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باسمه تعالی
دیباچه
الف .دعوتهاى سه بعدى
پدیده دعوت ،به این معنى که فردى همنوعان خود را به عقيدهاى بخواند و آنها را سویى بكشااند ،از مختصاات
اجتماع بشرى است ،شعاع تأثير این دعوتها از حيث عرض و طول و عمق ،یكسان نيست و تاأثير اکثار آنهاا کا
است .دعوتهایى شایسته بررسى است که دست ک در یك بعد (تعداد یا زمان یا عمق) ،پيشاروى داشاته باشاند.
آنچه بيش از همه قابل توجه است ،دعوتهایى است که در همه ابعاد پيشروى داشتهاند؛ این گونه دعوتهاى ساه
بعدى ،مخصوص سلسله پيامبران است ،به علت همين تأثير گسترده ،طوالنى و عميق مىتوان گفت کاه پياامبران
به طور مستقي یا غير مستقي  ،آفرینندگان تاریخند.
هر چيز غير از ایمان ،اع از عقل و عل و هنر و صنعت و ،...ابزارى است در دست آدمى و وسيلهاى براى اباراز
تمایالت و تأمين خواستههاى او ،تنها ،نيروى ایمان است که از یك طرف ،حيات تازهاى به روح مىدهد؛ یعنى،
جهان درون انسان را دگرگون ساخته ،بسى وسعت مىبخشد و با ارائاه هادفهاى عاالى ،خواساتههااى جدیاد باه
وجود مىآورد و از طرف دیگر ،تمایالت و غرایز طبيعى را تعدیل و مهار مىکند.
مطيع کردن تمایالت ،فقط با پيروى از ایمان ممكن است؛ و ایان کاه ماىبيناي بشار باا ایان هماه پيشارفتهااى
اعجابانگيز علمى و صنعتى ،از لحاظ انسانيت روز به روز عقب مىرود ،به خاطر دورى از ایمان است .امروز با
قدرت عل و فلسفه ،تمام جنایتها در زیر پردهاى به نام آزادى خواهى و صلح دوستى انجام ماىشاود .در جهاان
امروز از یك طرف فریاد بشر دوستى گوشها را مىخراشاد و از طرفاى ،جنایاات و کشاتارها روز باه روز بيشاتر
مىشود؛ آیا سخنى یاوهتر از این مىشود که مذاهب ،یگانه پشتوانه ارزشهى انسانى ،را کنار بگاذاری و در عاين
حال دم از انسانيت و اخالق بزني و قصد اصالح جامعاه بشارى را داشاته باشاي ! اشاكالى کاه اماروزه در دیناا
مشاهده مىشود فقدان قدرت اجرایى براى حفظ اخالق است.
در نظام آفرینش ،آنچه محكوم چيز دیگرى آفریده شده است ،به هيچ وجه نمىتواند حاک بار آن چياز گاردد.
عل و فكر و فلسفه ،حاک بر طبيعت جهانى است؛ اما محكوم طبيعت انسانى .متأسفانه آنچه امروزه محكوم بشار
است (عل و فكر و فلسفه) ،سخت توسعه یافته و نيرو گرفته ،اما آنچه حاک بر طبيعت اوست (دیان و اخاالق)،
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ناتوان مانده است؛ و ریشه مشكالت امروز بشر را باید در همين جا جساتجو کارد .قارآن ،ساه چياز را باه عناوان
شدیدترین نيازمندیهاى بشر یادآورى مىکند:
 - 1ایمان به اهلل؛ یعنى تفسيرى روحانى از جهان.
 - 2ایمان به رسول و رسالت او؛ یعنى ایمان به تعالي آزادى بخش و حيات بخشى که تكامل اجتماعى و اصاول
اساسى جهان را بر مبناى روحانى توجيه کند و به زندگى صورى ،رنگ معنوى بدهد.
 - 3جهاد با مال و نفس در راه خدا؛ یعنى آزادى و آزادگى معنوى (آزادى روحانى فرد عالوه بر آزادى سياسى
و اجتماعى).
در ميان مكتبها و دینها ،تنها اسالم است که قدرت پاسخگویى به این سه نياز را دارد .اما متأسافانه اماروزه ناوعى
اعراض نسبت به همه مذاهب مشهود است و متأسفانه اسالم نيز در درون خود ،دچار نوعى بحران است؛ و دليال
آن ،این است که اسالم ،غرامت اشتباه کليسا در مخالفت با عل و دانش را مىپاردازد .اماا خوشابختانه کا کا
متفكران دارند متوجه مىشوند که حساب اسالم از کليسا جداست؛ زیرا اسالم ،خود بنيانگذار یك تمدن عظاي
است و به قول شيخ محمد عبده اروپا از آن روزى که مذهب خویش را رها کرد ،جلاو رفات و ماا از آن روزى
که مذهب خویش را رها کردی عقب ماندی .
ب .موج اسالمى
هر حادثهاى در جهان طبيعت ،جنبشى مىآفریند و موجى گرداگارد خاویش باه وجاود ماىآورد .اماواج ،طباق
خاصيت ذاتى خود به محض پيدایش ،رو به وسعت مىنهد و فاصله محيط و مرکز را بيشتر مىکنناد و از طارف
دیگر ،هر چه بر وسعت دایره ماىافزایناد ،از قاوت و شادت آنهاا کاساته ماىشاود؛ تاا آنكاه باه نيساتى و عادم
مىگرایند .برخورد امواج با یكدیگر سبب خنثى شدن ماوج ضاعيفتر ماىگاردد .از ایان رو برخاورد باا مواناع و
عوامل قویتر ،عامل دیگرى است براى نابود شدن امواج و حوادث جهان .حكما این نوع از نابودى را که در اثار
برخورد با موانع است ،موت اخترامی و نوع اول را که ناشى از پایان یافتن نيروى بقاست ،موت طبيعى مىنامند.
محيط اجتماعى بشرى ه به همه حوادث بزرگ و کوچكش ،دریایى اسات پار از ماوج و جنابش ،و طوفاان و
لرزش .اما برخى از امواج این دریا ،بر خالف سایر امواج ،به موازات وسعت دایره ،بر قوت و قدرت آنها افزوده
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مىشود و توان مقابله آنها با امواج مخالف فزونى مىگيرد .گویى از ناوعى خاصايت حيااتى بهارهمناد و نياروى
مرموز نمو در آنها نهفته است .آرى ،برخى از امواج اجتماعى زندهاند و مسيرشان ،مسير حياات و تكامال اسات.
پارهاى از نهضتهاى فكرى ،اخالقى و هنرى از آن جهت جاوید مىمانند که خود زندهاناد و از نياروى مرماوز
حيات بهرهمندند.
زندهترین امواج اجتماعى ،امواج دینى است و پيوند این امواج با جوهر حيات از هر چيز دیگر اصيلتر ماىباشاد.
تاریخ اسالم از این نظر سخت آموزنده و تكان دهنده است .اسالم در ابتدا به صورت یك موج بسايار کوچاك
پدید و برخالف هزاران موج پر سر و صداى جهاان ،روزهااى اول از چهاار دیاوارى خاناه پياامبر (ص) تجااوز
نمىکرد ،اما ک ک به سایر خانههاى مكه سرایت کرد و چنان شد که در کمتار از ناي قارن ،دامناهاش سراسار
جهان متمدن آن روز را فراگرفت .این موج چون زنده بود ،باه ماوازات وساعت و گساترش بار قادرت و قاوت
خویش افزود؛ به طورى که امروز ،هيچ آیين و مسلكى یافت نمىشود که در طول این چهارده قرن تحات تاأثير
اسالم قرار نگرفته باشد .قرآن کری خاصيت رشد و نمو جنبش اسالمى را چنين توصيف مىکند ... :و مثل آنهاا
در انجيل ،مثل زراعتى است که اول فقط سبزه ناازکى از آن از زماين بار ماىدماد ،پاس خداوناد او را نيرومناد
مىسازد ،آنگاه ستبر مىگردد ،پس روى تنه خویش مىایستد ،رشد و نمو سریع و سبزى و خرماى ایان زراعات
موجب شگفتى همه کشاورزان مىشود ،تا خداوند کافران و بدخواهان را به خش آرد.
موج اسالمى پس از شكستن سدهایى که مردم متعصب دوران جاهليت ایجاد کرده بودند ،در طول تااریخ خاود
با امواج سهمگين نژادى ،مذهبى ،سياسى و فرهنگى رو برو شاده اسات .مخصوصاا در دو قارن او شااهد اماواج
مخالف مذهبى ،نژادى و سياسى هستي که هيچ یك تاب مقاومت نيااورده ،ناابود شادند؛ هار چناد کاه اماروزه
استعمارگران غربى درصدد بهرهبردارى از بعضى از این امواج مخالف هستند .از آنها مهمتر ،نهضتهاى فلسافى و
فرهنگى است که هر مانع و سدى را از جلوى خود بر مىدارند و اسالم نه تنها از نهضتهاى فرهنگى صدمه ندید،
بلكه خود پدیدآورنده نهضتهاى عظي فرهنگاى شاد و اماروزه ،کاه دوران جناگ عقایاد و ایدئولوژیهاسات،
اسالم ،رقيب سرسختى براى آنها به شمار مىرود.
علت استوارى اسالم در این است که از طرفى عقل را به عنوان یكى از ارکاان اصالى دیان پذیرفتاه و از طارف
دیگر دنيا و آخرت را با ه در نظر گرفته و از هر افراط و تفریطى در توجه به دنيا و آخرت ،دورى جسته است.
از اینها گذشته ،برنامه تكامل خود را به وسيله رهبر و مجریانى شایسته به جهان عرضه کرده است .اسالم ،موجى
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چنان زنده است که فرهنگهاى جهان را در خود جذب کرده است ،و عقلهاى نيرومند را خاضع ساخته و پيوسته
در حال رشد و نمو است .راستى حيرتانگيز است که مردى امى و درس نخوانده ،از ميان مردماى باىساواد در
سرزمينى که جز از جهل و فساد و خودخواهى اثر در آن نيست ،به پا خيازد و نهضاتى چناين مباار

