتماعو منافع  يان منافع فرديم يميدن به هدف، حل اختالف قديدر راه رس يو

در جهـت منـافع    يثـار يوجود دارد و هر گونـه ا  يگريجهان دنكه يج اعتقاد به ايثار در افراد، و ترويا

 .كند يشود، كوشش م يع نميعموم ضا

وه يغ خود شـ ين در تبليچن اسالم هم. است يدر قانون گذار يريپذ گر اسالم، انعطافيد ييگرا واقع     

غ نخسـت  ين تبليدر ا. ج و مرحله به مرحله سود جسته استيوه تدرين از شييآ نرمش و در دعوت به

رامـون آن، بعـد بـه    يسپس به مكه و پ. هشدار داده شدفه يانه از افراد دعوت شد، بعد به طايبطور مخف

مختلـف سـود    يهـا  وهيخود از ش يشروياسالم در برداشتن موانع پ. اعراب و دست آخر به همه مردم

نرمش اسـالم اسـت كـه از     يها ج انجام گرفته است نشانهين مراحل كه به تدريه همه اك. جسته است

 .رساند يرا م ياسالم ييگرا واقع يطرف
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 :مير خالصه كنيرا در چند نكته ز يانتشار دعوت اسالم در ييگرا ن واقعير ايم تاثيتوان يما م     

و در  . آورد يبه نجات بوجود م يدواريد كه در نفوس مردم امين جدييرش آسان آيدر پذ: نخست     

 يمنطقـ  يهـا  خـود برهـان   ياثبـات ادعـا   يانسجام تمام داشـت، بـرا   يت فطريهمان حال كه با واقع

 .آورد يم يآشكار

 يها وهيهمه ش ين حاالت و نفين راهها و انتخاب بهترينش بهترين رسالت گزيا يها وهياز ش: دوم     

 .كرد يش ميگشا يبعد يريگ و موضع يبعد يگامها يرت تمام رويسپس با بص. بودرفعال يم و غيعق

تواند همه شـئون  يورود به نفوس و ساختن دوباره آنها دارد و م يبرا ياسالم امكانات بزرگ: سوم     

پـس از بـاال گـرفتن     يكنـد و حتـ   ين محكـم مـ  يـي ن امر رابطه ملل را بـا آ يا. را دگرگون كند يزندگ

 .دهد ير خود را از دست نميتاثده ين عقيا ياسيس يفشارها

ن راه يـ كند كـه در ا  يق ميدهد و آنها را تشو يم يگريد و آفاق ديروان خود ابعاد جديبه پ: چهارم     

 .ثار كننديجان و توان ا ين با تماميين آيا

ملـل   يرش آن از سـو يع اسالم و پذيانگر علت گسترش سريها كه ب يژگين ويگر از ايد ياريو بس    

نهـا بدسـت خـود    آد يـ گو يد مـ يس زبان از رسالت جدرسابقه ملت فا يخ درباره استقبال بيتار. است

 ين از چگـونگ يخ هم چنيتار. اسالم گشودند يش رويو راه را پ ن بردنديان را از بيستمگران و طاغوت

نهـا  دن در وجـود آ يـ شـه دوان يآنها و ر يزندگ يها جنبه يتمام ينفوذ اسالم به اعماق ملتها و دگرگون

رو در دل يـ ن منبـع ن يكفر و استعمار بزرگتـر  يها رغم همه نقشه ينكه هنوز هم عليو ا. ديگو يسخن م

ن ادعا اظهارات ژنـرال دوگـل   يل اين دليبهتر. ديآ يوضع شده بشمار م يه همه نظامهايروان خود عليپ

رسـتاد  ف يشـ يكش يكند در پ يخواست خودكش يكه م يو. است يفرانسو يروهايدر زمان شكست ن

ـ  ياكنـون اروپـا  ": او گفت. ان دارديرا ب يزه خودكشيكه در برابر او اعتراف كند و انگ در برابـر   يغرب

 يو تمـدن  ينـ يكا بـرادر د يآمر. ت استيحيختن مطلق تمدن مسيفرور يد و معنايآ يها  از پا درم يناز

ان يـ تمـدن مـا بـه پا    ن،يرغم ا ياما  عل. ماست و در حد توان كوشش خواهد كرد كه ما را نجات دهد

امـا فكـر   . مينام يقطر زرد م يوجود دارد كه ما آن را گاه يك ملت قوين يدر كشور چ. ديخواهد رس

ـ . رسـند  يتمدن مسح ما نم يرا آنها به پاين تمدن ما شود زيگزيم كه تمدن آنها بتواند جايكن ينم كن يل

ـ ا. امتـداد دارد  يكراچـ  ن خطر است كه از طنجه تايدارد ا يآنچه كه مرا به واهمه وا م ن خـط همـان   ي

  ".دارد كه  وارث ما باشد  يستگياست و شا يفرهنگ و تمدن ياسالم است كه دارا

در بدسـت آمـدن    ياسالم را عامل مهم يذات يها يم كه توانائيده ين حق را بخود مين سخن ما ايبا ا
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 .ميبنام  -قير و عميبا آن شكل فراگ -يروزيآن پ

 

 مانهيحك يرهبر: عامل سوم
ـ توان انكار كرد ا يآنچه را كه نم) ص(امبر اكرميمانه پيحك يبه هنگام بحث درباره رهبر      ن اسـت  ي

