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  :مولف مقدمه
 است، آویزان سرش بر که فنایی به تهدید سبب به نه البته. دارد قرار سقوط پرتگاه لبه بر امروز بشریت

 یی»ارزشها« عالم در بشریت افالس سبب به بلکه .نیست بیماري خود و است بیماري از نمادي این چون
 این. کندب صحیحی ترقی و باشد داشته سالمی نمو و رشد نهاآ سایه در تواند می انسانی حیات که است

 که است شده یی»ارزشها« فاقد غرب و شود می دیده وضوح به غرب جهان در اکنون هم واقعیت
  .است منوال همین به نیز شرق بلوك در احوال و اوضاع. بدارد ارزانی بشریت به ایستمیب
  !ستج بشریت براي را نوینی رهبري باید ناگزیر و
یگردوران رهبري بشریت به دست غربیها رو به زوال است. البته نه بدان جهت که تمدن غربی از لحاظ د

مادي ورشکسته شده باشد یا از لحاظ اقتصادي و نظامی، ضعیف و ناتوان... ولیکن به خاطر اینکه نظام 
ي او ندارد که پشتوانه» شهاارز«به پایان رسانیده است چون دیگر هیچ اندوخته اي از غربی نقش خود را 

  در این رهبري باشد.
 یقطر از بشریت که را مادي تمدن این دادن رشد و ءابقا توانایی که بشود عمل وارد باید رهبري یک
 و نوین ارزشهایی بشریت براي آن بر افزون و باشد داشته است، رسیده بدان مادي ابداع در اروپایی نبوغ

 حال عین در و مثبت و اصیل اي برنامه نیز و – است شناخته تاکنون که آنچه با مقایسه در – کامل
  .دارد را برنامه این و ارزشها این که است اسالم تنها این و. بیاورد ارمغان به را واقعی

 و» اسالم«ترین و آشفته ترین و پراضطراب ترین ساعتها، وقت آن رسیده که اکنون در این بحرانی
  ي نقش خود بپردازند ... به ایفا» اسالمیامت«

 ً يَفة ِ ِض َخل ٌ ِيف اَألرْ ينِّ َجاِعل َِكةِ ِإ الَئ ْلمَ ِ بَُّك ل اَل رَ ْذ َق ِإ   )٣٠(بقره آيه  وَ
  .هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در روي زمین جانشین و حاکمی قرار خواهم داد

آنها براي رهبري مردم اراده کرده آنچه را خدا از برگزیدن» امت اسالمی«همچنین وقت آن رسیده است 
  است، به تحقق برساند:

نَكرِ  َن َعِن اْلمُ وْ هَ نـْ تـَ وِف وَ رُ عْ وَن بِاْلمَ رُ لنَّاِس تَْأمُ ِ رَ أُمَّةٍ ُأْخرَِجْت ل نتُمْ َخيـْ ُ نُونَ وَ  ك ْؤمِ هِ  تُـ   )١١٠(آل عمران آيه بِالّل
و به خدا ایمان دارید، دارید بازمى ناپسند کار از و دهیدمى فرمان پسندیده کار بهمادامی که  (مسلمانان)شما

   .ایدشده پدیدار مردم (راهبري)براى که هستید امتى بهترین



سیدقطب شهید اثر | 3  

 یداپ تجسم ،»امت« یک در یعنی جامعه یک در اینکه مگر نماید ایفا را خود نقش تواند نمی اسالم اما
 دگیزن یک در را آن اقعیو مصداق که محض اي عقیده به – روزگار این در ویژه به – بشریت چون. کند

  . دهد نمی فرا گوش نبیند، مشهود
 مسلمان، امت چون ...است شده ساقط »وجود« از که است بسیاري قرنهاي هم مسلمانان امت

 امنظ اعصار از یکی در اجدادشان که »قومی« یا و باشد زیسته آن در اسالم که نیست »سرزمینی«
 و اعاوض و بینشها و حیات که است انسانها از جماعتی میاسال امت از مقصود. باشند زیسته اسالمی
  ...برجوشد اسالم برنامه از تماما آنها موازین و ارزشها و نظامها