و پار ثمار

ایجاد نماید!
مقدمه
یكى از منابع شناخت ،از نظر اسالم ،سيره معصومين (عليه السالم) اسات؛ یعناى غيار از گفتاه هایشاان ،سايره و
روششان نيز منبعى براى شناخت است .اما ما همان ظلمى که در مورد قرآن کردهای  ،در مورد سيره پيامبر و ائمه
اطهار (عليه السالم) نيز کردهای  .وقتى مىگویند :پيامبر (ص) چنين بود ،مىگویي  :او که پيامبر بود ،تو ما را باا
پيامبر قياس مكن؛ آنها که ز آب و خا

دگر و شهر و دیار دگرند .وقتى ماا آنهاا را در آسامانها جااى دادیا ،

نتيجه این مىشود که اگر یك عمر براى ما تاریخ پيغمبر بگویناد ،باراى ماا درس نيسات و مثال ایان اسات کاه
بگویند :فرشتگان در عال باال چنين کردند؛ خوب فرشتگان کردند به ما چه مربوط! اگر واقعا این گونه بود خدا
بجاى پيامبر ،فرشته مىفرستاد ،پيغمبر ،یعنى ،انسان کامل ،على ،یعنى انسان کامال؛ یعناى مشخصاات بشاریت را
دارند ،با کمال عالى؛ آنان ه مانند یك بشر ،گرسنه مىشوند ،غذا مىخورند ،احتياج به خواب پيدا ماىکنناد و
عاطفه دارند .اگر امام حسين (عليه السالم) عواطف یك بشر را نداشت ،صابر در مقابال شاهادت و اهال بيات و
اصحابش کمالى براى او محسوب نمىشد؛ باید همواره متوجه این نكته بود که ائمه معصاومين (علايه الساالم)
تمام عواطف و نيازهاى انسانى را دارند ،مانند تمام انسانها ،بلكه بسيار شدیدتر ،اما در مقابل رضااى حاق ،پاا بار
روى همه اینها مىگذارند ،اگر معصومين (عليه السالم) این گوناه نبودناد ،نماىشاد آنهاا را پيشاواى ماردم باه
حساب آورد.
معنى سيره و انواع آن
گفتي  :یكى از منابع شناخت ،که یك مسلمان باید بينش خود را از راه اصالح و تكميل کند ،سيره پياامبر اکارم
(ص) است .یكى از نعمتهاى خدا بر مسلمين و افتخارات مسلمين نسبت باه پياروان ساایر ادیاان ،ایان اسات کاه
بسيارى از گفتار و رفتار پيامبر (ص) در تاریخ ،چنان ثبت شده که جاى هيچ شكى نيست و همان طور که گفتار
پيامبر (ص) براى ما سند و راهنماست ،فعل و سيره و رفتار آن حضرت نيز باید مورد بهره بردارى ما قرار گيرد.
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پيامبر اکرم (ص) درباره سخنان خود مىفرمایند :اعطيت جوامع الكل ؛ یعنى ،خدا به من قدرتى داده که باا یاك
سخن کوچك مىتوان یك دنيا مطلب بگوی  .سخنان حضرت را همه مىشنيدند ،ولى مسلما همگاان باه عماق
آن ،چنان که باید و شاید نمىرسيدند و خود پيامبر نيز چون متوجه این نكته بود ،مىفرمود که خدا رحمت کناد
کسى را که سخن مرا بشنود و به دیگران منتقل کناد و چاه بساا کساانى کاه یاك ساخن عمياق را ماىشانوند و
خودشان عمق آن را در

نمىکنند ،ولى آن را به کسى منتقل مىکنند که عمق سخن را مىفهمد .این است که

مىبيني  ،هر چه از زمان پيامبر (ص) دورتار ماىشاوی  ،عماق و معنااى بيشاترى از ساخنان آن حضارت کشاف
مىشود.
در تفسير و توجيه رفتار پيغمبر نيز همين مطلب هست؛ یعنى ،همانطور که گفتار ،نياز به تعمق و تفسير دارد ،رفتار
و سيره آن حضرت نيز محتاج تعمق و تفسير است .قرآن کری مىگویاد :در وجاود پيغمبار باراى شاما اساوهاى
نيكوست؛ یعنى ،رسول خدا کانونى است که باید روش زندگى را از آن استخراج کني .
سيره در زبان عربى از ماده سير به معنى راه رفتن و حرکت ،گرفته شده است ،سيره؛ یعناى ناوع و سابك رفتاار،
کتابهایى که ما به نام سيره داری  ،در حقيقت سير است ،نه سيره؛ زیرا تنها رفتار پيامبر (ص) را نوشته؛ ناه سابك
ایشان را .در رفتار؛ مسأله سبك و متد بسيار مه است؛ علت اختالف شعرا ،هنرمندان ،متفكران و علما ،هماه در
اختالف سبك آنهاست :یك عال سبكش سبك استداللى و قياسى است ،دیگرى سبك تجرباى ،یكاى سابك
عقلى ،دیگرى سبك نقلى ،یك سبك دیالكتيك (در حرکات دیادن اشايا) و یكاى سابك اساتاتيك (دخالات
ندادن حرکت در نظام عال ).
رفتار انسانها نيز مانند ،علوم سبكهاى مختلفى دارد؛ مثال گروه سالطين ،روش مخصوص باه خاود داشاتهاناد ،دو
گروه فالسفه و پيامبران نيز روش و سبك خاص خود را داشتهاند؛ در هر گروه نيز ،سبكها مختلف مىشود .نكته
قابل توجه اینکه ،این اختالف سبكها در شعر و هنر و تفكر و رفتار که گفتي  ،براى آدمهایى اسات کاه سابكى
داشته باشند؛ اکثریت مردم اصال سبك ندارند .هر کس در زندگى براى خود هدفى دارد؛ چه عاالى باشاد ،چاه
پست .ولى بسيارى از مردم براى رسيدن به هدف خود روش مشخصى ندارند .یك دفعه به عقل استناد مىکنند،
یك دفعه حسى مىشوند و ...که اینها مادون منطقند .سيره پيامبر (ص)؛ یعنى ،سبك پيامبر ،یعناى متادى کاه آن
حضرت در عمل براى انجام مقاصد خود به کار مىگرفت  .بحث در مقاصد پيامبر نيست؛ مقاصد ایشاان عجالتاا
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براى ما محرز است؛ بحث ،در سبك ایشان است؛ مثال پيامبر (ص) تبيلغ مىکرد ،روش تبليغى پيامبر چاه روشاى
بوده او یك رهبر سياسى براى جامعه خود بود ،سبك مدیریت حضرت در جامعه چگونه بود و...
همان طور که ذکر شد ،سبكهاى مختلفى در رفتار وجود دارد؛ مثال بعضى رهبران اجتماعى و سياسى ،آنچه بدان
اعتماد داشتهاند زور است؛ مثل ،آمریكا و یزید ،آنان مىگویند :مشاكالت را فقاط باا زور ماىتاوان حال کارد!
بعضى در سياست ،بيش از هر چيز ،به نيرنگ و فریب معتقدناد ،آناان سياساتى انگليساى مآباناه دارناد؛ سياساتى
معاویهاى .یزید و معاویه هر دو از نظر هدف یكى هستند ،تفاوت آنها در متد آنهاست .یكى ه مثل علاى (علياه
السالم) سبكش اخالق به معنى واقعى است؛ نه تظاهر ،مخالف با این تفكر است که تو کارت را پيش ببر ،هر چه
شد ،شد .براى همين است که براى بعضى این توه پيش آمد که معاویه زرنگ اسات و علاى (علياه الساالم) باا
راهها و حيلههاى سياسى آشنا نيست.
بعضى ،سبكشان در کارها ،دفع الوقت کردن است و بعضى ،سبكشان دوراندیشى است .بعضاى ،در کاالم خاود
قاطعند و بعضى مذبذب .بعضى ،عادت به تنهایى تصامي گارفتن دارناد و بعضاى ،هايچ گااه تنهاا تنهاا تصامي
نمىگيرند ،ولو این که راه ،کامال روشن باشد؛ مورد اخير را در زندگى پيامبر (ص) مشاهده مىکني  :پيامبر اکرم
(ص) در مقام نبوت ،با وجود آن همه اعتقاد راسخ پيروانش به ایشان ،نمىخواهاد سابكش انفارادى باشاد و هار
چند خود ،دقيقا راه را مىداند ،همواره با یاران مشورت مىکند؛ زیرا نتيجه این کار ایان اسات کاه باه پياروانش
شخصيت و اجازه فكر مىدهد و نمىگوید :شما فه و شعور ندارید .این سيره پيامبر باراى ایان اسات کاه فاردا
رهبرى نياید و مردم را ابزارى بدون اراده تصور کند؛ اما در عين حال پيامبر (ص) قاطع است؛ مثال ،وقتاى باراى
چگونگى جنگ احد مشورت کرد و بعد ،لباس رزم پوشيد ،دیگر لبااس را از تان بيارون نيااورد و باا قاطعيات،
تصمي اتخاذ شده (جنگ در بيرون شهر) را اجرا کرد.
منطق عملى ثابت
گفتي که سيره ،غير از سير است .اولى اسلوب و متد رفتار است و دومى خود رفتار ،و گفتي که همه مردم ساير
دارند ،ولى همه سيره ندارن؛ یعنى ،این چنين نيست که همه ماردم در رفتاار خاود از یاك سلساله اصاول معاين
پيروى کنند و آن اصول ،معيار رفتار آنها باشد؛ مثال در منطق فكرى ،همه مردم فكر مىکنند ولاى هماه ،منطقاى
فكر نمىکنند.
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در حكمت و فلسفه مىگویند :حكمت بار دو قسا اسات :حكمات نظارى (الهياات ،ریاضايات ،و طبيعياات) و
حكمت عملى (اخالق ،تدبير منزل و سياست) .در منطق ،چنين سخنى گفته نشده؛ ولى این قس بندى این جا ه
صحيح است .منطق  -که همان معيارهاى بشر باشد  -ه بار دو قسا اسات :معيارهااى نظارى (هماان منطقهااى
معمولى) و معيارهاى عملى (سيره).
گفتي که بعضى افراد ،داراى منطقند و بعضى نيستند؛ حال آیا یك انساان .ماىتواناد در عمال ،در هماه شارایط
مكانى و زمانى یك منطق ثابت و محك داشته باشد که از آن تجاوز و تخطى نكند مارکسيس که براى فكر و
عقيده و ایماان ،اصاالتى در مقابال شارایط اجتمااعى و اقتصاادى و مخصوصاا موقعيات اجتمااعى قایال نيسات،
مىگوید که اساسا یك انسان نمىتواند در شرایط مختلف ،به یاك شاكل زنادگى کناد .شاخ

