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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

 المرسلینسید الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم علی أشرف األنبیاء و 
 من تبعهم بإحسان إلی قیام یوم الدین.حبیبنا محمد وعلی آله وأصحابه و 

 اما بعد:
های مبرم جامعة بشری رورتدعوت و دعوتگری یکی از ض
ان در روی زمین آغاز شده و است که از زمان فرودآمدن اولین انس

. تا زمان بعثت آخرین پیامبر الهی تا پایان دنیا ادامه خواهد یافت
السالم علمبرداران وسلم، انبیا علیهمعلیهاهللحضرت محمد صلی

وسلم علیهاهللدعوت الی اهلل بودند، اما بعد از رحلت رسول اهلل صلی
که تا روز  دوش پیروان آن حضرت گذاشته شداین رسالت به

 قیامت راه وی را ادامه دهند. 
 فرماید:اهلل تبارک و تعالی در این رابطه می 

 [801]یوسف:}قُْل َهِذهِ َسبِیِلي أَْدُعو إَِلى اللَِّه َعَلى بَِصیَرةٍ أَنَا َوَمِن ات َّبَ عَِني{ 
با آگاهی و بینش به سوی  [مردمان را]بگو: این راه من است که من )
 .([باشندچنین می]و پیروان من هم خوانم خدا می

السالم راه دعوت را زیر نظر وحی و با پیامبران علیهم
 د، اما پیروان انبیا مأموراند تاپیمودنهدایت مستقیم اهلل تعالی می

، جامانده از پیامبرانرا با استفاده از وحی به مسیر دعوت
زندة گیری از تجارب ارقولی و عملی انبیا، بهره یهارهنمایی
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ها به خصوص دعواتگران و مصلحان گذشته، دستاوردهای انسان
 ند. مسلمعلمی بشر و استفاده دقیق از عقل و منطق، طی نمای

در تطبیق عملی  السالم با اتکا به وحی الهیست که انبیا علیهما
شدند مگر دعوت در میان مردم دچار اشتباه و خطا نمی

هم به زودی از که آن ولیهایی از قبیل نسیان و ترک اکوتاهی
های متعدد شد و در وراء آن حکمتجانب خداوند اصالح می

اما پیروان انبیا به علت نبود رابطة مستقیم میان آنان و  نهفته بود.
خداوند در تطبیق عملی دعوت ممکن است احیاناً از جادة 
صواب دور شوند؛ البته میزان خطا و صواب دعوتگران 

آنان از وسایلی که پیشتر  دد به مقدار استفادةگرغیرمعصوم بر می
ذکر شد؛ اگر دعوتگر در راه عملی کردن دعوت از عقل خود در 
حد قدرت و توانی که اهلل تعالی به وی بخشیده است استفاده 
نمود و عقلش را از تمام قید و بندهای نفسانی آزاد کرد، طبیعی 

غیر آن به مقدار  رسد، دراست که میزان اشتباهاتش به حداقل می
ه گرفتن سیرت نادید ،های پیامبرتوجهی به وحی و رهنماییبی

عملی انبیا و مصلحان، غفلت از حوادث تاریخی، عدم استفاده از 
کردن توجهی به عقل و منطق و بستهابزار و وسایل مورد نیاز، بی

دست و پای عقل با زنجیر خواهشات نفسانی، اشتباهات و 
 یابد.افزایش میخطاهای وی نیز 

از  ها بوده است که علمای امت اسالمیبنابر همین واقعیت
تا به امروز همیشه  وسلم شروععلیهاهللصحابة بزرگوار پیامبر صلی

دانش دعوت و ضرورت به آن برای کسانی که در این در مورد 
 اند.کنند، تأکید ورزیدهمسیر حرکت می
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هه از عمر خود را حدود دو د که نگارنده هم به حیث کسی
چین خرمن افکار در مسیر دعوت الی اهلل سپری نموده و خوشه

گاهی قلم به دست ام، گهدعوتگران بزرگ امت اسالمی بوده
های بعضی از دانشمندان مجرب کنم نوشتهگرفته و سعی می

ین میدان دعوت و اصالح را به زبان فارسی برگردانم تا از ا
ای برای آخرت خود و توشه عزیز وطنانهمطریق خدمتی برای 

 فراهم نموده باشم.
حاضر مقاالتی است که از مدتی به این سو آنها را  مجموعة

در مجالت دعوتی از جمله قافله و معرفت ترجمه و نشر نموده 
بودم و حاال به خاطر ماندگاری و تدوین آنها در قالب یک 

ازنگری شامل ام که این بکتاب، مجدداً آنها را بازنگری نموده
اناً اگر حدیث شود و احیو تخریج احادیث می ویرایش متن

ود و در مورد روایت کار رفته بای بهضعیفی در متن مقاله
 .امجا نمودهآن را جابه ،صحیحی موجود بود

خواهم تا این عمل ناچیز بنده را خاص از اهلل الیزال می
م را از مطالب برای رضای خود گردانیده، بنده و دوستان دعوتگر

 آن در دنیا و آخرت مستفید گرداند. آمین
 

 امین اهلل معتصم
51/55/5931 

 کابل، افغانستان
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(1 ) 

 راز موفقیت دعوتگر

 محمد احمد الراشد
 

نیاز به فقه دعوت در هرجا به صورت واضح و آشکار 
مشهود است و کسی که تاریخ دعوت اسالمی را در عصر حاضر 

ی که در این های بزرگشود که کاستیبررسی کند متوجه می
سر و صدای دعوتگران مجرب را بلند نموده و  مورد وجود دارد

 اند.هاهمه در صدد جبران این کاستی
ما هم به نوبة خود در این عرصه سهیم شده و ضرورت به 

یاد آوری و از آن به عنوان « المنطلق»فقه دعوت را در کتاب 
وقتی یک مملکت نوپا بخواهد قدم  ایم.صنایع سنگین تعبیر نموده

تأسیس نماید، ابتداء به  یهایدر میدان صنعت گذاشته و کارخانه
کند، چون صنایع ثقیله به منزلة تأسیس صنایع سنگین اقدام می

 هاست که دروازة ورود به صنایع کوچک و سبک را ب یکلیدهای
سازد تا به دست خود رویش گشوده و آن را قادر می

ی در اک را ایجاد نماید. چنین طرح و برنامهبُای سُهکارخانه
های بین المللی نزد کسانی که های صنعتی و پیشرفتپالنگذاری
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در اقتصاد تخصص دارند کامالً شناخته شده است؛ قضیة ما 
 دعوتگران نیز از این امر مستثنا نیست.

تر صنایع سنگین به مراتب مهم ،در داخل صفوف دعوتگران
ک در دعوت، بُک است. منظور ما از صنایع سُبُاز صنایع سُ

برانگیختن حماسه، تحریک عواطف و فکر سیال روزانه و 
نه از دعوت حرکتی پیشرفته  رفتارهاییی است. چنین احاشیه

کند. حد سازد و نه هم آن را برای رهبری جامعه کاندید میمی
آید ی که از  به حرکت درآوردن عواطف به دست میااکثر نتیجه

در اثر مصیبتی کوبنده  ممکن است ایجاد موجی است که چه بسا
و امتحانی سخت به سرعت از جوش و خروش باز ماند و 

و از مطلوب  ول نمودههدف مشغدعوتگران را به گفتگوهای بی
با احزاب وادار به مسابقه باز دارد. و یا دعوت را  شاناصلی

و  هار مقابل پالنفعالیت دارند نموده و ددیگری که در ساحه 
های پیشرفتةشان از پا درآورد و آنگاه دعوتگران سراسیمه برنامه
 چه کاری باید انجام دهند. که ندانند و شده

گوییم، اما صنایع سنگینی که ما در دعوت از آن سخن می
های است که دعوتگران مبتکر و نوآور را تحویل جامعه کارخانه

ل علم قرآن و حدیث و تفسیر که از میراث اصی ، کسانیدهدمی
و شرح آن بهرمند باشند و از فکر تربیتی در روشنی تجارب 
گذشته تغذیة فکری نمایند. این مسأله بسیار مهم و حایز اهمیت 

باالی دیگران  تواندی میااست چون دعوتگر با چنین پشتوانه
گونه که تأثیر تربیتی بگذارد، نه تأثیر عاطفی زودگذر. همان
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د نمایتواند دعوتگر را از فکر تنظیمی بهرمند سنگین میصنایع 
نتایج بزرگ و چند برابری را  ،که به وسیلة فعالیت افرادی اندک

 به دست آورد.
 ت سیاسی گستردهاین صنایع به دعوتگر بینش و حکم

 ناحس های مناسب شده از آن به نحومتوجه موقعیت تادهد می
ناک را حدس زده از آن  های خطرکند و موقعیتاستفاده می
گیرد، و به این ترتیب علم تنظیمی و تربیتی خود را فاصله می
کند. وقتی ما برای برادران دعوتگر خود وسایلی را تکمیل می

ام کفراهم سازیم که آگاهی آنان را در جوانب فوق الذکر استح
ایم که در مواجه شدن با بخشد، عناصر سنگینی را بنیاد نهاده

شکن متزلزل نشده، ی کمرهاسخت و مصیبت امتحانات
همان این  ؛کنندمورد مصرف نمیجا و بیهای خود را بیتوانایی

صنایع سنگین در میراث دعوتگران است که در ادامه به صورت 
 نماییم.فشرده برخی از موارد ضروری آن را بیان می

 یگانگی فهم -اول

و متفاوت  های مختلفافراد متمایل به گرایش ،فهم یگانه
ترین چیزی که افراد کند. مهمیک منطقه را به هم نزدیک می

های متفاوت را به خاطر عملی واحد و فعالیتی متمایل به گرایش
کند فهم یگانه است نه منافع یگانه. بناءً یگانه دور هم جمع می

وحدت فهم، متکای اصلی و اساسی عمل و فعالیت یگانه است. 
واضح که همین اکنون در مصر جریان  توجه شما را به مثالی
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)اخوان  مصر وقتی جماعت با تجربةکنم: جلب می دارد
از صحنه کنار زده شد و افراد آن به زندان انداخته شده  المسلمین(

های گیری، در میان جوانان مصر جهتدور شدندو از جوانان 
زیادی پیداشد؛ گروهی تمام جامعه را به کفر متهم نمودند، 

مردم را به سرعت عمل و جهاد دعوت کردند و بدون  یاهعد
که برای چنین کاری تربیه شده باشند و یا مقدمات آن را این

تعدادی نیز  ؛فراهم نموده باشند، خود را گروه جهاد نام نهادند
شیوة حزبی را در پیش گرفته به این تصور شدند که سیاست 

کردند که هیچ  یگانه بابی است که باید از آن داخل شد و فکر
این حالت باعث  ؛نیازی به تربیه و فکر شرعی غیرسیاسی ندارند

 دامنة اختالفات و اجتهادات در آن کشور گردید. گسترش
در نسل حاضر، جوانان پوهنتونی ما خیلی زیاداند، اما 

جا است که همةشان در یک جریان منسجم و در تأسف این
تنظیمی از بین رفته خدمت دعوت اسالمی قرار  ندارند؛ وحدت 

ها و مشکالت بزرگی را سر راه نسل قهرمان مصری که از زندان
و آنها را با معضلة بزرگ  است اند قرار دادهخارج شده

رو کرده دور محور واحد روبهبه  ،جوانان پراکنده آوریجمع
 ها نیست. و سبب این چند دستگی چیزی جز اختالف فهم ؛است

دارد که همة ما به عملی واحد  گوید چه اشکالییکی می
مصروف نباشیم؟ و چه عیبی در کار است که همه به یک اجتهاد 

هر یک از ما به شیوه و روش  نماییم؟.شرعی و تربیتی قناعت ن
دلخواه خود مشغولیم و انتظار داریم که به وسیلة شعارهای حماسی 

 .!مها را به هم نزدیک نموده وحدت مطلوب را به ارمغان آوریقلب
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زیرا  تر از این است؛تر و بزرگب مهمموضوع به مرات
ها را قدرت یکجا کردن قلب ایههای حاشیعواطف و گفته

ها، وحدت فکر و یگانگی فهم است گاه وحدت قلبندارد، تکیه
 شود.منتج به عمل واحد می است که و فکر یگانه

عناصر سنگین در دعوت  در مباحث پیشین به موضوع ایجاد
سوی خدا پرداختیم، عناصری که در هنگام پیش آمدن به 

های شدید متزلزل نشده و نیروی خود امتحانات سخت و مصیبت
را در جای غیرمناسب به هدر ندهند و همچنان گفتیم که اولین 

 است. و یگانگی اندیشه فکر تعنصر در این زمینه وحد
در این قسمت دو هدف دیگر از اهداف فقه دعوت را 

 کنیم:یبررسی م

 زیساقیادت -دوم

دومین هدفی که از نظر اهمیت در موازات هدف نخستین 
رهبری و  قرار دارد، پرورش نیروهای قیادی است که مشکالت

را به عهده گیرند؛ چون اگر  های جامعهدهی انرژیجهت
، چه همفکر را دور هم جمع نماییم، بعد از آن ایهمجموع
گاه که تعدادی دعوتگر را کرد؟ یا به سخن دیگر آن خواهیم

 تربیه نمودیم، قدم بعدی چه خواهد بود؟
اگر برای مجموعة همفکر شرایط و ظروفی فراهم نشود که 

روز شان روزبههای خود را در آن صرف کنند، نیروهایانرژی
گرد و این خفقان ون شده و در داخل یک حصار متراکم میزاف
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انند گازی که در یک شود. درست مباآلخره باعث انفجار  می
ظرف محدود و بدون منفذ جمع شود و اجازه ندهید از آن ظرف 

کند، یا بدون خارج گردد؛ مسلماً این بخار یا ظرف را منفجر می
گردد؛ ولی اگر بخار را که مشکلی را بر طرف کند ضایع میاین

در داخل ظرفی ذخیره کرده سپس از طریق مجرایی  به سوی 
تواند اید که می، نیرویی را به وجود آوردهیک چرخ روان کنید

و  ،دستگاهی را به کار اندازد و یا قطاری را به حرکت درآورد
برداری شما از انرژی دست داشتة خود به بهترین وجه بهره

 اید.نموده
های گروهی و تالش های تربیتیدر اکثر موارد فعالیت

یمی را که یک هستة تنظ ایهبخش و موفق است بگونرضایت
تَشَکُّل  ایجاد و شود که بعد ازالی مطرح میؤکند، اما سایجاد می

این هستة تربیت یافته چه باید کرد؟ و نیروی متراکم این مجموعه 
 را در کجا به کار باید بست؟

کند که: چگونه  همزمان این سوال نیز عرض وجود می 
از های موجود در جامعه را رهبری نمود؟ و ممکن است انرژی

 های ممکن است در قلب جامعه راه یافت؟چه راه
آوردهای کار اسالمی به ترین دستقدرت رهبری از مهم

واجب ما این است که برای هر دعوتگر مسلمان  ؛آیدشمار می
تواند شخصیت خود را بر آموزش دهیم که از چه راهی می

مسلمانان غیرمنظم و کسانی که در اول قافله قرار دارند عرضه 
کند و موقف خود را به عنوان رهنما تثبیت نماید. منظور ما از 
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رهبری این نیست که فرد تالش نماید مقام رهبری جماعت را به 
دست آورد، هرچند آموزش رهبر شامل رهبری داخل جماعت 

کنیم که برای رسیدن شود. ما برادران خود را تشویق نمینیز می
در این زمینه کاری الش کنند، چون تالش به مقام رهبری ت
کنیم که عِلم رهبری و ایشان را تشویق می ناپسند است؛ اما

قیادت را به این نیت بیاموزند که جامعه آنها را به عنوان الگو و 
پیشوا بپذیرد، نه این که فنون رهبری را بیاموزند تا با همقطاران 

تر خود وارد مسابقه شده به رهبری و زعامت هستة بزرگ
خواهیم که هر یک از برادران ما بلکه می ط گردند؛جماعت مسل

شخصیتی باشد که در داخل جامعه مردم او را به عنوان پیشوا و 
 الگویی شایسته قبول داشته باشند.

گونة درست رهبری های جامعه را بهگوییم انرژییم بله،
زند کنید، چون همیشه ایمان و حماسه در قلوب مردم ما موج می

اسالمی عاطل و باطل افتاده های بزرگ ما انرژیو در جوامع 
آید که چگونه این نیروها را ال پیش میاست. حاال این سؤ

 ایهرهبری کنیم تا برای خدمت به  تمام جهان اسالم نقش سازند
 داشته باشند؟

های الی است بزرگ که جواب آن از خالل همایشسؤ
است  ایهرفآید، زیرا تربیت حفرسا به دست میتربیتی طاقت

من! دعوت کردن، نوید دادن و  بغرنج و پیچیده. بلی برادران
آوری و جمعنهایت پیچیدگی.  است در ایهکردن مردم حرفجمع
های مردم در نقطة واحد بسیار پیچیده است؛ کسی خوبی تنظیم
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ار ورزد باید از تجربة کافی برخوردکه به چنین کاری مبادرت می
های فراهم وجود آورد، سپس انرژینرژی بهباشد و بتواند ابتدا ا

 .به کار گماردشده را به صورت صحیح در برآوردن اهداف خود 

 اصالت دادن به منهج )روش تربیتی( -سوم

بردن به کنه اصالت منهج و استعداد یک دعوتگر از پی
های تربیتی که با استفاده از آراء فقهی برگرفته شده بازدهی دوره

ما به دست آمده است، عاجز است. زمانی که از کتب موروثی 
ما های اسالمی در عصر حاضر آغاز شد بعضی از برادران فعالیت

برگرفته  گمان کردند که فنون تنظیمی و تربیتی از ابتکارات جدید
توانیم عقل خود دند که ما هم میشده از غرب است و فکر نمو

ط جوالن دهیم، را در زمینه باروری آن آزادانه و بدون قید و شر
گام، کسانی که وقت دار و پیشاز دعوتگران طلیعه ایهاما عد

گذشتگان صرف کرده بودند  هایها و نوشتهزیادی را با کتاب
توانستند موضوعات ارزشمندی از فقه دعوت را که در کتب فقه 

کردیم نهفته بود برای ما کشف کنند؛ در حالی که ما گمان می
یل مربوط به عبادات و معامالت شرعی کتُب فقه غیر از مسا

های در زمینه ،عادی مانند بیع، اجاره و دیگر امور عرفی مردم
دیگر چیزی برای گفتن ندارد؛ اما بعد از صبر طوالنی برخی از 
دعوتگران، و مطالعة زیاد و تأنی ایشان، برای ما مسایل زیادی از 

گردید  ل سیاسی کشفی مسایفقه دعوت تنظیمی و تربیتی و حت
 که در کتب فقه قدیمی ما نهفته بود.
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جمالتی کوتاه از امام ابن تیمیه، امام  امروز دعوتگران به
تواند خورند، و این جمالت میو دیگر فقهای سلف بر می شافعی

عقلی  های زیادی که در مباحث و گفتگوهایایشان را از کتاب
دف دعوتگر نیاز کند؛ البته به این شرط که هنوشته شده است بی

گذشتگان باشد، چون احترامی که  اقناع مسلمانان به وسیلة آثار
 امام شافعی،امام ابوحنیفه،  امام لمان به امامانی همانندیک مس
و بزرگان دیگری دارد  ابن تیمیه شیخ االسالم ،مالک امام احمد،

 ،های خود برآمدندها و مسؤولیتکه به خوبی از عهدة مکلفیت
 در برابر شما ی به این بزرگان، راه اقناع وی راهمین احترام و

. همین اکنون ما به عباراتی از گذشتگان سازدتر میکوتاه
از  تربیش به مراتب خوریم که شنونده راسیرت خود بر مینیک

 دهد.های عقلی مجرد دعوتگران معاصر تکان مینوشته
ه وقتی برنامة تربیتی ما دارای چنین اصالتی باشد، یعنی ب

اند چه فقهای سلف گفتهول اولیه ارجاع داده شده و به آناص
ها و تأویالت بعید و شویم که از تحریفمنضبط باشد، مطمئن می

شاذ مأمون مانده است و از این که بازیچة خواهشات نفسانی و 
قرار گرفته باشد کامالً به دور است؛  ایهاساس عدتأویالت بی

ی هارد سوءاستفادة خواستهشویم که موهمچنان مطمئن می
های که از برخی از کشش نفسانی دیگران قرار نگرفته است. بله،

تواند به صورت صفات اهل جاهلیت است بندة مسلمان نمی
 وسلمعلیهاهللصلی کامل خود را از آن پاک کند. پیامبر اکرم

 گویند:می عنهاهللابوذر رضیبه خطاب 
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  8.«انک امرؤ فیک جاهلیة»
 هنوز در وجودت آثار جاهلیت باقی است(. کسی هستی که تو)

 دار پیامبر اکرماز اصحاب سابقه در حالی که وی
را به  است، و باور داریم که روزگار کسی وسلمعلیهاهللصلی

 پیامبر هم سراغ ندارد، با وجود آن صداقت لهجه، بهتر از وی
 گوید:برایش می وسلمعلیهاهللصلی

 .«ةجاهلیانک امرؤ فیک »
از شعبات جاهلیت در وجود  ایهبناءً موجودیت شعب

شخص مؤمن امری غریب و دور از انتظار نیست؛ بحث ما نیز در 
های جاهلیت است که ممکن است در وجود مورد یکی از شعبه

شخصیتی مؤمن پیدا شود. مداخلة تمایالت نفسانی و خواهشات 
عید، و اتکای شهوانی در سوق دادن مؤمن به سوی تأویالت ب

متکلفانه به رأی که در تضاد با آرا دیگران قرار دارد، و تحمیل 
های گوناگون کند صحیح است با روشرأی و نظری که فکر می

افتد؛ اما ضابطه و قانون عبور از دیگران، بسیار اتفاق می یبر آرا
ترین چنین تنگناها و رَدّ قوی آن این است که فیصلة آن به عادل

پیشینیان  ،ترین مرجع در این زمینهاشته شود، و عادلمرجع گذ
 باشند.سیرت ما مینیک

کریم از این معانی تعبیری منحصر به فرد دارد و ما را قرآن
 هرکه سابقة بیشتر دارد فضلیت بیشتری نیز دارد. کند کهمتوجه می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 باب المعاصی من امر الجاهلیة.صحیح بخاری.  -5
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 [80یَماِن{ ]الح:ر:}رَب َّنَا اْغِفْر لَنَا َوِِلِْخَوانِنَا الَِّذیَن َسبَ ُقونَا بِاِْلِ 
گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما می) 

 .(اند بیامرزپیشی گرفته
دهد که باید کسانی که بعد از با این اشارة ساده تذکر می

شان را کامل با آنان تعامل نموده احترامآیند با ادب سلف می
هرگاه به کمیتی بیشتر از فقه  داشته باشند. از همین جا است که

دعوتی که از گذشتگان به ما میراث رسیده است دست پیدا کنیم، 
توانیم از آن یابد و میعمل و فعالیت ما اصالت زیادتری می

 استفادة بیشتری ببریم.
ترین اهدافی است که امیدواریم از گانه فوق، مهماهداف سه

 ست یابیم.های تربیتی به آن دها و دورهطریق درس
که یک برادر با  داشته باشم به شروطی ایهخواهم اشارمی

تواند از این کالم استفاده کند، و یک پیشنهاد هم داشتن آن می
تواند برای ساختن فقهای دعوت دارم، یعنی چگونه دعوتگر می

 ل دعوت فقیه شود؟یدر مسا
شود، ولی به نظر ال داده میهای مختلفی به این سؤجواب

تری دارد که از در این میان بعضی از وسایل نقش اساسیمن 
 از جمله: شود،ل آنها دعوتگر فقیه ساخته میجا شدن و تکامیک

 استعداد فطری -الف

توانیم از طریق فراست خود از موجودیت و یا عدم که می
آن در شخصیت دعوتگر مطمئن شویم. برادران من! این قضیه از 
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به هیچ صورت نباید فراموش شود و  ترین قضایایی است کهمهم
از کنارش سطحی عبور نماییم. خداوند  که قطعاً جائز نیست

، متفاوت آفریده است، متعال بشر را در مقدار و میزان زکاوت
، و بینایی برخی به انددر بینایی چشم، بعضی بسیار قوی کهطوری
توانند؛ ضعیف است که اشیاء ماحول خود را دیده نمی حدی
شان قوی و دقیق قدر ذکاوتنان در بین عقال، بعضی آنهمچ

است که گویا از امور غیبی خبر دارند، ولی حقیقت امر این است 
نه  ،ها را عقب بزنندکه زکاوت زیادشان باعث شده که پرده

یب مطلع شده باشند؛ بر عکس کسانی نیز هستند که که از غاین
د و مسایل زیادی کنشان بیداد میع در اطرافحوادث و وقای

 شان به حدیشود، اما ذکاوتشاخ می شان شاخ بهپیرامون
ضعیف است که دالیل واضح و روشن حوادث را شناخته 

 توانند.نمی
گوید: ابتدا باید این مسأله را روشن فراست و تجربه می

سازیم که ما در دعوت خود جز افراد هشیار، تیزبین، صبور، 
کنیم، چرا وانمرد را جذب نمیج و های قویشجاع و شخصیت

توانید آن که تمام صفات یادشده خلقت خداوند است و شما نمی
را از طریق تربیه در وجود شخصی که فاقد آن است خلق کنید؛ 

دار مسؤولیتی بزرگ و سنگین شود ولی کسی که قرار است عهده
گاه لشکر هیچ این صفات برخوردار باشد. فرماندهباید از 
خود را از بین افراد معیوب و ترسو و آنانی که در فنون محافظان 

ترین افراد لشکر کند، بلکه قویجنگی مهارتی ندارند انتخاب نمی
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های نماید؛ ما هم در کار دعوت جز شخصیترا باخود همراه می
 کنیم.قوی را انتخاب نمی

کنیم که اسالم در جماعت ما خالصه شده است ما ادعا نمی
کسی که داخل خانة ما شد مسلمان و کسی که داخل »تا بگوییم: 

تا هر کس و ناکس  و به این دلیل مجبور باشیم« نشد کافر است
قوی و ضعیف را داخل صفوف جماعت خود نماییم تا  اعم از

 صفت ایمان را از آنان سلب نکرده باشیم. ما جماعتی از مسلمانانیم
دار و عهده ایموقف نموده که خود را برای خدمت به مسلمین

ما  آیند؛از عهدة آن بر نمی ایم که عموم مسلمانانکاری مهم شده
 خواهیم به مسلمانان راه رسیدن به عزت را بیاموزیم.می

 [1:المنافقون{ ]َولِلَِّه اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِینَ }
 .پیامبر و مؤمنان است( ،)عزت از آن خدا

یابند که شعار اسالم ا باز میمسلمانان زمانی عزت خود ر
بلند گردیده، در روی زمین خدا به جای سلطة جاهلیت اقتدار 

 اسالم گسترش یابد.
گوییم: فقه دعوت در ابعاد مهم و از همین جا است که می

آن را ز جانب خداوند دانا و حکیم که ابزرگ خود موهبتی است 
 یک و ممکن نیست ،دبخشبه عدة محدودی از بندگانش می

انسان بتواند آن را در وجود کسی که فاقد آن است ایجاد کند؛ 
های موجود در برخی از جوانانی که البته ممکن است اولویت
تر و اند کشف شده، برای تربیة دقیقپیرامون دعوت حلقه زده

تمرین زیادتر آماده شوند، اما این مسأله کامالً مشهود است که 
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قابلیت  ،ایمان راسخ رداربودن ازبرخو بعضی از عزیزان با وجود
 کار در میدان دعوت را ندارند.

ت که هر کس بتواند از قدر ساده و آسان نیسکار سیاسی آن
آید؛ احیاناً با دعوتگری مسلمان و خوب سیرت که از عهدة آن بر

شویم که اگر او را وارد رو میایمانی عالی برخوردار است روبه
تواند به درستی کنیم نمی میدان سیاست و کارهای عمومی

صحبت کند و یا سخنی گوید که در جایگاه مناسب نفعی را 
متوجه دعوت نماید؛ این کاری است خطرناک، زیرا اگر چنین 
اشتباهی در میدان نبرد صورت گیرد نتیجه کارزار را به نفع 

دهد، به همین صورت در میدان کارزار دعوت دشمن تغییر می
سب شأن و استعدادش گماشته نشود اگر شخصی در جای منا

 آورد.مطلوب را به بار میغیر نتیجة
خواهیم باید واضح و روشن توان ذاتی که ما از دعوتگر می

باشد؛ انتظار ما از دعوتگر این است که دارای فراست سیاسی 
ه از چچنان و تشکیالت دعوت قانع باشد؛بوده و فطرتاً به نظم 

نده شاعر شود مطلوب است که از رود در آیکه انتظار میکسی
که قرار است در شعری بر خوردار باشد؛ همچنین کسی قریحة 

از  الزم است تا ،صف دعوت به مقام رهبری و قیادت برسد
 موهبت رهبری بر خوردار باشد.

ال این است که چنین موهبتی در کیان شخص چگونه سؤ
ا دارند که توان کشف آن رشود؟ اجازه دهید کسانیشناسایی می

به تشخیص آن در وجود اشخاص مکلف شوند، بگذارید رهبران 



18 

 

ین مقام را دارد و دعوت بگویند این شخص صالحیت ارتقا به ا
 خوب است این وظیفه به قیادت دعوت واگذار آن دیگری ندارد؛

البته ممکن است قیادت نیز  توانند گزینش کنند؛آنها می شود،
گیرند بشراند و دت قرار میام قیاکه در مق اشتباه کند چون کسانی

و هنوز کامل نیست؛ با  قرار دارد تکاملشان در مسیر تجارب
چون ما در کار دعوت ناگزیریم مرجعی برای  وجود این حقیقت

فیصلة کارهای خود داشته باشیم، این مسؤولیت را به قیادت 
دارند  را سپاریم تا آنها کسانی را که استعداد رهبر شدنمی

ب کنند. این قانون در تمام میادین دعوت جاری و ساری انتخا
گیری نهایی وجود یعنی باید مرجعی برای فیصله و تصمیماست، 

از جمله موضوع زیر بحث ما که انتخاب افراد برای  ،داشته باشد
 باید توسط رهبران جماعت صورت گیرد. و رهبری است و قیادت

داد رهبری را که استعکه احیاناً ممکن است کسی از این
دارد از دید قیادت پنهان بماند و یا قیادت او را برای رهبری 
انتخاب نکند و یا در مواردی کار به غیر اهلش سپرده شود، 
مأیوس نشوید؛ چرا که این کار از جملة مسایل اجتهادی است و 
ما در زمینه فقط به فراست رهبران نسبت به اعضای جماعت 

را که اصلح  به اساس فراست خود کسانیکنیم تا آنها اعتماد می
دانند گزینش کنند. بناءً استعداد فطری شرطی اساسی از می

 رود.شروط ساختن فقهای دعوت به شمار می
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 پخته شدن در كورة حوادث -ب

( به تفصیل 122این موضوع را در کتاب المنطلق )صفحة
 ذکر نمودم. 

نقشی  یکی دیگر از وسایلی که در ساختن دعوتگر فقیه
و  ،در کورة حوادث روزگار است وی پختگی ،اساسی دارد

یک فرد مدتی را با مشکالت راه دعوت دست  که است ضروری
که کسانی و پنجه نرم کرده باشد تا در دعوت فقیه شود. تمام 

فقه دعوت ابراز نظر توانند پیرامون استعداد فطری دارند نمی
 برخوردارند ریموهبت شعچه همة آنان که از کنند، چنان

دوران  ند. چه بسا که شاعرانتواند شعر موزون و زیبا بسراینمی
شاعر عالوه بر قریحة  جاهلیت چنین بودند؛ ولی امروز باید فرد

شعری، در فنون ادبی مهارت داشته و بعضی قواعد را حفظ کند 
 تا توان سرودن اشعار زیبا در او پیدا شود.