رد، در مقابـل آن مقـام واال و   يـ گ يم قـرار مـ  يت عظـ ين شخصـ يـ در برابـر ا  يكه پژوهشگريكه هنگام

ت يخصـ ن وجـه ش يقرآن بـه بهتـر  . كند يو ضعف مفرط م ياحساس كوچك يمتعال ياخالق يارزشها

خ يدن قرآن باالتر است؟ تـار يز از عظمت بخشيو چه چ. ده استيبخش يمذكور را عظمت و بزرگوار

بـزرگ و   يخ نگـاران او را بـه عنـوان انقالبگـر    يتـار . آورد يت فرود ميم بر آستان آن شخصيسر تعظ

 يبسـو  ن گـام كمـال بـرد و جامعـه را    يآخر يكه انسانها را به سو يانقالبگر. اند س كردهيصادق تند

از  ييها نجا ما تنها به گوشهيدر ا. رهنمون شد يم كامل به ذات خداونديو تسل يعدل، برادر يبرقرار

ست كـه هـر   يت نگرين شخصيبه ا يتوان از ابعاد مختلف يرا ميز. ميكن يت اشاره مين شخصيعظمت ا

قـرار گـرفتن    بـر دشـمنان، و   يروزيـ پ يشبرد رسالت اسالم به سـو يدر پ ين ابعاد نقش مهميك از اي

 : ت رسول عبارتند ازيشخص يها ن ابعاد جنبهين ايمهمتر. م آن در نهاد انسانها دارديتعال

 يكـه مناسـب حـال رهبـر     يبعـالوه صـفات اختصاصـ    يو ادار ي، اجتمـاع ي، اخالقيدتيبعد عق     

م يكن يمات بحث ين خصوصيك از اينجا به اختصار در مورد هر يما در ا. امت استيت تا روز قيانسان

 .ميگذار يل را به دقت خود واميو تفص

م خـود را  يقرار دهـ  يرا مورد بررس) ص(حضرت رسول يدتيعق يم آن بخش از زندگياگر بخواه     

 يآوردهـا  ت و همگام شدن با رهيكامل به واقع يخته با عمل، و آگاهيمان آمياز ا يدر برابر نمونه بارز

. ميابيـ  يآن را در خود نم ياز عمق و گستردگ يا رداختن به گوشهپ يكه توانائ يم به شكلينيب يمان ميا

عمـل عبـادت آگاهانـه و ذوب     -يفروتن -ديمان به توحيا: ماالمال از) ص(حضرت رسول يرا زندگيز

ش از بعثـت از جامعـه منحـرف زمـان خـود كنـاره       ياو در زمان پ. شدن در اعتقاد و هدف بوده است

نمود، روان خود  يخود مناجات م يبا خدا. كرد يمان اشباع مياز ا گرفت و در خلوت، نهاد خود را يم

او پس از بعثت تمام توان خود را در راه گسترش رسـالت  . برد يكمال م يكرد آن را به سو يرا پاك م

كه  يا شاق انجام گرفت، به گونه يب نفس و توام با نماز و عبادتهايبكار برد كه همراه با تهذ يآسمان

از نـوه  ))1(يك القرآن لتشقيطه ما انزلنا عل.(فرسا بكاهد ن كار سخت و طاقتيخواست از اقرآن از او 

ـ از تـرس خـدا گر  (ف نموده اسـت ين توصيت شده كه رسول خدا را چنيروا) ع(ين بن علياو حس ه ي
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در ) مرتكب شده باشد ينكه گناهيشد بدون ا يم يش بر سجاده نماز جاريكه اشكها يكرد به شكل يم

را مشاهده كرد كه بهنگـام  ) ص(از صحابه نقل شده است كه او حضرت رسول يكياز  يگريت ديروا

در وصـف حضـرت   )  ع( يعلـ . شـد  يده مـ يگ شنيجوشش د يه به صدايشب ياش صدائ نهينماز از س

كرد گرچه خداونـد او را بـه بهشـت     ينماز را فراوان برپا م) ص(حضرت رسول: ديفرما يم) ص(رسول

 .)هايو امر اهلك بالصالة و اصطبر عل(خداوند فرموده استبشارت داده بود كه 

ز از يـ ن يگـر يدر سـخن د . )2(نمـود  يكرد و خود بر آن صـبر مـ   ياو اهل خود را به نماز دعوت م     

ابوذر خداوند متعال چشم مرا به نماز روشن  يا.... آمده است  يحضرت رسول خطاب به ابوذر غفار

ن تفاوت كه گرسـنه  يا تشنه به آب، با ايل گرسنه به غذا يمانند تما .م محبوب كرديساخت و آن را برا

ر يراب گردد، امـا مـن از نمـاز خوانـدن سـ     يگردد و تشنه چون آب بنوشد س ير ميچون غذا بخورد س

 .)3(شوم ينم

شـد، بـر نمـازش افـزوده      يش دگرگون مـ يمايد رنگ سيرس يچون ماه رمضان سرم يرسول گرام     

ت كرده يابن مسعود روا. شد يآن حضرت به شدت با قرآن همدم م. آورد يدعا م يشد و رو به سو يم

ا رسـول اهللا قـرآن بـر شـما     يـ من بخوان گفـتم   يقرآن را برا: است كه حضرت رسول به من فرمودند