کاوخ نشاين،

هميشه فریاد آزادى و عدالت بر مىآورد؛ اما خود او اگر کاخ نشين شد ،فكرش عاوض ماىشاود و ماىگویاد:
امروزه مصلحت ،اقتضا مىکند که کمى جلوى آزادیهاا را بگياری  ،و عادالت را ها باه گوناهاى دیگار تفساير
مىکند .بر اساس این مكتب ،عقربه فكر بشر طورى ساخته شده که مغناطيسش منافع خودش است .هر چه مناافع
اقتضا کند ،همان را مىگوید؛ این جبر تاریخ و اقتصاد است و غير از این براى بشر امكان ندارد .این نظر در مورد
آنهایى که منطق و ایمان ندارند ،بدون شك صحيح است ،ولى نمىشاود گفات کاه بشار الزاماا و اجباارا چناين
است؛ به دليل صدها مورد که بر ضد آن پيدا مىکني  .در حقيقت این قاول مارکسيسا  ،منتهااى اهانات باه بشار
است ،زیرا وجدان افراد بشر را ملعبه منافعشان تلقى مىکند.
نگاهى به تاریخ اسالم ،فساد نظریه فوق را روشن مىسازد :پيامبرى که در شعب ابى طالب بود ،باا پياامبر حااک
مدینه و فاتح مكه فرقى نكرد .حضرت على (عليه السالم) وقتى کاه خاناه نشاين و کاارگرى در نخلساتان باود و
وقتى که رئيس حكومت بزرگ اسالم شد ،یكسان زندگى کرد .نه تنها معصومين (عليه السالم) کاه شااگردان
آنها نيز چنين بودند؛ سلمان عهد پيامبر ،همان سلمانى است که حاک مداین ،پایتخت ایران فتح شده ،مىشود ،یا
در زمانى که طلحه و زبيرها را پول ،کامال تغيير داده بود ،مىبيني که عثمان به هيچ وجه حریف ابوذر نمىشاود
و با هيچ وعده و عيدى قادر به خریدن فكر او نمىگردد .در روزگار ما نيز ،امثال شيخ انصارى نمونه هایى از این
اثبات منطق عملى هستند؛ مىبيني مردى که مرجع کل شيعه مىشود به هنگام مرگ ،با آن زمان که باه صاورت
یك طلبه فقير دزفولى به نجف آمده بود ،هيچ فرقى نكرده است.
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پس آقاى مارکس اشتباه مىکرد؛ زیرا که مطالعاتش ناق