شخص عالوه بر داشتن  در میدان دعوت نیز الزم است تا
استعداد فطری، مدت زمانی را در این مسیر زحمت کشیده و 
رنج برده باشد. منظور این نیست که مدتی را سپری کند تا 

اندوختن علمی که ما در این مسیر به علمش زیاد شود؛ هر چند 
است که دعوتگر هنگام تعامل با  آن نیاز داریم بخشی از اموری

کند و حساس میفردی ضرورتش را ا هایحوادث و پیشروی
تر چه در صدد آن است آمادهاو را برای فهم آن همین موارد

سازد. مثالً وقتی یک دعوتگر مسلمان آغاز به آموختن دعوت می
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داند و مانند دیگر جوانان فکر از مشکالت راه چیزی نمی ،کندمی
کند به نوعی سرگرمی مشغول است، اما وقتی با قضایای می

کند و تا حدودی بر دست و پنجه نرم می ایهعوت تا اندازد
د که در بارة قضایای شوگردد، متوجه میرهایش مسلط میکا

اندیشد و از بیهودگی تری میمربوط به مسلمانان به صورت جدی
 رد.یگو لهو و لعب فاصله می

نان و انحطاطی چنین دعوتگری هرگاه در بارة امور مسلما
ال در ذهنش هجوم کند این سؤاند فکر میدهکه به آن دچار ش

اند و سبب آورد که چرا مسلمانان به این حالت گرفتار آمدهمی
ند؟ به همین صورت از خود اچیست که تا این حد پراگنده شده

اندیشد که کدامین راه را در پیش پرسد و میال را میها سؤده
دا شده معانی در گیری داخلی و انقالبی که در نفسش پی و ؟دگیر

او  که در آماده کردندهد، معانی را در برابرش قرار میزیادی 
که از طرف مقابل داده شود  برای پذیرش و برداشت هر پاسخی

 عامل اصلی بوده است.
همچنان است تجاربی که در خالل کار مستمر دعوتی به 

همه  ،آمدهای آنآید، تجارب شکست و پیروزی و پیدست می
د، و منظور ما از پخته شدن در نکنگر را آب دیده میو همه دعوت

 کورة حوادث همین است.
یابیم که شرح آن در از این بحث به نتیجة مهمی دست می

توانید مسیر دعوت را برای جوانان آید: شما هرگز نمیپی می
خیلی کوتاه کنید و بگویید وقتی یک دعوتگر به ما مراجعه کند با 
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که کنیم و به جای اینتر صحبت میدهفشر او در بارة فقه دعوت
فقه دعوت را در چهار یا پنج سال فرا گیرد و بر آن مسلط شود، 

در چهار پنج ماه برایش آموزش  ،های فشردهاز خالل درس
دهیم. برادرم این چیز خواب و خیالی بیش نیست، زیرا این می

ه ک فرآیند با مانع اساسی فقدان تجربة میدانی در قلب کسی
کند، او ادم میتص داو را از طریق صحبت فقیه بسازی دخواهیمی
ای که تان را به گونهتواند مانند شما احساس کند و سخنمی
او توان توجیه کردن سخن به  ، اما برایدد درک نمایخواهیمی

تان را به گونة هایتواند گفتهنمیشود و وجهی دیگر پیدا نمی
 تفسیر نماید. اشدبدیگر که احیاناً الزم می

دیده شدن دعوتگر در ه همین علت باید مدتی را برای آبب
نظر گرفت؛ یعنی باید برای تربیه و آماده ساختن معادن قیادی 

خواهیم در ه رفتن نیست و نمیمنظور طفر قدم به قدم جلو رفت؛
ساختن معادن قیادی سخن را به درازا بکشانیم، چون خیلی  بارة

ها برادر را آماده کنیم که در دروس ی شما دهآسان است که برا
و بسیار سهل است که شما را به  ،مختلف به شما سخن بزنند

ه کتب مختلف را داشته باشد کتابخانة غنی که در این زمین
ی کنیم و شما به مدت دو ماه در آن کتابخانه بنشینید و رهنمای

نیاز باشد؛ بعد از آن جماعت از مردان سنگر و رهبران و فقها بی
تر از این است؛ باید یک دعوتگر ولی قضیه خیلی بزرگ

روز با مشکالت دست و پنجه نرم کند تا باآلخره به پختگی بهروز
 الزم برسد.
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 قابلیت اجتهاد -ج

یکی از شروط اساسی در این باب قابلیت اجتهاد است؛ این 
رود؛ منظور می ل این عرصه به شماریترین مساموضوع از بزرگ

ای به جا این است که فقه دعوت را به گونهز اجتهاد در اینا
چه را برایش دست آورد که بتواند در بارة آن اجتهاد نموده و آن

. این چیز اولین شرط اجتهاد در شود به درستی بفهمدفته میگ
میدان دعوت است؛ مسألة بعدی این است که دعوتگر به نوعی 

شنود به چه را میه هر آناستعداد اجتهادی و برداشت برسد ک
 گونة تقلیدی و جامد نپذیرد.

قضایایی اجتهادی است؛ امروزه این موضوع شبیه به دیگر 
شان ، لکن علمبینید که علم زیادی دارندای از علما را میعده

که بگویند مالک چنین گفت و شافعی چنان و از اینتقلیدی بوده 
ین عالمی گسترش یابد، علم چن ، هر اندازهروندکرد فراتر نمی

تواند در حل معضالت جدیدی که در زندگی اقتصادی، نمی
شود ابراز نظر کند، چون اجتماعی و سیاسی مسلمانان رو نما می

 فاقد حس اجتهادی است.
تر استعداد اجتهادی، در کار اجتهاد و یا به تعبیر دقیق

چون ما از یک گفتة نظری صحبت  دعوت مسألة اساسی است،
تا از شما درس بگیرد  کندکنیم؛ کسی که به شما مراجعه میمی

 است نوشته شده هاچه را در کتابتواند آناو خودش می
اما  د؛بخواند، و چنین سخنانی در هر جا ممکن است ابراز گرد
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ق شود، نیاز به ها تطبیانی که باید در زندگی عملی انسانزم
ق به نسبیت کشیده وضوع از اطالجا است که ماجتهاد دارد؛ این

 شود.می
ما انتظار داریم در میدان دعوت چنین اجتهادی صورت 

 ، و افرادی باشند که یک موضوع طرح شده عام و مطلق راگیرد
و خصوص هدر مملکتی معین، شرایطی ب آن را خاص کرده و

 د. نای مطلوب ارتباط دهگونهافرادی مشخص به

 بندیقدرت گزینش و دسته -د

مسأله این است که موارد همسان و نزدیک به هم  جوهر این
که در مناطق دیگر عملی  یهای، نظریات و برنامهگزینش شده

تر است اخذ گردد. این قضیه شده و با شرایط جدید ما نزیک
دهد؛ اجراء کننده و دستور دهنده را یکسان مورد خطاب قرار می

کند و می یریزرهبر برای محیط خود پالن وضع نموده و برنامه
آن چه را که اخذ جا آن های دیگر سر کشیده و از همهبه محیط

نماید، همچنان اجراء بندی میممکن است اقتباس نموده و دسته
کننده از طریق قیاس چیزهای مشابه و همانند را مشاهده کرده و 

 داند که این چیزها در حالت کنونی بدیلی مناسب است.می
دهنده تو این است که رهبر و جهت ما از انتظار برادرم!

و  ای از دعوتگران نیستیها باشی؛ اگر مسؤول مجموعهانرژی
تظار ما این است برادران، تو را در جایگاه مناسبت قرار دادند، ان

 باشی؛ حاال ی جامعههادة نیروها و انرژیدهنکه مستقیماً جهت
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در ن قدرت نگاه کنی چگونه ای اگر نتوانی از منظر کلی به جامعه
 را رهبری نمایی؟ که نیروهای آن شودتو پیدا می
یابد و های تربیت با دروس سیاست تکامل میدرس

معلومات بیشتر از وضعیت کنونی جهان اسالم همه را تکمیل 
د نسازد و ما را قادر مینپیوندکند و سپس تمام اینها به هم میمی

های مختلف آن را بههای اسالمی و شعتا از جایگاهی بلند فعالیت
مانند سیاست، تربیت، حالت فعلی، تاریخ و  نظاره کنیم؛

های یک درخت منتشر شده های عمیق آن که همانند ریشهریشه
های آن را که در ، ولی ما ریشهتوانیداست و شما آن را دیده نمی

شگافیم که چگونه به هر تان میاعماق زمین فرو رفته است برای
 د.نکنرای رشد و بالندگی این درخت عمل میطرف خزیده و ب
جا است که تاریخ دعوت صرف به خاطر از همین

عالقمندی شما و یا جهت برانگیختن حماسه و زیاد کردن علم و 
شود، بلکه از خالل تاریخ اندوختن معلومات به شما عرضه نمی

کنید که سبب پختگی و یا خامی ثمرة آن های را کشف میریشه
کند تر میاگر ریشه سالم باشد قوی شده ثمر را پخته شده است؛

 ،آن را معالجه نمایید شما د ووو اگر در ریشه فسادی پیدا ش
خواهیم به این ترتیب می .مجدداً میوة خوبی را نتیجه خواهد داد

توضیح داده بگوییم: منظور ما از قابلیت اجتهادی در این میدان 
 چیست؟
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 با علما نشست و برخاست -هـ

این مسأله خیلی ضروی و مهم است و به خاطر اندوختن 
الذکر علم و برداشت از صحبت علما اهمیت آن از ابواب فوق

و دعوتگران زیادی تر نیست؛ در جهان اسالم رهبران، متفکران کم
ریب به سی سال را با مشکالت راه دعوت هستند که مدتی ق

یادی در اند و از این طریق علم زدست و پنچه نرم کرده
چه علی بن ابی طالب شان جمع شده است. چنانهایسینه

 فرمود: یدکوبدر حالی که بر سینة خود می عنهاهللرضی
   .«ةکثیرا  لو وجدت له حفظ  ان هاهنا علما  »
یافتم که آن را از در این جا علم زیادی نهفته است اگر کسانی را می)

 .(کردندمن حفظ می

کوبد ولی افسوس آنانی سینة خود میبر  عنهاهللیرض علی
که قرار بود علم او را حفظ کنند، همانها بودند که او را با 

گرفت و  ها باالهای بزرگی مواجه ساختند. آشوبمصیبت
فرصت پخش و نشر علم زیاد  عنهاهللضی ور شد و علیشعله

خود را پیدا نکرد. در این زمان هم علم فراوانی در سینة رهبران و 
اند انباشته شده ه در اطراف و اکناف عالم پراکندهعوتگرانی کد

ها و توانید تمام این علم را از طریق نوشتهاست، و شما نمی
توانستند حتماً تمام شان به دست آورید، و اگر آنها میهایرساله

آوردند، گاهی ند به رشتة تحریر در میچه را در سینه داشتآن
ل زیادی را یمسا یابد و احیاناًوشتن نمین دعوتگر فرصتی را برای
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چه را داند ولی از بالغتی برخوردار نیست که بتواند آنمی
داند بر روی صفحة کاغذ تعبیر کند، و گاهی نیز ممکن است می

از  علم خود را ع کرده و بگوید من نویسنده نیستمدعوتگر تواض
را به  کنم و آنها آنبه نزدیکان خود منتقل می گوطریق گفت
ل مختلفی را ارائه یرسانند و به این کار خود دالدیگران می

کند، و احیاناً هم علم زیادی در سینة او جمع شده ولی می
دانست که کند ضرورتی به نشر آن نیست و اگر میاحساس می

. بسیاری از ساختحتماً آن را منتشر می نیاز دارندکسانی به آن 
رود همه در شناخت آن ان میکه گم چنان است ل تجربیمسای

در حالی که ممکن است آن چیز از علوم کمیاب  ،اندیکسان
باشد، زیرا دعوتگر مجرب به آن علم به عنوان یک روایت 

کند، بلکه وفق مفاهیم اجتهاد که قبالً از آن تاریخی رهنمای نمی
 نماید.تحلیل نموده قیاس و مقارنه می ،یادآوری شد

ماعت تبلیغ که در هند ج دعوتگران بر یبه یاد دارم که بار
گونة مُرَکَّز، اعتراض کرده و به نه دبه صورت سیار فعالیت دارن

ای ندارد؛ آنان در یدهاید فاگفتم: روشی که شما در پیش گرفته
، وقتی نتیجة دعوت را در اشخاصی که پاسخ من گفتند بله

ولی اگر  ،شودمیحقیر و ناچیز معلوم  دشوند نگاه کنیدعوت می
 فرستیم در نظر آوریدبرای تبلیغ میشخصیت مُبَلِّغی که ما آن را 

داشته است،  د که نتیجة بسیار عظیمی را در پیشویمتوجه می
چون مُبَلِّغ مجبور است که علم خود را زیاد کرده و با انواعی از 

شود و هم به این ترتیب هم علمش زیاد می بزند؛مردم سر و کله 
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اگر چنین  رای شخص مُبَلِّغ بسیار مفید است؛ بله،ءً بجرأتش؛ بنا
بود هم افراد خود را از دست داده بودیم و هم معلومات نمی

 دانستند.و افراد جماعت تبلیغ چیزی از علم شریعت نمی ،خود را
ب واضح و منطقی است، وقتی این متوجه شدم که جوا

سواد سر بی غالباًبا مردم عامه و  عموماً برای یک تبلیغی که دهفای
را به زبان ساده و  «إله إال اهلل ال» و کار داشته و به آنان معنای

کنید ، چه فکر میبرسد از تبلیغش دهدمعانی واضح شرح می
سابقه و بران دعوت، اهل فکر، دعوتگران باوقتی شما با ره

 مجرب گفتگو نمایید؟!
ود در جایگاه مناسب خ دشویجا است که مجبور میز اینا

البته برای دعوتگر  -پناه بر اهلل -د؛ این چیز ریاء نیست قرار گیری
 ممکن است حدودی را برای خود تعیین کند و نفس خود را از

ولی اگر دعوتگر بخواهد با  داخل شدن در ورطة ریاء باز دارد.
بگوید، واضح  ان سخنشرگان و آگاهان همراهی کند و برایبز

 چه در غیر آن باشد، و معرفتدر این صورت باید اهل ذوق 
ثالً وقتی دهد، جوابی با ارزش نخواهد بود؛ مجوابی که ارائه می

و از او در بارة چگونگی  درو شویبهبا دعوتگری از کویت رو
جا چگونه که آنها با زندگی مرفه آنکار دعوت در کویت و این

جا چگونه مبارزه های مخالف آنو با جریان کنندمی تعامل
د که او نیز از شما در ، باید انتظار داشته باشیدنمایند، بپرسیمی

حاال  ؛ال کندمورد محیط زندگی شما و جریان دعوت در آن سؤ
د، شناختی دقیق از محیط خود نداشته باشی شما که اگر یدفکر کن
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تان از علوم و اگر بضاعت داد؟ دخواهی ی برای اوپاسخچه 
 تحلیلی خود را به آن اتکا نظریات و نتوانید شرعی اندک باشد

 د کرد؟با کدام زبان صحبت خواهی د،دهی
ی سهیم در چنین گفتگوهای کنیم که اگر بخواهیممشاهده می

این چیز یکی از  شویم باید از تربیت نفس خود آغاز کنیم؛
عوامل مهمی است که دعوتگر را به اندوختن علم، تفکر زیاد، و 

 نتا علمی را که از آنا ،کندتماس با دیگران تشویق و ترغیب می
 ، منتقل نماید؛گفتگو کند آنان آموخته به کسانی که قرار است با

به همین خاطر این موضوع را گفتگو نام گذاشتیم. این گفتگو 
همانند صحبت یک ژورنالیست نیست که از یک دپلومات یا یک 

ه گیرد و او نیز آخرین اخباری را که بکارمند بلندپایه مصاحبه می
خود  دعوتگر با گفتار دهد؛میگزارش  است آن دست یافته

نگار سخن شخص را بر ولی روزنامه نماید،ارشاد و رهنمایی می
گفتگوی که ما منظورش داریم، تبادل  .کندروی نوار ضبط می

 دهد.ها را صیقل میآراء و نظریاتی است که عقل

 مطالعه -و

به آن کامالً  لی است که نیازیمطالعة کتاب یکی از مسا
تان موازین و معیارهای داشتم برایملموس است. اگر وقت می

را نیز پیشنهاد  یهایدادم و قرائت کتابمطالعة صحیح را شرح می
ه گمان کردم، ولی این چیز نیاز به بحثی طوالنی دارد کمی
 تری است که باید به آن بپردازم؛ممه کنم در این عرصه امورمی
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و از  ،ترین اسباب ساختن فقه دعوت استمهم مطالعة زیاد از
شرایط موفقیت و کامیابی مطالعه این است که توام با اجتهاد و 

نه مطالعة تقلیدی که  ؛نجامدیاستنباط بوده و به اجتهاد و استنباط ب
چه را در کتاب حرف به حرف حفظ شود و ارائه گردد، و آن

بدیهی و آشکار  ای بگیرد که گویا از مسلماتخوانده به گونه
و یا با آن مناقشه  ،است که نباید از حدود آن پا فراتر گذاشت

نمود. هرگز. مطالعه سرچشمة علم است که انسان باید همگام با 
 مطالعه به سوی کمال و ترقی ره بپیماید.

 جلبدعوتگران به آن  توجه مسألة مهم دیگری که باید
، ست مهم نیستچه جدید اهمیشه آن بدانند شود این است که

کوشند همیشه در سخنوران می شودطوری که دیده می
های خود کلمات نو و جدید را اختیار و انتخاب کنند؛ صحبت

های معروف و مشهود است که اسباب پدیده آنبلکه مهم 
شناسایی گردد و موضوعات مجمل و پیچیده تحلیل شود و 

علوم مسألة مجزئیات آن بیان گردد و جوانب مختلف و مشابه در 
و ارتباط بین دو پدیدة معروف که  و شناخته شده بیان گردد،

عالج این  د بین آنها ارتباطی نیست کشف شود.شوگمان می
کمبودها در مطالعة مشخص و روشمند و قدم به قدم در ابواب 

 فقه، تاریخ، اقتصاد و سیاست نهفته است.
العه برای مط ویژهپس ای برادر سعی کن برای خود روشی 

 ترتیب کنی. روشی که به تدریج تو را به دانشی کامل برساند.
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(2) 

 شیوة جوانمردان

 احمد الراشدمحمد 
 

های تاریخ دعوتگران این است که بیشترشان یکی از پدیده
های زیادی با سکوت و آرامی برای دعوت اسالمی قربانی

 های زیادشان در کارهای تربیتی روزانه،دهند و مصروفیتمی
فرصت ترتیب و تدوین مسایلی از فقه دعوت را که در اثر تجربه 

اند را ست یافتهد هابه آن شخصیو بر اساس ذوق و سلیقة 
تعداد اندکی از دعوتگران  دهد. البته در این میانشان نمیبرای

اهل دعوت را از تجارب تدوین شدةشان  تا شوندموفق می
 مستفید گردانند.

دعوتگرانی در  چنین متعال به اهلل که کنیمما مشاهده می
دهند بالغت و که در مسیر دعوت انجام می یهایشمقابل تال

توانند ی که میاکند، به گونهای عطا میفصاحت فوق العاده
نموده، آن را  روش دعوتی خود را در چند جملة مختصر خالصه

 ،در فقه دعوت و نشانة بارز از عالمات راه به عنوان اصلی مهم
 های بعدی دعوت به ارث گذارند. گویندگانهت استفادة نسلج

شان از چند ند که سخنانافقه دعوت، استادانی سخنان ناب در
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شان دارای اهمیت و ارزش کند، اما هر سخننمی سطر تجاوز
ویژه و خاص است، زیرا کالم دعوتگران از برقرارشدن ارتباط 

ستاورد بزرگ و و از آن یک د تشکیل شده میان چندین جزئیه
 .سازدمیسنگ دارای آثار و نتایج گران

توانند میان جوانب مختلف آداب و دعوتگران اهل قلم می
ی که شاهراه بزرگی را امی ارتباط بر قرار کنند به گونهاوامر اسال

بر روی کسانی که قصد پیمودن راه اسالم را دارند باز نموده و 
مایند و مردم را به سوی عوامل دقیق و نقاط تأثیر را مشخص ن

دست آمده های عمیق خدادادی و تجارب طوالنی بهآگاهی
 رهنمای کنند.

 ی بر فراست فردنكار منكر دلیلا

یکی از این جوانمردان باهوش و گمنامی که با عقل کامل و 
 است ی را وضع نمودهاود در این مورد معادلهبینش دقیق خ

از فراست  وی هنگامی که است. علیهاهللرحمة ابوبکر بن یزدانیار
از این  فراست عبارت»ال قرار گرفت، فرمود: ؤایمانی مورد س

و  نور تقوا، ایمان، حقیقتاست که انسان اهل صالح در روشنی 
به دنیا کم توجه بوده، به آخرت عالقمند باشد و  نسبت صدق

 .«منع نماید شاناهل منکر را از منکرات
متن کوچک نهفته است با دقت معانی بزرگی را که در این 

بررسی کنید، وی فراست را شدت یقین دعوتگر به خدا و 
کند، و به او عطا میداند که اهلل متعال در روز قیامت پاداشی می
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های دنیا بسیار ناچیز، محدود، کوتاه و که لذتنماید درک می
کند پذیر است؛ بنابراین نفس خود را وادار به تغییر منکر میزوال

کرده از یقین با اهل داند تا با شجاعتی نشأتو خود را ملزم می
 منکر به مبارزه بر خیزد.

جا ی را مشاهده کنید که یکادر این سخن عناصر چهارگانه
آورد که صاحب خود را به سوی شده صالحی را به وجود می

 دهد.طلبانه سوق میفریاد حق
 ایستد. ل شبهات میگوش به فرمان امر بوده در مقابیعنی  تقوا:

دهد که میان او و یقینی از آخرت را به او نشان می ایمان:
 .اندازدمیفاصله  دلپژمردهاشخاص 

کند نه ها زندگی میبا واقعیت این ویژگیصاحب  :حقیقت
 اوهام ناچیز دنیای زودگذر.

صادقانه و در زبان سخنان راست و های در دل گمان صدق:
 درست دارد.
او  پردازد؛گستردگی به انکار منکر میچه دقت و  ببینید با

، بلکه اهل منکر را از ایستدمنکر باز نمی انجام از خود تنها
گوید، بلکه به لفافه سخن نمی کند؛ ویشان منع میمنکرات

انگشت اتهام را به سوی طاغوت دراز نموده، صدایش را باال 
و با ذکر نام برد و کفری را که در پیش روی وی قرار دارد می

کردن یک انگشت هم اکتفا سازد؛ او به درازعنوانش رسوا می
بلکه هر پنچ انگشت خود را به سوی منکر دراز کرده  ،کندنمی

 زند. بعد از اتهام دست به تغییر منکر می
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جا است که به اهمیت بحث در فقه دعوت و از اینبله، 
آید، پی میهای حرکی که از این مباحث به دست ریزیبرنامه

بریم. نقش فقه دعوت همیشه این است که از یک عمل مشخص، می
 با الفاظ صریح، به صورت صحیح و درست توصیف نماید.

 حركی نهفته در امانت و اجتهادفقه  هایزیبایی

علیه ارشمیدس و  عصر حاضر نیست کهعلمای اتم  شایستة
 چرا که درازی کنند،زبان یثاغورس و دیگر علمای یونان قدیمف

در مورد اتم از  ،با علمای قدیم یامروز دانشمندانمیان معادالت 
 شودمی مشاهدهچرخ علم  شنظر قوت و اهمیتی که در گرد

، و هر دو گروه در زمان خود چیزهای وجود نداردتفاوت زیادی 
به همین صورت کسانی  اند.هآورد ارمغانجالب و شگفتی را به 

ت اسالمی را بر اساس معادالت مواردی از فقه دعو امروزکه 
شان مناسب نیست که علیه فقهای کنند، برایجدید کشف می

یا  ؛درازی کنندهای گذشته زبانامت و رهبران دعوت در زمان
ام خود ثبت های آنان را به نشان را نادیده بگیرند، یا گفتهزحمات
بلکه واجب است تا در این قسمت از وفاداری و امانت  نمایند.

 حصولهای گذشتگان برای دانند گفتهکه می یجای در ار گرفته،ک
های آنان را بدون کم کند، متن گفتهمقصد و مرام شان کفایت می

و  هکنندگر، تنظیمو زیاد ذکر نمایند، و خود نقش رابط، تحلیل
ر مواردی که تمام اهل علم اتفاق و د ؛شارح را ایفا نمایند

های به نوشته ما ا نقل کنند. احیاناًشان راجماع فقط اند،داشته
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ا بیرون ر هاکننده آنخوریم که اگر تحقیقی برمیافراموش شده
را به  هاها جلب نماید و دروازة دلآن ها را به سویکشیده، نگاه

 دوباره عد از مرگرا ب های مردهها بگشاید، گویا حکمتسوی آن
 زنده نموده و بعد از فرار به دام انداخته است.

های حتمی از آدم دقیق و بادانش باید متوجه این ویژگی
های ناب دیگران از روی مباحث فقه دعوت باشد، و از نقل گفته

ز تکرار مراجع و و ا تنگی نکند،دل احساستکبر و خودخواهی 
زیرا فقاهت و دانش بخشش پروردگار  مآخذ خسته نگردد؛

بندگان خود  بخشنده است و آن را به تعداد انگشت شماری از
 کند. هدیه می

نگردد، حتماً باعث تغییر  اجتهاد جدیدسبب  مباحثاگر این 
و یا اصطالحی  افزاید،امور میوضاحت  ه برشد و تحولی ارزنده

ی ، یا فتوادهدآورد که داللتی را تخصیص را به وجود می
 بر اساستا  دهدمیبه دست ما  را یکی از فقهای گذشته گمشدة

دانیم بیان کنیم، یا حداقل ی را که جدید میآن اصول چیز
ی از موافقت انماییم تا به گونهاجتهادات دیگران را به هم نزدیک 

 .نزدیک شوندو چیزی شبیه به اجماع 
ها سرد و همتها تیره د، و نفسنگیرها زنگار میوقتی قلب

های حماسی و د، مباحث پیشینیان ما در بطن خود قصهشونمی
را به  د که امراض فوقنجازی و الفاظ مرتبی دارهای مخطاب

ها را مصفا ، نفسها را شفاف و نرمبهترین وجه مداوا کرده، قلب
 د.نکنهای سرد را دو باره مشتعل میو همت
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 ر بزرگنكَآغاز از مُ

برده ساختن سلطة غیراسالمی و  ی در این جهانر بزرگنکَمُ
قانونی غیر از شریعت ها از طریق واداشتن آنان به پذیرش انسان

اهلل متعال است. بنابراین امر به معروف، نخست باید متوجه استوار 
های پرستش یگانة اهلل متعال و برپایی جامعة اسالمی نمودن پایه

الشأن ما و اصحاب  گردد. این کاری است که پیامبر عظیم
و  وسلمعلیهاهللصلی پیامبر اند. بله،بزرگوارشان آن را انجام داده

یعت گذاری کردند که شررا پایه اییشان اول دولت اسالمیاران
را ساختند که در مقابل شریعت  یاکرد و جامعهخدا را عملی می

به صورت تمام و کمال تسلیم بود. وقتی جامعة جالله اهلل جل
اسالمی تشکیل گردید و حکومت اسالمی برپا شد، آنگاه امر به 

ها و مسایل فرعی متعلق به طاعت معروف و نهی از منکر را در
شروع نمودند، و هرگز قبل از برپایی دولت اسالمی و  معاصی

ی های خود را در مسایل فرعتواناییایجاد جامعة مسلمان وقت و 
 دند.، صرف ننموتواندکه بدون دولت اسالمی مطرح شده نمی

مفهوم امر به معروف و نهی از منکر باید بر اساس اقتضای 
شدن درک و شناخته شود؛ پیش از نهادینه ،های موجودواقعیت

کن شدن منکر کالن، مبارزه به معروف بزرگ و قبل از ریشه
خاطر ایجاد معروف کوچک و از بین بردن منکر خورد آغاز 

چه در زمان تأسیس جامعة اسالمی اول چنین شود، چناننمی
 نشده بود.
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ن، خود و این سخن هرگز به معنای این نیست که دعوتگرا
افراد پیرامون خود را نسبت به آداب اسالم و احکام عبادی آن 
آگاه نکنند؛ یا نسبت به از بین بردن منکرات کوچکی که امکان 

تفاوت باشند. اما دعوت ما یک دعوت زدودن آن هست بی
دهد دعوتگر خود را واضح و روشن است و هرگز اجازه نمی

شود و کرات کوچک سرگرم از من کردن مردمفریب داده، به نهی
همانند حکم به غیر اسالم شانه خالی  از انکار منکرات بزرگ

نماید، و یا خود را در مرتبة کسانی قرار دهد که فقط در مورد 
به  اند وو امثال آن مصروف هامسایلی همانند از بین بردن نجاست
و از گفتن حق و  ،دنکنمیموعظه در مسایل جزیی قناعت 

نگشت انتقاد به سوی طاغوت، و گردآوری مسلمانان، درازکردن ا
 شان بههایها و تواناییسازی تالششان، و همآهنگو تربیت

اری دخود، جانبهگسترده و همه اصالحی قصد برپایی یک جنبش
 .نمایندمی

 كار مردان بزرگ

های مردم را کردن بدبختیاسالم همیشه توانایی برطرف
اسالم بسیار ضعیف است. از همین رو داشته و دارد؛ اما تبلیغ 

د: اسالم دین خوبی است اگر مردان انبرخی از بزرگان سلف گفته
خواهد کسانی در در کنار خود داشته باشد. اسالم نمی بزرگی

و پارسایی  دانشکنار آن قرار گیرند که تنها به صفاتی چون 
خواهد اهل این دین، دعوتگرانی باشند متصف باشند، بلکه می



37 

 

شان هدایت و رهنمایی خلق خدا، پیاده کردن احکام وغمکه هم
در جامعة انسانی و مبارزه علیه کسانی است که بر اساس  لهیا

 رانند.بر مردم حکم می ،های نفسانی خودخواسته
های غافل بودن از نفس گفت: یکی از نشانهعمری زاهد می

خشم  و رویگردانی از خدا این است که ببینی کاری مستوجب
گذری تفاوت بخدا در حال انجام شدن است و تو از کنار آن بی
نفع و ضرری  و به خاطر ترس از کسی که حتی برای خود هم

 تواند عکس العملی نشان ندهی.رسانده نمی
کند: های صالح ترسو را چنین سرزنش میانسان ابن تیمیه

ک این مردم هرچند در زمرة مهاجرانی هستند که معاصی را تر»
اند، اما از مجاهدانی نیستند که برای از بین بردن معاصی گفته

جهاد کنند تا فتنه و فسادی باقی نماند و دین همه برای خدا 
 .«باشد



38 

 

 

(3) 

 اعتماد یكی از اركان دعوت ما

 محمد حامد علیوه دکتور
 

نیاز است؛ ذاتی که ثنا و صفت خدای را که یگانه و بی
کس را در برابر عملش پاداش و یا  بیند و هرکردار همه را می

دهد. درود و سالم بر پیامبر مان محمد پسر عبداهلل و جزا می
 خانواده و یاران و دوستدارانش.

 اما بعد:
های دعوت و یکی از مصادر نیرومند اعتماد یکی از پایه

آید؛ اعتماد در واقع روحی و تنظیمی صف اسالمی به حساب می
هت رضای خدا است. به هر اندازه حاصل اخوت و دوستی به ج

میان افراد یک تنظیم اعتماد متقابل وجود داشته باشد، به همان 
ای که افراد تر است؛ و به هر پیمانهتر و قویمیزان صف مستحکم

به همان مقدار جماعت در  به رهبری خود اعتماد داشته باشند،
صورت  کند. ما بهتر عمل میایجاد تغییر و دگرگونی نیرومند

بیش از هر عموم همیشه نیازمند اعتماد بوده و هستیم، اما امروزه 
و ما  نیاز استدعوت  به این پایة شود کهاحساس می وقت دیگر
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باید خود را با مفاهیم و معانی این رکن اساسی دعوت بیش از 
 گذشته آشنا نموده و بر اساس آن صف خود را عیار سازیم. 