آنگـاه سـوره   . گران بشـنوم يخواهم آن را از زبان د يرسول فرمود م. ديخوانده شد و بر شما نازل گرد

 "دايهؤالء شه يد و جئنا بك عليف اذا جئنا من كل امه بشهيفك": دميه رسين آيندم تا به انساء را خوا

 )4(.ستم چشمانش پر از اشك بوديدرنگ كن و چون به او نگر يحضرت فرمود اندك

ر يـ من در تعجـبم چگونـه بـه هنگـام خوانـدن قـرآن پ      ":ت شده كه فرموديز از آن حضرت رواين     

     "شوم ينم

ـ از ا ييهـا  نمونـه  يروادآيـ م، اما در واقـع  يا د كه از موضوع خارج شدهير كند فكيشا زان يـ ل ميـ ن قبي

نكه تا چه حـد نسـبت بـه    يدهد و ا يشه رسالت نشان ميرا با اند )ص(ر حضرت رسولينظ يب يوابستگ

 .و اخالص داشت يان اعالم كرده بود آگاهيآنچه كه به جهان

ونـد  يت پيمقدس موجب تقو ينماز، روزه و حج به عنوان اعمالل ياز قب ياسالم يشك عبادتها يب     

د كـه در احسـاس، عقـل،    يـ دا كنيرا پ يحال اگر كس. گردد يم يده و رسالت خود در زندگيعابد باعق

 .تر خواهد بود وند مستحكمين پيموحد باشد، طبعاً ا يزندگ يها نهيشه و تمام زمياند

از  ياريو بسـ . باشـد  يخ مـ ينده حـوادث بـزرگ در تـار   ل است كه سازيو اص يمكتب ين فرديچن     

ن بـاور  يـ م بـر ا يكنـ  يد مـ يـ رسول تاك يدتيعق ين جنبه از زندگياگر بر ا. سازد يجوامع را دگرگون م
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بـزرگ را   يهـا يروزيكـه پ  ياست كه بر اساس آن ابعاد انسـان  يمحكم ين خود سنگ بنايم كه ايهست

 . گردد يسازد ساخته م يهموار م

را  يبلكه هر دو مضمون واحـد . شود يبنا م يبر جنبه اعتقاد ياديز تا حد زيآن ن يجنبه اخالقاما      

بـزرگ و سـعه صـدر     يانسان يق و مستمر در عمل در راه هدفهايدهند، كه در اخالص عم يل ميتشك

و سـرانجام  . شـود  يم يكامل به خدا متجل يرد در توكل و وابستگيگ يكه مشكالت مختلف را در بر م

ـ ا. ره شـود يكه بر سر راه رسالت بود چ يد كه بر تمام موانعيوجب گردم ن مواضـع در برابـر منطـق    ي

ـ بـا ا  ياجمـال  ييكند به منظور آشـنا  يز جلوه ميم ناچيمان و خلق عظيا حضـرت   ين جنبـه از زنـدگ  ي

و انـك  ": ديـ فرما يم آنگاه كه آن حضرت را مخاطب قـرار داده و مـ  يآور يم يبه قرآن رو) ص(رسول

 .")2(ظ القلب ال نفضوا من حولكيو لو كنت فظا غل: ايو  )1(م يخلق عظ يللع

گران اوج اخالق يبود كه چه در رابطه با خود و چه در رابطه با د يانسان) ص(حضت رسول  يآر     

كننـد   يرت آن حضرت را بازگو مـ ياز س ييها گوشه) ع( ين عليرالمومنيام. را داشت يده و متعاليپسند

نه فحـش  . ر بودير و انعطاف پذيگ بشاش داشت آسان يا وسته چهرهيحضرت رسول پ: نديافرم يم يو

از آنچـه كـه   . داد يش قـرار مـ  ياده از حد مورد ستايرا ز يگرفت و نه كس يخرده م يداد ، نه بركس يم

و  يرو ادهيـ ز -ياكارير. كرد يز ميز پرهيازسه چ. كرد يد نميرا ناام يكس. گرداند يم يخواست رو ينم

گفـت كـه از آن    ينداشت  و به آنان هم مـ  يز مردم كاريبه سه چ .شود يكه به او مربوط نم يزيآن چ

 .كرد ين نميگران هم توهيزد و به ناموس د يرا طعنه نم يكس. كرد يرا مالمت نم يكس: كنند يدور

ـ     يو چون سخن مـ . در آن باشد يگفت مگر آنكه صالح يسخن نم      ه گفـت شـنوندگان خـود را ب

شد آنان سـخن   يآنگاه كه ساكت م. ستاده استيسر آنان ا يبر باال يا ا پرندهيگو. كرد يسكوت وادار م

ماندنـد   يگفـت آنـان سـاكت مـ     يكه او سخن ميتازمان.كردند يدر نزد او بحث و مجادله نم. گرفتند يم

ز يـ د آنـان ن كـر  يدند چون تعجب مـ يخند يد آنان ميخند يچون او م. ن آنان بوديسخن او سخن نخست

 .شدند يمتعجب م

از  يباشد حضرت رسول بردبار ياگر منطق و مساله با درشت يحت. كرد يرفتار م يگانه به نرميبا ب     