بود؛ او فقط روى افرادى نظير عثمان و زبير و طلحاه

مطالعه داشته ،روى آدمهاى حسابى مطالعه نكرده وگرنه اصال این حرف را نماىزد .پاس ایان اصالى اسات کاه
افرادى در دنيا هستند ،و پيغمبر اکرم (ص) در رأس آنهاست ،داراى سيره و منطاق عملاى هساتند؛ یعناى ،داراى
یك سلسله معيارهایى هستند که در شرایط مختلف اجتماعى و اقتصادى تغييرى نمىکند.
در منطق نظرى ،ما برهان داری و شعر :برهان ،نظير دالیلى است که در ریاضايات باراى مطلاب اقاماه ماىکنناد.
مبادى عقل نظرى به اختيار انسان نيست و بشر باید تابع آنها باشد .نمىشود کاه کساى اول اثباات کناد ،مجماوع
زوایاى داخلى مثلث  181درجه است ،بعد بتواند اثبات کند که آنها برابر  121درجه مىباشد .چيزى را که عقال
نمىپذیرد ،قویترین افراد دنيا ه نمىتوانند بر خالفش حرف بزنند .اما شعر مثل موم در اختياار انساان اسات ،باه
شاعر مىگویند :فالن چيز را مدح کن ،مدح مىکند؛ همان را بگویند مذمت کن ،مذمت مىکند .البته من به هار
نظمى شعر نمىگوی ؛ منظور شعر به معناى تخيل است که در عل منطق مطرح مىشود.
منطق عمل افراد ه همينگونه است؛ بعضى در منطق عملى مانند برهانند؛ یعنى محك و استوار .اصول و مبادیى
که پيروى مىکنند هيچ قدرتى اع از زور و شرایط اجتماعى و اقتصادى نمىتواند از آنها بگيارد .پيغمبار اکارم
(ص) و على (عليه السالم) و پيروان حقيقى آنها کسانى هستند که چنين اصاولى دارناد .اماا یاك عاده از ماردم
اصولشان در زندگى ،مثل اصول فكرى یك شاعر است؛ با پول مىشود فكرش را عوض کرد؛ زیرا فكر او مبادأ
و اصل ندارد .پس طبق مكتب اسالم ،انسان همان گونه که مىتواند در منطاق نظارى از اصاولى غيار قابال تغييار
پيروى کند ،در منطق عملى ه مىتواند به پایهاى برسد که هيچ قدرتى نتواناد او را متزلازل کناد و ماممن بایاد
مانند کوه باشد که هيچ تندبادى نتواند او را از جا حرکت دهد و مهمترین مصداق این تندبادها ،مناافع شخصاى
مىباشد.
على (عليه السالم) با توجه به قرآن مىگوید :زهد ،یعنى لكى ال تاسوا علاى ماا فااتك و ال تفرحاوا بماا آتايك ؛
یعنى ،بشر آن چنان شخصيت عالى داشته باشد که ما فوق منافع قرار بگيرد و این ،همان چيازى اسات کاه امثاال
مارکس نمىتوانند در مورد بشر تصور کنند .معنى واقعى زهد ،این است؛ نه این خشك مقدس بازیهاى امروزى.
پس نتيجه این شد که سيره و منطق عملى ،غير از منطاق نظارى اسات و ماىشاود کاه انساان علاى رغا شارایط
اجتماعى و اقتصادى و موقعيتهاى طبقاتى مختلف ،داراى یك منطق ثابت عملى باشد.
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گفتي که در منطق عملى ،مثل منطق نظرى سبكها مختلف است؛ یعنى ،راه حلهایى که افاراد جساتجو ماىکنناد
فرق مىکند ،در تكميل این بحث مىگوی که در منطق نظرى ،عدهاى تاابع منطاق قياساى بودناد ،عادهاى تاابع
منطق تجربى و ...قياسيها ،تجربيها را نفى مىکردند و تجربيها ،قياسيها را؛ در عصر اخير علمى به نام تدولوژى باه
وجود آمده که مىگوید :آنها که فقط مىگویند متاد قياساى و ساایر متادها را نفاى ماىکنناد و همچناين ساایر
گروهایى که یك متد را پذیرفته ،سایرین را رد مىکنند ،اشتباه مىکنند .عمده این است که انسان جایگاهش را
بشناسد .کجا جاى اسلوب قياسى است ،کجا اسلوب تجربى و ...این مقدمه را براى این گفتي که در منطق عملى
ه عينا مطلب ،از همين قرار است.
در منطق نظرى بعضى از اسلوبها بكلى رد شد ،چون اسلوب عملى نبود ،مثال ایان کاه کساى در مساائل علماى،
گفتههاى بزرگان را حجت قرار دهد و مثال بگوید :چون ارسطو فالن مطلب را گفته ،حقيقت همان اسات و جاز
آن نيست .در منطق عملى ه بسيارى از سبكها از اساس ،منسوخ است و اسالم ه آنها را منسوخ مىداند؛ مثال
اگر در سيره معصومين (عليه السالم) نگاه کني هرگز نمىبيني که از خوش یمنى و یا نحوسات ایاام ،اساتفاده
کرده باشند و در سيره آنها عكس این مطلب موجود است :در جنگ نهروان ،که بهترین پيروزى حضارت علاى
(عليه السالم) بود ،کسى گفت :من حساب کردهام شما در این جنگ شكست مىخورید ،پس نرویاد ،حضارت
اعتنا نكرد و رفت .طبق احادیث ائمه ،سعد و نحس ایام اصال اثرى ندارد یا اگر ه دارد اثرش با توکل به خدا و
توسل به پيامبر (ص) و ائمه (عليه السالم) از بين مىرود .سيره معصومين ،یعنى این که ببيني آیا آنهاا در منطاق
عملى خود از این گونه وسایل استفاده مىکردهاند یا نه
سيره و نسبيت اخالق
اگر انسانها نتوانند در زندگى داراى معيارها و منطقهاى عملى ثابتى باشند ،اساسا بحث اسوه ،یعنى بحث از این
که یك انسان کامل را امام و مقتداى خود قرار بدهي  ،دیگر بىمعنى خواهد بود؛ زیرا فرد پيرو ،خواهاد گفات:
انسانى که مثال هزار و چهارصد سال پيش با منطق خاصى عمل کرده است ،من که در شارایط او نيسات تاا از او
پيروى کن و بدین ترتيب هيچ فردى نمىتواند الگو قرار گيرد.
عدهاى معتقدند اخالق ،به طور کلى نسبى است؛ یعنى در زمانها و مكانهاى مختلف تغيير مىکند؛ مثال یك چياز
در یك زمان یا مكان ،خوب و عمل اخالقى است و هماان چياز ،در زماانى دیگار باا مكاانى دیگار ،باد و ضاد
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اخالقى است .اما باید توجه کرد که اصول اوليه اخالق و معيارهاى ثانوى ،نسبى است ،که در تعالي اسالم شاهد
این مسأله مىباشي .
در سيره رسول اکرم (ص) و ائمه معصومين (عليه السالم) یك سلسله اصول مىبيني که باطل و ملغاى اسات و
معصومين (عليه السالم) در هيچ شرایطى از آن روشها استفاده نكردهاند .در این جاا چناد نموناه از ایان اصاول
ملغى را ذکر مىکني که هرگز در سيره معصومين (عليه السالم) دیده نمىشود .این اصول عبارتند از:
الف  -اصل خيانت:
بعضى مىگویند :در سياست ،اخالق بى معنى است و باید آن را رهاا کارد ،سياسات ایان عاده اساساا مبتناى بار
خيانت است و اکثر سياستمداران جهان ،از هيچ خيانتى براى رسيدن به مقصود خود چش پوشى نمىکنند .آنچه
على (عليه السالم) را از سياستمداران جهان ،متمایز مىکند ،این است که باه هايچ وجاه از اصال خيانات تبعيات
نمىکند؛ حتى اگر خالفت از دستش برود ،زیرا مىگوید من پاسدار ایان اصاول هسات و باه خااطر حفاظ ایان
اصول ،خليفه شدهام ،آن وقت چطور مىشود که این اصول را فداى خالفت کان

اماام (علياه الساالم) در ناماه

خود به مالك اشتر تصریح مىکند که اصال زندگى بشر بر اساس همين عهد و پيمانهاسات و اگار اینهاا شكساته
شود ،دیگر چيزى باقى نمىماند .پس اصل غدر و خيانت از دیادگاه اساالم ،مطلقاا محكاوم اسات و تحات هار
شرایطى جواز آن صادر نمىشود.
ب  -اصل تجاوز:
قرآن کری  ،این اصل را رد کرده ،مىفرماید :حتى در مورد جنگ با مشرکين ،حد و حدودى در کاار اسات؛ و
قاتلوا فى سبيل اهلل الذین یقاتلونك و ال تعتدوا .در سيره معصومين (عليه الساالم) ها ماىبيناي کاه در جنگهاا
توصيه مىکنند که مثال با ضعفا و کودکان ،کارى نداشته باشيد و یاا آب را بار دشامن نبندیاد و ...آیاا ماىتاوان
گفت :در بعضى موارد ،تجاوز جایز است خيز ،زیرا از آن کاس کاه قصاد تجااوز دارد ماىپرساي  :باراى چاه
مىجنگى اگر براى اینكه عقدههاى دلت را خالى کنى که آن اسالم نيست و اگر ماىخاواهى خاارى از مقابال
اسالم و بشریت بردارى ،همين که خار را برداشتى کافى است .تجاوز براى چه
ج  -اصل انظالم و استرحام:
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یعنى قبول ظل و در مقابل قوى ،گردن کج کردن و ناله و زارى کردن ،که به من رح کن .این از اصولى است
که اصال با روح پياامبر (ص) و معصاومين (علايه الساالم) و شااگردان آنهاا ساازگارى نادارد .حضارت زهارا
(عليهاالسالم) براى چه به دنبال فد

مىرود براى این که اسالم ،احقاق حق را واجب مىداند و اال فد

ارزشى دارد چون اگر نمىرفت ،تن به ظل داده بود و اال ایشان صدها مثل فد

چاه

را در راه خدا مىداد.