در راه دعوت و فعالیت او برای  گمان قدم گذاشتن برادربی
از ساسالم در چوکات جماعت، یکی از قضایای سرنوشت

جان و  استعداد، مال، رود؛ چون او وقت،می زندگی وی به شمار
چه را در اختیار دارد در طبق اخالص گذاشته تقدیم تمام آن
اخروی خود را  کند که انتظار دارد به وسیلة آن آیندةمی دعوتی
 ای ساخته شودد. پس باید در داخل دعوت فضا به گونهآباد کن

د و همیشه به سالمت راه که دعوتگر با اعتماد کامل فعالیت نمای
و روشی که انتخاب نموده، و جماعتی که از خالل آن واجب 

کند، و به رهبری جماعت، و برادران اسالمی خود را ادا می
تنها با  رکاب خود اطمینان صددرصد داشته باشد. چونهم

تواند کار خود را موجودیت چنین وضعیتی است که انسان می
به دستورات صادرشده از جانب  بدون تردد و دودلی انجام دهد،

با پیشانی باز گوش فرا داده  -که گناه نباشدبه شرط این -رهبری 
مسیر خود همکاری و از آن فرمانبرداری کند؛ و با برادران هم

صفی فشرده  ای یکجا شود که مجموعاًگونهنموده و با آنان به 
پیوسته را بسازند. و الزم است همهمانند ساختمانی محکم و به

که دعوتگر به خود نیز اعتماد و اطمینان داشته باشد و به این باور 
خود را ادامه داده  تواند به کمک اهلل متعال راهباشد که او می

ه بر سر راهش کنشینی از موانعی بدون سرخوردگی و عقب
 د.شود عبور نمایایجاد می
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ی است که در ردر مورد اعتماد دانستن چند موضوع ضرو
 شود:به آن پرداخته میادامه 

 نیاز به اعتماد در روزگار ما 
 هایی پیرامون رکن اعتمادرهنمایی 
 از ابعاد اعتماد 
 اعتماد در میان نقد و تشکیک 
 مسؤولیت ما در برابر اعتماد 

 تماد در روزگار مانیاز به اع

نخست: ما به عنوان انسان و رهروان راه دعوت الی اهلل، 
و هستیم؛ و اما نیاز ما بوده  همیشه به انواع مختلف اعتماد محتاج

به  -ری حقیقت اعتماد و ارزیابی خود در میزان آن به بازنگ
تر و از هر زمان دیگر ضروری -خصوص در شرایط کنونی

در روزگار ما صداهای مغرضانه و تیرهای چرا که  تر است؛مهم
زدن به وحدت و یکپارچگی اتهام از هر سو متوجه ضربه

های بدسرشت جماعت مبارک دعوت شده است، و انسان
روش و صف( جماعت را از هر طرف با خشم و  )رهبری،

های دهند. آنان گاهی نیتهای ناروا قرار میغضب مورد تهمت
ام بسته و بر اساس تصور ناقص خود اهل دعوت را به تیر اته

احیاناً با انتشار شکوک و شبهات اعتماد  کنند،گیری مینتیجه
سازند؛ حتی برخی از این مردم می لصف را به رهبری آن متزلز

سخنان واضح و صریح اهل دعوت را به دلخواه خود تأویل و 
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د توجیه نموده، از مجموع خبرها و عبارات انتشار یافته در مور
خواهد ها چیزی را که خود میدعوت در مجالت و روزنامه

های ها و درگیریکنند؛ باری از کشمکشساخته و پخش می
ها به قصد از گویند. و تمام این دسیسهداخل دعوت سخن می

 شود.بافته و تافته می ،بین بردن وحدت و همبستگی جماعت
به وضاحت « ادعوت م» در رسالة علیهرحمةاهللامام حسن البنا 

ند سخن گفته و چینروهی که علیه دعوت ما توطئه میدر مورد گ
که نسبت به ما آن»موقف ما را در برابر آنان روشن ساخته است: 

بدبین است و او را شک و شبهه فراگرفته است؛ و ما را جز با 
ما جز با زبان تردید  بیند؛ و در بارةار نمیعینک سیاه و تیره و ت

ید؛ و در غرور و خیالبافی و اوهام گرفتار مانده گوسخن نمی
خواهیم که هم به ما و هم به او است. در این صورت از خدا می

حق و باطل را بنمایاند؛ و پیروی از حق و پرهیز از باطل را به او 
چنین کسی را  ند فرماید. بله،معطا کند؛ و ما را نیز از هدایت بهره

دهیم، خوانیم. او را ندا میفرا میبه دعوت  ،-اگر اجابت کند -
اگر ندا را پاسخ گوید؛ و برایش به پیشگاه خدا دست دعا بر 

کند. خداوند در نا امید نمیکه خداوند امیدواران را  داریم؛می
 به پیامبر گرامی خود فرموده است:بعضی از مردم  بارة

ْهِدي َمْن َیَ:اُء َوُهَو أَْعَلُم }إِنََّك اَل تَ ْهِدي َمْن َأْحبَْبَت َوَلِكنَّ اللََّه ی َ 
 [65بِاْلُمْهَتِدیَن{ ]القصص:

توانی کسی را که دوست داری، هدایت کنی؛ اما خدا هر کس )تو نمی

 کند(.را بخواهد هدایت می
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و امیدواریم به ما  داریم؛چنین کسی را همواره دوست می
و همان ت ما قانع شود. شعار ما در بارة او به دعو متمایل شود؛

 :اندوسلم ما را بدان ارشاد فرمودهعلیهاهللا صلیخد است که پیامبر
 8.«اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِقْوِمي فَِإن َُّهْم اَل یَ ْعَلُمونَ »

 دانند(.)خدایا! قومم را بیامرز، که آنان نمی

گذشته دوم: یکی از عللی که نیاز ما را به اعتماد بیش از 
امروز در حال داخل شدن به  بشری سازد این است که جامعةمی

و پیوند انسان بیش از  جدیدی است؛ در این مرحله رابطه مرحلة
گذشته توسعه یافته و در فضای جدید از آزادی و عدالت 

این تحوالت  و در نتیجةشود، وناگون ارائه میهای گبرداشت
ارزیابی و نقد سازنده و غیرسازنده برای ادای نقش افراد و 

و کار  اعت نیز متعدد و گوناگون شده است،جممؤسسات 
جماعت در داخل و خارج بستر گفتگوها و مناقشات مختلف قرار 

گیریم که از نظر ای قرار میگرفته است؛ وقتی ما در برابر مرحله
داخلی و خارجی فضا بر روی ما به صورت بسیار وسیع باز 

، به ا جامعههای کار بشود، باید در کنار تربیت صف بر مهارتمی
استحکام صف نیز توجه بیشتر نماییم، و از خالل تربیت و ساختن 
اعضا بر ثوابت دعوت، ساختار داخلی جماعت را محکم کنیم و 

ای تربیت نماییم که به منهج و روش خود و افراد را به گونه
 سنگر خود اعتماد کامل پیدا کنند.همچنین به رهبری و برادران هم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .بَاب حَدِیثُ الْغَارِصحیح بخاری.  -5
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 رامون ركن اعتمادپی یهایرهنمایی

به دلیل اهمیت اعتماد و ضرورت به کامل بودن و استمرار 
بیعت قرار داده است تا  گانةهید آن را یکی از ارکان دهآن، امام ش

هر برادر با رعایت این اصل به بیعت و عهدی که با خدای خود 
بندد وفادار بماند، و آن را از تزلزل و نابود شدن حفاظت کند؛ می

پروایی نسبت توجهی به رکن اعتماد از خطر بیخطر بی چرا که
تر نیست. امام به رکن جهاد و طاعت و دیگر ارکان بیعت کم

و اخالص گوید: مقصود، اطمینان کامل سرباز به کفایت شهید می
 فرمانده است، که محبت، قدردانی، احترام و پیروی را در پی دارد.

نَ ُهْم ثُمَّ اَل یَِجُدوا ِفي }َفاَل َورَبَِّك اَل یُ ْؤِمُنوَن حَ  تَّى یَُحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر بَ ی ْ
 [56أَنْ ُفِسِهْم َحَرج ا ِممَّا َقَضْیَت َویَُسلُِّموا َتْسِلیم ا{ ]النساء:

آیند تا تو را شمار نمیهامّا، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن ب)
و سپس ماللی در دل های خود به داوری نطلبند در اختالفات و درگیری

 .(باشند [قضاوت تو]خود از داوری تو نداشته و کامالً تسلیم 
هایی که به رکن اعتماد تعلق دارد، از جمله معانی و داللت

 توان به موارد آتی اشاره کرد:می
اعتماد حالت قلبی و اطمینان داخلی است که با دستور  -5

ت که در قلب شود؛ بلکه حالت ایمانی اسو تعلیم ایجاد نمی
 یابد.پیوندیافته به خداوند پاک استقرار می

اطمینان حالت عمیقی است که در اعماق نفس انسان  -1
گذارد؛ یا به سخن دیگر اعتماد و ثقه حقیقت و جوهر می ریشه

 است نه شعار و مظهر.



44 

 

اعتماد در حقیقت، اطمینان قلبی دوجانبه میان سرباز و  -9
ن ندارد که اطمینان در نفس یکی پیدا و امکا فرمانده او است؛

 شود و در نفس طرف دیگر نباشد.
اعتماد در حالی که در اعماق نفس انسان مستقر  -2

شواهد و عالماتی در بیرون نیز دارد که امام  شود، دالیل،می
، قدردانی چهار چیز خالصه نموده است )محبت، شهید آن را در

دو جانبه و متبادل میان  گونةاطاعت( این شواهد نیز به  و احترام
 یابد.رهبر و سرباز تبارز می

بیعت  گانةماد در آخر منظومة ارکان دهقرار گرفتن اعت -1
ن اعتماد در آخر ارکان و رک داللت و توجیه خاص خود را دارد؛

چهاردیواری است که ارکان دیگر را محافظت و تقویه  به مثابة
، فقط در در میان برادران کند. به طور مثال اخوت صادقانهمی

آید؛ من برادران و اعتماد به میان می چوکات مشخص و در سایة
شان حمایت و حفاظت قیادتم را دوست دارم و از آنان در غیاب

به آنان کنم و همیشه نسبت به آنان دلم پاک است، چرا که می
صحبتی و برادری با آنان خود را به هم اعتماد دارم و به وسیلة

در مسیر دعوت از رهبرم اطاعت کنم؛ من ردگارم نزدیک میپرو
م، چون به او اعتماد دارم، و او هرگز مرا به معصیت خدا نمایمی

قربانی و دیگر ارکان در پرتو  کند. به همین ترتیب جهاد،امر نمی
 یابد.شود و مصداق میرکن اعتماد تفسیر می
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 از ابعاد اعتماد

 اعتماد به منهج -الف

تالش نماید و با  نیست یک مسلمان کار کند، ممکن
اش مخالفت ورزد، مگر این که قانع شده های نفسانیخواسته

همان روشی  باشد که راه و روشی را که او در پیش گرفته دقیقاً
باشد. اهلل تبارک و ها و زمین بر اساس آن برپا میاست که آسمان

 ماید:فرتعالی خطاب به پیامبر عظیم الشأن خود می
}َفاَل َتُك ِفي ِمْریٍَة ِمْنُه إِنَُّه اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل یُ ْؤِمُنوَن{ 

 [81]هود:
قرآن شکّ و گمانی به خود راه مده. قرآن حق است و از  ةبار در)

 .(آورندسوی پروردگارت آمده است ولی بیشتر مردم ایمان نمی

 فرماید:و می
  [17كَّْل َعَلى اللَِّه إِنََّك َعَلى اْلَحقِّ اْلُمبِیِن{ ]النمل:}فَ تَ وَ 

 تو قطعاً بر حق آشکار هستی(. گمان؛ بیپس بر خدا توکّل کن)

قناعت دادن مسلمان به این که خود را به صورت قاطع بر 
که دین وی یگانه آیینی است که اهلل تبارک و حق بداند، و در این

از  وسلمعلیهاهللرسالت محمد مصطفی صلیلی آن را بعد از تعا
ای نداشته باشد؛ و به پذیرد، هیچ نوع شک و شبههها میانسان

این نیز باور تزلزل ناپذیر داشته باشد که روش زندگی که اهلل 
های زندگی تعالی او را به آن مکلف نموده است، در میان روش

گی برای های ساختنظیر و همتایی ندارد؛ و هیچ یک از روش
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تواند، و امکان ندارد که ها جای آن را پرکرده نمیزندگی انسان
زندگی انسان بدون این روش بر اساس روش دیگری از 

ناعت مسلمان و های ساختگی زندگی استوار گردد. کسب قروش
یقین قاطع نسبت به این مسایل، یگانه  رساندن وی به درجة
ل مشکالت مسیر تواند وی را برای تحممحرکی است که می

دعوت و تالش در جهت متحقق ساختن دینی که اهلل تبارک و 
تعالی آن را برای بندگان خویش برگزیده است آماده کند؛ و او را 

، های دشمنانهقادر بسازد تا در برابر مشکالت سنگین، ضدیت
 قدم بدارد.فرسا، ثابتدشوار و دردهای طاقت یهاتوطئه

 رهبری اعتماد به -ب

 «القدوة علی طریق الدعوة»اد مصطفی مشهور در کتاب است
گوید: انسان مسلمان باید پیرامون این موضوع روشنی انداخته می

آن  اشته باشد؛ اعتمادی که در نتیجةبه رهبری خود اعتماد کامل د
اطمینان قلبی حاصل شده و سبب شود تا فرد منزلت قیادت خود 

امینش احترام بگذارد و از فررا بداند، او را دوست بدارد، به وی 
دعوت است، و هیچ دعوتی  اطاعت کند. رهبر جزء جداناپذیر

کند؛ و به میزان اعتماد بدون قاید معنا و مفهوم پیدا نمی
ای که میان رهبری و افراد وجود دارد، نظام جماعت دوجانبه

گردد و در راستای های آن استوار میتوانمند و کارا بوده، طرح
وانع و اهداف و مقاصد خود موفق شده، و بر م رسیدن به

جایی که اعتماد به رهبری  . از آنآیدمشکالت عارضی فایق می
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ها به حساب مهم و کلیدی در پیروزی و موفقیت دعوت مسألة
آید، باید هر وقت چیزی در نفس یک شخص نسبت به قیادت می

آن را  درنگ برای از بین بردن آن اقدام نموده،وی پیدا شد، بی
پرده با رهبری در میان بگذارد، و به نفس خود رودررو و بی

ای قرار گیرد که از اجازه ندهد تا زیر تأثیر شایعات مغرضانه
بندی و طرف دشمنان وی در لباس ناصح و به قصد ایجاد فرقه

ها و متالشی نمودن وحدت صف نسبت به سست کردن اراده
 شود. قیادت پخش و نشر می

دعوتگر را فرا گرفته، و  قلب ،که اعتماد و اطمینان برای این
به یک واقعیت عینی و عملی زندگی وی تبدیل شود، باید 
رهبری خود را از نزدیک بشناسد، شرایط زندگی او را مطالعه 
کند، از شایستگی و اخالص وی مطمئن شود، و بکوشد تا به 
 صورت مستمر خود را به وی نزدیک کند. وقتی یک فرد به

چنین  قرار بگیرد برایش آسان است که سخنانچنین حالتی 
رهبری را بشنود و بدون تردد و دلتنگی از اوامر او اطاعت کند. 
اشکالی ندارد که فرد احیاناً قیادت خود را نصحیت کرده او را 

 د.بنمایمتوجه راه صواب 
که وقتی از طرف قیادت به کاری تر ایناز همه مهم

منصوص چه وی از مسایل اجتهادی غیربا آنکه  شودمیمأمور 
، خود را به خطا و قیادت را به صواب استمعارض  داندمی

 فرض کند. 
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اطمینان به قیادت و رهبری در جماعت ما به این معنا است 
های که از طرف گیریها و موقفها، فیصلهکه ما به رهنمایی
رتی های مشوشود و همیشه متکی به ارگانرهبری صادر می
 باشد، اعتماد کنیم.سطوح مختلف می

 عتماد در ساختار حركت اسالمیا -ج

های اعتماد در جماعت این است که افراد یکی از مصداق
در کنار اعتماد به رهبری و قیادت به هر یک از همراهان و 
همرکابان خود در این مسیر نیز اعتماد داشته، قدر و منزلت هیچ 

و بر هیچ یک از آنان احساس سربلندی یک از آنان را کم ندانند 
نین احساس و سرفرازی نکنند؛ و هر یک نسبت به برادر خود چ

 اند که در هنگام ضرورت یکیدو دست کند که آن دو به منزلة
مؤمن است(. برادر صادق،  شوید )و مؤمن آئینةدیگری را می

شد، چون اگر او با آنان نبا دارد،برادران خود را بر خود مقدم می
تواند؛ و آنان اگر با او نباشند با با غیر آنان زندگی کرده نمی

صحبت خواهند شد. از این جا است که تقویت اعتماد دیگران هم
 دهد. محبت، قدردانی و احترام را افزایش می ،در میان افراد

 تشكیك  نقد و در میان اعتماد

به خاطر اهمیت و جایگاهی که اعتماد در ساختار دعوت 
کنند با از گذشته تا حال سعی می نشستهارد، دشمنان درکمیند

ها به خیانت، عدم ایجاد شک و شبهه و متهم کردن شخصیت
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دار های باطل دیگر، اعتماد افراد را خدشهاخالص و برجسب
مانند تهدید و  ییهااز روش شود که احیاناًمیکنند؛ حتی مشاهده 

 شود.اعتماد استفاده میترغیب نیز برای متزلزل ساختن رکن 
اندازی خلط نموده، به گمان بعضی از افراد میان نقد و شک
پردازند، و هستند کسانی که نقد و انتقاد به ایجاد شک و شبهه می

کنند؛ اندازی تصور نموده، از آن خودداری مینقد را شک
نقد سازنده و نقد )است:  حقیقت این است که نقد به دو گونه

سازنده اسلوب، آداب و طرز بیان خاص خود را  . نقد(مخرب
 کند، و از ناحیةش خود را ادا میدارد که بدون ایجاد مشکل نق

شود؛ می خیرخواهی منتشرآن در میان صفوف جماعت محبت و 
اندازی شبهه یهاکه خود یکی از روش-اما نقد تخریب کننده 

ها و ای به محبت خوبیرود و اشارهبه راه درست نمی -است
 باشد،با افتراءات و اتهامات باطل همراه می مصالح ندارد، و غالباً

شود که و بیشتر از جانب اهل هوا و هوس و کسانی ایراد می
 اندیش بوده نیت خوب ندارند.مصلحت

یریم و از نقد سازنده استفاده کنیم؛ و ما باید نصیحت را بپذ
ه، نه به آن اندازی و نقد مخرب خود را دور نگهداشتاز شک

گوش فرا دهیم، نه خود را به آن مشغول سازیم و نه هم به 
های نوشتاری، گفتاری و تصویری به این کسانی که در رسانه

 پردازند، اعتنا و توجهی داشته باشیم.نوع نقد و تشکیک می

انحراف از راه و رسم درست خواهد بود اگر ما از 
ن ن مشغول کنیم، و به رد آرا به آخود  ها متأثر شویم،اندازیشک
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بپردازیم، و در نتیجه از کار سازنده در میدان دعوت و اصالح 
مانیم. هر چند اتهامات بجامعه و رساندن پیام خیر برای مردم باز 

وارده بر ما زشت باشد، باید برانگیخته نشویم، زیرا ما بزرگوارتر 
خصیت نیستیم؛ ش وسلمعلیهاهللصلی سول اهللرتر از و شریف

بزرگوار آن حضرت بارها ظالمانه مورد اتهامات ناروا و باطل 
دروغگو و  شاعر، دیوانه، قرار گرفت، و به دروغ به جادوگر،

کاهن متهم شد، اما هرگز به خاطر خود عصبانی نشد و خود را 
مانان را به رد آنان تشویق به این مسایل مصروف نکرد و مسل

های اهلل تبارک و تعالی که در نماییبلکه همیشه پایبند ره ننمود؛
 شد باقی ماند:این مورد نازل می

 [56}َواَل یَْحزُْنَك قَ ْولُُهْم ِإنَّ الِْعزَّةَ لِلَِّه َجِمیع ا ُهَو السَِّمیُع الَْعلِیُم{ ]یونس:
و مسخره و طعنه و تکذیب ایشان تو ]سخنان آنان تو را غمگین نسازد )

 .(آگاه استو  او شنوا وخدا است  از آن . عزّت کالًّ[را ناراحت ننماید
}َقْد نَ ْعَلُم إِنَُّه لََیْحُزُنَك الَِّذي یَ ُقوُلوَن فَِإن َُّهْم اَل یَُكذِّبُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمیَن 

َولََقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن قَ ْبِلَك َفَصبَ ُروا َعَلى َما ُكذِّبُوا  .بِآیَاِت اللَِّه َیْجَحُدونَ 
وُذوا َحتَّى أَتَاُهْم َنْصُرنَا َواَل ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اللَِّه َولََقْد َجاَءَك ِمْن نَ َبِإ َوأُ 

 [33،33اْلُمْرَسِلیَن{ ]األنعام:
سازد. گویند تو را غمگین میچه میدانیم که آنما می [ای پیغمبر!)]

آیات  کنند. بلکه ستمکارانچرا که آنان تو را تکذیب نمی [ناراحت مباش]
اند و در نمایند. پیغمبران فراوانی پیش از تو تکذیب شدهخدا را انکار می

. تا یاری ما ایشان را دریافته است ،اندی کردهیها و آزارها شکیبابرابر تکذیب
تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو اخبار و سرگذشت و هیچ چیز نمی

 پیغمبران رسیده است(.
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َلُونَّ فِ  ي أَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن }لَتُب ْ
قَ ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذیَن َأْشرَُكوا أَذ ى َكثِیر ا َوِإْن َتْصِبُروا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم 

 [815اأْلُُموِر { ]آل عمران:
گیرید و خود مورد آزمایش قرار می به طور مسلّم از لحاظ مال و جان)

حتماً از کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است، و از کسانی 
بینید و اگر بردباری کنید و اند، اذیّت و آزار فراوانی میکه کفر ورزیده

این اموری است که باید بر انجام آنها عزم را جزم کرد و در اجرای  ،بپرهیزید
 (.آنها کوشید
ل این است که صبر کنیم و به نیت اجر و پاداش اص

شود تحمل نماییم، و این های را که به ما زده میها و دروغتهمت
نصیحت امام حسن البنا که همیشه یاران خود را به این آیت 

 کرد به یاد داشته باشیم:کالم اهلل توصیه می
َنَك  }َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّیَِّئُة اْدَفعْ  بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ی ْ

َنُه َعدَ  َوَما یُ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذیَن َصبَ ُروا َوَما یُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو  .اَوٌة َكأَنَُّه َوِليٌّ َحِمیمٌ َوبَ ی ْ
 [33،36َحظٍّ َعِظیٍم{ ]فصلت:

اسخ بده. پ نیکی و بدی یکسان نیست. با زیباترین طریقه و بهترین شیوه)
ی بوده تو و میان او دشمناین کار، آن خواهد شد که کسی که میان  ةنتیج

 [و خلق عظیم]است، به ناگاه همچون دوست صمیمی گردد. به این خوی 
رسند مگر رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت باشند، و بدان نمینمی

 .(داشته باشند [از ایمان و تقوا و اخالق ستوده]بزرگی  ةکسانی که بهر
گفت همچنین امام شهید به عنوان نصیحت به یاران خود می

زنند با مردم همانند درخت تعامل کنید، وقتی آن را با سنگ می»
 «.ریزدهای گوارا فرو میبه آنان میوه
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  مسؤولیت ما در قبال اعتماد

باید اعتماد را از  -اعم از مسؤوالن و افراد -هر فرد دعوت 
فی که ممکن است آن را به خطر مواجه سازند، عوارض مختل

حفظ نماید؛ و مسؤول باید با برادران خویش در تماس مستمر 
مسایل را با آنان در میان گذارد، و  قرار داشته باشد،

شان های جماعت را به آنان توضیح دهد، و ابهاماتگیریموقف
 اندازان از آنرا برطرف کند، به خصوص مسایلی را که شبهه

کنند؛ تا به این ترتیب صف دعوت محفوظ سوء استفاده می
نگهداشته شود. و افراد باید استعمال نشوند و تحت تأثیر شایعات 

های هرزه های آدمسراییاندازان قرار نگیرند و شریک یاوهشک
در دل یکی از برادران چیزی پیدا شد باید به  نشوند، و هرگاه

تحقیق آن را در میان دون سرعت در مورد آن تفحص کند، و ب
کنندگان چیزی جز صفوف دعوت پخش نکند، چرا که تشکیک

کریم در این میدان ما را به پایبندی به خواهند. قرآناین را نمی
 زیباترین قانون رهنمایی کرده است:

ا قَ ْوم ا ِبَجَهالٍَة }أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَإ فَ َتبَ ی َُّنوا َأْن ُتِصیُبو 
 [5فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم نَاِدِمیَن{ ]الحجرات:

اید! اگر شخص فاسقی خبری را به شما ای کسانی که ایمان آورده)

از حال و ]بدون آگاهی  -آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی  ةبار رسانید در

خود پشیمان  ةاز کردآسیب برسانید، و  [-شان و شناخت راستین ایشاناحوال

 .(شوید
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را از بین  مغرضانوقتی ما یک مرتبه اتهامات و شایعات 
باید فکر نکنیم که مشکل تمام شده است؛  برده و باطل سازیم،

باشیم، چرا که  نیز بلکه باید منتظر اتهامات باطل دیگری
کنند ما را به این قضایا مشغول پردازان همیشه کوشش میدروغ

دعوت باز بمانیم، و مردم را مشغول کنند تا به دعوت سازند تا از 
ما گوش ندهند، اما بهترین جواب آنان این است که ما چیزی 
نگوییم بلکه با جدیت به راه خود ادامه داده جهاد و فعالیت خود 

 را استمرار بخشیم.
بعضی از افراد داخل صف به مرضی از امراض قلب  احیاناً

شوند، مبتال شده، از ما دور می مانند حب ریاست و حب شهرت
دهند و یا های قیادی دعوت را مورد اتهام قرار میشخصیت

های جماعت را بدون دلیل و مدرک و به گیریبرخی از موقف
، یا به هدف توجیه بیرون شدن هآوردن جایگاغرض به دست

خود و یا هم به خاطر پیدا کردن دوستان جدید، تفسیر نادرست 
های جماعت ای از فیصلهاهی یک فرد با فیصلهو گ ند؛کنمی

دلیل و مدرک شک و  کند بدون ارائةمخالف شده، سعی می
ما باید از این پدیده نیز به شدت برحذر باشیم و  شبهه ایجاد کند؛

که برادر ما در توجیه خود صادق بوده و هدفی جز خیر و لو این
و مسیر  راست رهنمایی و روان کردن کاروان دعوت در راه

 درست آن نداشته باشد.  

نماییم که دعوت ما را در خاتمه از اهلل متعال مسألت می
هد، های برادران ما برکت نو توانایی و در زندگی محفوظ بدارد،
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رهبران ما را  ها و سخنان ما را پیرامون حق جمع کند،و قلب
ین بدانیم های ما را استوار گرداند. ما باید به علم یقپیوند موفق و

است و او این دعوت را  جاللهکه این دعوت، دعوت اهلل جل
توان خاموش کردن نور  هیچ کسکند، و حفظ و نگهداری می

 را ندارد. اهلل
}یُرِیُدوَن لُِیْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن{ 

 [1]الصف:
شان خاموش گردانند، ولی هایخدا را با دهن [آئین]ند نور خواهمی)

گرداند، هرچند که کافران دوست نداشته خود را کامل می [آئین]خدا نور 

 .(باشند
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(4) 

 (هااستفاده از فرصتتسخیر ) فقه

 فتحی یکن دکتور
 

ها را گارگیری پدیدهدعوتگر باید در حد ضرورت دانش به
ند که به ای تقسیم کژی خود را به گونهده، وقت و انرکسب نمو

و فراگیر و کامل در خدمت اسالم و  صورت سالم و سازنده
اهداف دور و نزدیک آن قرار گیرد. اهلل سبحانه و تعالی تمام 

 انیده و از او خواسته است تا همةچیزها را مسخر انسان گرد
از ی که اکار گیرد، به گونهب رضای وی بهرا در راه کس ءاشیا

امل جا آورده، پاداش کبه الهی را به تمام و کمال این طریق شکر
 را نصیب شود. جاللهرا بگیرد و توفیق و نصرت اهلل جل

وجود دارد که ممکن  شماریهای بیدر روی زمین پدیده
است توسط اسالم مسخر گردیده، حکم آن از شریعت اسالمی 

با اخالق  ظت گردد،افرفته شود، با اصول و مبادی دین حگ
اسالمی محدود شود و از طریق نظم و روش اسالمی مشکالت 

 آن حل گردد.
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 تسخیر خَلقی

که اهلل متعال آنها را در  اندها مخلوقاتیاری از این پدیدهشم
 جهان برای انسان و در خدمت وی خلق نموده است.