 .شد ين امر جلب مياران نسبت به ايكه توجه  يداد به شكل يخود نشان م

ن و آن يـ و به ا. ردك يم مين اصحاب خود تقسيآن حضرت نگاه خود را ب: ديفرما يم) ع(امام صادق    

. كـرد  ين اصحاب خود دراز نمـ يخود را در ب يهرگز پاها) ص(حضرت رسول. كرد ينگاه م يساوبه ت

و اگـر  . ديكش يدند او دست خود را نميكش يكه آنا دست خود را نميهنگام دست دادن با مردان تا زمان
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 .)1(ديكش يدست رسول خم شوند آن را م يخواستند به سو يم

دعـوت  . خـورد  ين غذا مينشست و بر زم ين يحضرت رسول بر زم: ن عباس نقل شده استاز اب     

 )2(.رفتيپذ ين ميخوردن نان جو يها را برا كرد اما دعوت برده يبه خوردن بره را رد م

پسـت و   يكنم غذا خوردن در جاها يز را تا دم مرگ رها نميفرمود پنج چ يم) ص(حضرت رسول     

دن يدن بزماده با دست خود، پوشـ يبدون سفره، سوار شدن بر االغ بدون جل، دوش يعنيهمراه بردگان 

كـه   يشـمار يهـا و شـواهد ب   گر نمونـه يو د .)3(پشم، سالم كردن بر نوجوانان تا پس از من سنت شود

 .ساخت يتوانمند حضرت رسول را روشن م يت واال و رهبريمختلف شخص يها جنبه

 يباشـكوه را مـورد بررسـ    يهايروزيت رهبر در ساختن پيرا از خاص ن جنبهينجا نقش ايد در ايبا     

ق يـ مسلمانان و خواب عم يكه از تنبل يد از ذهن خود انحرافات و شوائبيش از آن بايم، اما پيقرار ده

 .ميآرام حادث شده است بزدائ ين انقالبييآنان در طول قرون گذشته بر دامان آ

ـ ييچ آيثبت است كه باالتر از آن هـ م يها ن اسالم مملو از جنبهييآ      اخـالص در  . وجـود نـدارد   ين

خود را وقـف   يد زندگرده به كار ببيگردد كه انسان تمام وجود خود را در خدمت عق ياعتقاد سبب م

 .هدف خود سازد

از هـدررفتن آنهـا    يريو جلوگ يانقالب يدردناك باعث جمع شدن قدرتها يها صبركردن بر واقعه     

 .گردد يرج مدر انتظار ف

، تالش مستمر در راه آن را باعـث  يروزينان به پيبازشدن افق و علو نفس، اطم يعنيتوكل بر خدا      

جـه از  يكنـد و در نت  ين انسـانها درك مـ  يگاه خود را در خلقت و در بينكه انسان جايگردد تواضع ا يم

دا يـ پ يو انسـان  يقلبـ  يونـد يه پر افـراد جامعـ  يبلكه با سا. كند يتجاوز نم يانسان يواقع يچهارچوبها

گر مگر در تقوا وجـود نخواهـد   يبر انسان د يز انسانيو تما يجوئ يبرتر يبرا ييكند، كه در آن جا يم

ادن جامعـه وجـود   يـ و بها دادن بـه افـراد ز   يد بر منافع شخصيبر تاك ين در آن اصراريهمچن. داشت

اسـت كـه در    ين انقـالب اسـالم  يـي آ. شـد با ين روال مـ يـ ز بـر ا ياسالم ن يگر صفات اخالقيد. ندارد

واال را در رهبر فراهم ساخت و امـت را   يكه بعد انسان يا گشت، مساله يت رسول اعظم متجليشخص

كـرد، و   يمـ  يريگيرا پ يامت هرگونه تحرك و سكون رهبر. وابسته نمود يق به رهبريعم يا به گونه

و از  يخـود حاضـر بـه فـداكار     يقـق هـدفها  ت در راه تحيدر نها. نمود ياو را اطاعت م يها خواسته

 يمحـروم مـردم، محبـت و دوسـت     ين توده هـا ن است كه در آيين همان آيا. گشت يم يخودگذشتگ

و . كنـد  يم يامت دلسوز يان آنان است تنها اوست كه براياز م يكه رهبر كنند يرا احساس م يرهبر
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د بـر اوضـاع مسـلط شـود، و رونـد      برد تا توده محروم و مستضعف خـو  يتمام تالش خود را بكار م

 .ت كنديكمال مطلوب هدا يخ را به سويحركت تار

حضرت رسـول اشـاره    يبه امور را در زندگ يدگيو رس ياز اقدامات ادار يينجا به گوشه هايدر ا     

خ يتـار . آن حضرت است ياز سو يو نظارت بر روابط اجتماع ياسيو س يمسائل نظام يعني. ميكن يم

و  ينظـام  يه هايقرار دادند در مقابل اعمال و نظر يحضرت رسول را مورد بررس يزندگكه  يسانينو

رسـالت  ) ص(حضـرت . شد شگفت زده شده بودنـد  يم ياري يتعاليبار يآن حضرت كه از سو يادار

نـان از  يو پـس از اطم . آغـاز كـرد   يه و در سه سال اول بعثت بـه شـكل پنهـان   يخود را در مراحل اول

اما گـام بـه گـام و    . ساخت يمان راسخ مملو بودند رسالت خود را علنيكه از ا يفرادخانواده خود و ا