در کنار این اصول ملغى ،شاهد یك سلسله اصول دیگر هستي که از یك نظر مطلق است و از یك نظار نسابى؛
یعنى در بعضى از موارد ،از آنها به طور نسبى استفاده مىشود:
الف  -اصل قدرت و اصل اعمال قدرت:
در اسالم ،قدرت ،یك امر الزم و اجتنابناپذیر است؛ تا دشمن در منافع مسلمين طمع نكند و از این کاه تهااج
نماید ،بترسد .اما اعمال قدرت چه مىبيني که پيامبر از این اصل استفاده مىفرمود ،اما نه هميشه ،بلكاه فقاط در
جایى که هيچ راه دیگرى وجود نداشت .به قول على (عليه السالم) پيامبر (ص) طبيب بود ،در یك دستش مره
بود و در دست دیگرش ميس (وسيله جراحى و داغ کردن)؛ تا جایى که مىشاد ،باا مالیمات ساعى در اصاالح
داشت ،ولى جایى که مره  ،کارگر نبود ،نمىگفت :حال که مره ما مامثر نيسات ،بگاذاری باه حاال خاودش
باشد .خير ،اگر مره کارگر نباشد باید داغ کرد ،جراحى کرد و حتى اگر الزم شد ،عضاو فاساد را قطاع کارد.
پس اصل قدرت ،یك امر مطلق است ،اما اصل اعمال زور و قدرت نسبى است ،نه مطلق .اساتفاده از قادرت در
تمام شرایط قابل توصيه نيست.
ب  -اصل سادگى در زندگى و دورى از ارعاب:
انتخاب سادگى در زندگى براى پيامبر و ائمه (عليه السالم) یك اصل مىباشد .یكى از جمله هاایى کاه تقریباا
همه ،در تعریف از پيامبر (ص) گفتهاند ،این است که کان رسول اهلل (ص) خفيف الممونة؛ در حالى که مىبيني
ارعاب و ترساندن و جالل و جبروت ظاهرى و مادى براى اکثر حاکمان به عنوان یك اصل اسات ،پياامبر اکارم
(ص) به شدت از آن دورى مىفرمود .حضرت موسى (عليه السالم) نيز وقتى مىخواست به سراغ فرعاون باا آن
جالل و جبروت برود ،با یك لباس پشمينه و یك عصا رفت ،چرا زیرا خدا اگر تجهيزات ظااهرى باه پياامبران
بدهد ،دیگر اختيار از بين مىرود و همه مردم ایمان مىآورند ،ولى آن ،دیگار ایماان حقيقاى نيسات؛ ایماان آن
است که مردم به علت یافتن حق و حقيقت و از روى اختيار خود گرایش پيدا کنند ،وگرنه خادا ماىتواناد ماثال
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حيوانات را مسخر پيامبر بكند تا بيایند و براى او تعظي کنند؛ تا دیگر هيچ شكى براى مخاطبين بااقى نماناد؛ اماا
خداوند هر نعمتى که به پيامبران داده ،در همت بلند و عزم و اراده و روحشان داده است؛ بعضاى باا «چاه دارم و
چه دارم» چشمها را پر می کنند؛ اما انبيا با «ندارم و بىنيازم» ،چشمها و قلوب را پر مىکنناد .پياامبران در نهایات
سادگى زندگى مىکردند و همان سادگى و در واقع ،جالل معنوى بود که آن جالل و جبروت ظاهرى فرعونهاا
را خرد مىکرد.
کيفيت استخدام وسيله
یكى از مسائل که از سيره رسول اکرم (ص) باید آموخت ،کيفيات اساتخدام وسايله اسات .انساان بایاد اوال ،در
اهدافش مسلمان باشد؛ یعنى اهدافش مقدس و عالى باشد و ثانيا در استخدام وسيله براى همان هدفها ها  ،واقعاا
مسلمان باشد .بعضى از مردم از نظر هدف مسلمان نيستند؛ یعنى در زندگى هدفى جز لذت گرایى و تان آساایى
ندارند و اهدافشان از حد یك حيوان تجاوز نمىکند .اینها نه تنها مسلمان نيستند ،که انسان نيز نيستند؛ زیرا انسان
از آن جهت که انسان است ،باید ایدهاى باالتر از حدود شهوات حيوانى داشته باشد و اگر واقعاا مسالمان باشاد،
تمام هدفهایش در یك کلمه خالصه مىشود و آن رضاى خداست.
در مرحله بعد این مسأله مطرح مىشود که آیا براى هدف مقدس ،مىتوان از هر وسيلهاى ،ولاو نامقادس و پلياد
استفاده کرد مثال شخصى براى این که مردم در ایمانشان قویتر شوند ،حدیثى جعل کند یا براى ایان کاه ماردم
براى امام حسين (عليه السالم) بگریند ،دروغ بگوید بعضى از متجددین قاعدهاى را بياان ماىکنناد کاه هادف،
وسيله را مباح مىکند؛ یعنى تو سعى کن هدفت عالى و مقدس باشد؛ هر وسيلهاى را به کار بردى ،مانعى نادارد.
عدهاى به ظاهر متدینين ه از حدیث اذا رأیت أهل الریب و البدع ...و باهتوه استفاده کارده ،ماىگویناد :پاس
براى محكوم کردن بدعتگذار ،از هر وسيلهاى مىشود استفاده کرد و دروغ و تهمت ه جایز است و ایان را باه
صورت قانون در مىآورند که شما براى تبليغ دین ه از هر وسيله و دروغى مىتوانيد استفاده کنيد و بعد ه باا
هر کسى که کينه شخصى پيدا مىکنند ،فورا به او تهمتى مىزنناد و بعاد ماىگویناد کاه او اهال بادعت اسات.
عدهاى ه در مورد قص

قرآن مىگویند :این قصهها در تاریخ ثبت نشده است؛ پس واقعيتى ندارد و قرآن ه

چون هدفش تعلي بشر بوده ،از دروغ ولو به صورت تمثيل استفاده کرده است.
اوال :در جواب این که گفتهاند :داستانهاى قرآن در تاریخ نيست ،پس واقعيت ندارد؛ مىگویي  :مگر چناد ساال
است که تاریخ ثبت شده و آیا همه وقایع تاریخى ثبت شده است کتبى که ما االن داریا  ،از حادود ساه هازار
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سال پيش است و بقيه از نظر تاریخ مسكوت مانده .اصال قبل از آن سه هزار را مىگویند ما قبل تاریخ .پس آنهاا
استداللى براى کالمشان ندارند و محال است که قرآن ،معصومين (عليه الساالم) و حتاى تربيات یافتگاان آنهاا
براى هدف مقدس ،از یك امر بىحقيقت ولو یك تمثيل استفاده کنند .ما بعد از نقل قرآن احتياجى ناداری کاه
از تاریخ ،تأیيد بگيری و اصال این قرآن است که تاریخ را تأیيد مىکند.
ثانيا :در سيره معصومين (عليه السالم) مواردى کامال خالف این سوء استفاده مشاهده مىشود؛ مثال چرا سياست
على (عليه السالم) انعطاف نمىپذیرفت به حضرت ،پيشنهاد شد که فعال مدتى کارى به کار معاویه نداشته باشد
و تثبيتش کن .همين که وضع شما تثبيت شد ،یاك مرتباه از کاار بار کناارش کان؛ ولاى آن حضارت مخالفات
مىکند؛ زیرا به نظر على وسيله ه باید مقدس باشد و حتى در مسائل سياسى نمىتاوان از مكار و حيلاه اساتفاده
نمود.
در سيره پيامبر (ص) مىبيني که حتى از غفلت مردم براى تثبيت ایمان آنها به خدا و رسولش استفاده نماىشاود؛
مثال؛ در واقعه فوت فرزند پيامبر اکرم که کسوف شد و مردم فكر کردند که این هماهنگى عال بااال ،باه خااطر
حزن پيامبر بوده است ،اگر پيامبر (ص) سكوت مىکرد ،چه بسا ایمان مردم قویتر مىشد .ولاى ماىبيناي کاه آن
حضرت ،از نقطه ضعف مردم براى تبليغ دین استفاده نمىکند؛ زیرا که اوال اسالم نيازى به این وساایل دروغاين
ندارد؛ آنها که دینشان داراى برهان و منطق نيست ،باید از این وساایل اساتفاده کنناد .ثانياا همگاان را نماىتاوان
هميشه در جهالت نگاه داشت و خالصه در آینده مردم متوجه خواهند شد و از همه مهمتر این که خداوند ،چنين
کارى از اجازه نمىدهد حتى اگر من بدان که با خواندن یك حدیث ضعيف ،همه گناهكاران توبه مىکنند ،باز
ه اسالم به من اجازه چنين کارى نمىدهد .یكى از مهمترین راههایى کاه از آن راه ،بار دیان ضاربه وارد شاده
است ،رعایت نكردن این اصل است؛ یعنى بىدینى کردن ،به نفع دین! کسى که به خيال خود به نفاع دیان دروغ
مىگوید ،در حقيقت به نفع دین ،بى دینى مىکند! و این در سيره معصومين (عليه السالم) کامال مطرود اسات؛
زیرا با در آميختن باطل ،حق از ميان مىرود.
پاسخ به دو پرسش
ممكن است در موضوع استخدام وسيله سمال شود که با این تفضيل ،پس داستان حضارت داوود (علياه الساالم)
که در قرآن کری آمده است ،چه مىشود در قرآن ،همين مقدار بيان شده که داوود در محراب باود و دو نفار
نزد او آمدند و یكى ،از دیگرى شكایت کرد که این شخ