  بار بشریت رهبري در را خود انتظار مورد نقش بتواند اسالم تا آورد وجود به دوباره را امت این باید پس
 و اسالم با هبیگان نظامهاي و اوضاع و بینشها و نسلها رسوبات زیر در که را امت این باید. نماید ایفا دیگر

هرچند که گمان می کنند هنوز هم این امت در قلمروي  .»آفرید نو از« است، هشد دفن اسالمی برنامه
  پاي برجاست!!» جهان اسالم«موسوم به 

 ،»ريرهب« نمودن تصاحب تا »بازآفرینی« این جهت در تالش این میان که دانم می نیک من البته
 »شهود« و »وجود« صحنه از مسلمانان امت که است درازي روزگار چون. دارد وجود زیادي بسیار مسافت
  ...است شده ناپدید

 گامی ستیننخ اسالمی، بازآفرینی این جهت در تالش لذا و هستیم »بازآفرینی« این به ناگزیر حال هر به
  . نیست ممکن آن از تخطی که است
 رهبري گرفتن دست به براي را امت این صالحیت فاکتورهاي باید باشیم، کرده عمل آگاهانه آنکه براي
  .نگیریم تباهاش بازآفرینی، این براي هایمان تالش اولین در را آن عناصر تا نماییم درك -دقیق طورب-بشر 
 را اي العاده خارق تفوق چنان مادي ابداع دررود و از او هم انتظار نمی تواند نمی حاضر حال در امت این
د. خود را از این زاویه بر کرسی بنشان و رهبري جهانی درآورد کرنش به را گردنها که بده نشان بشریت به

 بدان این البته .باشد بهرهبی آن از غرب تمدن که امتیازي وجه. جست را دیگري امتیاز وجه باید بنابراین
 که در این زمینه تمامی است ما دینی واجب وظیفه یک این .فروگذاریم را مادي ابداع که نیست معنی

که بخواهیم از راه آن، رهبري بشریت را در » وجه امتیازي«به عنوان تالش خود را بکار ببندیم اما نه 
  موقعیت فعلی بدست بگیریم،بلکه باید آن را به عنوان یک ضرورت ذاتی براي موجودیت خود تلقی نماییم.
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 هم امتیاز وجهدیگري غیر از ابداع مادي نیاز است و این  امتیاز وجهبه  بشریت کردن رهبري برايلذا 
 دهند یم اجازه بشریت به اسالم برنامه و عقیده چون. نیست دیگري چیز اسالم »برنامه« و »دهعقی« جز
ولیکن به شرط اینکه تحت کنترل بینش دیگري جز آن  نماید حفظ را مادي نبوغ دستاوردهاي همین که

یز انسان نتا به موازات برآورده شدن نیازهاي مادي از طریق ابداع مادي، نیاز فطرت  بینش مادي باشد
  برآورده شود.

 به »جاهلیت« در است، مردم زندگی نظامهاي و ها پایه خاستگاه که اصلی لحاظ از جهان تمام امروزه
	!ندکاهیجاهلیتی که این امکانات سرسام آور رفاهی و ابداعات مادي، هیچ چیزي را از آن نم. برد می سر 	
 عنیی الوهیت ویژگی مهمترین به تجاوز و زمین در خداوند فرمانروایی به تجاوز اساس بر جاهلیت این

 عبودم را آنها از اي عده و کند می واگذار بشر به را حاکمیت امروز، جاهلیت. است گرفته شکل حاکمیت
 ودوج اسالم از قبل جاهلیت دوران در که اي ساده و ابتدایی شکل به نه هم آن. سازد می دیگر اي عده

 با و اعاوض و نظامها و قوانین و شریعتها و ارزشها و بینشها نمودن عوض حق ادعاي شکل به بلکه داشت
  .تاس نفرموده تجویز را آن خداوند هرگز که راههایی از و زندگی براي خداوند مقرر برنامه نهادن کنار به

 با سیطره سرمایه واستعمار در نظامهاي سرمایه داري بر افراد و ملتها میرود، صرفای که های ظلم يهمه
  آثار همین تجاوز به حاکمیت خدا و انکار کرامتی است که خداوند براي انسان مقرر فرموده است!