ت يـ ره و در نهايـ نكه به اعراب جزيمكه و اطراف آن تا ا يان اهاليره خود سپس به مين عشيابتدا در ب

ت افراد و جامعـه كـه پـس از    يساختن شخص يدر مراحل آخر به سو. ساخت يان علنيجهان يبه سو

 .آورد يد رويحضرت آشكارتر گرد مهاجرت آن

ن يكه در ب يمان برادريله عقد پيو بوس يوند اجتماعيباشكوه در جهت پ يپس از اقدامات اجتماع     

ن راسـتا مشـكالت   يـ در ا. مطلوب را فراهم ساخت ياجتماع ين بوجود آمد همبستگيانصار و مهاجر

 يبـرا  يگاهيساختن مساجد بعنوان پا. حل شد يمان اخوت تاحديز با پياز مهاجرت ن يناش ياجتماع

را بوجـود   ياز تفاهم مكتب ينده روشن در جويآ يطرحها يگردآمدن مومنان و درك رسالت، و بررس

 .آورد

بـزرگ   يهستند كه در جهت تحقـق هـدفها   يروئيل اخوت، خالفت، توكل همه نياز قب يميمفاه     

 .اند بكار برده شده

ت رسول يدر شخص ياز قدرت سازمانده يزيناچ يهرچند گوشه هان جا يسته است كه در ايشا     

 يشـتر بـر جنبـه هـا    يالعـاده كـه ب   شان به مسائل مختلف و در حاالت فـوق يا يدگيت رسيفياكرم و ك

آن حضرت بـر اسـاس اسـتفاده از    . ميداشته باش يكردند اشاره ا يد ميز تاكيش از همه چيب يدئولوژيا

كـه رسـالت    يگذر از مشكالت بزرگـ  يداد برا يل مياعتقاد را تشكه آن يعواطف زنده كه اساس و پا

كـه بـه    يبرخورد آن حضرت با ضـعف  يمثال چگونگ يكردند برا يشد استناد م يمقدس با آن روبرو م

دار گشـت شـاهد   يـ ن پدياز مسـلم  يمكـه در برخـ   يع غنائم و دادن سهم بزرگتر به اهـال يهنگام توز

شـتازان اسـالم بودنـد و در جنـگ بـا كفـار در كنـار آن        يتدا به عنوان پنه از ابيمد يرا اهاليم زيآور يم

بـود، كـه هـدف آن     يو اجتمـاع  ياسـ يس يهـا  زهيانگ ياقدام آن حضرت دارا. ستاده بودنديحضرت ا
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 يبـا عـزت اسـالم    يبا زندگ يانحصارطلبانه جاهل يزندگ يك ساختن دلها و نشان دادن تفاوتهاينزد

مسـاله  . ل نشـان داد يشتر به قوم خود تمايع ساختند كه آن حضرت بيصار شان انين در بياما منافق. بود

افـت و  يعات گسـترش  يان مسلمانان انصار بوجود آورد، سپس شايدر م يك نوع ضعف روحيكه  يا

كه حضـرت رسـول درصـدد     يا در جامعه يخت و حالت خطرناكياز مسلمانان را برانگ ياريخشم بس

 .جهان را داشت بوجودآورد يبرا يمهم ساختن آن و بعهده گرفتن رسالت

ان او و آنـان آغـاز   يـ م يآنان را بدور خود جمع كرد و گفـت و شـنود  ) ص(سپس حضرت رسول     

ز در درون يزيا چيآ. گروه انصار از آنچه كه گفته شد باخبرشدم يا: فرمود) ص(حضرت رسول. ديگرد

د كه خداوند شـما را  يت كرد؟ در فقر نبوديد كه خداوند شما را هداينبود يا در گمراهيد؟ آيخود دار

شـما الفـت بوجـود آورد؟ انصـار در      يان قلبهايد كه خداوند ميگر نبوديا دشمن همديساخت؟ آ يغن

گروه انصـار   يفرمود ا) ص(حضرت. ترند تر و بافضل كه خداوند و رسول او امن.....  يپاسخ گفتند آر

م؟ منت و فضل از آن خدا و رسـول  يبگوئ ي چه پاسخاهللا رسول يا: د؟ انصار گفتنديده يپاسخ مرا نم

در : د و گفته شما هم درسـت بـود كـه   يگفت يد ميخواست يبه خدا قسم اگر م: گفتند) ص(رسول. اوست

شكسـت  . ميق كرديكردند و ما شما را تصد يب ميت را تكذيها كه گفته يما نهاد يبه سو يرو يحال

 .ميكه كمكت كرد يندار بود. ميكه پناهت داد ينده شده بودرا. ميت شتافتياريكه ما به  يخورده بود

ا را بهانه يدن ياما دوست  از مردم اسالم آورده يا كه عدهيگروه انصار در حال يا: افزود) ص(حضرت     

كـه مـردم بـا گـاو و     د يـ خواه  يا نمـ يگروه انصار آ يا. من اسالم را به شما واگذار كردم. اند قرار داده

كمـه جـان محمـد بدسـت      ييد؟ بـه خـدا  يكه شما رسول خدا را داشته باشيدر حال. ندگوسفند برگرد

برونـد و انصـار راه    ياگـر مـردم راهـ   . شـدم  ياز انصار مـ  يكين نبود ياوست اگر مساله هجرت در ب