تُ ْبِصُروَن{ َوِفي أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل  .اأْلَْرِض آیَاٌت لِْلُموِقنِینَ }َوِفي 
 [08-00]الذاریات:

و در  .هایى ]متقاعدکننده[ استروى زمین براى اهل یقین نشانه در و)

 .(بینیدخود شما پس مگر نمى

 برخی از آیات تسخیر در قرآن کریم:
}َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِفي الَْبْحِر بِأَْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اأْلَنْ َهاَر{ 

 [30م:]إبراهی
و کشتى را براى شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و )

 .(رودها را براى شما مسخر کرد

}َوَسخََّر َلُكُم ال:َّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَ ْیِن َوَسخََّر َلُكُم اللَّْیَل َوالن ََّهاَر{ 
 [33]إبراهیم:
گردانید و شب و و خورشید و ماه را که پیوسته روانند براى شما رام )

 .(روز را ]نیز[ مسخر شما ساخت

}َوَسخََّر َلُكُم اللَّْیَل َوالن ََّهاَر َوال:َّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت بِأَْمرِِه ِإنَّ 
 [80ِفي َذِلَك ََلیَاٍت لَِقْوٍم یَ ْعِقُلوَن{ ]النحل:

و ستارگان به و شب و روز و خورشید و ماه را براى شما رام گردانید )

کنند اند مسلما در این ]امور[ براى مردمى که تعقل مىفرمان او مسخر شده

 .(ستا هانشانه
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}أََلْم تَ َر َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي الَْبْحِر بِأَْمرِِه 
 بِِإْذنِِه ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس لََرُءوٌف رَِحیٌم{ َویُْمِسُك السََّماَء َأْن تَ َقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ 

 [56]الحج:
چه را در زمین است به نفع شما رام گردانید و اى که خدا آنآیا ندیده)

دارد تا ]مبادا[ بر ند و آسمان را نگاه مىاها در دریا به فرمان او روانکشتی

خداوند نسبت به مردم  در حقیقت ،زمین فرو افتد مگر به اذن خودش ]باشد[

 .(وف و مهربان استؤسخت ر

}أََلْم تَ َرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ 
 َعلَْیُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرة  َوبَاِطَنة  َوِمَن النَّاِس َمْن یَُجاِدُل ِفي اللَِّه بِغَْیِر ِعْلٍم َواَل ُهد ى

 [00َواَل ِكَتاٍب ُمنِیٍر{ ]لقمان:
چه را که در ها و آنچه را که در آسماناید که خدا آنآیا ندانسته)

 هاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمامزمین است مسخر شما ساخته و نعمت

که[ دانش و رهنمود و کتابى خدا بى]آن ةکرده است و برخى از مردم در بار

 .(خیزندمجادله برمىروشن ]داشته باشند[ به 

 سبیتسخیر كَ

که  اندهای کسبیشدهشمار رامهای بیبرخی از این پدیده
تواند آن را ابتکار نموده بسازد و رشد دهد، و در انسان می

آن آمده است؛  رار دهد که اسالم به خاطر اقامةخدمت هدفی ق
گی انسان در روی زمین و برپایی زند یعنی خلیفه گردانیدن

 به تمام اصول، فروع و تفصیالت آن. اسالمی
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خواهم روی برخی از دستاوردهای در این فرصت کم می
کارگیری آن در خدمت پروژة و به که اگر تسخیر تأکید نمایماسالم 

بار خواهد آورد و ی را بهازندهراسالمی ممکن باشد نتایج ا
 .هایی را تحقق خواهد بخشید که از تصور و خیال بیرون استآرمان

توجهی در معضل بزرگی که در این رابطه وجود دارد، بی
گی دعوتگران های خدا در کار دعوت و زنداستخدام نعمت

ها و که نتایج بد آن روی بسیاری از فعالیت ایگونهاست، به
 های زیادی از اینبخش هدیگردهای دعوت منعکس برنامه
 اندازد.ها را از کار میپروژه

قابل دسترس را به کارنگیرد، و  ابزار اگر دعوت اسباب و
آن را به صورت کامل و درست مطیع و رام خود نسازد، نتایج و 
اثرات منفی آن از نظر کمی و کیفی بر تولیدات دعوت منعکس 

 شود.می
ها و استعدادهای سرشاری بدون استفاده مانده متأسفانه انرژی

بسیاری بدون های رود، و فرصتاست، و اوقات زیادی به هدر می
زیادی جای  هایها و تکنولوژیگذرد، و علوم و نوآوریفایده می

ها و غیره رسانه، تنظیم، پالنگذاری، اداره، برنامه خود را در دایرة
 .انداحراز نکرده

 هاها و مناسبتتسخیر فرصت

حرکت اسالمی نیاز شدید به وضع دانشی دارد تا به 
به صورت درست از  ده وکرها را رام صورت ویژه مناسبت

طرف ؛ این کار از یکنمایدهای ممکن و موردنظر استفاده فرصت
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های گارگیری درست فرصتآمده از بهدستمیزان فواید به
برد، و از جانب دیگر زمینه را برای استفاده از موجود را باال می

 حرکت اسالمی قبل از ، تاکندهای آرمانی مساعد میفرصت
 هایابی بدانتحقیق کرده برای دست هاروی آن وقت ضایع شدن

 .نمایدریزی برنامه
دشمنان اسالم همیشه اسباب و وسایل مورد استفاده از 

در  و دهند،رشد می بازنگری کرده و های تقلیدی خود رامناسبت
اد نموده و آن را در خدمت های دیگری را ایجفرصت کنار آن

 د.کننجدید تسخیر )رام( می هایپروژه
این پهلوی فقه تسخیر برای کسانی که از دانش دینی 

 بعثتامتداد برخورداراند، و زوایای مختلف تاریخ بشری را در 
 کنند، امری جدید نیست.گیری میپیامبران انداز
با  السالمز فقه تسخیر را در داستان ابراهیم علیهی ااما نمونه

ا شکست و بت های آنان رکنیم، زمانی که بتقومش مشاهده می
داشت. او در کمین نشسته بود و از فرصت به بزرگ را سالم نگه

 استفاه نمود: زیباترین وجه ممکنآمده به دست
}قَالُوا أَأَْنَت فَ َعْلَت َهَذا بِآلَِهتِنَا یَا إِبْ َراِهیُم. قَاَل بَْل فَ َعَلُه َكبِیُرُهْم َهَذا 

 [53-50األنبیاء:فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا یَ ْنِطُقوَن{ ]
گفت ]نه[ بلکه آن  .گفتند اى ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردى)

 .(گویند از آنها بپرسیدترشان کرده است اگر سخن مىرا این بزرگ

که پادشاه در مورد قتلش متحیر شده بود و -پسر مؤمنی 
و مملکت خود را  نست چگونه خود را از او خالص کنددانمی
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مناسبت را غنیمت شمرده، با قوت تمام از  -ظ بدارداز او محفو
یابی به آن آمده در راه تحقق هدفی که برای دستدستفرصت به
استفاده  -دعوت مردم به سوی ایمان به اهلل متعال - کردتالش می

واقعاً قصد کشتن مرا داری، تمام  نمود. پسر برای ملک گفت اگر
، سپس از تیردان من ببندی درخت مردم را جمع نموده مرا به شاخة

یک تیر درآورده آن را به طرف سر من نشانه رفته بگو: )به نام 
پروردگار این پسر(. پادشاه کاری را که پسر گفته بود انجام داد 

که متوجه شود با این عمل او تمام مردم شهر به بدون این
عالی و  آورند. در این داستان نمونةمی پروردگار آن پسر ایمان

 خورد.مانندی از تسخیر مناسبت به چشم مییب
 مسلمانان را به استفادة وسلمعلیهاهللصلی وقتی رسول اهلل

نمایند، در واقع بهترین مثال از شان تشویق میهاینیکو از توانایی
 گذارند:فقه  تسخیر را به نمایش می

َوِصحََّتَك قَ ْبَل َسَقِمَك،  اْغتَِنْم َخْمس ا قَ ْبَل َخْمٍس: َشبَاَبَك قَ ْبَل َهَرِمَك،»
 8.«َمْوِتكَ َوِغَناَك قَ ْبَل فَ ْقِرَك، َوفَ َراَغَك قَ ْبَل ُشْغِلَك، َوَحیَاَتَك قَ ْبَل 

)پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار: جوانی را قبل از پیری،  

سالمتی را قبل از مریضی، ثروتمندی را قبل از فقر و فراغت را قبل از 

 .از مرگ( پیشگی را زندشغول شدن و م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اری و این حدیث را حاکم نقل کرده و گفته است مطابق با شرط بخ -5

 داند.باشد. و شیخ آلبانی آن را صحیح میمسلم می
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دانش تسخیر  این فرمودة رسول معظم اسالم در واقع سینة
ی از آن را اجانبهو همه ساحت بسیار گستردهشگافد و مرا می

 گیرد.دربر می
ضمن تشویق به انجام دقیق  وسلمعلیهاهللصلی رسول اهلل

 فرمایند:اعمال می
 8.«دُُكْم َعَمال َأْن یُ ْتِقَنهُ ِإنَّ اللََّه یُِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأحَ »
اهلل تبارک و تعالی دوست دارد که وقتی یکی از شما کاری را انجام )

 .سر رساند(ترین حالت بهرا به بهترین صورت و دقیق دهد، آنمی

شان در واقع با این فرمودة وسلمعلیهاهللرسول اهلل صلی
فرا  نیک اعمالتمام توان در انجام  استفاده ازمسلمانان را به 

اجرا شود و میزان  رت بهترشان به صوکارهایتا  ،خوانندمی
 آن تا حد امکان باال رود. فایدة

است یک کنفرانس  دهد ممکنعملی که انسان انجام می
سفر یا  سمینار،، جشنواره، سخنرانی باشد، یا یک میزگرد،

یم تنظ ن است در دایرةممک هم و یا علمی، یا ادارة یک اسره؛سیر
های اجتماعی و ریزی باشد، یا در چوکات فعالیتو برنامه

گی اقتصادی و یا تجاری و سیاسی و یا هم در چوکات آماد
 تربیتی یا دعوتی و نهضتی...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. شیخ آلبانی این حدیث را المقصد العلی فی زوائد أبی یعلى الموصلی -5

 صحیح گفته است.
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های زیادی را مشکل حرکت اسالمی این است که مناسبت
دهد، ولی احیاناً را انجام می فراوانیهای کند و فعالیتمی احیا

 که رساند،سر میبهن درنظرداشت دانش تسخیر کارها را بدو
کننده از خجل و فایدهبی ممکن است در برخی از موارد نتیجه

 آب درآید.

 هااستفاده از فرصتمثالی از دانش 

 یت نامدارشود که باید یک شخصسمیناری ترتیب داده می
کند تقاضا می هاآن سخنرانی نماید، دانش استفاده از فرصتدر 

ترین شخص، بهترین د زیر درنظر گرفته شود: مناسبکه موار
وقت، بهترین موضوع، جای مناسب، تنظیم و توزیع خوب 

ل و خداحافظی ها، تعیین سرپرست کارآزموده، استقباکارت
موضوعی واحد نیاز به تسخیر خوب. هر یک از موارد یادشده در 

 خللی که در هر یک از یف خوب و برتر دارد و به میزانو توظ
بد آن روی مجموع کار و تمام  وجود داشته باشد، نتیجةآنها 
 گردد.های آن منعکس میبخش

های خود را محاسبه، تمرینات خود را به این اساس باید گام
؛ هر چند کمال مطلق بازنگری و اعمال خود را ارزیابی کنیم

ذات پاک الهی است، ولی ما چیزی به نام )کمال بشری(  زیبندة
های اهلل تبارک و تعالی به آن اشاره که در این فرموده نیز داریم

 شده است: 
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 [867}فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه یُِحبُّ اْلُمتَ وَكِِّلیَن{ ]آل عمران:
گان کنندچون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل )و

 .(داردرا دوست مى

 [ 50ُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة{ ]األنفال:}َوَأِعدُّوا لَ 
 .(بسیج کنید برای مقابله با دشمنان هر چه در توان دارید)

توجهی به این جانب، معنای جز تنبلی و پایین بودن بی
احساس مسؤولیت و سقوط تدریجی ندارد؛ سقوطی که  سطح

در  خود ما است؛سبب آن اعمال ناصواب و محکوم به شکست 
 گام به کامیابیبهگامفاعل خود را  ،آمیزالی که کارهای موفقیتح

 کند.می نزدیک
 های فقه تسخیر در سیرت رسول اکرمیکی از عرصه

بازارهای عرب مانند بازار )مجنه، ذی المجاز و  وسلمعلیهاهللصلی
با استفاده از آن دعوت  وسلمعلیهاهللصلی منا( بود که رسول اهلل

ن بازارها کنندگان زیاد آون هزینه به شرکتخود را بد
در  وسلمعلیهاهللصلی دعوت پیامبر رساندند؛ و در نتیجةمی

های مدینه را به بازارهای فوق الذکر بود که اهلل متعال دروازه
 روی مسلمانان گشود.

 ها: حادثةفرصت استفاده ازهای دانش یکی دیگر از مثال
به مسلمانان  لح حدیبیه)ابو جندل( است، کسی که در ص

با کفار مکه  وسلمعلیهاهللصلی پیوست، در حالی که رسول اهلل
پیمان بسته بود که هر گاه کسی از مردم مکه مسلمان شده به 

این  او را به مکه برگردانند. وسلمعلیهاهللصلی مدینه بیاید، پیامبر
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 -حان اهللسب - نامه مسلمانان را به شدت تکان داد، و گفتندپیمان
 به مکه ،آیدبه سوی ما می و چگونه کسی را که مسلمان شده

برگردانیم و کسی را که مرتد شود و به مکه برگردد برای ما 
 تسلیم نکنند؟.

برایش  وسلمعلیهاهللصلی وقتی ابوجندل آمد و رسول اهلل
ب پاداش پروردگارت باش، زیرا اهلل صبر کن و طال»گفتند: 

باشند گشایشی را و مستضعفانی که با تو می جالله برای توجل
ما با مشرکان مکه پیمان صلح  مرحمت خواهد نمود، و چون

توانیم در عهد و پیمان خود خیانت نمی ،ایمو تعهد نموده بسته
. خداوند مقدر نمود که ابوجندل پایگاه نظامی را بر سر راه «کنیم

که به او بپیوندند؛ شام ایجاد نماید و تعداد زیادی از مسلمانان م
که بردند تا اینهای امدادی قریش یورش میآنان بر کاروان

شکایت نموده درخواست  وسلمعلیهاهللصلی قریش به رسول اهلل
یادی نامه را نمودند، و به این ترتیب خیر زابطال آن ماده از صلح

در رابطه با صلح  عنهاهللنصیب مسلمانان گردید. ابوبکر رضی
تر از فتح حدیبیه گوید: هیچ فتحی در اسالم بزرگمی حدیبیه
و تصمیم رسول  ولی رأی مردم در مقابل تدبیر اهلل متعالنیست، 

اهلل تعالی به ولی  ،کنندعجله می هاهخدا بسیار قاصر بود. بند
که کارها بر کند تا ایننمی عجلهمردم در کاری  خاطر شتاب

 8ود.اجرا ش نداساس برنامة از قبل تعیین شده خداو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نورالطیبین. -5
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 هافقه تسخیر علوم و نوآوری

ها را مسخر  تواند تمام علوم و نوآوریحرکت اسالمی می
های مختلف در خدمت پروژة دعوتی در عرصهنموده، همه را 

 خود استخدام کند.
های سمعی، حرکت اسالمی قدرت آن را دارد تا رسانه

رصة ع تواند دربصری و نوشتاری را تسخیر کند. همچنین می
ریزی و و تنظیمی، وسایل برنامه اداره، رهبری، پالنگذاری

محاسبه را رام خود سازد. حرکت اسالمی توان آن را دارد تا 
گونه تمام ابزار ارتباط و اتصال را به تسخیر خود درآورد. همان

تواند وسایل نقل و انتقال را در میدان سیر و سیاحت و که می
 دعوت و تبلیغ مطیع نماید.

ها هزار نوآوری وجود دارد در جهان امروز هزاران بلکه ده
ها و ها، فعالیتکه ممکن است توظیف و تسخیر شده، تمام برنامه

 د.ناهداف ما را پوشش ده
تواند کارآیی چند قیمت میساده و ارزان احیاناً یک وسیلة

آدم توانا را داشته باشد، چه رسد به وسایلی که از نظر اهمیت و 
 تراند؟یی بزرگکارآ

به این موضوع بسیار اهمیت  وسلمعلیهاهللصلی رسول اهلل
فاده از تمام علوم و فنون و دانند و همیشه امت خود را به استمی

 کردند.های تشویق میها و نوآوریصنعت همة
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شان وسلم از این مطلب در این گفتار جامععلیهاهللپیامبر صلی
 دارند:پرده برمی

 8.«بَِهااْلِحْكَمُة َضالَّةُ اْلُمْؤِمِن َفَحْیُث َوَجَدَها فَ ُهَو َأَحقُّ َمُة اْلَكلِ »
دا کرد یمؤمن است، هرجا آن را پ آمیز گمشدةحکمت)سخن 

 .(باشدمیترین به آن مستحق

 خصصاتتتسخیر 

دست شده ، مشرکان و یهود با هم یکدر سال پنجم هجری
مدینه گرد آوردند. رسول های نظامی خود را پیرامون تمام نیروی

وسلم با اصحاب خویش مشورت نمود که آیا در علیهاهللاهلل صلی
شهر خارج مدینه بمانند یا برای مقابله با لشکر مجهز کفار از 

 در طرف شمال تا مشوره داد علیهاهللشوند؟ سلمان فارسی رضی
بود  ییهامدینه خندقی حفر نمایند، حفر خندق یکی از تاکتیک

کردند، مردم فارس از آن در مقابل دشمن مهاجم استفاده میکه 
 مانان را به حفر خندق امر نمودهوسلم مسلعلیهاهللرسول اهلل صلی

 و عمالً به حفر آن در قسمت شمالی مدینه آغاز کردند.
خود:  با این فرمودة وسلمعلیهاهللدر واقع رسول اهلل صلی

ر و فریب آنان در امان کسی که زبان  قومی را بداند از مک»
 دستاوردهای مثبتتمام  مسلمانان را به رام ساختن« است

نمایند، تا در راه خدا و در دعوت میمسلمانان و غیرمسلمانان 
 خدمت انقالب اسالمی استخدام شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 گوید.سنن ترمذی. آلبانی حدیث مذکور را ضعیف جداً می -5
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 ها تسخیر توانمندی

با  مند قاعده و قانونی است تاحرکت اسالمی امروزه نیاز
 قرار دهد(. را در جایگاه مناسب وی هر فراد) استفاده از آن

سزایی برخوردار است، ولی هر چند این قاعده از شهرت به
کنیم. مشکل از می تر به آن توجهدر میدان تطبیق کممتأسفانه ما 

شود که در وقت انتخاب افراد برای انجام کارها آن جا شروع می
 به شود، بلکه عادتاًه نمیبه شرایط و اوصاف وظیفه توج

غیر  ه بر اساس رأی اکثریت و به گونةگردد کی اعتماد میافیصله
رأی اکثریت  مدارسه شده به تصویب رسیده است، اعتماد به

ی است که غالباً از طریق آن وظایف به افراد اقانون تنظیمی گهنه
شود، و انتخاب از طریق آن بر اساس مناسب سپرده نمی

یرد که در اذهان گت میتصویری غیردقیق و ناصواب صور
گان ترسیم شده است و آنان افراد را به خاطر انجام یک دهندرأی

. در این کنندانتخاب میفهمی کار معروف و یا بر اساس غلط
اساسی و شیوه احیاناً احساسات در انتخاب افراد نقش 

انتخاب را از مقاصد آن  فرایندکه  ایکننده دارد به گونهتعیین
گاهی زمینه را  سازد؛ حتیسلیم را معطل میزینش خارج کرده، گ

خواهشات نفسانی فراوان  ی نفوذ شیطان مساعد نموده، بهرةبرا
 آید.گردد و ابلیس از صحنه سربلند بیرون میمی

انتخاب باید از نظر شکل و موضوع تغییر نماید، به این  عملیة
 مشخصصورت که مواصفات هر کار و وظیفه به صورت دقیق 
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ر نظر ما که تخصص در همه چیز د خصوص در زمانةگردد، به 
تاریخی به تنهایی معیار انتخاب  شود. پس باید سابقةگرفته می

 گی نیز در نظر گرفته شود.افراد نباشد، بلکه در کنار آن شایست
تر فقه انتخاب در اسالم از علوم عصری به مراتب پیشرفته

یف را به همیشه وظا وسلمعلیهاهللصلی است، رسول اهلل
مین ترتیب انتخاب از خالل سپردند، به ههای باکفایت میانسان
 ها و تخصصات افراد درگرفت که تواناییی صورت میاعملیه

به کسانی که هر وظیفه و مسؤولیت  شد وگرفته می نظر
. کسی که صالحیت )اداره شدشایستگی آن را داشتند واگذار می
حیت )تربیه و تعلیم( را نداشته و تنظیم( را دارد، چه بسا که صال

باشد، و کسی که به تدریس )شریعت و فقه( صالحیت دارد، 
شاید صالحیت )کار سیاسی( را نداشته باشد، و کسی که به 

، به مسایل ریاضی و غیره مسایل سیاسی شایستگی دارد
اجتماعی  یبرد قضایاو کسی که استعداد پیش گی ندارد،برازند

 ایای دیگر استعداد نداشته باشد...را دارد شاید به قض
این سخن به معنای آن نیست که امکان ندارد هیچ وقت 

ولی یکجا  ای مختلف در وجود یک شخص جمع شود؛هتوانایی
متعدد در یک شخص، استثنا است؛ و قاعدة  هایشدن توانایی

یک کار تخصص داشته است که هر فرد انسانی به  عمومی آن
ه شود، نه کارهای و به یک کار گمارد تخصصات؛ باشد، نه همة
ی جز شکست تلخ در پی نخواهد داشت. راست ازیاد که نتیجه

 :فرموده است اهلل تبارک و تعالی
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 [3}َما َجَعَل اللَّهُ لَِرُجٍل ِمْن قَ ْلبَ ْیِن ِفي َجْوِفِه{ ]األحزاب:
 (.کسی قرار نداده است سینةخداوند دو دل را در )

ها از جانب رها و تمام مسؤولیتکا پدیدة تسلط بر همة
 گردد:شمار، منجر به دو مفسده میافراد انگشت

شکست در برابر وظایف متعدد و از دست دادن  اول: مفسدة
 ها.ها و لغزش و تزلزل گاممسؤولیت

دوم: متضرر شدن عالقمندان به تخصصات دیگر به علت 
انند، مبیکار ماندن شان؛ چون اگر صبر کنند عاطل و باطل می

 نمایند.کنند و به هیچ چیز توجه نمینشینی میعقب
 حتمی این پدیده، عدم ظهور جانشینانی است که نتیجة

 پرچم گذشتگان نامدار خود را به خوبی به دست گیرند. بتوانند
وسلم به ما دانش انتخاب را تعلیم داده علیهاهللپیامبر صلی

گزید که قرائتش ر میطور که به امامت نماز کسی را باست؛ همان
 :از همه بهتر باشد و ما را نیز به چنین کاری امر نموده است

 8«.یَ ُؤمُّ اْلَقْوَم أَقْ َرُؤُهْم ِلِكتَاِب اللَّهِ »
 .و داناترشان به کتاب خدا امامت دهد( ترقاری مسلمانانبرای )

فرمود: گزید و میتر را بر میو برای تعلیم و رهنمایی عالم
 0.«ا از ابن مسعود فرا بگیریددین خود ر»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 باب َمْن َأَحقُّ بِاِِلَماَمِة.. صحیح مسلم -5

قل از تراجم العظماء. برای حدیث مذکور سندی در کتب احادیث به ن -1

 پیدا نشد.



71 

 

 نمود.را انتخاب می تر و پرهیزگارترفقیه ،رای قضاوتو ب
و برای رهبری و قیادت ارتش قهرمانی را از میان مجاهدین 

 گزید که در فنون جنگی مهارت زیاد داشتند.بر می
اگر فرد اصلی از بین  کههمچنان که به ما تعلیم داده است 

نظر داشته باشید تا مسیرش را  ناسب دررفت، برایش جانشینی م
از جریان جنگ تبوک  مطلب این چهبه خوبی ادامه دهد؛ چنان

 شود.دانسته می
زا( اشاره کنم که بیماری ةخواهم به یک )پدیدجا میدر این

کار اسالمی  ةتواند خطرات زیادی را به آینداگر عالج نشود می
پدیده عبارت است از و جریان حرکت اسالمی به بار آورد؛ این 

شوند، و های بزرگ میدار مسؤولیتباقی ماندن کسانی که عهده
کنند و همیشه بر یک حالت به های قیادی را اتخاذ میجایگاه

رکابی نمایند؛ روند بدون این که با کاروان پیشرفت همپیش می
دار شدن مناصب برخی از این افراد نه در اصل صالحیت عهده

آوردن ند و نه هم سعی و تالشی در راستای به دسترهبری را دار
ی اهلیت و ادیگر تا اندازه دهند؛ عدةهلیت رهبری به خرج میا

صالحیت دارند، اما به خاطر رشد و پیشرفت اهلیت خود کاری 
 .دهندانجام نمی

رسد که جایگاه به جای می افراد نااهلحتی کار بعضی از 
توانند، ولی اصرار کرده نمیاصلی و میزان اهلیت خود را درک 

دادن دیگران باقی دارند که در جایگاه رهبری و قیادت و آموزش
بمانند، هر چند در میان مجموعه کسانی که در علم و شایستگی 

 از آنان برتراند موجود باشد.
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اگر قیادت نتواند از افراد شایسته و متخصص و امکانات 
برداری کند، عرصه هربه خوبی ب -از نظر کمی و کیفی - مختلف

ها و را بر آنان تنگ نموده، از یک طرف از انرژی
، و از جانب  دیگر گیردشان استفاده صورت نمیهایتوانمندی
برند. در این بتواند برای همیشه عاطل و باطل به سر آنان نمی

شود و یأس و ناامیدی در میان حالت است که خلل آغاز می
 گذارد، ویش میضرر رو به افزا کند ومجموعه راه پیدا می

شویم که محاسبه غلط از آب درآمده، شیخ ناگهان متوجه می
 !.ه استماندکس مرید و رهبر بیبی

ها و امکانات و تخصصات و استعدادها چقدر توانایی
اسالمی از آن  ةتعطیل مانده، فرسوده شده و از بین رفته و پروژ

حبطه شده و در نطفه خنثا  هانصیب گردیده است؛ برخی از آنبی
های روزمره مصروف شده و در است، و یا به گرفتاری گردیده

که از کار جمعی بعد از آن -آن خالصه گریده است، برخی هم 
از کار  آن بخش در را تمام توان و طاقت خود -ر شدهنکِمُ

 بسته است که به آن قناعت داشته. اسالمی به کار
افراد  توانمندی کارگیریر بهشکست د ةاشکالی که از ناحی

شود اسالمی پیدا می ةو برآوردن نیازهای جوانب مختلف پروژ
بدون کارکن واقعی و  ها بدون پاسبان، وظایفاین است که رخنه

 د.نمانهایی بر روی اوراق میرنگ ها تنهاپالن
، دار در دعوتسال و سابقهعیبی ندارد اگر شخصی کالن

های زیادتری دارد، بلکه از او توانایی که کسی را جلو اندازد
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های دیگران را نبینیم و از آن آگاهی عیب این است که توانایی
 .به دنیا نیاورده است! را نیابیم و فکر کنیم که هیچ مادری همانند ما

تر این است که از خود تواناتری را تحمل کرده عیب بزرگ
م خود را از آن ها و ابزار مختلف سعی کنینتوانیم و با حیله

ها و عذرهای خالص نماییم، و برای برائت دادن خود به حیله
مختلف متوسل شویم، و فکر نکنیم که ما با این کار خود مرتکب 

ایم، و با این عمل جرمی نابخشودنی در حق اسالم و دعوت شده
 محتوایشایم و آن را از خود از ارزش حرکت اسالمی کاسته

 ایم.تهی نموده

 هاها و موقعیتمقام ده ازاستفا

حرکت اسالمی تا چه اندازه نیازمند کشف فقه نبوی است 
های و ذخیره ههای گذشتها را تسخیر نموده، زیانتا موقعیت

جا به ذکر در این خود را بازنگری و جبران کند! ةرفتازدست
مبنی بر عمق دانش  وسلمعلیهاهللصلی از سیرت پیامبر یهایمثال

 نماییم:ر سنت نبوی اکتفا میتسخیر د
باری در دعای خود فرمودند:  وسلمعلیهاهللصلی رسول اهلل

ابی الحکم بن  - یکی از دو عمر ةپروردگارا! اسالم را به وسیل»
در روایت دیگر  « ری کنیا -هشام )ابوجهل( یا عمربن خطاب

خدایا! اسالم را به ایمان آوردن یکی از دو عمر » آمده است:
را  وسلمعلیهاهللصلی خداوند متعال این دعای پیامبر« خشعزت ب

مسلمان شد و شوکت  عنهاهللاجابت نموده عمر بن خطاب رضی
 مسلمانان قوت گرفت.
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 وقتی آزار و اذیت مسلمانان در مکه شدت گرفت رسول هلل
به سوی سرزمین حبشه : »ندبه یارانش فرمود وسلمعلیهاهللصلی

جا پادشاهی است که در نزد او کسی هجرت کنید چون در آن
جا سرزمین صدق است، تا گیرد و آنمورد ظلم و ستم قرار نمی

بنا ها گشایشی ایجاد کند؛ که اهلل تعالی برای شما از این سختیاین
 وسلم هشتاد و سه نفر به سوی حبشهعلیهاهللبه دستور پیامبر صلی

 ل و پذیرایی نمود.مهاجر شدند و نجاشی از آنان به خوبی استقبا
حرب ایمان آورد،  اندکی قبل از فتح مکه، ابوسفیان بن

گفت: ابوسفیان  وسلمعلیهاهللصلی به پیامبر عنهاهللعباس رضی
مردی است که فخر را دوست دارد، لهذا برایش چیزی بدهید، 

ابوسفیان  ة، هر که به خانفرمودند بله وسلمعلیهاهللصلی رسول اهلل
خود را ببندد  ةخان ةدر امن است، و کسی که دروازداخل شود 

در امن است، و کسی که به مسجد الحرام داخل شود در امن 
های جنگ انگیزه وسلمعلیهاهللصلی است، به این ترتیب رسول اهلل

 8دون مقاومت کفار به مکه داخل شدند.را از بین برده، ب
یان قوم مسلمان شد در م عنهاهللوقتی سعد بن معاذ رضی

مرا در میان خود چگونه »خویش به سخنرانی پرداخته گفت: 
، گفت تا تو سردار و فرزند سردار ما هستی یابید؟ گفتند:می

مسلمان نشوید سخن گفتن با مرد و زن شما بر من حرام است. 
اش که شام فرا رسد تمام مردم قبیلهگفته شده است قبل از این

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 سیرة بن هشام. -5
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از  ایمده است که خانهد. در روایت دیگر آمسلمان شدن
دعوت سعد را لبیک گفته  های عبداالشهل نماند مگر این کهخانه

 8«.باشند

در جنگ احزاب نعیم بن مسعود اشجعی مسلمان گردید، او 
 از دوستان قریش و یاران یهود غطفان بود، نزد رسول اهلل

ام ای پیامبر خدا من مسلمان شده»آمده گفت:  وسلمعلیهاهللصلی
حالی که قوم من از این ماجرا خبر ندارند، به من دستور دهید در 

 وسلمعلیهاهللصلی در این موقعیت خدمتی انجام دهم. پیامبر
است شر  توانی؟ اگر ممکنفرمودند: چه کاری انجام داده می

 .«زیرا جنگ نیرنک است ایشان را از سر ما کم کن،
مشرکان و نعیم بن مسعود نقش بسیار اساسی را در تضعیف 

ی ابه گونه دست شده بودند ایفا کردیهودیانی که در جنگ هم
که رویداد احزاب به پیروزی مسلمانان و شکست کفار منتهی 

در واقع پیروزی اسالم در جنگ احزاب به دست مردی  شد.
صورت گرفت که خداوند متعال او  را به اجرای این نقش بزرگ 

 مسخر گردانیده بود.
 توانستوسلم از طایف برگشت، نمیعلیهاهللصلی وقتی رسول اهلل

به مکه داخل شود، بنابراین به سوی )مطعم بن عدی بن نوفل بن 
خواهد در پناه او به عبدمناف( فرستاد و برایش خبر داد که می

را وسلم علیهاهللمکه داخل شود، او درخواست پیامبر صلی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نورالیقین. -5
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ول خدا را به پذیرفته، خودش با فرزندان خود مسلح شد و رس
یا ی ادهندهاهمکه داخل نمود، مشرکان نزد او آمده گفتند: پن

 8فتند اکنون به تعهدت وفادار باش.دهنده، گکننده؟ گفت پناهپیروی

 تسخیر اوقات

یکی از مشکالتی که بسیاری از مردم به خصوص مسلمانان 
ت برند، عدم شناخو تعداد زیادی از اسالمگرایان از آن رنج می

ی است نه دگسازن بهبود و زش وقت و تسخیر آن در راستایار
 در کارهای ویرانی و شر.
ی انسان و ظرف تالش و فعالیت او دگوقت در حقیقت زن

شود یا با گناه و است، این ظرف یا با اجر و پاداش پر می
گذارند ها نمیمعصیت؛ متأسفانه غیرمسلمانان به خصوص غربی

یجه از دست برود، حاال نتیجه هر چه نتشان بییک دقیقه از وقت
رب وقت خود را به نخبگان غ -نفع یا ضرر - خواهد باشدمی

بر حساب دقیقه و ثانیه محاسبه نموده و  صورت کامل و حتی
 دهند.برداری قرار میمورد بهره

شان به صورت های پالنگذاریدشمنان اسالم و پایگاه
د و ننمایکنند، فکر میسازند، تسخیر میکنند، میمسلسل کار می

و ما  ؛نمایندچینند و عمل میکنند، سپس توطئه میریزی میبرنامه
ی داشته باشیم، همیشه خود را در مقابل دگکه آمابدون این

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نورالیقین. -5
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های شان عکس العملیابیم و احیاناً در مقابلهای آنان میتوطئه
 دهیم.ضعیف، پراکنده و مدارسه نشده نشان می

رد یا به ضرر گذسالمی آن یا به نفع ما میوقت در مفهوم ا
وسلم ما را به غنیمت علیهاهللدلیل نیست که رسول اهلل صلیبی ما؛

 ها قبل از این که از دست برود تشویق نمودهشمردن فرصت
جوانی را قبل از پیری، سالمتی را قبل از مریضی، »فرمودند: 

ی دگغولیت و زنثروتمندی را قبل از فقر و فراغت را قبل از مش
 .«را قبل از مرگ غنیمت شمارید

ر اوقات خود را ضایع تمشکل اسالمگرایان این است که بیش
نمایند؛ در حالی که رسول کنند و یا به مناقشه و جدال سپری میمی

هیچ گروهی بعد از هدایت من »ند: یفرماوسلم میعلیهاهللاهلل صلی
 8.«د به جدال بپردازندشود مگر این که  در میان خوگمراه نمی

آیا ما واقعاً مسؤولیت خود را در برابر مردمی که حق 
 ایم؟دعوت و ارشاد به گردن ما دارند ادا نموده

های خود را تزکیه ها و روانآیا ما طور شاید و باید نفس
 ایم؟کرده

ما  ةنافع علوم و معارف ضروری در روز و هفت آیا مطالعة
 د؟جایگاه واقعی خود را دار

در  مصلحت اسالم و اهداف آنهای مرتبط به آیا پروژه
 های ما جایگاه درخور خود را پیدا کرده است؟ریزیبرنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 داند.این حدیث را حاکم روایت نموده و شیخ آلبانی آن را صحیح می -5
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ما از این وصیت امام شهید حسن البنا چقدر فاصله داریم 
اگر نیازی داشتی سعی کن »گفت: که در مورد ارزش وقت می

 یب المثلدر ضر .«ترین وقت را صرف نماییرآوردن آن کمدر ب
قطع نکنی او تو وقت مانند شمشیر است، اگر آن را »آمده است: 

 .«را قطع خواهد کرد
ما توجه داشته باشیم که ما در مقابل  ةالزم است تا هم

 گیریم؛د بازپرس و محاسبه قرار میکنیم موراوقاتی که ضایع می
است و  «حاالت غفلت»زیرا وقت ضایع شده در واقع حالتی از 

 است.  «حاالت بیداری»شده حالتی از  پُر وقت
 



78 

 

 

(5) 

 اهمیت آگاهی سیاسی

 نویسنده: دکتور فتحی یکن
 

عدم آگاهی سیاسی یعنی اضطراب و متزلزل شدن شؤون 
رفتن توازن و فقدان مردم، و این حالتی است شبیه به ازمیان

آن ضایع شدن مصالح مسلمانان و فراگیرشدن  ةبینش، و نتیج
و باآلخره ضعف و فروپاشی  ،ان خواهد بودمفاسد در میان آن

مسلمانان را در پی داشته، نقش آنان را به حیث یک امت موجود 
امر به معروف، نهی از منکر و  ةهای دیگر که وظیفدر میان امت

شهادت بر سایر امم را به عهده دارد، تعطیل خواهد کرد؛ اهلل 
 فرماید:مورد می این تعالی در

نَاُكْم أُمَّة  َوَسط ا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َویَُكوَن الرَُّسوُل }وََكَذِلَك َجَعلْ 
 [833َعلَْیُكْم َشِهید ا{ ]البقرة:

ر ب گواهانی تاایم کردهخلق روی گمان شما را ملت میانهبی)

 .بر شما گواه باشد( [نیز]و پیغمبر  باشید مردم

امت اسالمی در خداوند متعال در یک نگرش سریع به نقش 
 فرماید:ی میدگزن
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َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن َْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  }ُكْنُتْم َخی ْ
 [880َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه{ ]آل عمران:

ها آفریده بهترین امّتی هستید که به سود انسان [ای پیروان محمّد]شما )

ید و به خدا ینماکنید و نهی از منکر میامر به معروف می [ام کهماد]اید شده

 .(ایمان دارید

فکر سیاسی در نزد عموم »گوید: می شیخ محمد غزالی
بینند اینها فساد را می خورد،برچسب قصور و ناتوانی می متدینان

خوانند ولی از آن پند شناسند، تاریخ را میاما اسباب آن را نمی
شود ما در گذشته عزت داشتیم، وقتی به آنان گفته گیرند، نمی

و اگر گفته شود  دانند،یخود را نم ةایشان راز عزت از دست رفت
سبب آن را درک کرده  ایم،در فالن عصر شکست خورده

 8«.توانندنمی

 آگاهی سیاسی و شناخت عصر

اساسی شناخت عصر و  ةباید بدانیم که آگاهی سیاسی مقدم
مبالغه  د.آیاسالمی به حساب می ةامیابی پروژعنصر مهمی در ک

رده بر جهان آمدهای وانخواهد بود اگر بگوییم بسیاری از پیش
های اسالمی در ها و جریانبی که حرکتاسالم و بیشترین مصای

شوند، اسباب آن به عدم آگاهی سیاسی و رو میبهجهان با آن رو
 گردد.ی از درک حقیقت عصر برمیدگماندر نتیجه عقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )حركة االسالمیة، رؤیة مستقبلیة(.به نقل از کتاب  -5
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متغیرات سریع و همیشگی که امروزه جوامع بشری پشت 
شود، شده و برپا می های که برپاارند، انقالبذگسر می
ها را در برگرفته ی انساندگکه جوانب مختلف زن یهایپیشرفت

خاص  ةگونهای روزمره، و بهگیری جریاناست، همه و همه پی
ی و آوردن تعدیالت های اسالممیزان تأثیرگذاری آن بر فعالیت

 سازد.حتمی می ،الزم بر آن و رشد دادن آن را
 ،ی شده، نیروهای مؤثر برآنهای موجود شناسایباید واقعیت

 بازیابی گردد.
باید رویدادها را پیگیری کرده، تحلیل نمود و از 

 ها، ابعاد و آثار آن پرده برداشت.فرضپیش
انین مسلط بر ها، علوم و قوها، فرهنگباید تقالید، عرف

 عصر را شناخت و به دقت پیگیری نمود.
و  -اعم از دوستان و دشمنان -های دیگران باید پروژه

مختلف را شناخت و اسباب کامیابی و  ةتجارب تغییرآورند
 شکست هریک را کشف کرد.