 تصاصاخ با انسانها همه که است اسالم برنامه در تنهااز این نظر، برنامه اسالم منحصر به فرد است که 
 ریکدیگ کردن عبادت از خداوند، برابر در وعخض و خداوند از پذیري فرمان با و خداوند به عبودیت دادن
تواند یشناسد و نمآن را نمیچیزي که بشریت  .داریم کاملی بسیار و تازه شک چیزبدون  ما .شوند می آزاد

  »!تولید نماید«آن را 
و  ...دکن زندگی آن اساس بر امت یک باید و درآید تجسم به عملی واقع یک در یدبا جدید امر همین اما

 »بازآفرینی« همین. پذیرد صورت »بازآفرینی« فرایند یک اسالمی رزمینهايس در که کند می اقتضا این
  . بینجامد بشر رهبري نمودن تصاحب به که

 عزم که شودب پیدا پیشتازي جماعت باید شود؟ می آغاز چگونه اسالمی بازآفرینی فرایندپس 
حاکم  جاهلیت از نوعی به سو، از یک خود حرکت طی در و. بیفتد حرکت به راه این در و نماید کار این بر

  کناره بگیرد و از دیگر سو، به نوعی با آن تماس داشته باشد.
  .نیازمندند »راه هاي نشانه« به  پیشتاز  جماعت اینمسلما 
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 آن یاساس رهنمودهاي و کریم قرآن یعنی عقیده این نخست مصدر همان از باید حتما نیز ها نشانه این
  .آورد بوجود اسالم صدر برگزیده جماعت دلهاي در نقرآ که آیند فراهم بینشی از و

  . رود می ظهورش انتظار که ام نوشته پیشتازي جماعت آن براي را »راه هاي نشانه« کتاب من
  قرآنی نظیر بی نسل یک  -1

 ممتاز بشریت تمام در بلکه و اسالم تاریخ در که) صحابه نسل( بارآورد را انسانها از نسلی اسالم، دعوت
 با ولی اند دهش پیدا تاریخ در دست این از افرادي البته. است نشده دیده آنها نظیر گاه هیچ دیگر و هستند

 نسل این که این دلیل. است نیفتاده اتفاق هرگز اسالم صدر در جز واحد مکان یک در و فراوان تعداد آن
 آن اساس رب صحابه که روشی و راه و برنامه در باید ما بلکه. نبود »ص« پیامبر وجود بود، نسل بهترین

. ودب قرآن فقط و فقط شدند، می سیراب آن از نسل آن که اي سرچشمه اولین. نماییم دقت بارآمدند،
  . بود سرچشمه همین آثار از اثري تنها هم »ص... «ا رسول سنت و احادیث درواقع

 یک از تنها که بود آن خاطر به یافتند، دست فردي به منحصر موقعیت چنان به تاریخ در نسل آن اگر
 سرچشمه این با را دیگري هاي سرچشمه بعد، نسلهاي متاسفانه اما کردند می استفاده سرچشمه
 و صارين الهیات و یهود اسرائیلیات ایرانیان، اعتقادات و اساطیر یونان، منطق و فلسفه آنها. درآمیختند

 این و. کردند مخلوط اصول و فقه و مکال علم و قرآن تفسیر با را دیگر فرهنگهاي و تمدنها رسوبات
  .است بعدي نسلهاي و نسل آن میان فاحش اختالف ایجاد عامل ترین اساسی

 ای اندوزي دانش قصد به را قرآن هیچگاه نسل آن. بود متفاوت قرآن از اول نسل درك نحوه همچنین
 شیوه و جامعه خویشتن، با بطهرا در را خدا اوامر که بود این هدف بلکه. خواندند نمی تلذذ و تفنن براي

  . کنند عمل بدان و دریابند زندگی
 آن از پیش جاهلیت و اسالم میان و بود بریده جاهلیت از تماما را خود اول نسل که بود این سوم عامل

 از روحشتناکت بلکه و اسالم از قبل جاهلیت همانند جاهلیتی در امروز ما. کرد می کامل جدایی احساس
 ما که آنچه از اي عمده سهم حتی. است جاهلیت همه است ما پیرامون در هرچه. ایم دهش گرفتار آن