 يهـا  ا بر انصار و فرزندان انصار و نـوه يكنم بارخدا ينند من همان راه انصار را انتخاب ميبرگز يگريد

 .انصار رحمت فرست يها نوه انصار و

ر قرار گرفته و اظهار محبت و مالطفت فراوان نمودند و ين سخنان، انصار به شدت تحت تأثيپس از ا

 .)1(اند رفتهياهللا را به عنوان سهم خود پذ اعالم كردند كه رسول

 ياخالق يوشهارا با اعتقادات و ريخطرناك بود ز ياديشود كه مساله تا حد ز ينجا مالحظه ميدر ا     

داشـتند و از   يگذشـته كـه در زنـدگ    يهـا  با تجربـه  يو از جهت. مان داشتند هماهنگ نبوديكه به آن ا

ـ يتر ن و عادليتر را آگاه  يرا ويز. نداشت يز هماهنگيده بودند، نيد) ص(حضرت رسول  ين فرد مكتب

درازمـدت   يكـ يدرمان داشـت  از به دو نوع ين حالت نيا.... دانستند  يباشد م يع مينش وسيب يكه دارا
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 .منجر گردد ين بردن ضعف روانيت اعتقاد و از بيست به تقويبا يكه م

. از دارديآگاهانه ن يشتر به درمان عاطفيان دهد كه بيت حاد پايع كه به وضعيو سر يدوم عالج آن      

در . وسفند برگردندد كه مردم با شتر و گيخواه يا نميمعشر انصار آ يا"ديفرما يرا حضرت به آنان ميز

كـه از نقـش و موضـع     يشـ ين سخنان بدنبال مـدح و ستا يا "د؟يكه شما رسول خدا را داشته باشيحال

ه يـ كـه گر يك شـده و در حال يـ جه عواطف آنان تحريدر نت. ديان گرديدبيانصار در قبال رسالت بعمل آ

 .ميرفتيكردند اعالم نمودند كه ما رسول خدا را به عنوان سهم خود پذ يم

مـورد  ) ص(حضـرت رسـول   يو اداره كردن امور را در زنـدگ  يم كه جنبه و سازماندهياگر بخواه     

ـ از عملكـرد آن حضـرت در ا   يفراوان و روشن يها م به نمونهيقرار ده يبررس هـا برخـورد    نـه ين زمي

 .ميافكن يآن حضرت نظر م ياز اقدامات نظام يهائ م و به گوشهيكن ين بسند هميم، اما به ايكن يم

ت يد به نقش شخصيع اسالم باين و سرينخست يهايروزياست به هنگام صحبت از عوامل پ يعيطب     

ـ تاك يو نظـام  ياسـ يس يها نهيژه در زميها به ويروزين پيدر تحقق ا) ص(رسول يو رهبر ـ ي و .... ميد كن

متـا و  ه يب يو نظام ياسيت سيك شخصيم با يت را به دقت مدنظر قرار دهين شخصيم ايچون بخواه

 .ميشو يكند روبرو م يحساب خاص آن را م يا هر واقعه يكه برا يا گانهي

 يساختن جامعه اسـالم  ياداره جنگ نبود بلكه برا يآن حضرت تنها برا يزير و برنامه يزير طرح     

حضـرت   يسان و پژوهندگان در زندگينو خيكه تار يا مساله..... كردند  يم يزير و برنامه يزير ز طرحين

 .و خشوع ساخته است يسول را دچار شگفتر

 يهايروزيپ يكه ناپلئون برا يم نظاميعظ يان طرحهايم يا سهيدر مقا "استاد عباس محمود العقاد"     

د كـه  يجـه رسـ  ين نتيـ حضرت رسـول انجـام داد، بـه ا    ينظام يبزرگ خود طرح كرده بود، با طرحها

 :سدينو يسه مين مقاينگام بحث در ابه ه يو. بود يحضرت رسول از نقاط ضعف خال يطرحها

در وارد ساختن ضربه نخست  يدست شيهر نوع جنگ، استفاده از فرصت، پ يق  برايدق يزير برنامه    

 حضـرت رسـول بـود    يطرحهـا  يهـا يژگيافت از وي يم يپس از آنكه از قصد دشمن در تهاجم آگاه

تبـوك مـرز مشـترك اعـراب و      يوارتش حضرت رسول به سـ . آنگونه كه در غزوه تبوك اتفاق افتاد

خـود   يدن ارتـش اسـالم بـه بـه داخـل مرزهـا      يش از رسيروم پ يروهاين. ن روم حركت كرديسرزم

نـه  يب نكند و با ارتش خـود بـه مد  يم گرفت آنها را تعقيكرده بودند، حضرت رسول تصم ينينش عقب

 .نمود يجنگ بدر تجلن امر در يد فراوان كردند كه ايتاك يمعنو يرويحضرت رسول بر ن. بازگشت

مـان  يجه حس ايدر نت. ت خود آگاه نموديخت، و آنان را نسبت به مسئوليه مسلمانان را برانگيروح    
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به خدا قسم اگر ما را فرمـان  : مقدادبن عمرخطاب به حضرت رسول گفت. ور ساخت را در آنان شعله