های سیاسی، ادبی و باآلخره باید اصطالحات عصر و زبان
 خوبی خواند.علمی آن را شناخت و خطاب عصر را به 

عالوه براین باید چیزهای زیاد دیگری را که حصول آن 
آید به فرائض عینی یا فرائض کفایی به حساب می ةاز جمل

 دست آورد.
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 اهی سیاسی شرط بیداری اسالمیآگ

ما اگر به مستوای بلندی از آگاهی سیاسی نرسیم و به 
های قضایای عصر احاطه نداشته باشیم، و در عین حال به فعالیت

سیاسی خود صفت بیداری اطالق کنیم، در حقیقت به جریان 
است که بسیاری از دعوتگران  ایم. همین قضیهاسالمی ظلم نموده

کند تا با تأکید اصرار ورزند که و علما را وادار نموده و وادار می
ضرورت بیداری  این چهباید فرزندان بیداری اسالمی به تمام آن

این قضیه تأکید بر وجوب بازنگری  دارد مسلح شوند، حتی
های تربیتی و ساختاری و ابزار و سازوکارهای ساختن روش

شخصیت اسالمی دارد. چه زیبا گفته آن کس که فرموده است: 
با روشی  ه حال کسی که زمان خود را شناخته ورحم کند خدا ب»

 .«کندمی تعاملمناسب با آن 

 عدم آگاهی سیاسی پیامدهای

گذارد که تشخیص سیاسی آثار بدی به جا میفقدان آگاهی 
فرسا، و درک آن به صورت کامل امری است مشکل و طاقت

زیرا نبود آگاهی سیاسی باعث بر هم خوردن توازن شده، حالتی 
 کند.درپی را ایجاد میاز انحطاط متواتر و پی

 نبود یکی از برادران تحقیق علمی دارد پیرامون ضررهای 
هم با آوردن برخی از موارد آن در  آگاهی سیاسی که ما

 یم:کناینجا اکتفا می
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  عدم فهم زبان سیاسی که مردمان پیرامون ما، در سطح
، با ها و ابعاد آنالفاظ و مدلوالت، یا در سطح اسلوب

اصطالحاتی چون: )نظم جهانی(، کنند؛ یکدیگر گفتگو می
)خاور میانه(، )افراطگرایی(، )بنیادگرایی(، )مبارزه با 

 ها(، )جهانی شدن( و...تروریزم(، )برخورد تمدن
 .ناتوانی از فهم فراگیر اسباب و عوامل رویدادهای جهانی 
 پالنی مناسب برای حرکت و تکاپو. ناتوانی از طرح 
 که احساس شود، های دشمن بدون اینعملی شدن پالن

های متمادی این جریان ادامه پیدا چه در لبنان سالچنان
تالش مبارزان لبنانی و فلسطینی در قدم اول  ةکرد و ثمر

در قدم دوم  ؛ ونصیب دشمن اسرائیلی گردید
را که با هم درگیر بودند  هاآن عده از عرب هایخواسته

 ، و در قدم سوم کشورهای مشخصی دربرآورده ساخت
 برداری کردند.منطقه از آن به نفع خود بهره

 که باید در های مناسبی پیداشدن تناقض در مورد قدم
 مقابله با دشمن برداشته شود.

 ی که افکری، به گونه -های سیاسیدن در شگافمانگیر
 نماید.در پیمودن مسیر ایجاد آشفتگی و سردرگمی 

 هایضعفآمده و نقطهدستهای بهاستفاده نکردن از فرصت 
 موجود در کیان دشمن سیاسی.

 با  دستیو هم دشمن حقیقین به غیرمصروف شد
 پیمان با دشمن.طراز و همهای همنجریا
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 منظم به عنوان ابزاری کارآمد  عدم اعتماد به کار مردمان
 علیه دشمنان.

 های مناسب، در کنار ناآگاهی از ع کردن فرصتضای
 شود.های که در دراز مدت وارد میخسارت

دانیم تا با تأکید بیشتر بگوییم که برای در خاتمه الزم می
ضرورت  ،های کارکنان آناسالمی و فعالیت ةکامیاب کردن پروژ

، و باید این توجه و شودی به آگاهی سیاسی احساس میمبرم
های ی و روشدگهای آماروش ها و ضمنگاهاهتمام در تربیت

گونه که باید این کار از خالل ی تحقق یابد، هماندگسازن
 متحقق گردد. ،شودبه همین منظور تهیه می که خاص یهایدوره

 کننده است و باید به او توکل نمود.یگانه کمک اهلل
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(6) 

 دعوت اسالمی هایپایه

 رییابوبکر الجزا
 

اگر کسی بادقت در کار دعوت اسالمی نظر اندازد، متوجه 
 های زیر استوار است:شود که این کار بر پایهمی

 ایمان و باور كامل به دعوت -پایة اول

به سوی خدا فعالیت کسی که قصد دارد در راستای دعوت 
کند، الزاماً باید به این دعوت باور کامل داشته باشد و به برتری 

وت صالحیت نجات انسانیت را که این دعدعوت اسالمی و این
های روی زمین باشد که همة انسان بوده و باور داشته معتقد دارد

 اند.سخت  به آن محتاج
تگر مسلمان که این باور را در قلب دعو یاز جمله چیزهای

 بخشد دانستن امور آتی است:قوت می
و سعادت  بختی بشر به صورت عمومسعادت و نیک -5

مسلمان به وجه خصوص به  غیر از طریق اسالم امری محال و  
 غیرممکن است.

 فرماید:می متعال خداوند
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ْكِري فَِإنَّ لَهُ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِ  .اَي َفاَل َیِضلُّ َواَل َیْ:َقى}َفَمِن ات ََّبَع ُهدَ 
 [803،803َمِعیَ:ة  َضْنك ا َونَْحُ:ُرُه یَ ْوَم اْلِقیَاَمِة َأْعَمى{ ]طه:

شود و نه من متابعت کند نه گمراه می ی)هر کس از آن راهنمای
ش تنگ شود و در ابخت. و هر کس که از یاد من اعراض کند، زندگیتیره

 .روز قیامت نابینا محشورش سازیم(
ْبَتِغ غَی َْر اِْلِْساَلِم ِدین ا فَ َلْن یُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اَْلِخَرِة ِمَن }َوَمْن ی َ 

 [16اْلَخاِسرِیَن{ ]آل عمران:
ر )هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و د

 آخرت از زیاندیدگان خواهد بود(.

 بشریت و باید جانب خدا برای اسالم رحمتی است از -1
برند رسانیده به سر می که به همة افراد انسانی در هرجای دنیا

ولیت ابالغ و نشر آن را د، به همین خاطر خداوند متعال مسؤشو
 به دوش پیامبر خود نهاده فرمود:

 [806}ادُْع إَِلى َسبِیِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة{ ]النحل:
 .(نیکو به راه پروردگارت بخوان درز)مردم را با حکمت و ان

 [801]یوسف:}قُْل َهِذهِ َسبِیِلي أَْدُعو إَِلى اللَِّه َعَلى بَِصیَرةٍ أَنَا َوَمِن ات َّبَ عَِني{ 
)بگو: این راه من است. من و پیروانم، همگان را در عین بصیرت به  

 .خوانیم(سوی خدا می
 [ 861ِه إِلَْیُكْم َجِمیع ا{ ]األعراف:}ُقْل یَا أَی َُّها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل اللَّ 

 .(من فرستادة خدا بر همة شما هستم )بگو: ای مردم،
 [801}َوَما أَْرَسْلنَاَك ِإالَّ رَْحَمة  لِْلَعاَلِمیَن{ ]األنبیاء: 

خواستیم به مردم جهان رحمتی که می)و نفرستادیم تو را، جز آن
  .(یمارزانی دار
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ن او را مکلف نمود تا جهت نشر گونه که پیروان مؤمهمان
و پخش این رحمت پروردگار و فراخوندن مردم به سوی آن 

 کمر همت بربندند:
َهْوَن َعِن  }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة یَْدُعوَن إَِلى اْلَخْیِر َویَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَ ن ْ

 [ 803اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]آل عمران:
)باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به 

  .معروف و نهی از منکر کنند. اینان رستگارانند(

 آن نیازشان به از ،به اسالم و جهانیان نیاز امروز جهان -9
ها و ملل مختلف روزی که مسلمانان دعوت آن را به امت در

های بادرک دنیا انامروزه همة انس تر نیست، زیرارساندند کم
 نیازمند نظام بیش از هر وقت دیگرجهان که  کننداحساس می

که بشر هر دو نظام خصوص بعد از اینه ب جهانی سالم است؛
داری و کمونیستی را تجربه نموده و دریافته است که هر سرمایه

رفت برای که انتظار می یهایدو نظام در تحقق بخشیدن آرمان
 اند.، شکست خوردهبشریت ارمغان کنند

چیزی که قرار است امروز برای بشریت ارائه گردد، باید از 
های شان، آنها را به قلهطریق کسانی نباشد که اصول و  تعالیم

مجد و بزرگی نرسانیده است، چرا که مردم عادتاً به مبادی و 
 کنند.تعالیم از خالل حال و ظاهر پیروانش نگاه می

گوییم: بر دعوتگران م صراحت میبه همین دلیل و با تما
را متوجه ملل و نخست دعوت خود  سلمان واجب است تام

که در این عرصه موفقیتی به جوامع اسالمی نموده و بعد از آن
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که از هدایت خداوند  یها و جوامعدست آوردند، آن را به امت
 تقدیم نمایند. ،اندمانده محروم

 سالمت دعوت -پایة دوم

 تی است که امور آتی در آن برجسته باشد:دعوت سالم دعو
منتسبان به آن از کار و فعالیتی که به خاطر دعوت انجام  -5

آوردی شخصی را دهند، هدفی مادی و دنیایی و یا دستمی
 کسب شان فقط به خاطر تقوای پروردگار ومنظور نداشته، فعالیت

بینیم این ویژگی یکی از می چهرضای الهی باشد. چنان
است و  هبود السالمعلیهمهای دعوت و تالش تمام انبیاء صهشاخ

 :گفتهر پیامبر برای امت خود می
 [807]ال:عراء:}َوَما َأْسأَلُُكْم َعلَْیِه ِمْن أَْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِّ الْعَالَِمیَن{ 

ا بر عهدة طلبم. مزد من تنه)من از شما در برابر هدایت خود مزدی نمی
 وردگار جهانیان است(.پر

من به »روایت است که:  عنهاهللرضی صامت پسراز عباده 
آموختم، یکی از آنها کمانی کسانی از اهل صفه کتاب و قرآن می

برایم هدیه نمود، با خود گفتم این چیز مال محسوب نخواهد شد 
و باز خواهم به وسیلة آن در راه خدا تیراندازی کنم چون می

رفته از ایشان در  وسلمعلیهاهللصلیزد رسول اهلل گفتم حتماً ن
کنم، نزد ایشان رفته گفتم ای رسول خدا یکی از ال میؤمورد س

م برایم کمانی هدیه دهبه آنها کتاب و قرآن تعلیم میکسانی که 
آن در راه خدا  داد، این چیز مال نیست و من قصد دارم به وسیلة

 فرمودند: وسلمعلیهاهللصلی تیراندازی کنم. پیامبرم
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 8«.ِإْن ُكْنَت ُتِحبُّ َأْن تُطَوََّق طَْوق ا ِمْن نَاٍر فَاقْ بَ ْلَها»
 .خود اندازی این کار را انجام ده( خواهی طوقی از آتش به گردناگر می)

ی حمید ساعدی روایت است که گفت: پیامبر اکرم از اب
تبیه معروف لازد که به ابن  وسلم شخصی را از قبیلةعلیهاهللصلی

آوری صدقات بنی سلیم نمودند، وقتی آن بود مأمور جمع
شخص از مأموریتی که به او سپرده شده بود برگشت و پیامبر او 
را محاسبه کردند گفت: اینها مال شما است که به عنوان صدقه از 

[ این :بعضی چیزها را جدا کرده گفتو ، ]آوری نمودممردم جمع
 وسلمعلیهاهللصلی ایم داده شده است. پیامبرچیزها به عنوان هدیه بر

 فرمودند:
فَ َهالَّ َجَلْسَت ِفي بَ ْیِت أَبِیَك َوبَ ْیِت أُمَِّك َحتَّى تَْأتَِیَك َهِدی َُّتَك ِإْن ُكْنَت »

َصاِدق ا ثُمَّ قَاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َوَسلََّم َفَخَطَب النَّاَس َوَحِمَد اللََّه 
نِي اللَُّه  َوأَثْ َنى َعلَْیِه ثُمَّ قَاَل أَمَّا بَ ْعُد فَِإنِّي َأْستَ ْعِمُل رَِجاال  ِمْنُكْم َعَلى أُُموٍر ِممَّا َوالَّ
فَ یَْأتِي َأَحدُُكْم فَ یَ ُقوُل َهَذا َلُكْم َوَهِذِه َهِدیٌَّة أُْهِدَیْت ِلي فَ َهالَّ َجَلَس ِفي بَ ْیِت 

 0«.تَّى تَْأتَِیُه َهِدی َّتُهُ ِإْن َكاَن َصاِدق اأَبِیِه َوبَ ْیِت أُمِِّه حَ 
 را چهخانة پدر و مادرت ننشستی تا آن چرا در گوییاگر راست می)

وسلم علیهاهللرسول اهلل صلی رسید. سپسقرار بود برایت هدیه شود می

فرمودند: اما  وندبعد از حمد و ثنای خدا ای ایراد نمودند وبرخاسته خطبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شیخ آلبانی حدیث مذکور را  الْمُعَلِّمِ. باب فِى کَسْبِسنن ابوداود.  -5

 داند.صحیح می

َماِم ُعمَّالَُه.صحیح بخاری.  -1  بَاب ُمَحاَسَبِة اِْلِ
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یکی از شما مأموریتی  به ای که از جانب خدا دارمه اساس وظیفهمن ب ،بعد

گوید این چیز مال شما و این چیز مالی است که برای دهم، او آمده میمی

خانة پدر و مادرش  گوید چرا درشده است، اگر راست میمن هدیه 

 (.نشیند تا هدایا برایش برسدینم

ار فتنه و دعوت سالم دعوتی است که هدف از آن انتش -1
ها خالصه فساد نباشد و تمام اهدافش در خیر و صالح انسان

 :ماً این باشد کهشود و شعار صاحب آن دای
}ِإْن أُرِیُد ِإالَّ اِْلِْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تَ ْوِفیِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعلَْیِه تَ وَكَّْلُت 

 [11َوإِلَْیِه أُنِیُب{ ]هود:
 ندارم. توفیق من تنها با خدا قصدی جز اصالح که بتوانمجا )تا آن

 .آورم(ام و به درگاه او روی میست. به او توکل کردها

دعوت سلیم، دعوتی است که در طبیعت آن شدت و  -9
تندروی جای نداشته باشد و منتسبان خود را به طرف سختگیری 

بیعت آن به مرونت و آسانگیری و حرج رهبری نکند، بلکه ط
های دعوت سالم چه یکی از ویژگیته باشد چنانل داشتمای

و هدف آن همیشه خیر و خوبی  بوده فراخواندن به خیر و نیکی
است. خداوند متعال نیز این دعوت را به خیر و خوبی توصیف 

 فرماید: کرده می
َهْوَن َعِن }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة یَْدُعوَن إَِلى اْلَخْیِر َویَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوی َ  ن ْ

 [ 803اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]آل عمران:
)باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به 

  معروف و نهی از منکر کنند. اینان رستگارانند(.
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 نماید:زبان پیامبر خود چنین توصیف می و از
في األرض یرحمكم من في  الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من»
 8.«السماء
کند، به اهل زمین رحم کنید کنندگان رحم میبه رحم رحمن خداوند)

 .(دنمایبر شما رحم  است آسمان که درتا آن

ه چاین دعوت از تندروی و سختگیری بیزار است چنان
به  وسلمعلیهاهللصلیکریم و سنت پیامبر اکرم نصوصی از قرآن
 :فرمایدارد، خداوند میاین امر صراحت د

 [11}َوَما َجَعَل َعلَْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج:
 .)و برایتان در دین هیچ تنگنایی پدید نیاورد(

}َما یُرِیُد اللَُّه لَِیْجَعَل َعلَْیُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن یُرِیُد لُِیطَهِّرَُكْم َولِیُِتمَّ نِْعَمَتُه{ 
 [5]المائدة:

خواهد که شما خواهد شما در رنج افتید، بلکه مینمی )خدا
 .را پاکیزه سازد و نعمتش را بر شما تمام کند(

 [816}یُرِیُد اللَّهُ ِبُكُم اْلُیْسَر َواَل یُرِیُد ِبُكُم اْلُعْسَر{ ]البقرة:
 .)خدا برای شما خواستار آسایش است نه سختی(

وسلم علیهاهللاز انس بن مالک روایت است که رسول اهلل صلی
 فرمودند:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

آلبانی حدیث مذکور را  .باب ما جاء في رحمة المسلمینسنن ترمذی.  -5

 صحیح گفته است.
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 8«.یَسُِّروا َواَل تُ َعسُِّروا َوَب:ُِّروا َواَل تُ نَ فُِّروا»
 گیرید، بشارت دهید و متنفر نکنید(.آسانگیری کنید و سخت ن)

  عنها روایت است که رسول اهللاهللرضی المؤمنین عایشهاز ام
 فرمودند: وسلمعلیهاهللصلی

 0«.ُن ِفى َشْىٍء ِإالَّ زَانَهُ َوالَ یُ ن َْزُع ِمْن َشْىٍء ِإالَّ َشانَهُ ِإنَّ الرِّْفَق الَ یَُكو »
که آن را زیبا نموده در هیچ کاری رفق و نرمی نهاده نشده جز این)

 ه است(.کرد گر آن را زشت و بدنماچیزی جدا نشده م هیچ است و از

 وضاحت و روشنی -پایة سوم

م را در نهایت دعوت به اسال دعوتگر باید سعی نماید تا
ی در تمام دگوضوح و روشنی انجام داده از غموض و پیچی

های عقاید، عبادات، و معامالت بپرهیزد؛ و دعوت را با عرصه
 شاندگهمان وضوح و سالمتی که از جانب خدا نازل شده به بن

 ل عجیب و غریبییمسا کهعرضه کند و جداً برحذر باشد از این
ست در دعوت ا ی و غلو خود اوکه نتیجة تشدد و سختگیر را

ترین عامل استقبال و پذیرش شریک نسازد، زیرا با این کار بزرگ
 مردم یعنی وضاحت و سالمت را از دعوت گرفته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

َوَسلََّم یَ َتَخوَّلُُهْم بِاْلَمْوِعظَِة بَاب َما َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه . بخاریالصحیح  -5
 َواْلِعْلِم َكْي اَل یَ ْنِفُروا.

 باب فَضْلِ الرِّفْقِ.م. صحیح مسل -1
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 شناخت دعوت -پایة چهارم

 شناخت دعوت بر سه مورد زیر استوار است:
شناخت اصول و فروع و اهداف دعوت شرط اساسی  -الف

 آید.بی دعوتگر به حساب میدر موفقیت و کامیا
منظور از شناخت دعوت به گونة مطلوب همان بصیرتی 

 :است که در این فرمودة خداوند متعال آمده است
 [801]یوسف:}قُْل َهِذهِ َسبِیِلي أَْدُعو إَِلى اللَِّه َعَلى بَِصیَرةٍ أَنَا َوَمِن ات َّبَ عَِني{ 

را در عین بصیرت به )بگو: این راه من است. من و پیروانم، همگان  

 خوانیم(.سوی خدا می

دعوتگر باید بر علوم شرعی مانند تفسیر، حدیث، توحید و 
را  وسیله و برخی از علوم را که حیثیت، باشد فقه مهارت داشته

لغت و آداب آن، علم بیان و فنون آن و منطق  مانند قواعد دارند
 و مبادی آن را بداند.

ر از علوم و معارف مختلف مندی دعوتگمسلم است که بهره
ه کند، بشخصیت او را در ابعاد و جوانب مختلف کامل می

گیرد خصوص علومی که زیاد به دعوت و اصول آن ارتباط می
 سی، بیولوژی نباتی و حیوانی، جغرافیا، کیمیا و...نامانند روانش

دة علوم مختلف در دعوت یل قرآنی که بیانگر فااز دالی
که خداوند متعال دعوت یهود و نصارا را است علم تاریخ است 

گفتند: ابراهیم یهودی و یا به این دلیل تاریخی باطل نمود که می
 .نصرانی بوده است
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}یَا َأْهَل اْلِكتَاِب ِلَم ُتَحاجُّوَن ِفي إِبْ َراِهیَم َوَما أُنْزَِلِت الت َّْورَاُة َواِْلِْنِجیُل ِإالَّ 
 [56{ ]آل عمران:ِمْن بَ ْعِدِه أََفاَل تَ ْعِقُلونَ 

کنید، در حالی که )ای اهل کتاب، چرا در بارة ابراهیم مجادله می

 .اندیشید؟(تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ مگر نمی

ط و حاالت روانی دعوت دعوتگر باید از احوال، شرای -ب
 ان خود شناخت کافی داشته باشد.دگوننش

رین روش را تهنگام دعوت کردن بهترین و مناسب -ج
د. این هر درد دوای مناسب آن را تجویز نمای انتخاب کند و به

یمن  سوی وسلم وقتی معاذ را بهعلیهاهللصلی فرمودة پیامبر اکرم
 به همین مطلب اشاره دارد که به او گفتند: ،فرستادندمی

 8«.إِنََّك تَْأتِى قَ ْوم ا ِمْن َأْهِل اْلِكتَابِ »
 (.رویمی اندکتاباهل  از )نزد مردمی که 

 جامع و كامل بودن شخصیت دعوتگر -پایة پنجم

های مهم دعوت کمال شخصیت دعوتگر یکی از پایه
در قسمت  تا دطلباز دعوتگر می رود؛ این امراسالمی به شما می

تکمیل و تقویت شخصیت خود بالوقفه تالش کند تا به بلندترین 
 های ممکن کمال بشری صعود نماید.قله

ترین عناصر تشکیل دهنده شخصیت قوی موارد آتی هماز م
 است:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 باب الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَیْنِ وَشَرَائِعِ اإلِساْلَمِ.. صحیح مسلم -5
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به صالحیت و بهتر بودن دعوت خود یقین و باور  یقین: -5
 کامل داشته باشد.

فاصله گرفتن از دنیا و توجه جدی به تزکیة  روحانیت: -1
جاآوردن عبادات فرضی و به اهللنفس. ممکن است از طریق ذکر 

تش تقویه ساهی برسد که فرادعوتگر به جایگ یتو نفلی، شخص
 با پدر خود در رابطه عنهاهللیعمر رض پسرچه شود. چنان

کنم چنین گفت گمان میگوید: پدرم در بارة هیچ چیزی نمیمی
شد که او حدس زده بود. ای میکه عمالً به گونهباشد مگر این

کند چه در حدیث آمده: محمد بن سعد از پدرش نقل میچنان
اجازه  وسلمعلیهاهللصلی از پیامبر اکرم عنهاهللرضی که عمر

وقت زنانی از شان داخل شود، در آن خواست تا به مجلس
بودند و از ایشان زیاد  وسلمعلیهاهللقریش نزد رسول اهلل صلی

نمودند؛ وقتی شان را از صدای پیامبر بلندتر میسوال کرده صدای
ب خود ، با شتاب حجااجازه داخل شدن گرفت عنهاهللرضی عمر

 عنهاهللرضی به عمر وسلمعلیهاهللرا مرتب نمودند. رسول اهلل صلی
 وسلمعلیهاهللصلی اجازه دادند داخل شود، وقتی داخل شد دید پیامبر

وند خدا و گفت پدر و مادرم فدایت عنهاهللرضی خندند، عمرمی
ند: تعجب فرمود وسلمعلیهاهللصلی پیامبر تو را خندان داشته باشد.

کردم از حالت زنانی که در نزد من بودند وقتی صدای تو را 
 دند. عمرنموشنیدند به مرتب کردن حجاب خود عجله 

تری که از تو بترسند؛ گفت ای پیامبر تو مستحق عنهاهللرضی
آیا از  ،خود یهاسپس به آنها متوجه شده گفت: ای دشمنان نفس
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ترسید! آنها گفتند: تو از پیامبر نمی خدا ترسید و از پیامبرمن می
سختگیرتر و شدیدتری. پیامبر فرمودند: بلی یا پسر خطاب قسم 

در مسیری ست هرگز نشده که شیطان ا به ذاتی که نفسم در ید او
 .«که راهی دیگر را در پیش گرفته استبا تو مواجه شود مگر این

که دو نوع است: شجاعت قلب و شجاعت  شجاعت: -9
 عقل:

 اهللدهد که از غیر می یشجاعت قلب به دعوتگر نیروی -
هراسی نداشته باشد و با جدیت کامل به راه خود ادامه دهد و 

های بزرگی مواجه شود سست و ضعیف هرچند با مصیبت
 فرماید:. اهلل تعالی مینگردد

وا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبیِل }وََكأَیِّْن ِمْن نَِبيٍّ قَاَتَل َمَعُه رِب ِّیُّوَن َكثِیٌر َفَما َوَهنُ 
 [835اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواللَّهُ یُِحبُّ الصَّابِرِیَن{ ]آل عمران:

دوستان بسیار همراه آنان به جنگ رفتند. و )چه بسا پیامبرانی که خدا

در راه خدا، هر چه به آنها رسید، سستی نکردند و ناتوان نشدند و سر فرود 

 ند و خدا شکیبایان را دوست دارد(.نیاورد

}الَِّذیَن قَاَل لَُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَ:ْوُهْم فَ َزاَدُهْم 
 [813إِیَمان ا َوقَالُوا َحْسبُ نَا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكیُل{ ]آل عمران:

اند، آمده شما گردمردم برای جنگ با  شان گفتند:برای)کسانی که مردم 

بسنده  شان بیفزود و گفتند: خدا ما رااز آنها بترسید، و این سخن بر ایمان

 است و چه نیکو یاوری است(.