 نهمی ساخته همه نامیم، می اسالمی فلسفه و اسالمی فکر طرز و اسالمی منابع و اسالمی فرهنگ
  ! است جاهلیت

 ردانم که برگردیم اي سرچشمه همان به باید ابتدا ما. برهانیم را خود جاهلی موثر عوامل تمام از باید ما
 را وختنآم که برگردیم احساس این با باید بازگشت هنگام. گیرند می آن از را خود مشی خط اسالم صدر
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 و اه ایده و جاهلی جامعه فشار اثرات از را خود دلهاي هرچیز از قبل باید ما. بخواهیم بستن کار به براي
  . کنیم متحول نیز را جامعه بتوانیم تا سازیم رها آن، رهبري و تقالید

 رداریمب راه این در باید که هایی گام اولین. است جامعه موجود وضعیت ساختن دگرگون ما وظیفه اولین
 ارزشهاي از و باشیم داشته برتري احساس آن، ارزشهاي و جاهلی جامعه قبال در همیشه که است آن

 آن با هم قدم یک یک حتی اگر و جداست هم از کامال جاهلیت راه و ما راه اصوال. نکنیم عدول خود
  !کنیم می گم کلی به را راه و دهیم می دست از را برنامه تمام شویم، همراه

  قرآنی برنامه طبیعت – 2

 کیم قرآن. گوناگون هاي شیوه با منتها گفت، می سخن موضوع یک از سال سیزده تمام در مکی قرآن
 آن یاديبن قاعده چارچوب در را عقیده قضیه ییعن قضیه ترین اساسی و بزرگترین اولین، خواست می

 است، انانس و وجود قضیه قضیه، این که آنجا از. کند معالجه دو آن پیوندهاي و عبودیت و الوهیت یعنی
  .پذیرد نمی دگرگونی

 چه وا که گفت می او به و کرد می تفسیر او براي را پیرامونش جهان و انسان آفرینش راز مکی قرآن
 این آفریدگار با اي رابطه چگونه که گفت می او به همچنین رود؟ می کجا به و آمده کجا از است؟ کسی
 چه هب باید همدیگر با بندگان رابطه که ساخت می روشن برایش و باشد داشته هستی جهان با و جهان
  باشد؟ سان

 هب الوهیت که دانستند می و کردند می درك خوبی به خود زبان در را...» االا الاله« و »اله« معنی عربها
 نگرفت بازپس معناي به خداوند به آن دادن اختصاص و الوهیت توحید و است برتر حاکمیت معناي

 رانس و کاهنان از مردم جان و دل و قضاوتها و ها سرمایه و زندگی واقعیات و شعائر و ضمائر بر سلطنت
  . خداست به آن کامل تفویض و حکام و فرمانروایان و قبایل

 وقتی تنها نیز این و شود داده بازپس خدا به باید و خداست مال زمین! هستند طاغوت همه غوتهاطا
 ربع یک که معنایی آن به... االا الاله. گردد برافراشته آن فراز بر... االا الاله رایت که بود خواهد ممکن

 مقبول خدا شریعت جز یشریعت هیچ و خدا حاکمیت جز حاکمیتی هیچ: یعنی فهمد می خود زبان به آگاه
  . نمایند سلطنت یکدیگر بر انسانها نباید و نیست
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 تمامی هک بگیرد سرچشمه جامعی بینی جهان از باید جامعه یک در اجتماعی عدالت که دانست می خداوند
 سرمایه توزیع در را خداوندي عدالت کامل، اطاعت و رغبت با هم مردم و نماید واگذار خداوند به را امور
  .بپذیرند اجتماعی مسئولیتهاي در و ها

 باشد قیدهع زیربنایش که کند می پیدا استقرار هنگامی تنها اخالق که میدانست همچنین متعال خداوند
 این اهگ تکیه که بیاورد بوجود را اي سلطه عقیده و. کند تعیین عقیده را اخالقی ارزشهاي و معیارها و