ـ     م، به خدا ين بجنگيزم يم كه با آتش گداخته و خارهايا آماده يده ل ياسـرائ  يقسـم مـا ماننـد قـوم بن

ـ ا ن جا نشستهيت به جنگ ما در ايبرو خود و خدا "     :گفتند يم كه به موسيستين م ييگـو  يمـا مـ  . مي

 ")1(.ميجنگ يش ببر كه ما در كنار تو ميت را پيفرمان خدا

ـ   ياز كم يمان بود كه شكاف ناشيه و اين روحيا      ش ير قـر تعداد مسلمانان را پركرد و توانسـتند ب

 .روز شونديگر پ انيطغ

ت و يرفتن مسـئول يدر پـذ  يشـد، نقـش بـارز    يبه آن مراجعه مـ  ياصل شورا كه در هر اقدام مهم     

 .خته شدن قدرت افراد داشتيبرانگ

ان جنگ به شهرها يكردند در جر يم يشدند و سع يارتش قائل م يبرا يا ژهيت ويآن حضرت اهم     

ـ يالق يضه و بنيقر يشد همانگونه كه در محاصره بن يدا ميپ حمله نكنند، اما اگر ضرورت ش آمـد  ينقاع پ

. شـد  يم يتلق يز از نظر آن حضرت امر مهميبدست آوردن اطالعات ن. ساخت يضربه خود را وارد م

زان يش از آغاز جنگ بدر بدست مسلمانان افتادند و ميد به موضوع آن دو برده كه پيان باين ميكه در ا

 .ا شدند اشاره كرديشمن را از آنان جوقدرت ارتش د

ان ين است كه آن حضرت نسبت به زبان بـدگو يد ايآ يآن حضرت برم يزندگ يدادهايآنچه از رو    

 .كردند يش از آنكه فتنه بزرگ شود آن را خاموش ميدادند و پ يژه زبان شعرا به شدت هشدار ميبه و

الك و مهر شده در مكاتبـات اسـتفاده    يها نامهوه يم كه حضرت رسول از شين مشاهده كرديهمچن    

 .ديآ يبه شمار م يا دهيامر پسند ين امر در امورنظاميكردند كه ا يم

خواستند آن گروهـان را   يكه م يهمانگونه كه در مورد گروهان عبداهللا بن حبش انجام دادند هنگام    

 يمسـافت  يو از او خواستند پس از ط اند بدست فرمانده آن داده يا به پشت جبهه دشمن بفرستند، نامه

را از رفـتن بـه پشـت جبهـه      ياران خود برسـاند، تاكسـ  يت را به اطالع يد و هدف ماموريآن را بگشا

 )1(.داشت يار قويزه بسياز به انگيت خطرناك بود ونيرا كه ماموريدشمن سرباز نزند ز

م ياست كه در مورد نعـ  يائف دشمن بكار برد ماجريتضع يكه حضرت رسول برا يجنگ يها وهياز ش

لـه خـود   ينكه بـه قب يبه نزد آن حضرت آمد و مسلمان شد، بدون ا يو. اتفاق افتاد يبن مسعود الغطفان

لـه غطفـان   يمورد احتـرام از قب  يت خود به عنوان فرديحضرت از او خواست كه از موقع. اطالع دهد

هود يخاموش ساختن فتنه  يبرا او در جنگ خندق. استفاده كرده و به آن حضرت در جنگ كمك كند

ش يهود رفت و به آنان گفت كه قريبه نزد  يو. ه مسلمانان متحد شده بودند اقدام كريش عليكه با قر
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در شـهر   يياگر شما به تنهـا . ر از رفتن هستنديدر شهر نخواهند ماند بلكه ناگز ياديو غطفان مدت ز

ش و ياز قـر  يشما بهتر است گروگانها. دشما را سركوب خواهند كر) ص(د حضرت رسوليبمان يباق

نظـر او را   "ضـه يقر يبن ". له شما را در هنگام جنگ رها نكننديد تا آن دو قبيريغطفان در نزد خود بگ

ده و يبه توافـق رسـ   )ص(ضه با محمديقر يش تماس گرفت و به آ نگفت كه بنيسپس با قر. رفتنديپذ

ش گروگان درخواست كننـد تـا آنـان را بـه قتـل      يرخواهند از ق يم. ت او برآمدنديدرصدد جلب رضا

له غطفـان رفـت و آنچـه را بـه     يبه نزد قب. ديار آنان نگذاريد كه گروگان در اختيبرسانند، به هوش باش

ش را متزلـزل سـازد  و عـدم    يهود و قرين توانست اتحاد ين چنيو ا. ز گفتيش گفته بود به آنان نيقر

 )2(.ن آنان بوجود آوردياعتماد در ب

ـ نـه گسـترده اسـت و در ا   ين زميخن گفتن در اس      كـه  يسـرانجام در حال . گنجـد  ين مختصـر نمـ  ي

كـه خداونـد    يد آن صفات اختصاصـ يم نبايده يقرار م يرا مورد بررس )ص(ت حضرت رسوليشخص

ـ     ين كسانيتر حيعرب و فص يها ن خانوادهينكه او از واالتريدر نهاد او قرار داد، و ا  ينـه بـه زبـان عرب

 .باشد فراموش نمود ير فراوان بر مردم ميبت و وقار و تاثيه يباشد و دارا ياند م ن گفتهسخ