 99 ،گوسفند دارد و مىخواهد تنها گوسفند مرا ،با

www.camotahhar.ir

کانون اندیشه مطهر

خشونت بگيرد .دیگر قرآن نقل نمىکندکه دیگرى خود دفاع کرد یاا خيار ،داوود در جاواب گفات :او باا ایان
کارش به تو ست کرده است؛ بعد قرآن مىفرماید :داوود فهميد که این امتحانى از طارف خداوناد باوده و توباه
کرد و خدا توبهاش را پذیرفت.
در مورد این داستان ،روایاتى ذکر شده که اصل داستان را چنين عنوان مىکند :داوود زنان متعددى داشت و در
جریانى عاشق یك زن شد ،بدین ترتيب وقتى وى در محرابش در حال عبادت بود ،شيطان به صورت یك مارغ
زیبا در جلوى او ظاهر شد؛ آن قدر زیبا بود که وى نمازش را شكست و رفت آن را بگيارد؛ مارغ پریاد و داوود
به دنبال آن ،تا پشت دارالعماره رفت .اتفاقا زن یكى از سربازها در نهایت جمال بود ،داشت آبتناى ماىکارد و
داوود عاشق وى شد .پرسيد این کيست گفتند :زن فالن سرباز است .به فرمانده لشكر دستور داد کاه آن سارباز
را هر جور هست ،به جایى بفرست که کشته شود؛ وقتى او کشته شد ،ازدواج با این زن بالمانع شد و عدهاش که
تمام شد ،داوود با وى ازدواج کرد .مالئكه این صحنه ساختگى را به او نشان دادند که مثل آن آدمى اسات کاه
 99گوسفند دارد و به تنها گوسفند رفيقش ،چش دوخته است .آن وقت داوود متوجه شدن که گناه کرده و توبه
کرد.
این داستان بالشك از اسرائيليات است به فرموده امام رضا (عليه السالم) این چه پيامبرى است که چند گناه را به
این راحتى مرتكب مىشود؛ نمازش را به خاطر یك مرغ زیبا مىشكند ،بعد نگاه به خانه مردم مىکناد و عاشاق
یك زن شوهردار مىشود و با دوز و کلك ،شوهر وى را به کشتن مىدهد ! این که تماما فساق و فجاور اسات،
قتل نفس هست ،شكستن نماز هست ،عشق به زن شوهردار هست ،آخر این چه پيغمبرى است !
حقيقت داستان آن طور که امام رضا (عليه السالم) شرح داده ،این است که در دل مقدس این پيامبر که حكومت
و قضاوت را بر عهده داشت کمى عجب پيدا شد ،که آیا هيچ قاضى بهتر از من در عاال هسات بادین ترتياب
تصور من در قلب او پيدا شد .خدا این امتحاان را پايش آورد کاه وى در قضااوتش عجلاه کناد و نظار ماته را
نپرسد ،لذا یك مرتبه متوجه شد که این شرط قضاوت نبوده و اشتباه کرده است .اما آن داستان را یهودیها جعال
کردند .همانها که قرآن ،بسيارى از آنها را به خاطر تحریفشان مذمت کرده است .درباره این که شااکى و ماته
ه فرشته بودند ،مسل نيست که آنها فرشته بودهاند؛ بالفرض ه که فرشته باشند ،تمثل فرشتگان بوده است .اگر
مالئكه براى یك پيغمبر متمثل مىشوند؛ یعنى در تمثلشان ،حقيقتى به آن صورت متمثل ماىشاود؛ مثال رؤیااى
صادقه ،که در آن حقيقتى که در آینده اتفاق خواهاد افتااد باه صاورتى متمثال ماىشاود .راسات و دروغ تمثال
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فرشتگان ه این است که با حقيقتى منطبق باشد ،نه این که عينا در عال مادى ه واقع شده باشد( .این مطلب را
عالمه طباطبایى در اميزان مفصل توضيح دادهاند.
سمال دیگرى که مطرح شده این است که اگر در اسالم جایز نيست که از وسایل نامشروع براى هادف مشاروع
استفاده شود ،چرا پيامبر (ص) اجازه داد که مسالمين باه کااروان تجاارى مكاه حملاه کنناد و کاالهااى آنهاا را
تصاحب کنند این سمال را توسعه مىده و مىگوی  :خود جهاد ه همين طور است است .جهاد ،یعنى کشتن
انسانها که فى نفسه کار خوبى نيست ،پس چرا اسالم اجازه مىدهد یا در فقه داری که دروغ مصلحتآميز ،باه
از راست فتنهانگيز .همه اینها نشان مىدهد که اسالم به خاطر هدفى مقدس از وسايلهاى نامقادس اساتفاده کارده
است.
در جواب مىگویي که این اشتباه است که خيال کني همين قدر که انسان ،به اصطالح ،انسان بيولاوژیكى شاد،
دیگر جان و مالش محترم است؛ حال در هر شرایطى باشد .خير ،از نظر زیستشناسى فرقى باين معاویاه و اباوذر
نيست .ولى در باب حقيقت انسان ،سخن از جنبه زیستشناسى او نيست؛ سخن از انسانى است کاه باا معيارهااى
انسانيت .براى همين ،گاه یك نفر به ظاهر انسان ،ضد انسان مىشود .کسى که بر ضد توحيد ،بر ضد عدالت و بر
ضد خوبيها قيام کرده اصال احترام ندارد .نه این که خون و مالش احترام دارد و از بين بردن آنها کار زشتى است
و ما براى هدف مقدس؛ این کار زشت را انجام مىدهي  .خير ،اصال آن خون و آن مال ارزشى ندارد .پاس ایان
طور نيست که در عين این که این مالها محترم است ،پيغمبر اجازه تصااحب آنهاا را ،چاون کاه هادفش مقادس
بوده ،داده است؛ بلكه اگر هدف مقدسى ه نبود ،این مال احترام نداشت .مسأله دیگر ،مسأله اه و مه اسات،
اگر مسأله ایمان و حقيقت مطرح نبود و مسأله حقوق اجتماعى و حقوق افراد مطرح بود ،ماانعى نادارد کاه ماثال
براى نجات جان یك فرد انسان دروغ بگوید ،زیرا بعدا که کشف بشود وى دروغ را باه خااطر حفاظ جاان وى
گفته ،عيبى براى او به شمار نمىآورند .اما اگر من بخواه مردم را به خدا دعوت کن و دليلى دروغ ذکر کان ؛
بعد معلوم شود که دليل دروغ و بىحقيقت بوده و با دروغ ،مردم را با ایمان کردهام ،این کار ضربهاى باه ایماان
مىزند که التيامپذیر نيست .هرگز اسالم براى ایمان و در راه دعوت به حق و حقيقت ،دروغ را اجازه نماىدهاد.
سایر کارها ه همين طور است.
ارزش مسأله تبليغ و شرایط مبلغ
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یكى از آموزشهاى الزم از سيره مقدس رسول اکرم (ص) ،آموزش نحوه دعوت به حق و نحوه تبليغ و رساندن
حق به مردم است .مسألة تبليغ و ارشاد و هدایت مردم در حقيقت ،مسأله حرکات دادن اسات؛ حرکات دادن باه
سوى خدا .خيلى از مكتبها مىتوانند بشر را حرکت دهند ،اما به ساوى آخاور! باه ساوى مناافع شخصاى .کماى
مقدستر بگویي ؛ به سوى احقاق حقوقشان؛ البته این کار ه یكى از برناماههااى کوچاك انبياسات؛ ولاى برناماه
بزرگ آنها ،حرکت دادن انسان از منزل نفس ،به سوى حق مىباشد .بشر را از خودى رهاندن و به حق رسااندن؛
یعنى مىتوانند بشر را از درون خاودش ،علياه خاودش برانگيزانناد ،کاه اسا ایان کاار توباه اسات .اگار کساى
مىتوانست در این کار با انبيا رقابت کند ،آن وقت مىتواني برایش ارزشى قایل شوی .
قرآن ،امر تبيغ را در سطحى بسيار باال برده است و در حالى که مىتوانست به طاور خصوصاى فقاط باه شاخ
پيامبر (ص) بگوید :انا سنلقى عليك قوال ثقيال یا الا نشارح لاك صادر

ایان کااالم را در اختياار هماه امات

مىگذارد تا بفهماند که کار تبيلغ ،کار انسانى نيست .مسأله شرح صدر آن قدر اهميت دارد که مىبيناي پاس از
برگزیده شدن موسى (عليه السالم) ،اولين تقاضاى وى رب اشرح لى صدرى است و اولاين منات بار پياامبر ،در
سوره انشراح ،همين اعطاى شرح صدر به آن حضرت است .پس ،از قرآن مىآماوزی کاه اولاين شارط در امار
تبليغ ،داشتن شرح صدر و سينهاى گشاده است.
ممكن است این سمال شود چرا پيام رسانى این قدر مشكل است پاسخ این است که همه پيام رسانيها ایان قادر
مشكل نيست؛ گاه حكمى توسط مأمور دادگسترى به مته ابالغ مىشود که اباالغ حساى اسات و مشاكلى ها
ندارد .اما باالتر از ابالغ حسى ،ابالغ به عقل و فكر است؛ یعنى مطلب را آن چنان بياان کناد کاه تاا عقال ،نفاوذ
کند ،پيغمبران مىخواهند سخنشان را در درجه اول به عقلها ابالغ کنند .اگر مىبينيد که مسايحيت ،بار ضاد ایان
سخن قيام کرده و مىگوید :حساب ایمان از عقل جداست و عقل ،حق مداخله ندارد ،در اثر تحریف مسايحيت
است .مسيح اصلى ،هرگز چنين ساخن نماىگویاد .قارآن نياز راهاش را معاين کارده اسات؛ راه آن دعاوت باه
خداست ،دعوت به چيزى که باید عقهاآن را بپذیرند ،آن ه با دليل و برهان و سخن منطقى.
اما آیا کافى است که پيامها به عقل برسد اگر چنين است ،فالسفه نيز باید مثال پياامبران موفاق ماىبودناد .پياام
الهى ،گذشته از این که باید در عقلها نفوذ کند ،باید در عمق روح بشر ه وارد شود؛ یعنى تمام وجاودش را در
اختيار بگيرد و به این دليل ،پيامبرانند که مىتوانند بشار را در راه حقيقات باه حرکات در آورناد ،ناه فيلساوفان،
فيلسوف بالغ دارد ،اما بالغش مبين نيست .باید سخن خود را در لفافه صدها اصطالح بياان نمایاد ،اماا پياامبران،
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حرف خود را با دو سه کلمه ،با بالغ مبين چنان بيان مىکنند که همه اقشار اجتماع آن را ماىفهمناد  ،منتهاا هار
کس به فراخور ظرفيت خویش.
نكته مه دیگرى که که یك مبلغ باید رعایت کند اجتناب از قول بدون عل است؛ یعناى آن جاا نماىداناد ،باا
کمال صراحت بگوید :نمىدان  .پيامبر (ص) با آن دانشش مىگوید :و ماا أن مان المتكلفاين ماا را باه ایان کاار
شایسته تری .
روش تبليغ
شاهدا و مبشرا و ناذیرا .در ایان جاا الزم اسات