 افراد بر و است سلطه این کنترل تحت که بگیرد قرار کیفري و شپادا پشتوانه و باشد ارزشها و موازین
  .نماید می اعمال را آن مخالف، و پایبند
 در ار دین این که آنان زیرا دهد گسترش جامعه در را اخالقی فضائل و اجتماعی عدالت توانست اسالم
 عبادت و اخالق و عقیده صورت به را دین این قبال بودند، کرده پیاده احکام و شرایع و نظام و دولت قالب

 گامهاي اسالم به دعوت اگر. بودند رسانده تحقق به خود روزمره زندگی در و خود درون در سلوك و
 رد را دیگري پرچم یا و داشت برمی اخالقی یا اجتماعی یا قومی دعوت یک صورت به را خود نخست

 خالص رنامهب یک توانست نمی اسالم برنامه چگاههی افراشت، برمی... االا الاله یعنی خود پرچم یگانه کنار
  . باشد خداوندي

 »زندگی واقع« با و است »برنامه« اسالم! باشد داشته سروکار »فرضیات« با تا نیست »تئوري« اسالم
 حاکمیت و بپذیرد را خداوند حاکمیت تنها که گردد بنا مسلمان جامعه یک اول باید بنابراین. دارد سروکار

 گاههر. بداند مردود نباشد، قاعده این بر مبتنی که را نظامی هر شریعت و کند نفی را او جز کس همه
  . نامید »مسلمان جامعه« یک را آنها توان می بپذیرد آن اصیل مفهوم این با را اسالم جماعتی

 یعتشر ايپ به هم بشر شریعت گاه هیچ و است خداوند شریعت از برگرفته چون است برتر ذاتا الهی نظام
 ینا اساس. بگیرد قرار اسالم به مردم کردن دعوت مبناي تواند نمی امتیاز، این اما. رسد نمی خداوند
 ذاشتهگ کنار باشند هرچه شریعتها، دیگر و گردد پذیرفته باشد، هرچه خدا شریعت که است آن دعوت،

  .ندارد معنایی این جز و است این اسالم. شوند
 دلج صورت به یا و »غیربشري و الهوتی« فرم یک در و »تئوري« البق در را عقیده قضیه مکی قرآن

 یک عقیده این راه از قرآن. است نکرده مطرح نامند، می »توحید علم« را آن امروزه که نوعی از کالمی
 عالیتف و سالمت بازدارنده عوامل با ملموس اي گونه به واقع صحنه در و کرد شروع را واقعی و زنده نبرد

 قرآن. اشدب مناسب شکل یک خاص واقع این براي توانست نمی »تئوري« شکل بنابراین. افتاددر فطرت
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 مبارزه وارد اطراف جاهلیت با را آنان مسلمان، جماعت آن جان و دل در خود عقیده نهادن بنا موازات به
 دگیزن واقع در و اخالق در و ضمایر در جاهلیت مانده باقی رسوبات با را آنها حتی و کرد می گسترده اي

  .داشت وامی ستیزه به شان
 تخواس می و نهد بنا حرکت و جماعت با را عقیده و عقیده با را حرکت و جماعت که بود این خداوند اراده

 نیز عمل و حرکت اهل جماعت آن واقع و باشد عمل و حرکت اهل جماعت آن واقع متضمن عقیده،
  .بشود عقیده یافته تجسم شکل
 املک و شامل بینی جهان یک انسان، و حیات و هستی جهان و الوهیت با رابطه در میاسال بینی جهان

 هاندیش یک در شدن محدود کند می اقتضا آن طبیعت چنانکه و است مثبت و واقعی حال، عین در و
   .ندارد همخوانی آن غایت و طبیعت با چیزي چنین زیرا. پسندد نمی خود بر را محض عملی و ذهنی
 آن و اعتقادي بینش فراخور به آنگاه و بسازد نیز را امت یک عقیده، ساختن با همزمان خواهد می اسالم
 خاص کرف طرز بین در بنابراین و بیاورد بوجود نیز را خود خاص فکر طرز کند، می ایجاد که زندگانی واقع

 و ندارد دوجو گسیختگی هم از و جدایی هیچگونه آن خاص زندگی ساختار و خاص اعتقادي بینش و
  . اند پیوسته هم به کل یک همگی