خود را  و نظر رأی دارد تاشجاعت عقل او را بر این می -
 با صالبت ابراز نموده، عقیدة خود را به صراحت بیان کند.
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(7) 

 فقیه دعوتگر دعوتگر فقیه و

 فی عاشور ابو زیدوص
 
برای یک فقیه  وجوشتحرک و جنبدر دعوت اسالمی  

، تا به این شکل هم خود از علمش آیدمسألة مهمی به حساب می
ش هم بر دانش دیگران را مستفید گرداند و استفاده نماید، هم

ترین . بالمقابل فراگرفتن دانش نیز یکی از ضروریبیفزاید
شخصیت خود را بر اساس آن  تگر،است که باید دعو چیزهایی

 د.بنا کن
 (فقه و دعوت) پژوهشگری که در این عرصه به هر دو بُعد

دعوت و به خوبی شگاف عمیقی را که بین فقه و  ،کندتأمل می
 نماید.دعوتگر و مجال فقه ایجاد شده است احساس می میان
شود که از عقالنیت یک فقیه برخوردار تر دعوتگری سراغ میکم

و یا فقیهی که با روح یک دعوتگر پا به میدان گذارد. فقیه باشد، 
و  ،بردسر میمحیط و زندگی اجتماعی به هایبه دور از واقعیت

در حالی که  است؛علم شرعی مستحکم و ثابت بیگانه  بادعوتگر 
بین این دو هیچ نوع منافاتی وجود ندارد، و هر  یاز منظر شرع

ید. هرگز کسی جز فقهایی نمایکی بر وجوب دیگری تأکید می
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وارد  نیت فقهی، و دعوتگرانی که با عقالیدعوتگر که با روح
ها و تواند دین را در عقلشوند، کسی دیگر نمیمیکارزار 

 های امت اسالمی تجدید کند.روان

 قیه به تمرین و ممارست دعوتنیاز ف

ل علمی برای که تصنیف کتاب و پرداختن به مسایدر این
خواهد نفع علمش برای ه خصوص عالمی که مییک عالم، ب

 ،باشدمیهای بعدی منتقل شود، وظیفة بسیار مهم و مطلوبی نسل
آن را به دست  فقیه با علمی که شخصی شکی نیست. اما اگر

، و عمالً در جهت رفع نداشته باشد مردم تحرک آورده در میان
لجه شان را معاهمت باال نزند، و امراض آستین آنانمشکالت 

شود، زیرا نکند، به سرعت به رکود و مرگ علمی مواجه می
دانشی که در داخل کتاب و دفتر بماند و در واقعیت زندگی 

 آید.به حساب نمی از خود آثاری به جا نگذارد، ارزش مردم
واقعیت این است که بسیاری از رهبران جنبش اسالمی، 

مبادی و شریعت و درک  دعوتگران را به تعمق در فهم مصادر
که به این کنند، اما توجه جدیمقاصد آن تشویق و ترغیب می

و با دانشی که به  به کاروان دعوتگران بپیونددفقیه شخصیت 
در حالی که  ، ندارند؛دست آورده در میدان دعوت فعالیت کند

 .دانش نه فقه بدون دعوت ارزشی دارد و نه دعوت بدون
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 فعالیت فقیه در میدان دعوتنتایج 

تی به ارزش و اهمیت فعالیت عالم فقیه در دعوت پی وق
 بریم که ثمرات و نتایج کار او را در میدان دعوت بشناسیم.می

 بارزترین ثمرات فعالیت عالم فقیه در میدان دعوت اسالمی:
فقیه با فعالیت در میدان دعوت زکات علم خود را  -

د، زیرا آورپردازد و شکر این نعمت بزرگ الهی را به جا میمی
 زکات علم، تعلیم و آموختن آن به دیگران است.

به  ،علمی را که اندوخته به دیگران بیاموزد دانشمندوقتی  -
شود می آن بناءً مستحق ست؛چه آموخته عمل کرده اقسمتی از آن

 داند به وی عطا فرماید؛را که نمی یکه خداوند متعال علم چیزهای
ای کسانی »ایت است که فرمود: روعنه اهللچه از علی رضیچنان

کنید، بدان عمل نمایید، تان حمل مییهاکه علم دین را در سینه
زیرا عالم کسی است که به علمش عمل کند، و علم و عملش با 
هم مطابقت داشته باشد، به زودی مردمی خواهند آمد که علم از 

ان همخوانی ششان با علمو عمل کندشان تجاوز نمییگلوها
سازند مخالف چه آشکار میکنند با آنهان میرد، چیزی را که پنندا

فروشند، حتی کسانی است، دور هم جمع شده بر یکدیگر فخر می
شوند که از رفتن همصحبت خود در مجلس دیگران پیدا می

کنند، رها می به خاطر این کارش شوند و او راخشمگین می
دهند به پیشگاه یاعمالی که این مردم در مجالس خود انجام م

 .گیردو مورد قبول وی قرار نمی رودخداوند متعال باال نمی
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کنند به خوبی فقهایی که در عرصة دعوت فعالیت می تمام
با  الم فقیه، عمالً در میدان کارزاراند که وقتی عدریافته
های موجود دست و پنجه نرم کند، و با مردم رابطه داشته واقعیت

شود که هرگز ل و دنیاهای دیگری باز مییباشد، چشمش به مسا
 هایش از آن آگاه نبوده است.در وقت استراحت و معامله با کتاب

از عمل و دعوت  ،شودکه وارد میدان دعوت می دانشمندی
ل در خلوت و یبرد که هرگز در وقت بررسی مساخود لذتی می

است و از اسرار  به آن دست نیافتهبه دور از اجتماع مردم 
ل نو وزد و آن را بر وقایع جدید و مسایآممی یوص، چیزهاینص

 عمل نشده است.کند که هیچ وقت نصیب عالم بیمی تطبیق

چه را وقتی علم بیاموزد و بدان عمل کند، و برای مردم آن
ربانی قرار  عملی کرده تعلیم دهد، در صف علمایآموخته و 

 :گیرد که قرآن از آنها چنین یاد کرده استمی
َوَلِكْن ُكونُوا رَبَّانِیِّیَن ِبَما ُكْنُتْم تُ َعلُِّموَن اْلِكتَاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن{ }

 [17]آل عمران:
اید و یاد گوید که:( با کتابی که آموختهبه مردمان این چنین می]بلکه )

 ی باشید(.یاید، مردمانی خدااید و درسی که خواندهداده

شود که در مام طبری، به کسانی گفته میربانی بنا به تعبیر ا
اند. و گاه مردمل فقهی و علمی و امور دین و دنیا، تکیهمسای

مجاهد گفته است، مقام ایشان از احبار بلندتر است، زیرا احبار 
و ربانی کسی است که عالوه بر فقاهت و علم  اند از علماعبارت

امور رعیت و م تنظی از توانایی به امور سیاسی بصیرت داشته،
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ارائه  یو بتواند راهکارهایحل مشکالت آنها نیز برخوردار باشد 
 دهد که مصالح دین و دنیای مردم را تأمین نماید.

کند که به آموختن و به فقیه دعوتگر همیشه احساس می
دست آوردن اطالعات جدید نیاز مند است، چون وقتی در داخل 

م مواجه شود، برای حل سر برد و با مشکالت جدید مردجامعه به
چه کند، و این کار زمانی میسر است که آنتالش می هاعلمی آن

، با روحیه و فهمی دیگر بازنگری و مطالعه استرا قبالً خوانده 
اصول فقه را که قبالً کند و عالوه بر آن جوانب دیگری از فقه و 

در این صورت است که  با آن آشنایی نداشته نیز مطالعه نماید؛
کند که تا آخرین لحظات عمر نیاز به اندوختن یه احساس میفق

 علم و دانش دارد. 

ها مورد دیگر ثمراتی است که فقیه در موارد فوق و ده
های زندگی خالل عمل به فقه و تعلیم مردم و زندگی با واقعیت

دست  هااجتماعی و تعامل با دعوت در میدان عمل اسالمی به آن
 یابد.می

ت که مسألة تعامل فقیه در دعوت نیازمند حقیقت این اس
امت  داران عمل اسالمی و علمایاصرار مکرر رهبران و طالیه

بینیم که با وجود زیادی را می ف علمایاست، چون از یک طر
داشتن علم وافر، از این هدیة الهی در مسیر دعوت استفاده 

کنند و از روی ترس و یا طمع به وظایف دولتی و تمرین نمی
نمایند؛ و از طرف دیگر شان اکتفا میهایلم در البالی کتابع

 ؛ امابیاموزد شود که باید دعوتگر دانشهمیشه صحبت از این می
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کسی از ارزش فعالیت فقیه در میدان دعوت اسالمی سخنی به 
باید بیش از پیش به این قضیه توجه شود و  بناءً آورد؛میان نمی

زیرا بسیاری از  ؛شنی انداخته شودبهتر از گذشته به این جانب رو
آورد فقیه به این طریقه حل خواهد شد و دست مشکالت امت

 برای شخص او و امت اسالمی زیادتر خواهد گردید.

 به فقهدعوتگر  نیاز

غیر از طریق  توانندسلم گردید که اهل دانش میوقتی م
دیگر مثالً از طریق نوشتن و تدریس نیز به امت به نحوی  ،دعوت

به معنای شرعی  اسالمی خدمت کنند، در این صورت نیز دانش
برای یک دعوتگر ضرورتی مبرم خواهد بود، و کسی که علم  آن

ور نشده به درستی ل نکرده و در دریای بیکرانش غوطهحاص
زیرا چنین  آید؛های دعوت اسالمی برولیتتواند از عهدة مسؤنمی

هد آورد و دعوت کسی به جای نیکی بدی و فساد به وجود خوا
 اسالمی را از سیر عادی آن برای مدتی متوقف خواهد کرد.

بینیم مصلحین بزرگ و از همین جهت است که می
ای دانشمندان حرکت اسالمی به این مسأله اهمیت فوق العاده

که داعی غیرفقیه مسبب آن است به  را آثار بدی دهند، چونمی
کند قابل عی ایجاد میهیچ صورت با آثار منفیی که فقیه غیردا

 مقایسه نیست. 
که باید دعوتگر فقیه باشد دو این تأکید بر در اینجا هدف از

 :امر است
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قیه بودن دعوتگر، منظور ما از ف در این نوشته -اول
از دانش احکام شریعت اعم از احکام  یوبرخوردار بودن 
فرعی عملی و تمام چیزهایی است که به نحوی عقیدتی و احکام 

 .علوم شرعی مرتبط است با
چیزی است دعوی یا دانش جانب فنی دعوت، فقه  -دوم

 شود.ن بیش از حد الزم مبالغه میکه در مورد آ
جدی  گران به آن توجهحقیقت تلخی که امروزه باید دعوت

تکوین شخصیت خود  مجدداً در بارة :این است کهمبذول دارند 
ا چیزی که از فرهنگ شرعی و غیرشرعی، ی به خصوص در بُعد

 ، تجدید نظر نمایند؛شودتعبیر می« ساختار علمی دعوتگر»آن به 
چون امروزه بسیاری از دعوتگران از فقری کشنده در ساختار 

ینی وارد میدان برند، و به شکل روتعلمی شخصیت خود رنج می
کنند نه وظیفه می عمل اسالمی شده و به حیث یک موظف ایفای

 صلح.به عنوان یک دعوتگر م

 د نكناسبابی كه بر فقیه بودن دعوتگر تأكید می

از توضیحات فوق در یافتیم که فعالیت دعوتگر غیرفقیه 
داخل از  خطرات بزرگی به همراه دارد و الزم است دعوتگر قبل

زد. اینک به بعضی از اسباب و ندوشدن در میدان کارزار دانش بی
اره شود اشمیحاصل  آثار مبارکی که از فعالیت دعوتگر فقیه

 کنیم:می
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دعوتگر با تعلیم فقه اوالً جهل را از خود، سپس از  -
زداید. دور کردن جهل برای هر مسلمان مکلف فرض دیگران می

است. طبعاً دعوتگر باید نسبت به دیگران بیشتر به این مسأله 
 توجه داشته باشد.

های الؤدعوتگر در مسجد و بازار و در وقت کار، به س -
 توشة بضاعت وی از اگر شود، در این حالمواجه می ونگوناگ

 تواند با عمومنمی ،باشد شرعی و علم وسیع به احکام دینی اندک
اعتماد  توانند به ویمردم از دین صحبت کند و آنها هم نمی

ون علم فتوا دهد، )حرامی را نمایند، و چه بسا از خجالت بد
کننده کلی گمراهرا حرام گرداند( و به شو یا حاللی  حالل

 بکوشد از این طریق اعتماد مردم را به دست آورد.

قه عملی ف ویژهدعوتگر از علوم شرعی نافع به وقتی یک -
تواند در هر عصر و زمان به خوبی از پس مند باشد، میبهره

شود برآید، و از این طریق شبهاتی که پیرامون اسالم پخش می
اخته ایمان مؤمنان را تقویت یت اسالم مطمئن سمردم را به حقان

گر باید قبل از شود دعوتاز همین جهت است که تأکید می کند؛
های عملی، خود را از نظر فرهنگی در زمینة وارد شدن در عرصه

 ل عقیدتی، فقهی و غیره مسلح نموده باشد.یمسا

تواند تناسب را دعوتگر بدون احاطه به علوم شرعی نمی -
آن تصمیم بگیرد به خوبی  در مورداهد خودر بین اموری که می

تواند به خوبی در مورد کیفیت و خصوصیات آن دریابد و نمی
صحبت کند، چه بسا که نفل را از فرض مقدم نموده و جزئیات 



114 

 

را بر کلیات و فروع را بر اصول و مهم را بر اهم ترجیح دهد؛ 
: تعبیر نموده است آتی شیخ محمد غزالی از این پدیده به عبارت

ق از مردم به بحران فکری که با حقایمتوجه شدم که بعضی »
اند زیرا احیاناً عادت را عبادت موجود همنوایی ندارد مبتال شده

دانند، به همین علت برای حل کنند، و نافله را فریضه میفکر می
شوند، و دعوت به دست ل دچار اضطراب و پریشانی میمسای

 شود.مواجه می ناکامیو  به شکست است که چنین افرادی

لهذا واجب است که در ساختار علمی دعوتگران تجدید 
توان از علوم زیادی نام گرفت که آموختن نظر شود، هرچند می

آن در ساختار شخصیت علمی دعوتگر ضروری است مثل: 
علوم  تاریخ، علوم انسانی و علوم لغوی و غیره، اما باید سیرت،

رهنگی دعوتگران قرار داشته ف شرعی و فقهی در رأس برنامة
، تا دعوت جایگاهی که شایستة آن است ارتقا یابد باشد و به

های بزرگ و اسالمی به دست خود دعوتگران به شکست
 کمرشکن مواجه نشود.

 هازمام رهبری مسلمان تاریخ امت اسالمی به یاد ندارد که
در گذشتة درخشانش غیر از فقهای دعوتگر و دعوتگران فقیه  را

کسی دیگر به عهده گرفته باشد؛ بزرگانی که بین فقه و دعوت 
ابن تیمیه، عز  امام احمد بن حنبل، امام مانند ،جمع نموده بودند

که امت اسالمی  ی و دیگر بزرگانیبن عبدالسالم، ابن قیم، غزال
را با دانش و دعوت خود زنده نگهداشتند و به راه راست 

 رهنمون شدند.
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ن دعوت به تالش بپردازد و ه در میداپس الزم است که فقی
و باید هر دعوتگر در بین علم،  دعوتگر خود را به فقه مسلح کند؛

عمل و تعلیم جمع نماید، زیرا عالمی که عمل نکند و تعلیم ندهد 
هیچ ارزشی ندارد، و چه بسا که این کار، او را به جمود کشانده 

هایش استفاده دنیا برود که هیچ کس از اندوخته و در حالی از
دهد ای که بدون علم مردم را تعلیم می. و عمل کنندهنکرده باشد

چون  را در پیش ندارد؛ مسیری جز گمراه شدن و گمراه کردن
ی که نه علم دارد و نه معلم اما و .کندبدون آگاهی عمل می

کند، و گوید که بدان عمل نمیزیرا سخنی می عمل، منافق است؛
درست  هد که در بارة آن علم ندارد. بنابرایندچیزی را تعلیم می

ز نیست که دعوت ست که فقه از دعوت جدا شود؛ و جاینی
 هربدون فقیه باشد، بلکه روش درست در دعوت این است که 

)آموختن، عمل کردن و آموزش دادن( با هم  مورد یادشده: سه
گر فقیه به حیث عنصری صالح و پدیدة یکجا شوند تا دعوت

ر مجتمع و در بین مردم حضور یافته و هر وقت مردم را د پاکیزه
 مند سازد.از ثمرات علم و عمل خود بهره
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(8) 

 دعوتگر موفق عوامل سازندة

 عبدالحمید الکبتی
 

 .در فرهنگ اسالمی مربی وارث واقعی پیامبر است
ْم آیَاتِِه َویُ زَكِّیِهْم }ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اأْلُمِّیِّیَن َرُسوال  ِمن ُْهْم یَ ت ُْلو َعلَْیهِ 

 [ 0َویُ َعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمبِیٍن{ ]الجمعة:
کتاب پیامبری از خودشان مبعوث )اوست خدایی که به میان مردمی بی

داشت تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و 

 پیش از آن در گمراهی آشکار بودند(.شان بیاموزد. اگر چه متحک

ها کند که خدایا به این ویژگیدعا می السالملیهو ابراهیم ع
 کسی را از اوالد من به پیامبری مبعوث کن:

ُهْم یَ ت ُْلو َعلَْیِهْم آیَاِتَك َویُ َعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب  }رَب َّنَا َوابْ َعْث ِفیِهْم َرُسوال  ِمن ْ
 [807َواْلِحْكَمَة َویُ زَكِّیِهْم إِنََّك أَْنَت اْلَعزِیُز اْلَحِكیُم{ ]البقرة:

مبعوث گردان تا آیات تو  آنانشان پیامبری بر از میان )ای پروردگار ما!

سازد و  را بر ایشان بخواند و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد و آنها را پاکیزه

 تو پیروزمند و حکیم هستی(.

صیات برترین منتی است که خداوند بر بندگان و این خصو
 خود نهاده است:
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ُلو  }لََقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمنِیَن ِإْذ بَ َعَث ِفیِهْم َرُسوال  ِمْن أَنْ ُفِسِهْم یَ ت ْ
لَِفي َضاَلٍل  َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویُ زَكِّیِهْم َویُ َعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبلُ 

 [ 853ُمبِیٍن{ ]آل عمران:
خدا بر مؤمنان اِنعام فرمود، آنگاه که از خودشان به میان خودشان )

شان سازد و کتاب و بخواند و پاک نارد تا آیاتش را بر آنپیامبری مبعوث ک

 ز آن پیش در گمراهی آشکاری بودند(.شان بیاموزد، هرچند احکمت

یک  هاینشانهیم بگوییم که تواندر روشنی آیات فوق می
 :چرخدمیمربی موفق در محور نکات ذیل 

 }یَ ت ْلُو َعلَْیِهْم آیَاتِِه{معرفی واضح و روشن صراط مستقیم الهی  -
ای که آن را خوب گونهها در این راه بهنفس تزکیة -

گیرند، با آن زندگی کنند، به وسیلة آن به حرکت افتند و از آن فرا
 {یُ زَكِّیِهمْ وَ }دفاع نمایند 

 حرص بر اندوختن علم )کتاب خدا و سنت پیامبر -
آوردن علم و دست( و به صورت عام بهوسلمعلیهاهللصلی

جستجوی حکمت در هر جایی که باشد و رشد دادن و همسو 
کردن آن با راه و روش شفافی که از طرف خداوند فرستاده شده 

 .{َمةَ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحكْ }َویُ َعلِّ  است

خورد: وراثت پیامبر در محور این سه چیز دور می بنابراین
تالوت دساتیر دینی، تغذیة فکری و روحی از آن، پاکسازی »

نفوس و بلند بردن نیروی آن به وسیلة روش خدایی و پیروی از 
 .«یک روش علمی در تمام مراحل سیر تربیتی
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ای که های قابل مالحظهبه همین خاطر و همگام با پیشرفت
های جدیدی که در در میدان کار اسالمی صورت گرفته و چلنج

، از نظر ما بارزترین است تربیه و رشد بشریت بروز نموده عرصة
 باشد:موارد آتی می ،عوامل در ساختن یک مربی

 كریماستحكام رابطه با قرآن -1

کریم از طریق به این شرح که مربی رابطة خود را با قرآن
احکام آن تقویه کند؛ زیرا  و عمل به معانی ، فهمآیات تالوت

کریم در تمام ابعاد کار اولین مصدر مربی است؛ قرآن توشة قرآن
را بر استوار  یوشود و هر لحظه روحی است که هرگز تمام نمی

کند. قرآن نردبانی ماندن در راهی که انتخاب نموده یاری می
او خوشبختی  مایة است که مربی را در مدارج آخرت باالبرده و

شود. هر دعوتگر و مربی که ارتباطی مستحکم با کتاب می در دنیا
لقی خشن با مسایل خدا نداشته باشد، همیشه با قلبی جامد و خُ

اش به سادگی متأثر نشده و برخورد خواهد کرد و حس ایمانی
گردد؛ از در میدان زندگی به زودی از خوبی و بدی متأثر نمی

های بندگان های دلش متراکم شده و آنگاه نه دلهمین جهت قفل
بر رویش  -ترین مادة دعوت او هستندکه اولین و مهم -خدا 

های آسمان تا از نظر روحی به د و نه هم دروازهشومیگشوده 
 مراتب بلندتری صعود نماید:

 [03}أََفاَل یَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَقْ َفالَُها{ ]محمد:
 است؟(. هاشان قفلهایاندیشند یا بر دلآیا در قرآن نمی)
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مربی کامیاب کسی است که مثالی زنده از رابطة نیک و 
محبت با قرآن باشد؛ و کسانی را که زیر تربیتش قرار دارند به 
قرآن پیوند دهد تا آنها نیز قرآن را تالوت کنند، حفظ نمایند، در 

را در زندگی فردی سرمشق  مفاهیمش تدبر کنند و فقه قرآنی
های اجتماع و در تمام عرصه -قرار داده و در حیات اجتماعی 

 زنده و بیدار سازند. -مؤسسات دعوتی

 اصالت شرعی و گسترش علم -2

اکتفا نمودن به عمومیات اسالم، و ایجاد حماسة تیز و تند 
در وجود کسانی که زیر تربیت قرار دارند، دعوتگرانی توانا را 

ماع کست یا آورد. گرفتن علم از طریق استجود نمیبه و
سخنرانی و یا هم مطالعة یک رسالة کوچک، مربی موفقی 

سازد؛ بلکه تعمق و کسب دانش در دین خدا، خم کردن نمی
فرسا های طاقتهای طوالنی و تحمل مشقتپشت و بیدارخوابی

های اصیل اسالمی است که از طریق آن مربی فقه با کتاب
ات، فقه مصالح و نحوة موازنه بین مصالح و مفاسد و دانش موازن

یز بین مصلحت و اهای مختلف و فقه تمترجیح بین موقفگیری
آورد. مفسده و شناخت ثابت و متغیر و غیره را به دست می

وظیفه مربی این نیست که حماسة افراد زیر تربیت خود را 
ی است که از پیرامون مفاهیم اسالمی بر انگیزد؛ مربی موفق کس

دانش دینی عمیق برخوردار بوده احکام دین را به دقت و مطابق 
 شرایط زمان و مکان بشناسد و بررسی کند.



111 

 

کند و به مربی که همیشه سخنان دعوتگران را زمزمه می
مصادر و مراجع سخنان آنها توجهی ندارد و در بارة استواری 

ین موفق شده پردازد، جز برای مدتی معشان به تعمق نمیکالم
 تواند.نمی

 فعالیت آگاهانه در میادین زندگی -3

وی با  قلبی برقرار کردن رابطة مساجد، محبت تربیت فرد بر
های آن اشک بریزد و از دعاهای در بین ستون کهاین و خانة خدا

استحکام مهم و ضروری برای  مسایل از برد،بصبح و شام لذت 
؛ اما نه به آیدحساب می شونده بهحالت روحی و ایمانی دعوت

بلکه باید با چنین  د،لذت ببراین صورت که فقط از تکرار آن 
جامعه حضور داشته باشد و نفس خود را در  ای در میانروحیه

به  آورندهقلبی رویکارزار زندگی با چنین ایمانی تقویه کند و با 
که تنها به خود نه این خود همت گمارد؛ در بازسازی جامعة خدا

اعتنا دوروبرش بی مردم نسبت به سرنوشت برادرانش پرداخته، و
فراخ در بین جامعه حضور داشته و از  ةدعوتگر باید با سین باشد.

چون  هراسی به دل راه ندهد، آن اخالق پست اکثریت مردم
ای هدایت شده و به عدهاز میان همین مردم  روزی کهامکان این

 منتفی نیست. ،ندتبدیل شودعوتگرانی مؤمن و متعهد 
از ده سال به دعوت  شود که یک نفر بیشگاهی دیده می

 که عادت کرده در جمع پاک دعوتگرانمنسوب است اما به علت این
الهی  پرورسر برد و از کالم روحهو فضای ملکوتی مساجد ب
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ای ندارد و حتی قابل مالحضه آوردکسب فیض کند، هیچ دست
با  روشدن، از روبهسطحی نگریبه علت ضعف و ما  تعدادی از

 .هراس داریم نیز افکار غیراسالمی
مربی باید افراد را برای داخل شدن در میادین مختلف 

 اهلل تبارک و تعالی که را زندگی آماده کرده و به آنها سنت تدافع
ای تعلیم دهد و آنها را به گونه است از آن یاد کردهکریم در قرآن

نند با وجود کمی سن و تأثیر اندک، تربیت نماید که احساس ک
 هایدی از خوبیزیا و توانا هستند. دعوت اسالمی بخش قوی

خود را در نتیجة همین درون گرایی خود به هدر داده است و 
های ما سیلة کالم الهی که در سینهوحاال وقت آن رسیده که به 

زند داخل جامعه شویم و در بازسازی مادی و معنوی آن موج می
گیریم و از محصور شدن در مجتمع خاص خود توبه بم سه

 نصوح کنیم.

 آورینو و روحیة ابتكار وهای صحیح ر ارزشبذ -4

کند شود و سعی نمیمربی موفق کسی است که راضی نمی
های تکراری از شخصیت او باشند، بلکه که دوستانش نسخه

ة دورانداختن روحیکوشد در آنها روحیة ابتکار و نوآوری و می
 ر خشک اداری را بیاموزد.گرفتن از بعضی شعایتقلید و فاصله

کند، و تنها گرایی رشد میین حال فرد با روحیة مثبتدر ا
نماید بلکه انسانی است ن گفتن و انتقاد نمودن اکتفا نمیبه سخ

 د با مشکالت مختلفنمایمسافرت میکند، ال که مطالعه میفعّ
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جستجو  هاهای مناسبی به آنلحکند و راهپنجه نرم می دست و
اصحاب خود از چنین  وسلم در تربیةعلیهاهللصلینماید؛ پیامبر می

جای  کردند، مثالً حباب منذر در غزوة بدرروشی استفاده می
کند و در غزوة ر پیشنهاد میکشمناسبی را برای فرود آمدن ل

خندق سلمان فارسی برای حفاظت شهر مدینه از حملة دشمن به 
دهد و صحابی دیگر در هنگام جنگ با ر خندق مشوره میحف

های از فیل نهای مسلماناسازد تا اسپل میفارس فیلی را از گِ
شود؛ و در نتیجه پیروزی نصیب سپاه اسالم می ،دشمن نترسند

بینیم کریم میر این زمینه وجود دارد و در قرآنهای زیادی دمثال
دارد باعث هدایت یک که یک هدهد با روحیة خوشبینی که 

 شود.ملت می
دعوتگری که منتظر دستور است و بر یک شیوه عادت 

دعوتگری مقلد است نموده و در فکر تغییر حالت خود نیست، 
 حد اکثرآید؛ به شمار نمیشخصیت مناسبی  که در شرایط کنونی

برای  در مورد وی ابراز نمود این است که او توانمی چیزی که
بناءً یک نکتة بسیار مهم  ه برای دعوت و جامعه.د مفید است نخو

آغاز  رد را طوری تربیت نماییم که )نقطةدر تربیت این است که ف
باشد؛ یعنی در هر جایی که حضور دارد فضا  خود وی و انجام(

روحی و نفسی منتظر دستور و را کامالً دعوی بسازد و از نظر 
و روحیة ابتکاریش ای نباشد، بلکه همان حالت خوشبینانه فیصله

 او را به سوی کار و عمل رهبری کند.
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 فهم حقیقت عمل تربیتی اجتماعی -5

که به دعوت اسالمی بسیاری از جوانان مسلمان به مجرد این
کنند که به آرزوی دیرینة خود ند، احساس میشومنسوب می

ند بناءً دست روی دست گذاشته منتظر طرح و دستور اهرسید
 ند، این پدیده در راه و رسم دعوت عیبی بزرگنشیندیگران می

کار دعوت عبارت است از یکجا کردن  آید، زیرابه حساب می
ذا دلیلی برای تنبلی در هل های مجموع دعوتگران؛تالش
ر یکی از ماند، اگهای مختلف مؤسسات دعوتی باقی نمیبخش

اجه شود، دعوتگر آزاد و کساد مومؤسسات دعوت به نوعی 
نشیند، چون اصل خطاب شرعی و اوامر تفاوت نمیمبتکر بی

 ، متوجه هر فرد است:جاللهجل الهی و حساب و کتاب خداوند
}وَُكلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمنَاُه طَائَِرُه ِفي ُعُنِقِه َونُْخِرُج لَُه یَ ْوَم اْلِقیَاَمِة ِكتَاب ا یَ ْلَقاُه 

 [83َمْنُ:ور ا{ ]اِلسراء:
ایم؛ و در انی را چون طوقی به گردنش آویختهکردار نیک و بد هر انس)

 شاده بیرون آوریم تا در آن بنگرد(.ای گروز قیامت برای او نامه

و در عین حال دعوتگر باید با روحیة سمع و طاعت و 
کات منظم و به اساس برنامة واضح، در فعالیت در داخل یک چو

شورا و گفتگو و  رعایت اصل و نظر داشت مراحل عملی کار
 امثال آن کار کند.

یک  کند امروزه الزم نیست در چوکاتکسی که فکر می
به همین ، ت کار کند، دچار اشتباهی بزرگ شده استعاجم
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کند داخل یک چوکات منظم کار کسی که تعهد می صورت
به  کند نیزلیت نمیونشیند و احساس مسؤکند، بعداً راحت می

 خطا رفته است.