خداوند در قرآن کری مىفرماید :یا أیها الذین النى انا أرسلنا

توضيح مختصرى در مورد تبشير و انذار بدهي  :تبشير؛ یعنى مژده دادن و تشویق؛ مثال شما مىخواهياد فرزنادتان
را به کارى وادار کنيد ،آثار و فواید آن را برایش مىگویيد ،تا ميل و رغبت او براى ایان کاار تحریاك شاود و
روحش متمایل به آن کار گردد .راه دیگر انذار است؛ انذار با ترساندن فرق دارد .انذار؛ یعنى اعالم خطر نمودن؛
مثال براى اینكه بچه را وادار به کارى کنيد ،عواقب خطرنا
این که از عواقب خطرنا

تر

تر

آن کار را براى او شرح مىدهيد و وى براى

آن کار را براى او شرح مىدهيد و وى براى این که از عواقب ،فرار کناد ،باه

آن کار روى مىآورد .پس در حقيقت تبشير و تشویق ،کشاندن فرد است از جلو و انذار ،راندن اوست از پشات
سر .این دو امر ،هر یك براى بشر الزم است از جلو و انذار ،راندن اوست از پشت سر .این دو امر ،هر یك براى
بشر الزم است ،اما هيچ یك به تنهایى کافى نيست .اشتباه اکثر مبلغين ما این اسات کاه تنهاا تكياه شاان بار روى
انذارهاست ،در حالى که باید جانب تبشير قویتر باشد و شاید به همين دليل است که قرآن کری تبشاير را مقادم
مىدارد :بشيرا و نذیرا...
غير از دو مورد مورد ،عمل دیگرى داری که اسمش تنفير است؛ یعنى فرار دادن ،ما غالبا انذار را با تنفيار اشاتباه
مىگيری  ،بجاى اینكه از پشت سر به آرامى شخ

را حرکت دهي  ،چنان هاى و هوى مىکني که فارار کناد.

پيامبر (ص) ه به مبلغ خویش ،معاد فرمودند :که یسر و ال تعسر ،بشر و ال تنفر( .)28زیرا روح انسان فوق العااده
لطيف است و زود ،عكس العمل نشان مىدهد .اگر انسان در کارى ،به روح خود فشار آورد  -چه رسد به روح
دیگران  -عكس العمل روح  -گریز و فرار است .براى همين است که توصيه شده به قادرى عباادت کنياد کاه
روحتان نشاط عبادت دارد؛ اگر عبادت را بر روحتان تحميل کردید ،ک ک از آن گریزان مىشود ،کسى که به
روح خود و دیگران فشار زیاد مىآورد ،مثل کسى است که با مرکبى مىخواهد از شهرى به شهر دیگر بارود و
www.camotahhar.ir

کانون اندیشه مطهر

آن قدر بر آن مرکب شالق مىزند  -به خيال این که تندتر حرکت کند  -که حيوان بيچاره را زخمى کرده ،در
وسط راه در مىماند.
خيلى چيزهاست که مردم را مىتواند از اساالم متنفار کناد؛ ماثال بادون شاك نظافات در اساالم سانت اسات و
مستحب ممکد و پيامبر بسيار نظيف بودند .حال اگر یك مبلغ با وضع کثيف و چرکين وماتعفن بيایاد و باه یاك
جوان نظيف و پاکيزه بگوید :مىخواه تو را به اسالم دعوت کن  ،او از اسالم بيشتر فرارى مىشاود ،متكلماين،
حرف خوبى مىزنند؛ مىگویند :از شرایط نبوت این است که صفتى را که موجب تنفر مردم باشد؛ حتاى نقا
جسمانى ،زیرا باعث فرار مردم مىشود .البته نق

جسمانى به کمال روحى انسان صدمه نمىزناد ،اماا در پياامبر

(ص) نباید باشد ،چون او یك مبلغ است و نباید در مردم ایجاد تنفر کند.
خشونتها و مالمتهاى زیاد نيز از این قبيل است؛ مالمت ،گاهى خيلى مفيد است؛ زیارا غيارت انساان را تحریاك
مىکند ،ولى در بسيارى از موارد ،خصوصا در تربيت بچه ،مالمت زیاد ،ایجاد نفرت مىکند .پيامبر (ص) به معاذ
مىفرماید :یسرو ال تغسر ساده بگير ،نگو دیندارى مشكل است و کار هر کسى نيست .اگر مرتب از مشكل بودن
آن بگویى ،مىترسد و مىگوید :وقتى این قدر مشكل است ،بهتر است رهایش کني  .اساالم دیان باا گذشات و
آسانى است؛ به شما مىگوید :وضو بگير ،اما اگر ضرر داشت تيم کن .مىگوید :روزه واجاب اسات ،اماا اگار
مسافرى ،مریضى ،روزه براى سخت است ،روزه نگير و بعدا قضایش را بگير .یكى از چيزهاایى کاه باه موجاب
آن ،اسالم همه را جذب مىکند همين سماحت و سهولت این دین است.
یكى دیگر از مسائل در دعوت ،این است که مبلغن واقعى دو شرط دارند :از خداوند مىترسند یخشونه و از غير
او نمىترسند و ال یخشون احدا اال اهلل خشيت با خوف فرق دارد؛ خوف یعنى نگران آینده بودن و فكار و تادبير
براى عاقبت کار کردن ،ولى خشيت ،آن حالتى است که در اثر ترس ،بر انسان مسلط مىشود و انسان ،جرأت از
دست مىدهد .مبلغان حقيقى خشيت الهى دارند و ذرهاى جرأت تجرى بار خادا در وجودشاان نيسات ،ولاى در
مقابل غير خدا ،جرأت محض هستند .از خصوصيات مه در سيره پيامبر (ص) همين مسأله جرأت؛ یعنى خود را
نباختن و استقامت داشتن است .بنا به قول مورخان پيامبر اکرم (ص) در شرایطى کاه هار کاس دیگارى ماىباود
خود را مىباخت ،یك ذره تغيير حالت پيدا نمىکرد.
نكته دیگر در تبليغ ،مطلبى است که قرآن تحت عنوان ذکر آن را بيان مىکند .در قارآن دو مطلاب نزدیاك باه
یكدیگر مطرح شده است؛ تفكر و تذکر .تفكر؛ یعنى کشف چيزى کاه نماىداناي و اندیشايدن باراى باه دسات
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آوردن مجهول .اما تذکر؛ یعنى یادآورى .بشر دو حالت مختلف دارد :جهل و خواب؛ گاهى ما از اطاراف خاود
بىخبری  ،براى این که نمىداني  .بيداری  ،ولى چون نمىداني بىخبری  .گاهى بىخبری  ،اما نه به خاطر این که
نمىداني  ،بلكه در خوابي  ،در خواب غفلت .مردم بيش از اندازه که جاهل باشند ،غافلناد .اگار خوابهاا را بيادار
کردی  ،خودشان دنبال کار مىروند؛ مانند کسى که خواب است و از قافله جا مانده ،اگر بيدارش کردی دیگار
الزم نيست بگویي برو؛ خودش مىرود.
پس قسمتى از ایمان ،بيدارى احساسهاى خفته است و براى همين در اسالم ،جبر و اکراه در ایمان وجود نادارد؛
یعنى نمىتوان مردم را مجبور کرد که مممن بشوند .اعتماد ،گرایش ،عالقه و اعتقااد را نماىتاوان باا زور ایجااد
کرد ،اگر مىخواهي ایمان در دل مردم ایجاد کني  ،راهش جبر و زور نيست ،راه آن حكمات و موعظاه حسانه
است؛ یعنى اگر آن احساسهاى خفته را با حكمت و موعظه بيدار کني  ،خودشان حرکت خواهند کرد .در سايره
معصومين (عليه السالم) ه مىبيني حتى در مواردى ه که به آنها اهانت مىشد ،به نرمى جواب ماىدادناد و
مانع مىشدند که اصحابشان با شخ