ع و مـوثر  يسـر  يروزيـ و رساندن آن به پ يدعوت اسالم يشرويها در گسترش و پيژگين ويهمه ا     

 .ر بسزا داشتيتاث

 
 :پرورش رهبران

 يماننـد  يو ب يمكتب يواسطه آن الگوهاامبر آغاز نمود و توانست به يكه پ يات پرورش بزرگيعمل     

مثـال   يبرا. گر اضافه شوديد يهايژگيبه و يستيبود كه با يگر از معجزاتيد يكيخ عرضه دارد يبه تار

در  ياست؟ چه كسـ  يمانند عل يخ چه كسيمعجزه نبود؟ در تار) ع(يت حضرت عليا پرورش و تربيآ

اران وفـادار و  يـ م او، يعظـ  يوه پرورشـ يشـ  يررسـد؟ آ  يبه مقام شامخ او م يهادگرجمان و يعلم و ا

نـاگوار آنـان را    يدادهايستاد و رويا ين نفس از جهاد بازنميرا به بار آورد كه تا آخر يرهبران مجاهد

در ) ع(يرمومنـان علـ  يام. دادنـد  يرا بـه خـود راه نمـ    يا شـه يده انديعق يروزينمود و جز پ يتر م مقاوم

 : ديگو يلبالغه ما ن دالوران در نهجيه ايف روحيتوص

مـان و  ين كـار ا يـ م و ايكشـت  يپدران، پسران و بـرادران خـود را مـ   . ميبود) ص(امبريما به همراه پ     

ها و جهاد در برابر دشمنان ثابـت  يمات و سختيدهد و بر نامال يش ميما را به خداوند افزا يسرسپردگ

 .كرد يقدم م
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 يديز شديگرفت به ست ياز دشمنان قرار م ياز ما در برابر فرد يكه مرد يدر جنگ هنگام     

با ما  يروزيپ يگاه. شه بود كه طرف مقابل را به هالكت برساندين انديخواست و هركدام در ا يبرم

د شكست را بر دشمنان ما نازل كرد و يخداوند صداقت ما را د يهم با دشمن اما وقت يبود و گاه

 .)1(افتيد و قلمرو آن گسترش يرسنكه اسالم به ثمر يارمغان ما شد تا ا يروزيپ

ها، يدهد اما سخن از دالور يامبر به دست مياران پياز ) ع(ياست كه حضرت عل يرين تصويا     

ن مسلمانان ينجا تنها اشاره به نقش ايخواهد كه منظور ما در ا يم يعيآنها مجال وس يمان و وفاداريا

 .ع استين آن به مقام رفن اسالم و رساندينخست يروزيشبرد پيصدراسالم در پ
است كه ممكن اسـت   يك عامل معنوين نخست مسلمانا يروزين عامل پياما عامل چهارم و آخر     
ن عامل را طبـق تعقـل و   ياما ما ا. ت قائل نشونديش اهميآن را احساس نكنند و برا ينگاران ماد خيتار

دن مومنـان و حـامالن رسـالت و    يردانروز گين عامل پيا. ميآور ين عامل به شمار ميمان خود مهمتريا
ا يـ ر گام بردارنـد آ يك مسيخداوند است كه همه نسلها در  ياندركاران طرح برنامه اسالم از سو  دست

 :م نفرموده استيخداوند در قرآن كر
 )51غافر .(ميرسان يم يروزياند به پ مان آوردهيا يويدن يما رسوالن خود و آنان كه در زندگ

 )69عنكبوت .(ميده يت خود را به آنان نشان ميهدا يكنند ، راهها يما تالش مكه در راه  يكسان
تـان را  يدهـد و گامها  يمـ  ياريـ د خداونـد شـما را   يده ياريد اگر خدا را يا مان آوردهيكه ا يكسان يا

 )7محمد.(گرداند ياستوار م
 )40حج (كند يدهد كمك م يم ياريكه او را  يو خداوند به كس

 )126آل عمران(شود يب ميم نصيزحكيخداوند عز يسوتنها از  يروزيپ
جهادگر در راه او بـه شـرط    يمكتب يروهايرساندن خداوند به ن ياريو  يروزيات بر پين آيهمه ا     

 .كند يد ميمان، اخالص و صداقت در راه رسالت تاكيداشتن ا
كـه   يبـه همـان مشـكل    م، ممكن اسـت يم لمس كنين عامل را بخواهيا يخياما چنانچه شواهد تار     
كنند كه بر همه عوامل  يآنها تصور م. ميفتيشوند ب يدچار م يخيده تاريك پدي ينگاران در بررس خيتار

ن نقطـه  يكه بزرگتريز از نگاه آنها دور نمانده است، در حاليچ چياند و ه ده واقف شدهين پديموثر در ا
دگاه خاص خـود  ياز د يخيتار يها ر صحنهه بيد همان اعتماد و تكيايان بيكه ممكن است به م يضعف

ن يـ دچار ا يشود و چنانچه كاوش يده ميبر همه عوامل موثر در پد يابي كه موجب عدم دست. آنهاست
 .ابدي يز دست نمين يجه قاطعيمشكل شود مطمئناً به نت

ت يـ دادن بـه ماد  يسم دچار آن شده است، نسبت علمـ يكه ماركس ين نقطه ضعفيدر واقع بزرگتر     
 .خود است يخيتار
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