 ضرورت به تربیت رهبری -6

ای منظور این نیست که یک مجموعه به عنوان رهبر بر
منظور این است که بلکه هرگز،  پیشبرد کار دعوت تربیه شوند؛

هر دعوتگر )سیاسی، روزنامه نگار، داکتر، انجینیر، تاجر و...( در 
ی ای که حضور دارد راهنما و الگور هر ناحیهمیدان زندگی و د

تربیتی ما این است که اطرافیان خود باشد. چون هدف از کار 
ن افرادی را به جامعه تقدیم کنیم. حرکت اسالمی متشکل از چنی

ای از مشایخ نیست که به وعظ و ارشاد مردم مشغول مجموعه
هدف ما این است که جامعه را طوری رهبری کنیم که  ؛شوند

های آن برای پیشرفت اسالم در دنیای متمدن امروز به تمام انرژی
ار نیک خود را بر روی هر فردی که به ما تماس کار افتد و آث

گرد بگذاریم؛ کوتاهی در چنین تربیتی دعوت را عبارت از می
سازد که مجموعی مواد خام در آن جمع شده است، انباری می

ه تولید رهبر و الگو و کارگارود در حالی که از دعوت انتظار می
زمین  ارزش دری برای غرس تمام معانی بلند و باامزرعه

 شخصیت مردم و جامعة اسالمی باشد.
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 لزوم تربیت عصری -7

که خواهان موفقیت است از علومی  درست نیست مربی
های جدید فکر، تربیت و نوآوری و علومی مانند مانند روش

 و غرب جهان تدوین روانشناسی و اداره که امروز در شرق
دی که علوم جدیدر موفق باید  مربید، بی اطالع باشد؛ گردمی

اش به صورت بهتر در عصر حاضر نقش تربیتی او را در ایفای
مربی  های عالی و مهارت کسب کند؛نامهکند شهادتکمک می

فهمش در  وم مهارت حاصل کند وموفق به هر اندازه در این عل
اش در کار تر شود، نشاط و انرژیمسیر دعوت و تربیت پخته

 گردد.تر میدعوت زیاد
آگاهی ندارد و به آن  ه از چنین علومیاما دعوتگری ک

های قرن دهد، مشکل است که بتواند مربی نسلاهمیتی نمی
 شود. 11و15

 نیروهای روحی و فطری برای عمل تربیتی افزایش

تواند تمام نکات فوق الذکر را به دست آورد و می ایمربی
های تربیتی از آن کمک بگیرد که از صفات و ملکات در فعالیت

 و فطری ذیل بر خور دار باشد: روحی

 قدرت تشخیص -الف

و  هاباید توان این را داشته باشد که موهبت یعنی مربی
ها و ها، تمایالت، نیروهای افراد را شناسایی کرده خواستهتوانایی
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ها مثالً چون بعضی از مربی بندی کند؛شان را دستههایصالحیت
کسی که صالحیت  بین کسی که صالحیت خطابت و ندتواننمی

؛ نداشتن قدرت تمییز قسمت زیادی را دارد، فرق گذارند طبابت
 ابعادکند؛ قدرت تشخیص تنها در ها را ضایع میاز انرژی

شود، بلکه در داخل مؤسسات دعوتگران خالصه نمی یتخصص
 ها نیز نقش کلیدی دارد.لیتودعوتی و تقسیم وظایف و مسؤ

 طبعیبشاش و شوخری، برخورد نیك، چهرة بردبا -ب

او را مانند باری سنگین  هاکه بردبار نباشد، انسان ایمربی
ند توانهای خود تصور کرده و برای مدتی طوالنی نمیبر شانه

فطری مانع نشود هنگام فرا  وجودش را  تحمل کنند، و اگر حیای
همچنین دعوتگری  نمایند؛رسیدن وعدة مالقات تربیتی فرار می

رخورد خود خشن است، صالح نیست که در صحبت و ب
بودن و ترشرویی برای های تربیتی شود، گرفتهدار نقشعهده

اما در  ،لحظات غم و اندوه و احیاناً در میدان جنگ خوب است
ها هرگز. کسی که با شاگردان خود میدان تربیت انسان

ی با آنها دوستی و دب زیبای اسالمکند و با آطبعی میخوش
ه از ک به اهدافیو شان جا گرفته هاید، در قلبنمایرفاقت می

 یابد.معامله با آنها دارد دست می

 گذریازخود -ج

را مربی باید مشتاق این باشد که دعوتگرانی بهتر از خود 
های مختلف تربیت نماید و با تمام نیرو سعی کند تا در میدان
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های متمایز را تقدیم کند، و اگر برای امت اسالمی شخصیت
دی آگاه، زیرک و دارای صفات عالی تحت تربیتش قرار دارد، فر

او را جلو انداخته، توصیه کند و برای پیشرفتش از هیچگونه 
از خودگذر نباشد، سعی و تالشی دریغ نورزد؛ اما اگر مربی 

ماند و کار تمام افراد همیشه شخصی خودخواه و متکبر باقی می
 و دارترسابقه دعوت در چون او از آنان سنجد کهرا طوری می

و  تر باقی بمانند،باید همه از وی در مرتبة پایین تر است،بزرگ
که با صداقت بلنه  کند که راه دعوت را با سابقهفراموش می

 گیریآورد اندازهبلکه با دستنه  و با سن و سال د،نسنجمی
  کنند.می
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(9) 

 دعوتگر و غرور دینداری

 محمد متولی منصور دکتور
 
کبر و یکی از امراض خطرناک و رور مرادف است با غ
وقتی غرور یکی از صفات  آید.پوشیده به حساب می هایزشتی

اند، ممنوعیت آن ها از آن نهی شدهکه تمام انساناست  ناپسندی
در بین جامعة اسالمی به طریق اولی، و در جمع دعوتگران به 

 . قرار دارددر مرتبة نخست  ،سوی دین

توانیم بگوییم: غرور ته باشیم غرور را بشناسیم میاگر خواس
های نفس، خود پسندی، پیروی خواستهعبارت است از خود

 بزرگ بینی و پایمال کردن حقوق دیگران.
واقعاً جای تعجب است که چنین مرضی در وجود بعضی 

الی که به حق ایشان خورد، در حاز دعوتگران به چشم می
شان هایبعلیهم السالم کسانی بودند که قلوارثان انبیااند؛ و انبیا 

گی و صفا و صمیمت سرشار بود، نه از کبر و از پاکی و پاکیز
 غرور و مهارگسیختگی و خود پسندی.
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 اسباب غرور دعوتگران

توان نام برد که باعث غرور دعوتگران اسباب زیادی را می
 :کنیماینک به بعضی از آنها اشاره می گردد کهمی

فهم دعوتگر از طبیعت و روش دعوت؛ زیرا فقدان  -5
ة اهلل تعالی نباشد، دعوتگر تا زمانی که مطابق این فرمود

 دعوتگری موفق نخواهد بود:
}َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوال  ِممَّْن َدَعا إَِلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلح ا َوقَاَل إِنَِّني ِمَن 

 [33اْلُمْسِلِمیَن{ ]فصلت:
گفتار کسی است که مردمان را به سوی خدا  گفتار چه کسی بهتر از)

مسلمانان  ةدارد که من از زمرکند و اعالم میخواند و کارهای شایسته میمی

 (.هستم؟

 غرور با عمل صالح منافات دارد. اما
های گروهی، برخی از نما کردن بعضی از رسانهانگشت -1

در های فراخ بر روی آنها؛ ، و فراهم کردن میدانرا سخنوران
های ظرفیت احساس بزرگی کرده رگچنین حالتی افراد کم

کنند که حاال دعوتگرانی ماهر ، و خیال میکندباد میشان گردن
 شان تهی است.هایمایه و قلباند، در حالی که فکرشان بیشده

 بتواند بین افراد آن ای بافرهنگ و آگاه کهفقدان جامعه -9
مایز گی و قالبی ته ساختچواقعی است و آن حقیقی و چهآن

ند. در چنین فضایی بعضی د و خوب را از بد باز شناسنقایل شو
درایت و ناآگاه به نفع بعضی از سخنوران دعوت از افراد بی
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و در نتیجة آن افراد  دهندسر می کنندهتشویق شعارهای
کنند که در ه فکر میشد ظرفیت به بیماری غرور دچارکم

 ود ندارد.کارشان عیب و نقصی وج
دعوتگران و  اهی برخی از مؤسسات دعوت در تربیةکوت -2

شان به گونة علمی و دعوی، و اکتفا نمودن به آماده کردن
که در نیتجه دعوتگرانی مغرور به میدان  های سطحی؛آزاماش

آیند که فقط با لباس دعوتگر ملبس شده از مفهوم دعوت می
به مظهر معطوف بوده، جوهر شان و همیشه توجه ،اندای نبردهبهره

ای بدون شک آثاری منفی بر ظهور چنین پدیده اند.را وانهاده
 .گذاردمیروی دعوتگر، دعوت و جامعه به جا 

 آثار غرور بر شخص دعوتگر

این از آثار غرور بر شخص دعوتگر، همین کافی است که 
را در همان حد از آگاهی که رسیده است متوقف  یو مرض

 کند که حاال صاحب نام و نشانی گردیدهگمان میسازد، و می
خواهد با مردم صحبت کند، به به همین خاطر وقتی می است؛

 داند مبالغهچه نمیگیرد و در بارة آنصورت درست آمادگی نمی
 ،چه بسا که از راه صواب منحرف شود و کند؛می رویو زیاده

در  ن کسی به علت منعکس شدندر حالی که منحرف شدن چنی
کند، بسیار خطرناک ای که دعوت خود را در آن نشر میجامعه
سی در دعوت توان گفت وجود چنین کبه همین سبب می است؛

 در حالی از دعوت وی رااست، زییک مرض و باری گران 
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دهد، و در حالی که به نمی چیزی به آن کند که هیچاستفاده می
ید نموده و به آن کند دعوت را مستفزند فکر میدعوت ضربه می
 نیکی کرده است.

 غرور بر دعوت و جامعه آثار

اما آثار غرور دینداری که بعضی از دعوتگران بدان 
ند، با طبیعت برنامة دعوت ناسازگار است؛ زیرا برنامة اگرفتار

سرچشمه  ز این فرمودة اهلل تبارک و تعالیدعوت اسالمی ا
 فرماید:گیرد که خطاب به پیامبر خود میمی

}ادُْع إَِلى َسبِیِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي 
َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدیَن{ 

 [806]النحل:
جا و اندرزهای نیکو و همردمان را با سخنان استوار و ب [ای پیغمبر!)]

هرچه نیکوتر و بهتر  ةزیبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیو

تر به حال کسانی است که از گمان پروردگارت آگاهگفتگو کن؛ چرا که بی

 (.گردندکه رهنمود و راهیاب میشوند و یا اینراه او منحرف و گمراه می

ارد و نه هم از موعظة ای دانسان مغرور نه از حکمت بهره
خود فاقد آن  تواند مردم را به چیزی کهچگونه می پس حسنه،

 است فرا خواند؟!.
نهایت  غرور بعضی از دعوتگران بر جامعه و اما اثر

شود تا بین قول و فعل و خطرناک است زیرا این کار باعث می
ة این که در نتیج ،واقعیت و سلوک افراد تباین وجود داشته باشد
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آید که مردم آن از به وجود می متشتت و پراکنده لت جامعةحا
 د.نباشمی و ضعیف سست ،دینداری نظر اعتقاد ضعیف و از نظر

 عالج غرور دعوتگران هایراه

مواردی که بین امامان  بر روی این پدیده باید برای معالجة
باشد تأکید نماییم، که بارزترین این موارد دعوت متفق علیه می

 یل است:قرار ذ
که الزم است دعوتگر به آن متصف ترین صفتی مهم -اول

ع این است که انسان و معنی تواض و فروتنی است؛ د تواضعباش
از جانب شخصی  حق کهحق سرباز نزند و لو این از پذیرش
و  تر است،که از نظر علم، سن و مقام از او پایینارائه شود 

از نظر قبلی  و ع کردهکه بعد از آشکار شدن حق به آن رجواین
پسندی، انسان را از منصرف شود. اما کبر، غرور و خود خود

که مانند سفیدی صبح ظاهر باشد مانع پذیرفتن حق و لو این
 سلم فرمودند:وعلیهاهللصلی شود. به همین خاطر پیامبرمی

ُر بَطَُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النَّاسِ »  8«.اْلِكب ْ
 مردم است(. قیرشمردنگرفتن حق و ح)کبر نادیده

انگیزة معصیت ابلیس که به عنوان اولین معصیت شناخته 
به  نبود؛ او مأمور شده بود تاکبر و غرور  چیزی جز شود،می

را سجده کند، اما استکبار نموده در  السالمعلیهرسم احترام آدم 
 زمرة کافران در آمد و با تکبر و بلندپروازی گفت:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 باب تَحْرِیمِ الْکِبْرِ وَبَیَانِهِ.صحیح مسلم.  -5
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 [15ْنهُ َخَلْقتَِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتهُ ِمْن ِطیٍن{ ]ص:}قَاَل أَنَا َخی ٌْر مِ 
 .(ای و وی را از گِلگفت: من بهتر از او هستم. تو مرا از آتش آفریده)

سرور دعوتگران و پیشوای  -وسلم علیهاهللصلی پیامبر -دوم
ا به حیث یکی از این مرض خطرناک ر -السالمعلیهم انبیا

 :ندمهلکات بر شمرده فرمود
 8«.َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء بِنَ ْفِسهِ ثاََلٌث ُمْهِلَكاٌت: ُشحٌّ ُمطَاٌع، َوَهو ى ُمتََّبٌع، »

دد، و خواهشات گر زمانی که پیروی ده است: بخلکنن)سه چیز هالک

 روی شود، و خودپسندی(.نفسانی وقتی از آن دنباله

و خودپسندی(  روی خواهشاتدنبالهوقتی این دو مرض )
 رسد.به حد اقل می فرد وند، امید اصالحیکجا ش

شخص متکبر و مغرور بصیرت خود را از دست  -سوم
چنین  و کند،دهد، چون غرور انسان را از دیدن حق کور میمی

شخصی تنها از یک زاویة مشخص )چیزی که نفس او را اشباع 
 فرماید:می در این رابطه نگرد. اهلل تعالیکند(، به تمام قضایا می

 [36َذِلَك یَطَْبُع اللَّهُ َعَلى ُكلِّ قَ ْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر{ ]غافر:}كَ 
بین و زورگو باشد، مهر این گونه خداوند بر هر دلی که خودبزرگ)

 .([گیردو حسّ تشخیص را از آن می]نهد می

از همین رو بر دعوتگر واجب است تا به تمام معنا خود را 
 ،دزیبمیتنها به ذات اقدس الهی از کبر پاک نماید، چون بزرگی 

و تواضع به خصوص تواضع به خاطر دین را سرلوحة زندگی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 برانی. آلبانی حدیث مذکور را حسن گفته است.از ط معجم اوسط -5
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در  علیهاهللرحمةابن قیم  امام است که امریخود قرار دهد، این 
کتاب )مدارج السالکین( در بارة آن به تفصیل صبحت نموده 

چه نبی است که انسان به آن ن آنتواضع به خاطر دی)است: 
طلق تسلیم شده و اند، به صورت موسلم آوردهعلیهاهللصلیکریم 

 به آن راضی باشد(.
تنهایی خود هم اداره  غالباً شخص دعوتگر به -مچهار

کتاب و  هم روش تربیتی دعوت و ، همدهندهاست، هم خط
 این حقیقتتمام مشکالت دعوت به دوش او است؛  و ؛معلم

وی به  کردنآمادهاست که توجه و اهتمام به ساختن دعوتگر و 
خور را مسألة نهایت با اهمیت و در جانبهو همه کامل صورت

دعوت در داخل و خارج رو به افول  سازد؛ و در غیر آنتوجه می
گذارد، چون اولین شرط دعوت که عبارت و شکست و ناکامی می

 است، تحقق نیافته است. آن برای حمل رسالت ساختن دعوتگراز 
ری داشته باشیم که در واهیم دعوتگخوقتی ما می -پنجم

جهل و خواهشات نفسانی و فساد پیروز گردد،  نبرد خود علیه
های گوناگونی که او را در دفاع و هجوم به کار باید به سالح

توان به دعوتگر می هایو از بارزترین سالح ، مسلح گردد؛آیدمی
 موارد آتی اشاره کرد:

باطل و  هاتمام سالح مان: زیرا بدون ایمانسالح ای -الف
 دانیم که به گفتة پیامبرما می محکوم به نابودی است؛تمام ذخایر 
ایمان آن  شود،وسلم ایمان به آرزو حاصل نمیعلیهاهللاکرم صلی

 است که در قلب استقرار یافته و عمل آن را تصدیق نماید.
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های ایمان واقعی ح اخالق: اخالق از لوازم و میوهسال -ب
سید و سرور دعوتگران حضرت  جاللهجلکه خداوند نانچ است؛
 را چنین توصیف میکند: وسلمعلیهاهللصلی مصطفی محمد

 [3لََعَلى ُخُلٍق َعِظیٍم{ ]القلم:}َوإِنََّك 
 .(هستی [ندیده و افعال حمیدهیعنی صفات پس]تو دارای خوی سترگ )

 دهد:و ایشان را به این فرموده مخاطب قرار می
ُهْم َواْستَ ْغِفْر }َوَلْو   ُكْنَت َفظًّا َغِلیَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ

{ لََّه یُِحبُّ اْلُمتَ وَكِِّلینَ لَُهْم َوَشاوِْرُهْم ِفي اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ ال
 [867]آل عمران:

شدند. پیرامون تو پراکنده می دل بودی ازخوی و سنگو اگر درشت)
شان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت پس از آنان درگذر و برای

تصمیم به انجام  [پس از شور و تبادل آراء]و رایزنی کن. و هنگامی که 
بر خدا توکّل کن؛ چرا که خدا  [قاطعانه دست به کار شو و]کاری گرفتی 

 .(داردتوکّل کنندگان را دوست می
سالح توشة فکری دعوتگر در  علم و فرهنگ: این -ج
ت؛ دعوت عبارت است از توشة روحی و اخالقی او اس پهلوی

ای نداشته باشد بهره طا و بخشش؛ کسی که از علم و فرهنگع
در  ببخشد؟ و دعوتگر مغرورتواند آن را به دیگران چگونه می

چگونه  ای نداردنعمت تواضع و فروتنی بهره حالی که خود از
 :دیگران را به آن امر کند؟! به قول معرف تواندمی

 «.ومن لم یملک النصاب کیف یزکی؟! .فاقد ال:یء الیعطیه»
تواند. و کسی که )کسی که چیزی ندارد، آن را به دیگری بخشیده نمی

 مالک نصاب نیست، چگونه زکات بدهد(.
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 باید بهرةدعوتگر  تأکید نماییم شود کهسبب میهمین چیز 
شرعی، تاریخی، ادبی، لسانی، علمی،  از علوم و وافی کافی

ها ن همین دانشو داشت های موجود داشته باشد؛انسانی و واقعیت
آن است. دعوتگری که باد در  جانبةبه معنای همه علم و فرهنگ

علم و اندازد، ممکن نیست که به هیچ یک از انواع قبقبه می
 ویرو را کور ساخته زیرا غرور چشم ا دست یابد، فرهنگ

 اندازد.بصیرتش پرده می

 فرق بین اعتماد به نفس و غرور

اعتماد به نفس وقتی یکی از عناصر شخصیت دعوتگر 
یل چگونه ممکن است بین اعتماد به نفس و غرور فرق قا است،

که دعوتگر به خاطر شویم؟ اعتماد به نفس به معنای این است 
 حساس عزت و سربلندی کند؛که به او عطا شده اداشتن مواهبی 

و  نماید؛کامیاب کردن دعوت یاری میبناءً این ویژگی او را در 
دل و متردد شده عتماد به نفس را از دست بدهد، دوکسی که ا

اش مفقود کند، و تعبیرها از خاطرهمعلومات از ذهنش فرار می
مردم نیاز به جرأتی فوق  گردد؛ زیرا مخاطب قراردادن عموممی

ت حل ته به او فرصرا توانمند ساخ یوها ه دارد تا در بحرانالعاد
 مشکالت را فراهم نماید.

ن، ایمانی ضعیف و قلبی اما غرور بیانگر نفسی غیر متواز
وقتی در قرآن مجید به دیدی محققانه بنگریم، در  مریض است؛

ترین به خصوص مهم -قلب سالم و خالی از مرض  ابیم کهیمی
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، کینه، حسد، کبر، غرور و حب : خیانتاز قبیلهای قلبی بیماری
رود، و ة شخصیت دعوتگر به شمار میدسازنعامل اولین  -ذات

است که ثمرات و نتایج  هاییدعوت با داشتن چنین شخصیت
 کند.منتظره را تقدیم جامعه می

نیست که مؤسسات دینی نقش مهمی در معالجة شکی 
بازی  ی هستند،دار وظایف دعومنحرفان مغروری که عهده

ها و رنامهدر ب نظراز خالل تجدید کنند؛ و این آرزومی
به این صورت که  ،شودهای مقرر تربیتی برآورده میپرورگرام

دة آن یکه وضاحت آن بیشتر، فا ها طوری آماده شوندبرنامه
 شود. ترتر و تأثیرات آن گستردهکامل
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(11) 

 احسان نتیجة

 حمد حسنینا
 

بوده، زندگی  گراباید دارای شخصیتی مثبت انسان مسلمان
است تا خود را به زیباترین وجه ممکن اداره کند. مسلمان مأمور 

و در نقاط  در وجود خود شرایط خلیفة خدا را فراهم آورد
 متعال به سیر و مختلف روی زمین جهت پخش و نشر عبادت اهلل

 ،د نمودهزمین را آبا سیاحت بپردازد و در حد توان و استطاعت
از سرمایه و محصوالت آن استفاده کند. بنابراین انسان مسلمان 
بدون جدیت در عمل و تالش مستمر هرگز به مقام مطلوب 

 وسلمعلیهاهللصلی تواند. به همین دلیل رسول اهللرسیده نمی
 فرمودند:

 8«إن اهلل یحب إذا عمل أحدكم عمال  أن یتقنه»
د وقتی یکی از شما کاری را انجام گمان اهلل متعال دوست دار)بی

 دهد، آن را به بهترین وجه انجام دهد(.می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

داند. سلسلة احادیث صحیحة آلبانی حدیث مذکور را صحیح می - 5

 .5559مختصره؛ شماره 
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اساسی  و محکم نشانة انجام کارها به صورت کامل
شخصیت مسلمان است؛ اسالم این ویژگی را در شخصیت انسان 

های زندگی انسان رشد داده تغییرات مختلفی را در رفتار و برنامه
رود تا در تمام کارها مسلمان توقع می کند. بناء از انسانایجاد می
 -اعم از کارهای تعبدی، رفتاری و معیشتی -های خود و فعالیت

به بهترین شیوه عمل نماید؛ زیرا هر عملی که مسلمان آن را به 
قابل قبول  جاللهجل دهد، آن کار در نزد اهللنیت عبادت انجام می

لو آن کار در  باشد وبوده و صاحب آن مستحق اجر و پاداش می
 ذات خود، کاری دنیوی باشد.

 اهلل متعال فرموده است:
}ُقْل ِإنَّ َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمیَن. اَل َشرِیَك 

 [853، 850لَهُ َوبَِذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمیَن{ ]األنعام:
 که است خدا آن از من مردن و ندگیز و عبادت و نماز: )بگو
 داده دستور همین به و نیست، شریکی هیچ را خدا است. جهانیان پروردگار

 .هستم( مسلمان اوّلین من و ام،شده
اسالمی خود شخصیت مسلمان را  آیا ما امروزه در جامعة

کنیم که در تمام امور زندگی فردی و ای تربیت میبه گونه
مل را رعایت کند؟ و آیا سبب اجتماعی خود دقت در ع

د؟ و گردماندگی ما مسلمانان به نبود همین ویژگی برنمیعقب
زندگی و وسایل  ارزش اعمال و شعایر تعبدی که در رفتار، شیوة

 تولید انسان تغییری نیاورد چیست؟
 ها، مکاتب و اجتماعات ما، قضیةمتأسفانه امروز در خانه

ت داخلی ناپدید شده است، )اتقان در عمل( به عنوان یک مهار
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هتر، بیانگر قوت شخصیت در حالی که انجام کارها به صورت ب
طرف باعث یکو موجودیت آن در زندگی انسان از  انسان است

گردد و از سویی این توازن، اعتماد و اطمینان و آرامش وی می
ات و تجارب شود تا انسان در میدان کسب مادیویژگی سبب می
 ارزنده داشته باشد. وردهایآحرکی نیز دست

سو در رود تا از یکا مسلمانان توقع میبه همین دلیل از م
 توجه جدی داشته زندگی عملی خود به این ارزش تربیتی واال

معیار سالمتی  «اتقان در کارها»چرا که همین خصوصیت  باشیم،
او است؛ و از  و قوت فرد و نشانة تغییر حقیقی در شخصیت

تالش خود را به خرچ دهیم تا ریم تا تمام سعی و جانبی ما مأمو
اعمال مربوط به زندگی شخصی و عبادتی خود را به  همة

 صورت درست و محکم انجام دهیم.

 مفهوم اسالمی اتقان

رود، و خود اتقان از زیربناهای تربیت اسالمی به شمار می
یکی از  یکی از اهداف مهم تربیت است؛ زیرا اتقان در عمل

اسالمی است که به صورت مستمر و  ای رفتاری جامعةهپدیده
کند، و می دگی انسان مسلمان نقش خود را ایفاهمیشگی در زن

اسالمی تأثیرگذار است. تنها ستاوردهای جامعة دهی ددر جهت
کافی نیست که انسان کار خود را صحیح انجام دهد، بلکه باید 

اتقان جزئی از ستوار باشد، تا جایی که هر کار انسان صحیح و ا
و در این صورت است که امت  رفتار فعلی و روزمرة وی گردد؛
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اسالمی با اخالص در کار، تقوای داخلی، پاک بودن عمل از 
گردد؛ زیرا بسیاری از مردم وقتی نفاق و ریا، از دیگران متمایز می

گاه که کند، یا آنان آنان را مراقبت میشبدانند که رئیس
سیدن به مقاصد شخصی و یا شهرت باشد، ر ،شان از کارهدف

اهل نفاق و  دهند؛ بله،دقیق و استوار انجام میکارهای خود را 
ریا چون به مراقبت درونی و داخلی باور ندارند، زمانی کارهای 

دهند که از بیرون مراقبت شوند و یا خود را خوب انجام می
انسان ای مشخص برای کار و فعالیت داشته باشند؛ اما انگیزه

حاالت کارهای  ید به خاطر کسب رضای خدا در تماممسلمان با
 خود را صحیح و استوار انجام دهد.

هدف رفتاری نیست، اتقان در مفهوم اسالمی خود تنها یک 
ر نتیجه به پیشرفت و ترقی تمدنی است که د بلکه یک پدیدة

انجامد، و تنها با انجام دقیق و استوار عمل است بشری می جامعة
شود و زندگی تازه و شاداب ها بر پا شده، زمین آباد میکه تمدن

تر این که اتقان در عمل یکی از اهداف دین گردد؛ از همه مهممی
است که انسان مسلمان با رعایت آن در مسیر اخالص و کسب 

از اعمال بندگان  رود؛ زیرا اهلل تعالیمتعال به پیش میرضای اهلل 
 چه را مخلصانه انجام داده است.آنکند مگر خود قبول نمی

کند که آن عمل محکم و اخالص در عمل زمانی معنا پیدا می
 استوار انجام شود.

مع اسالمی شاهد ماندگی که ما امروز در جواشاید این عقب
در  آن هستیم، نتیجة نبود اتقان به حیث یک پدیدة عملی است که
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 افته و صفاتهای اجتماعی گسترش یدر میدان وجود افراد و
 نظمی،اعتنایی، بیحرج و مرج، بی :منافی با اتقان همانند

به نبود احساس جمعی، کار امروز را  توجهی به ارزش وقت،بی
فردا انداختن، غش و خیانت و غیره در میان ایشان عام شده 

بینیم اعتماد ما می است که پیدا شدن این حالت در نتیجة است.
شان از میان ام دستاوردهای سرزمین خودمسلمانان نسبت به تم

گردد غیر اسالمی تولید می چه در کشورهایرفته و به همة آن
کنند. این در حالی است که اهلل تبارک و تعالی خود را میاعتماد 

به صفت اتقان توصیف نموده تا این صفت به بندگان وی منتقل 
 گردد:

 [11ٍء{ ]النمل:}ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشيْ 
 است(. آفریده استوار و محکم را چیز همه که است خدایی ساختار )این

 اتقان و احسان

دوجانبه وجود دارد، با این  میان اتقان و احسان رابطة
گیرد که انسان آن های تعلق میتفاوت که اتقان بیشتر به مهارت

ر که د در حالی که احسان نیروی داخلی است کند،را کسب می
گیرد و به و به وجدان وی تعلق می ساختار مسلمان رشد نموده

تر تر و عامگردد؛ بناءً احسان شاملآشکار می یک مهارتصورت 
پیامبر  و سنت کریماز اتقان است؛ به همین سبب در قرآن

 وسلم اصطالح احسان استعمال شده است. کلمةعلیهاهللصلی
کریم خیلی به کار رفته احسان با مشتقات مختلف خود در قرآن 
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محسنین  ةمصدر آمده است، و کلم و در دوازده مورد به صیغة
اسم فاعل چهار مرتبه  رتبه به کار رفته و به صیغةسی و سه م

امر فقط یک مرتبه به  که به صیغةجالب این استعمال شده است؛
 کار رفته است:

 [ 876]البقرة:}َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن{ 
 (.داردو نیکی کنید همانا خداوند نیکوکاران را دوست می)

 «واخالقا   جند اهلل ثقافة»چه استاد سیعد حوی در کتاب چنان
و  برتر،باشد: عمل خوب و یا گوید: احسان دارای دو بُعد میمی

که بیند و یا اینکه اهلل تعالی ما را میدر اثنای کار احساس این
ین همان تعریفی است که رسول اهلل و ا بینیم،ا او را میگویا م
 اند:از احسان داده وسلمعلیهاهللصلی

 8«َأْن تَ ْعُبَد اللََّه َكأَنََّك تَ َراُه فَِإْن َلْم َتُكْن تَ َراُه فَِإنَّهُ یَ َراكَ »
بینی، چون اگر ای عبادت کنی که گویا او را میکه اهلل را به گونه)این

 بیند(.گمان او تو را میبینی بینمی تو او را
 احسان عبارت از توجه همیشگی به خدا و احساس ارزش
 -کارها است؛ بنابراین قاعده، اصطالح احسان که عبارت است از 

های شرعی، رفتارهای تمام عبادت -انتخاب برتر در هر چیز
گیرد. پس گی و اجتماعی انسان را دربر میشخصی، خانواده

سلمان با احسانی که از پرهیزگاری وی سرچشمه شخصیت م
شود. اهلل تبارک و تعالی از این حقیقت گیرد از دیگران متمایز میمی

 به عنوان یکی از مراحل بلند ایمان توأم با عمل تعبیر نموده است:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 صحیح البخاری. باب سؤال جبرئیل. -5
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َما }لَْیَس َعَلى الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجنَاٌح ِفیَما طَِعُموا ِإَذا 
ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ثُمَّ ات ََّقْوا َوآَمُنوا ثُمَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواللَُّه یُِحبُّ 

 [73اْلُمْحِسنِیَن{ ]المائدة:
اند، گناهی اند و کارهای شایسته انجام دادهبر کسانی که ایمان آورده)

 بپرهیزند و [از محرّمات]ست، اگر اند متوجّه آنان نیچه نوشیدهبه سبب آن

ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند. بعد از آن بپرهیزند و ایمان 

داشته باشند. سپس بپرهیزند و همه کارهای خود را نیکو کنند، و خداوند 

 دارد(.نیکوکاران را دوست می

ی مسلمان مأمور به عبادت و اعمالی است که از ایمانش توق
طلبد تا همیشه در امور این مأموریت از او می کند، نمایندگی

ن عمل درجات زندگی خود احسان را رعایت کند. البته در میدا
کریم در برخی از موارد بر چه قرآناحسان متفاوت است، چنان

 رعایت احسان تأکید نموده است از جمله: احسان با پدر و مادر:
بِِه َشْیئ ا َوبِاْلَواِلَدْیِن ِإْحَسان ا َوبِِذي اْلُقْرَبى  }َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْ:رُِكوا

َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْربَى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب بِاْلَجْنِب 
اال  َفُخور ا{ َواْبِن السَّبِیِل َوَما َمَلَكْت أَْیَمانُُكْم ِإنَّ اللََّه اَل یُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَ 

 [35]النساء:
 نیکی و. نگردانید او شریک را چیزی هیچ و کنید عبادت را خدا ]تنها[)

 همسایگانِ بیچارگان، و درماندگان یتیمان، خویشان، مادر، و پدر به کنید

 و مسافران، همکاران[، و ]همراهان همدمان بیگانه، همسایگانِ خویشاوند،

 و خودخواه که داردنمی دوست را کسی ندخداو گمانبی. کنیزان و غالمان

 .باشد( خودستا
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های مبارکه بال خود را بر بخش این آیة ن به صراحتِاحسا
خواهد تا همیشه به گستراند، و از مسلمان میمختلف جامعه می

عنوان یک مسلمان نیکوکار عمل نموده، زندگی خود را بر اساس 
ای که در مسیر هتقوا و بودن با جماعت سپری کند تا تالش

اجتماعی پیدا کرده سبب  دهد ارزشاحسان به خرج می
 خشنودی پروردگار شود. 

 [801}َوِإْن ُتْحِسُنوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن بَِما تَ ْعَمُلوَن َخبِیر ا{ ]النساء:
چه گمان خداوند از آنو اگر نیکوکاری و پرهیزگاری کنید، بی)

 .کنید بس آگاه است(می

میان احسان و اتقان رابطه  وسلمعلیهاهللرسول اهلل صلی
 ند:اهفرمود و برقرار نموده

َلَة َوِإَذا » ِإنَّ اللََّه َكَتَب اِِلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْىٍء فَِإَذا قَ تَ ْلُتْم فََأْحِسُنوا اْلِقت ْ
 8«فَ ْلُیِرْح َذبِیَحَتهُ َذبَْحُتْم فََأْحِسُنوا الذَّْبَح َوْلُیِحدَّ َأَحدُُكْم َشْفَرتَهُ 

گمان اهلل تبارک و تعالی احسان را در هر کاری واجب نموده )بی

گاه که ]حیوانی را[ ذبح است؛ وقتی کشتید، به بهترین وجه بکشید و آن

 نمودید به بهترن وجه ذبح کنید(.می

پیامبر احسان مرادف با اتقان است و منظور  جا کلمةایندر 
این بوده است که با این فرمودة خود تخم  وسلمعلیهاهللصلی

در قلب مسلمان بکارند و او را بر رعایت  شفقت و مهربانی را
اجتماعی  هر چند بر آن عمل نتیجة دهند؛ اتقان در کارها عادت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 صحیح مسلم؛ باب االمر بإحسان الذبح. -5
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چرا که ذبح به هر صورتی که باشد، زندگی یک  مرتب نگردد،
اثری از  ،شدن حیوان دهد و بعد از کشتهزندجان را خاتمه می

 ماند.کنند باقی نمیعمل ذبح
اولین عملی که که انسان مسلمان باید آن را با اتقان انجام 
دهد نماز است؛ عملی که باید از هفت سالگی به آن تشویق گردد 
و در ده سالگی از آن محاسبه شود و زمانی که به مرحلة جوانی و 

لمان باید رسد نماز را خوب بداند و خوب ادا کند؛ مستکلیف می
های مادی و معنوی را به اتقان فرا گیرد: در نماز تعدادی از مهارت

های مانند خشوع و استحضار عظمت اقامة نماز و خواسته
همراهی با امام و  پروردگار، آرامش جوارح، برابر بودن صفوف،

روزی پنج مرتبه؛ تمام اینها اعمالی است انجام مرتب نماز در شبانه
شود تا این عادت از نماز به دیگر در عمل می که سبب اتقان

 اعمال روزانة دنیوی و اخروی انسان مسلمان نیز منتقل شود. 