اهانت کننده برخوردى بدى داشته باشاند ،یاا اماام حساين (علياه الساالم)

چنان برخورد مىکند که زهير که خود را کنار کشيده بود ،عاشقانه به امام مىپيوندد.
سيره نبوى (ص) و گسترش سریع اسالم
مسأله گسترش سریع اسالم یكى از مه ترین مسائل تاریخى است .البته مسيحيت و تا اندازهاى دیان باودا ها از
ادیانى هستند که در جهان ،گسترش یافتهاند ،هر چند که مسيحى بودن مسيحيان ،اخيرا بيشتر جنبه اسمى دارد ناه
واقعى ،ولى در اسالم از نظر گسترش ،خصوصيتى هست که در سایر ادیان نيست و آن مساأله سارعت گساترش
اسالم است .این جا قصد داری از یكى از علل پيشرفت سریع اسالم سخن بگویي  .البته مه ترین علت آن خاود
قرآن است؛ زیبایى ،عمق ،شورانگيزى ،جاذبه و محتواى قرآن بدون شك عامل اول نفوذ و توسعه اسالم اسات،
ولى از قرآن که صرف نظر کني  ،شخصيت ،خلق و خو ،سيره و نوع رهبرى رسول اکرم (ص) عمل دوم نفوذ و
توسعه اسالم است و حتى بعد از وفات حضرت ه  ،تاریخ زندگى ایشان عامل بزرگى براى پيشرفت اسالم بوده
است.
خداوند به پيامبرش خطاب مىکند :فيما رحمة من اهلل لنت له و لو کنات فظاا غلايظ القلاب ال نقضاوا حولاك؛
یعنى تو در پرتو خدا بسيار مالی و نرم هستى ،روحيه تو مملو از حسن خلق و حل و تحمال و عفاو اسات ،اگار
این خلق و خوى تو نبود و اخالق درشت خویى داشتى ،مسلمانان از دور تو پراکنده مىشدند .پس ،از مهمتارین
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شرایط یك رهبر و مبلغ اسالم این است که در اخالق شخصى و فردى ،نرم و مالی باشاد البتاه مقصاود از ایان
مالمت ،در مسائل فردى است ،نه در اعتقاد به مسائل اصولى و کلى .در اصول ،پيامبر (ص) صد در صد صالبت
داشت و انعطافناپذیر بود؛ زیرا که مسائل اصولى ،مربوط به شخ

پيامبر نيست؛ مربوط به قانون اساالم اسات؛

براى مثال در مقابل آزارهاى شخصى که از سوى دیگران مىدید ،بسيار صبور بود و به اصحاب اجازه خشاونت
نمىداد ،ولى آن جا که زنى از اشراف قریش دزدى کرد و افراد واسطه شدند ،به هيچ وجه قبول نكرد که قانون
اسالم را تعطيل کند .على (عليه السالم) نيز در مسائل فردى آن قدر خوشرو بود که عيبى که باراى خالفات وى
مطرح مىکردند این بود که او خنده روست و خليفه باید عبوس باشد؛ تا مردم حساب ببرند! اما همين على (عليه
السالم) آنجا که برادرش تقاضاى کمك بيشتر از بيت المال مىکند ،مىگوید :من قدرت تحمل آتش جهان را
ندارم و به او جواب رد مىدهد.
یكى از شمون اخالق نرم پيامبر (ص) مشورت بود؛ او على رغ ایان کاه نياازى باه مشاورت نداشات ،مشاورت
مىکرد تا این اصل را پایه گذارى نكند که هر حاکمى خود را ما فوق دیگران بداند و همچنين دیگران که فقط
ابزار بىروح و بىجان تلقى مىشدند احساس شخصيت کرده ،در نتيجه پيروى کنند؛ اما و شاوره فى االمر فاذا
عزمت فتوکل على اهلل قبل از تصمي  ،مشورت کن؛ اما وقتى تصمي گرفتى قاطع باش ،به خدا توکل کن و کاار
خود را ادامه بده.
دعوت ،نباید توأم با خشونت و اکراه و اجبار باشد .از مواردى که عليه اسالم اعتراض ماىشاود ،ایان اسات کاه
مىگویند :اسالم ،دین شمشير است؛ یعنى ،منحصرا از شمشير اساتفاده ماىکناد .شاكى نيسات کاه اساالم ،دیان
شمشير است ،اما اسالم شمشير را براى دفاع از جان و مال و سرزمين مسلمين یا دفاع از توحياد ،ماىخواهاد ،ناه
براى مسلمان کردن دیگران .توحيد ،عزیزترین حقيقت انسانى اسات و هار جاا کاه باه خطار افتاد ،اساالم باراى
نجاتش مىکوشد ،اگر کسى از جان و ناموس و سرزمين خود دفاع کرد ،همه دفاع او را صحيح مىشمرند و اگر
کسى دید ،مظلمومى مورد تجاوز ظالمى قرار گرفت و براى نجاات آن مظلاوم باه پاا خاسات ،عمال وى خيلاى
مقدستر است؛ اگر کسى براى آزادى ،براى عل و براى عدالت بجنگد کار او خيلاى مقادس اسات .توحياد نياز
حقيقتى است که مال من و شما نيست ،سرمایه بشریت است.
اگر در جایى توحيد به خطر افتد ،از آن جایى که توحيد جزء فطرت انسان است و هيچ وقت ،فكر بشار او را باه
ضد توحيد رهبرى نمىکند ،اسالم براى نجات آن دستور ماىدهاد تاا اقادامى شاود ،ولاى ناه باه ایان معناا کاه
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مىخواهد توحيد را به زور وارد قلب مردم کند ،بلكه مىخواهد عواملى را که سابب شاده توحياد از باين بارود
نابود کند ،آن عوامل که از بين رفت ،فطرت انسان به سوى توحيد گرایش پيدا مىکند؛ بت خانههاى تقليادها و
تلقينات ،باعث مىشود که انسان ،اصال در توحيد فكر نكند و براى همين اسالم با آنها مبارزه مىکند .تعبير قرآن
در مورد حضرت ابراهي (عليه السالم) چنين است که بعد از شكستن بتها وقتى مردم نزد او آمدناد ،گفات :ایان
کار ،کار بت بزرگ است تا مردم فكر کنند و بفهمند که چيزهایى را مىپرستند که حتى حرف ه نمىزنند .در
این جا قرآن مىگوید :فرجعوا الى انفسه زنجيرها پاره شد و کمى اندیشيدند.
کسانى که وارد بت خانهها مىشوند و به بهانه آزادى عقيده ،یاك کلماه حارف نماىزنناد ،در واقاع احتارام باه
اسارت مىگذارند .عقيده بت پرستى ،ناشى از فكر نيست ،زنجيرى از اوهام است که خود بشر باه دسات و پااى
خودش بسته است و او را به حال خود گذاشتن؛ یعنى احترام به اسارت ،نه احترام به آزادى .اسالم هرگاز اجاازه
نمىدهد زنجير به دست و پاى کسى باشد؛ هر چند آن زنجير را خودش با دست خودش بسته باشد .مسلمين کاه
با روم و ایران جنگيدند ،نرفتند که با مردم بگویند :باید مسلمان شوید ،بلكه رفتناد و باا حكومتهااى جباارى کاه
زنجير بر دست و پاى مردم بسته بودند ،جنگيدند و زنجيرها را پااره کردناد و باه هماين دليال ،ملتهاا باا شاوق و
شعف ،مسلمين را پذیرفتند؛ زیرا آنها را فرشته نجات مىدانستند.
پس اصل رفق ،نرمى و پرهيز از خشونت و اجبار ،راجع به خود ایمان (نه را جع به موانع فكرى و اجتماعى ایمان
که حساب دیگرى دارد) جزء اصول دعوت اسالم است .ال اکراه فى الدین قد تبين الرشد من الغى در امار دیان
اجبارى نيست؛ راه حقيقت و راه ضاللت روشن است؛ هر کس هر کدام را مىخواهد انتخاب کناد ،فاذکر انماا
انت مذکر لست عليه بمصيط االمن تولى و کفر فيعذبه العذاب األکبر ،اى پيامبر! وظيفه تو فقط تذکر دادن و از
خواب غفلت بيدار کردن است ،دیگر سيطره و زورى نباید در کار باشد .تو تذکر خاود را باده؛ اگار بااز کساى
اعراض کرد ،کار او را به خدا واگذار کن که خود خدا او را سخت عذاب مىکند.
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