 احسان و شخصیت نمونه

احسان در واقع دعوتی است به سوی ساختن شخصیت 
های تربیت به خاطر نمونه؛ شخصیتی که حرکت اجتماع و تالش

ه در گذشته به این شخصیت نمون شود،دهی میایجاد وی جهت
 صورت واقعی در جامعة اسالمی تحقق یافت، و اگر اکنون هم
شروط ساختن آن فراهم گردد ممکن است در تاریخ معاصر بار 

کریم ای از قرآنتبارک و تعالی در آیهدیگر تحقق یابد. اهلل 
 فرماید:صورت انسان مثالی را به تصویر کشیده می
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 [13لبقرة:}َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسن ا{ ]ا
 )به مردم سخن نیکو بگویید(.

جهت ساختن شخصیت مسلمانی که معانی احسان در وی 
 کنیم که باید مجاهده و مبارزةمشاهده می تحقق یافته باشد،

انی از صفات زیادی تا نفس انس شدیدی با نفس صورت گیرد،
به برخی از آن صفات  برخوردار گردد. این فرمودة اهلل تعالی

 د:اشاره دار
}الَِّذیَن یُ ْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمیَن اْلغَْیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس 

 [833َواللَّهُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن{ ]آل عمران:
آن کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی، ) 

خورند، و از مردم فرو می ، و خشم خود راکنندمیاحسان و بذل و بخشش 

 .(داردکنند، و خداوند نیکوکاران را دوست میگذشت می

و چون احسان در واقع مجاهده و جهاد است خداوند متعال 
 فرماید:می

}َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفینَا لَنَ ْهِدیَ ن َُّهْم ُسبُ لَنَا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسنِیَن{ 
 [57]العنكبوت:

 را آنان کنند، جهاد ما راه در و کنند تالش ما ]رضایت[ برای که )کسانی

 ( .است نیکوکاران با خدا قطعاً و گردانیم،می رهنمود خود به منتهی هایراه در

السالم  متعال خبر داده است که انبیاء علیهمهمچنین اهلل
 شان در نزد اهلل تعالیی بودند که جزا و پاداشنهمگی محسنا

چون آنان از روی خوف و تقوا همیشه با نفس محفوظ است، 
 فرماید:ند؛ اهلل تبارک و تعالی میاهخویش در حال مجاهده بود
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}ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُیوٍن. آِخِذیَن َما آتَاُهْم رَب ُُّهْم إِن َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل 
یَ ْهَجُعوَن. َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َیْستَ ْغِفُروَن.  َذِلَك ُمْحِسنِیَن. َكانُوا قَِلیال  ِمَن اللَّْیِل َما

 [87 - 86َوِفي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلسَّائِِل َواْلَمْحُروِم{ ]الذاریات:
 .بود خواهند سارانچشمه و بهشت هایباغ میان در )پرهیزگاران

 فرموده مرحمت بدیشان پروردگارشان که را چیزهایی دارندمی دریافت

اند. بوده نیکوکاران زمرة از جهان[ سرای ]در آن از پیش آنان که چرا. باشد

 .کردندمی آمرزش درخواست سحرگاهان در و .خفتندمی شب از اندکی آنان

 .بود( دستتهی بینوایان برای سهمی و حقی شاندارایی و اموال در

دیگری نیز جهت به  اهدة نفس وسیلةدر کنار مج
وردن آرد که عبارت از رویآوردن صفت احسان وجود دادست

 باشد:می به طاعت و عبادت و ذکر اهلل تعالی
 [1}ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم أِلَنْ ُفِسُكْم َوِإْن َأَسأْتُْم فَ َلَها{ ]اِلسراء:

 خودتان به کنید بدی اگر کنید ومی نیکی خودتان به کنید نیکی )اگر

 کنید(.می بدی

 احسان و زندگی

گیرد؛ ر دنیا تمام زندگی انسان را در بر میاحسان در امو
کند و شاداب چرا که زندگی بدون احسان هرگز رشد نمی

 ریزی، احسان در عملها بدون احسان در برنامهشود و تمدننمی
کنند. رقی نمیگردند و تگذاری، ایجاد نمیپالن و احسان در

زمانی  .«خداوند احسان را در تمام امور واجب گردانیده است»
شود و رشد میت مسلمان بر اساس رعایت احسان تربی شخص
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که تصمیم بگیرد در تعامالت اجتماعی خود به خاطر کند می
اسالمی، احسان را به عنوان رعایت حق انسانیت و حق اخوت 

احساس مسؤولیت  تقوا و اخالص، صداقت، امانت، قاعدة
کند، نه به خاطر پذیر از ندای وجدانش مراعات اجتماعی با تأثیر

 ثابت نمودن لیاقت اجتماعی خود.

 گرایی آرمانیاحسان و مثبت

باید احسان  نگری؛در واقع عبارت است از مثبت احسان،
هدف انسان مسلمان قرار بگیرد چرا که اهلل تبارک مؤمنان را امر 

 نموده است تا در گفتار و کردار خود نیکوکار باشند.
 [63ولُوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن{ ]اِلسراء:}َوُقْل لِِعبَاِدي یَ قُ  

 نیکوترین ]و زیباترین که بگویند سخنی: بگو بندگانم به [!پیغمبر )]ای

 باشد(. ها[سخن

 فرماید:و در جای دیگر می
 [808}لَِیْجزِیَ ُهُم اللَّهُ َأْحَسَن َما َكانُوا یَ ْعَمُلوَن{ ]التوبة:

 دهد(. بدیشان کنندمی که کاری از نیکوتر پاداشی خداوند راه[ این ]از )تا

خواهد تا محیط کار و زندگی اسالمی می همچنان تربیة
ه زیباترین ای بسازد که هر کس کار خود را بها را به گونهانسان

ما را  وسلمعلیهاهللچه رسول اهلل صلیصورت انجام دهد؛ چنان
 اند.تعلیم داده چنین

ه معیار دستاورد زندگی همچنین اسالم کار و فعالیت را یگان
 داند، و انجام کار به صورت استوار را عبادتی به حسابانسان می
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 جاللهاهلل جلکننده در نزد آورد که سبب محبوبیت عملمی
پذیر روی زمین را توجیهگردیده پیدایش و خالفت انسان در 

تولیدکننده  کار دارند، جامعةای که مردم آن پشتهجامع نماید.می
خود  بازو و اندیشة ی به دستاوردهایکه افراد آن متکاست 

باشند؛ به همین خاطر اسالم مردم را به سوی کار و تالش فرا می
هم در دنیا و هم در آخرت پاداش  و عمل، خواند و برای کارمی

 تعیین کرده است.
انسان منع به همین خاطر است که اسالم از سوءاستفاده از 

چه تأکید داند، چنانش او را ناروا مینموده و ربودن ثمرة تال
، از او حق کارگر باید به وی تفویض شدهنموده است که 

حمایت صورت گیرد و به قرادادهایی که با کارگران بسته 
که عرقش خشک گردد، قبل از اینیر شود وفا شود و مزد اجمی

به وی داده شود؛ از این فراتر اسالم تمام اعمالی را که یک 
اگر قصد وی مصلحت بشر باشد و کار  -دهد انجام می مسلمان

و عبادت  اهللطاعت  -را با اخالص و اتقان انجام داده باشد
جالله سبب قرب و نزدیکی وی به اهلل جل ،همحسوب نمود

 تنبلی را عیب دانسته دستِ چه بر عکس اسال؛ چناندانگردمی
و تالش تشویق  کارو به  داند،گیرنده برتر می دهنده را از دستِ
 فرمایند:می وسلمعلیهاهللچه رسول اهلل صلینموده است چنان

َلُه فَ یَْأتَِي ِبُحْزَمِة اْلَحَطِب َعَلى ظَْهرِِه فَ یَبِیَعَها » أَلَْن یَْأُخَذ َأَحدُُكْم َحب ْ
ٌر لَهُ ِمْن َأْن یَْسَأَل النَّاَس َأْعطَْوُه أَ   8.«ْو َمنَ ُعوهُ فَ َیُكفَّ اللَّهُ بَِها َوْجَههُ َخی ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 البخاری. صحیح -5
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مقداری هیزم را بر پشت خود  )اگر یکی از شما تناب خود را برداشته،

فروش رساند و به این ترتیب آبرویش را حفظ نماید، بهتر از حمل کند و به

 آن است که از مردم چیزی بخواهد به او بدهند یا ندهند(.

 اصول و مبادی ما در میان نظریه و تطبیق

ما به مبادی خود به صورت نظری  واقعیت این است که
گوییم، ولی با کمال و همیشه از آن سخن می اعتراف داریم

در میدان دستاوردها و تولیدات  اسالمی جامعةتأسف در عمل، 
زیر و از  یف بوده و مسلمانان به اصول خویش پایبند نیستندضع

ا به صورت و کارهای خود ر کنندبار کار و تالش فرار می
در میدان کار و  در جوامع ما حتی ،دهندم نمیدرست انجا

شود که با مفاهیم اسالمی کامالً پایبندی می یهایفعالیت به ارزش
 د.ندر تضاد قرار دار

جوامع ما نسبت به مفاهیم کار و فعالیت و ارزش تولید و 
و ما باید نسبت به  ندای داردستاورد، نیاز به تغییر عمیق و ریشه

د اهمیت اتقان در عمل بازنگری نموده، این تعالیم خود در مور
مسأله را بیشتر مورد غور و بررسی قرار دهیم؛ ما نه از دین خود 

گیریم و نه از دستاوردهای علمی دیگران چیزی چیزی فرا می
آموزیم؛ متأسفانه تربیت خانوادگی و مکتبی و اجتماعی ما به می

ش و مشقت و ای نیست که بر ارزش کار و فعالیت، و تالگونه
بناکردن یک زندگی بهتر تأکید کند، بلکه مفاهیم اشتباهی که ما با 

ایم میان تکافل به عنوان یک ارزش حیاتی و آن گرفتار آمده
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تفاوتی قایل  ،های رفتاری در زندگیبه حیث عیب تنبلیتواکل و 
 عمل نداریم. یهاای برای تغییر روشما برنامه نیست؛ و تا حال

مفاهیم تولید در آینده و تعلیمات عمومی و ز برداشت ما ا
که ما تالشی در پوهنتونی در کشورهای ما داللت بر این دارد 

چه بهتر است به خرچ خود به سوی آن جهت تغییر جامعة
کنندة مین دلیل همیشه باردوش دیگران و مصرفه هب دهیم،نمی

ف ما همیشه عمر خود را صر تولیدات آنان باقی خواهیم ماند؛
کنیم که جوامع می یهایآرزوها و خواب مناقشه، جدل، شعارها،

 اند.ما به آنها معتاد شده

 پژوهدانش ارزش جامعة

ای است که افراد خود را به تمدن، پژوه، جامعهدانش جامعة
دهد؛ چنین رفاهیت، نظام، پالن، تولید و شگوفایی بشارت می

فردا انداختن پاک و  ای از هرج و مرج و کار امروز را بهجامعه
ماندگی تمدنی سوادی، جهل و خرافات و تمام مظاهر عقباز بی

و علمی مبرا است. این جامعه اسباب را به مسببات آن و نتایج را 
اهلل تبارک و تعالی  دهد و قوانینی را کهبه مقدمات ارتباط می

کند و با آن به امور در کائنات گذاشته است کشف می برای ادارة
برد. اولین اکثر استفاده را می تعامل نموده و از آنها حد بیخو

ده است دعوت به سوی ش یاتی که بر پیامبر بزرگوار ما نازلآ
امری به روش علمی  است که در هر پژوهیساختن جامعة دانش

گذاری نموده کند، روش علمی که آن را مسلمانان پایاعتماد می
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اند و اساس آن را قبالً هو علمای حدیث آن را تعمیم بخشید
علمی و  کریم گذاشته بود؛ همین روش در واقع جامعةقرآن

گذار متمدن اسالمی را به وجود آورد و راز پیشرفت و اساس
 عقالنیت اسالمی بر مبنای روش علمی و ایمانی بود.

 از بهرهکنند ممکن است مؤسسات بیمی کسانی که گمان
، اینها جامعه نقشی داشته باشند تغییر حقایق علمی نیز بتوانند در

شکلی و  یچنانی، تغییراند، زیرا تغییری ایندر واقع دچار توهم
د تهی خواهد بود که هیچ ارزشی در زندگی نخواهظاهری و میان

ترقی جامعه به جای و هیچ اثری از آن در راستای رشد و  داشت
 منزلةی از این قبیل به هاییا به سخن دیگر تالش نخواهد ماند؛

 کوبیدن آهن سرد خواهد بود.یا افشاندن بزر در دریا و 
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(11) 

 به مربیانخطاب 

 کتور محمد بدیعد
 

سلطانه، وصالة وسالم ا على  الحمد هلل حمد ا یلیق بجالل وجهه وعظیم
 :وبعد وسلمعلیهاهللصلی سید خلق اهلل سیدنا وإمامنا وقدوتنا، محمد

 برادران عزیز!
شید که هر یک از شما در سنگری از سنگرهای به یاد داشته با

ر اهلل متعال بدعوت مبارک ما قرار داشته و مسؤولیتی بزرگ در برا
تان به عنوان امانتی بزرگ بر عهدة را به عهده دارید؛ تربیت برادران

شما است که باید آن را به خوبی رعایت نموده و بر اساس روش 
ول و مبادی دعوت مبارک ما استوار و پابرجای اسالم و بر وفق اص

از آن پاسداری کنید؛ این امانت در واقع همان امانتی است که 
 ها از برداشتن آن اعالن عجز و ناتوانی نمودند.کوه

}إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَ ْیَن أَْن یَْحِمْلنَ َها 
{ ]األحزاب:َوَأْشَفْقَن ِمن ْهَ   [10ا َوَحَملََها اِْلِْنَساُن إِنَّهُ َكاَن ظَلُوم ا َجُهوال 

از ، ولی همه ها عرضه داشتیمها و زمین و کوهما امانت را بر آسمان)

که انسان زیر بار پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این

 .(است ستمگر و نادان انسان واقعاً ،آن رفت
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ما نهاده شده، حق آن را به مسؤولیتی که به عهدة ش با درک
پسندد و به آن راضی ی ادا کنید که پروردگار شما آن را میاگونه
 کمک خداوند اعتماد داشته باشید. رضا و شود و به ثواب،می

ظاهر و باطن رابطة خود را با خدا خوب کنید، و  در
دی اهلل متعال خویشتن و برادران خود را در مسیر رضا و خوشنو

قرار دهید، و همیشه در مجالس و مکانی حضور یابید که خداوند 
سعی کنید همیشه مستوای ایمانی و عبادی  شود؛از آن راضی می

ها، الیتفع خود و برادران خود را باالبرده و در حد امکان همة
تمام حرکات و سکنات خود را به  ها و حتیاوقات و برنامه

ل تبدیل نمایید. تمایل شدیدی به ترسیخ عبادت اهلل متعا
ها داشته های عبادی و استحکام حقیقت عبادات در نفسارزش

جماعت و امت اسالمی از  باشید و تالش کنید تا افراد،
از جمله بر  ی بهرة وافر را نصیب خود گردانند؛دستاوردهای عباد

ن تالوت قرآ روزه، داری،زندهشب پایبندی به نماز جماعت،
 رحم و همة صلة نیکی با پدر و مادر، صدقه، ذکر خدا، کریم،

ید که جز ها توجه جدی داشته باشید. یقین داشته باشانواع خوبی
اهلل متعال به  شود،تان با پروردگار مطلع نمیخدا کسی از رابطة

حد فضل و کرم خود کارها را بر شما آسان نموده، لشکریان بی
 مت شما قرار خواهد داد.و حصر خود را در خد

ی تربیت کنید که مساجد را دوست ابرادران خود را به گونه
زیرا مسجد پایگاه و  بدارند و از بود و باش در آن لذت ببرند،

بنابراین شایسته  ست؛هاگاه مؤمن و سرچشمة تمام خوبیپناه
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ده و در این کار به سنت است تا شما عبادتگذاران در مساجد بو
و  عنهماهللرضی سیرت اصحاب ،وسلمعلیهاهلل صلیرسول اهلل

های باید قلب سیرت امت اسالمی اقتدا کنید؛یکروش بزرگان ن
 شما همانند قلوب آنان وابسته به مساجد باشد.

زیادی حرص  «اسره»معانی خانوادگی و اجتماعی  بر تطبیق
ماعی را تان تمام مفاهیم خانوادگی و اجتهایتا اسره داشته باشید،

 رفت و آمد داشته باشید؛ دربر داشته باشد؛ با هم زندگی کنید؛
هم عی کنید؛ با طبخوش وگو نمایید؛صحبت و گفت

تان را به هایقلب دروازة ی داشته باشید؛ارهای موسموگزگشت
همانند کتابی باز و  «اسره»تا باآلخره تمام  روی یکدیگر بگشایید،

 کنید ارکان اسره )تعارف،گیرد؛ سعی تان قرار بگشاده پیشروی
 تکافل( را به صورت کامل متحقق سازید. تفاهم و

ها و منهج دعوت ارتباط دهید نه با برنامه افراد را به اصول،
ها شخصیت زیرا وابسته نمودن افراد با عوت،های دشخصیت

ی تان را به سوی نابوداز خطری است که هم شما و هم دعوتآغ
 د.دهق میو هالکت سو

در  ،ما «هایاسره»یم نتایج دعوتی و اجتماعی خواهما می
تمام مؤسسات مرتبط به دعوت ظاهر شده و دعوتگران ما 

عار را باید این ش ه دیگران به آنان اقتدا نمایند.باشند ک یالگوهای
کسی در سیر به سوی اهلل »همیشه مشعل راه خود گردانید که 

 .«گیرداز ما سبقت نمی تعالی
های مثبتی که در منهج ما آمده خواهیم ارزشچنان میهم

ها استحکام سکه امید را در نف یهایخصوص ارزشبه -است 
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گردد؛ های شما استوار آن در نفس در باالترین حد -بخشدمی
ی در نفوس افراد ما ترسیخ شود که اها باید به گونهاین ارزش

رهبری دیگران را  شوند قدرت تغییر ووقتی داخل جامعه می
طوری  ،مردم را به سوی خیر رهنمایی کنند داشته باشند و بتوانند

جالله قربانی همه چیز در راه اهلل جل مادةآ در وقت ضرورت که
جامعه به حدی استحکام  افراد در نفوس باید هااین ارزشباشند؛ 

چه خیر و صالح و اصالح مثبت به سوی آن یابد که به گونة
 د. نحرکت درآیاست به 

ن خود روحیة انتساب به دین خدا و دعوتش را در برادرا
به دین خدا و این که اهلل تعالی  بودندار کنید تا به وابستهریشه

ایشان را برای دعوتش برگزیده است افتخار کنند و در نتیجه تمام 
در هنگام سیر در این راه پیش را که  یهایها و مشقتتالش
همچنان سعی  گیرد با سینة فراخ تحمل نمایند؛شان قرار میروی

های مثبت و عواملی را که باعث بلندرفتن همت افراد کنید ارزش
 شود در آنان رشد دهید.می

 دوستان عزیز!
بهترین  تار و کردار خود الگوی نیک باشید؛سعی کنید در گف

 است: وسلمعلیهاهللصلی الگو در این راستا جناب محمد مصطفی
ْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن یَ ْرُجو اللََّه َواْلیَ ْوَم }لَقَ 

 [08اَْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكثِیر ا{ ]األحزاب:
دا پیغمبر خ [پندار و گفتار و کردار ةشیو]ی در یسرمشق و الگوی زیبا)

 امید به خدا داشته [شند:دارای سه ویژگی با]برای شما است. برای کسانی که 
 .(و خدای را بسیار یاد کنند جویای قیامت باشند باشند،
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منشانه و کردار پاک رسول معظم صفات بزرگ به اخالق،
اقتدا کنید؛ عالقة وافر به الگوشدن داشته  وسلمعلیهاهللصلی اسالم
در تمام و سعی کنید از خود الگوی شایسته تقدیم نموده  باشید؛
قدم باشید؛ کنید خود پیشکه دیگران را به آن امر می یکارهای

برحذر باشید از این که دیگران را به کاری امر کنید که خود آن 
و یا آنان را از کاری منع کنید که خود آن را  دهید،را انجام نمی

دایماً پیش چشم شما  جاللهجل اهلل دهید. این فرمودةانجام می
 قرار داشته باشد:

َكبُ َر َمْقت ا ِعْنَد اللَِّه َأْن   .ُقولُوَن َما اَل تَ ْفَعُلونَ أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِلَم ت َ }یَا 
 [3، 0تَ ُقولُوا َما اَل تَ ْفَعُلوَن{ ]الصف:

ید که خودتان برابر آن یگومی [به دیگران]ای مؤمنان! چرا سخنی )

ل نکنید، موجب ید و خودتان برابر آن عمیاگر سخنی را بگو کنید؟عمل نمی

 .(گرددخشم عظیم خدا می

 داشتنی!برادران دوست 
شما را  ،عهدة شما قرار دارد و امام شهید حقوقی را که بر

 خواند به خوبی ادا کنید: به ادای آن فرا می
پدر، از  رهبر و قاید در دعوت ما از نگاه رابطة قلبی منزلت»

 روحی منزلت جایگاه استاد، از حیث تربیتناحیة امانت علمی 
 د و رهبر را داردیقا جایگاهشیخ و از ناحیة سیاست عامة دعوت 

 .«کندزمان احتوا میو دعوت ما تمام این معانی را هم
کسی  ت:ال مهمی به این عبارت مطرح اسؤدر این رابطه س

تواند حق خود را مطالبه چگونه می ،کندکه وجایب خود را ادا ن
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ش شما نهاده شده به گونة شایسته ادا نماید؟! امانتی را که به دو
 کنید و بهترین اداکنند حقوق دیگران باشید.

بدانید که بهترین ویژگی شما به عنوان مربی سالمت نفس  
با برادران خود کمک کنید تا  از سرکشی و حب ذات است؛

رعایت و  حبت،حقوقی را که به گردن آنان دارید از قبیل م
بل از آن خود سعی کنید تا این حقوق را ق بازپرسی ادا کنند؛ اما

 در قبال شان به بهترین وجه ادا نمایید.

بزرگ دیگر شما این است که مستواها و مراحل  وجیبة
شروط  تربیتی متربیان خود را به صورت درست رعایت نمایید؛

هر مرحله را بر اساس معیارها و ضوابطی که از طرف برادران 
به دقت و امانت مراعات نموده و از مربی شما نهاده شده است 

هر نوع افراط و تفریط به دور باشید؛ نه به برادران خود ظلم 
نه به دعوت خود. یعنی از پیش خود شروط و ضوابط  کنید،

سختی وضع نکنید که کسی از آن عبور کرده نتواند؛ و از 
پوشی نکنید تا کسانی که های تعیین شده در دعوت چشمشرط

باید به خاطر داشته باشید  ند به مراتب باال ارتقا یابند.یستمستحق ن
 آن همه و همه که تمام امور مربوط به این دعوت از آغاز تا انجام

 امانت است و مسؤولیت آن در برابر خدا به دوش شما است.

 عزیزان من!
عملی و محسوس  تان صادقانه،باید دوستی شما با برادران

رزندان خود محبت زبانی نسبت به ف باشد؛ هیچ پدری به ابراز
 زیر عنوان محبت، یهایشان کنفرانسکند و برایاکتفا نمی
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دهد بلکه به آنان احساسی می د،نمایقت دایر نمیمهربانی و شف
به خود بدانند و درک کنند که خود میزان محبت وی را نسبت 

. دکنفشانی جان شان تا کدام حد آماده است به خاطر آنانکه پدر
بنابراین باید برادران شما از شما چنین محبتی را به صورت عملی 
احساس کنند، و در چنین حالتی است که شما نتیجه و اثر آن را 

 تحرک و شور و شوق آنان مشاهده خواهید کرد.  در رفتار،
دارشدن در قسمت پیشنهاد برادران خود به عهده

و آنان را به بهترین از بهترین روش استفاده کنید  ،هامسؤولیت
به بهانة دلسوزی بیش از حد  شیوه به وظایف مختلف بگمارید،

به دعوت، مانع پیشرفت برادران خود نشوید؛ در این زمینه تربیت 
 زید وسلم مبنی بر انتخاب اسامه پسرعلیهاهللصلی رسول اهلل

به حیث قاید و سرلشکر در سنین نوجوانی بهترین  عنهاهللرضی
 وسلمعلیهاهللصلی امام شهید این سنت پیامبر نمونه است؛ مثال و

کرد و برادران خود را به مراکز قیادت و را به خوبی پیروی می
گماشت و آنان نیز به فضل خدا و مطابق به گمان مسؤولیت می

های صالح درخشیدند؛ پیشنهاد افراد و قیادتنیک وی خوب می
ای دعوتی در حقیقت میزان هو مصلح از جانب شما به مسؤولیت
 دهد.تان نشان میتوجه و عالقمندی شما را به دعوت

تا در آینده  افراد واجد شرایطفراهم ساختن زمینه برای 
ترین معیار موفقیت واقعی مربی به بزرگ رهبران جماعت شوند،

های رود؛ اجازه ندهید عیوب افراد مانع رشد تواناییشمار می
شان از هایرا به خاطر تصحیح کاستیآنان آنان گردد، و 
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جلورفتن باز ندارید، بلکه در جریان حرکت و فعالیت به اصالح 
بدانید که یگانه مشوق ما در این راستا ضمانتی  ها بپردازید؛عیب

است که اهلل متعال برای کسی داده که برادران خود را به طرف 
 اهلل برد؛ و بنا به فرمودة رسولرهبری و قیادت جلو می

 برای چنین کسی پاداشی همانند پاداش وسلمعلیهاهللصلی
که از پاداش آنان چیزی کاسته کنندگان خواهد بود بدون اینعمل

خواهم به شما مثال برادری را یادآوری کنم که استاد عمر میشود. 
های رهبری پیشنهاد نمود و تلمسانی وی را به یکی از پست

 منافع زیادی را متوجه دعوت ساخت. خداوند متعال به وسیلة وی
باشد این خوف و هراس ما می چیزی که از همه بیشتر مایة

است که یکی از شما مانع پیشرفت برادران خود گردد، و چنین 
اداری و تنظیمی  کسی متأسفانه دعوت را از خیرهای زیاد دعوتی،

  !.چیزی که هیچ کدام ما تاب تحمل آن را نداریم کند،محروم می

 برادران عزیز!
نظام اداره در میان خود  عالقة شدیدی به تطبیق دوستانة

داشته باشید؛ توقع ما این است که روحیة دوستی، مهربانی، الفت 
 های شما رواج یافته و نهادینه گردد.و تکافل در میان اسره

 [867ل عمران:}َوَلْو ُكْنَت َفظًّا غَِلیَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك{ ]آ
 .(شدندل بودی از پیرامون تو پراکنده میدخوی و سنگو اگر درشت)

اصل آزادی رأی و نظر را در میان برادران خود مستحکم 
و نقد و  نموده کسی را به خاطر ابراز نظرش سرزنش نکنید؛

نصیحت را با سینة باز بپذیرید و این وصیت استاد مرحوم 
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به بهترین وجه » فرمود:ید که میرا به یاد آور مصطفی مشهور
ممکن نصیحت کنید و از نصیحت دیگران به هر نحوی که باشد 

از قیادت در نزد برادران خود به خوبی نمایندگی  .«استقبال نمایید
 های سورة عصر را همیشه به یاد داشته باشید.توصیه ،نموده

الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإالَّ  .اِْلِْنَساَن لَِفي ُخْسرٍ  ِإنَّ  .}َواْلَعْصرِ 
 [3 -8َوتَ َواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّْبِر{ ]العصر:

و برای زندگی انسان، و فرصت تالش ا ةکه سرمای]سوگند به زمان )

مگر کسانی که ایمان  .ها همه زیانمندند! انسان[نیل به سعادت دو جهان است

سفارش کنند و همدیگر را به تمسّک به حق می ستهو کارهای شای آورندمی

 .نمایند(ی توصیه مییکنند و یکدیگر را به شکیبامی

ترین ویژگی قاید تربیتی حل به یاد داشته باشید که مهم
افراد و  مشکالت، فایق آمدن بر امور دشوار و رسیدگی به همة

ه پیدا زیاد ب بناءً عالقة جانبة تمام معضالت است،بررسی همه
و  مشکالت داشته باشید بردنحل برای از میانکردن بهترین راه

 کنندةبزرگمعضالت و  تان ایجادکنندةاحتیاط کنید که خود
چون در آن صورت برادران خود را متنفر  نباشید، مشکالت

نموده، از امر قیادت سرکشی کرده و باعث خشم و غضب 
احساسات  ه،فرق شدها متاید؛ وقتی قلبپروردگار خود شده

 ، چگونه رحمت،ها گوناگون شددچار قساوت گردید و روش
 نصرت و تأیید خداوند بر ما نازل خواهد گردید؟!

}َوَأِطیُعوا اللََّه َوَرُسولَُه َواَل تَ نَازَُعوا فَ تَ ْفَ:ُلوا َوَتْذَهَب رِیُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ 
 [35اللََّه َمَع الصَّابِرِیَن{ ]األنفال:
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 [در میان خود اختالف و]ید و یماو از خدا و پیغمبرش اطاعت ن)

شوید و شکوه درمانده و ناتوان می [که اگر کشمکش کنید]کشمکش مکنید، 

ی ی. شکیبا[شودو ترس و هراسی از شما نمی]رود و هیبت شما از میان می

 .(کنید که خدا با شکیبایان است

 عزیزان! 
 :من این است که آخرین توصیة

توجهی به مطالعة تاریخ رهبران و مرشدان دعوت خود بی
و  ها و پندهای زیادی نهفته استدرسنکنید، زیرا در این تاریخ 

در مسیر دعوت الی اهلل  حقیقی شما در واقع همین تاریخ توشة
علمی تمام شبهاتی است که  دّهمین تاریخ در واقع رَ باشد؛می

بنابراین سعی کنید  گردد؛پیرامون دعوت شما منتشر می
را با دقت و آگاهی و به صورت  «های امام شهیدرساله»

جانبه مطالعه کنید تا اساسات حقیقی دعوت خویش را به همه
 صورت درست فهمیده و آن را به دیگران نیز بفهمانید.

مسلمان  گانةکار و مجاهدت سعی کنید اوصاف دهبا پشت
است در زندگی خود و دعوتگر را که امام شهید ذکر نموده 

آن صفات  کسانی که تحت تربیت شما قرار دارند تطبیق نمایید؛
اخالق استوار،  عبادت صحیح، سالم، عقیدة اند از:گانه عبارتده

نافع به  نفس مجاهد و تالشگر، جسم قوی و نیرومند، فکر دقیق،
منظم  توانا بر کسب و کار، عالقمند به استفاده از وقت، دیگران،

  در کارها.
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و معذرتی در به عنوان تذکر به شما  که این بود نکاتی
از پروردگار سبحان مسألت  پیشگاه خداوند متعال تقدیم نمودم.

های شما را در مسیر حق نمایم تا شما را کمک نموده گاممی
و در  ما در گفتار و کردار د و به همةثابت و استوار نگهدار

ص عطا نموده و شأن دین و دعوت خود را آشکارا و پنهان اخال
 کارها است. باال برد، البته که خداوند کارساز و توانا بر همة

 

وصلِّ اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واهلل أكبر وهلل 
 .الحمد
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