  اسالمی جامعه هاي ویژگی و ساختار – 3
 که است اسالم به دعوت طوالنی زنجیره از حلقه آخرین مثابه به »ص« محمد حضرت اسالمی دعوت
 و خداوند خالصانه عبادت به مردم درآوردن دعوت این هدف تنها. اند بوده پیامبران آن، ساالران قافله

  . است بوده خلق ربوبیت ینف
 .دهد می نظم را جهان وجود که باشد اي سلطه همان دهد، می سازمان را مردم زندگی که اي سلطه باید

 ماعاجت در و هستند محکوم خداوند پرداخته و ساخته فطري قوانین از اي پاره در خود زندگی در انسانها
 در که رندناگزی بنابراین. باشند می قوانین این به محکوم نیز خود اختیاري حرکات از ناشی عواقب در و

 حیات فطري بعد و ارادي بعد بین در سان بدین تا. بازگردند اسالم جانب به نیز خود زندگی ارادي بعد
  .آورند بوجود هماهنگی هستی، جهان و خود وجود بعد این بین در و خود

 تجمع یک در بلکه. نیست محض تئوري یک آید می بوجود بشر بر بشر حاکمیت اساس بر که جاهلیت
 برابر در و جامعه این رهبري برابر در که یافته عینیت اي جامعه یک در و است کرده پیدا تجسم دینامیک

 نای الغاي براي تالش لذا. است داشته خضوع آن عادات و رسوم و فرهنگ و مفاهیم و ارزشها و بینشها
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 و نامیکدی تجمع یک در باید نوین تالش این ناگزیر. ودش پدیدار محض تئوري یک در نباید جاهلیت
 لیجاه جامعه آن از خود، پیوندهاي و روابط در و سازمانی و نظري قواعد لحاظ از که بشود نمودار ارگانیک

  .باشد تر قوي موجود
 بوبیتر و الوهیت نمودن منحصر معناي به که بوده...» االا الاله« تاریخ طول در اسالم تئوریک زیربناي

 آوردن جاي به و ضمیر در او عقیده دادن جاي طریق از خداوند به سلطنت و حاکمیت و قیمومیت و
... الاا الاله به دادن شهادت بنابراین. است زندگی واقع در او شریعت کارگیري به و شعائر در او عبادت

 دیتموجو آن به که نما مامت و کامل شکل این با مگر آید نمی حساب به موجود شرعا و ندارد وجود فعال
 ايمعن. آورد شمار به غیرمسلمان یا مسلمان را اش گوینده آن، اساس بر بتوان و بدهد حقیقی و جدي

 ئونش از یک هیچ در انسانها و شود داده ارجاع خداوند به جهات تمام از بشر زندگی که است آن اصل این
  .نکنند صادر حکم خود سوي از زندگی

 واندت نمی – باشند هم زیاد ولو – افراد از سري یک دلهاي در تئوریک قاعده این شدن پدیدار با تنها
 و دهنده همیاري و هماهنگ ارگانیک تجمع یک در افراد آن اینکه مگر. بخشد موجودیت را اسالم

 جودیتمو این توسعه و دفاع جهت در تجمع این اعضاي و یابند تجسم مستقل ذاتی وجود یک از برخوردار
  .باشند داشته ارگانیک عمل جاهلی جامعه رهبري از جداي و مستقل رهبري نظر یرز
 وجودب موجودیت، این از جداي تئوري یک قالب در نتوانسته گاه هیچ اسالم. آمد وجود به اینگونه اسالم 

  .برسد ثمر به تواند می هم صورت همین به تنها و بیاید
  ... و زبان و رنگ و سرزمین و نژاد نه است عقیده تجمع این پیوند عامل

  خدا راه در جهاد – 4
 پردازد، مین واقع با مقابله به نظریات و تئوري با تنها حرکت این. است نگر واقع نیز خود حرکت در اسالم

  . کند نمی مقابله واقع، این مراحل با نیز خاصیت بی و خشک وسایل با همچنانکه
 روي تهايطاغو تمام که است این اسالم برنامه. باشد اشتهد دفاعی جنگ فقط اسالم که نیست اینگونه

 نای رسانیدن تحقق به براي البته. درآورد خداوند خالصانه عبادت به را مردم و بردارد میان از را زمین
 بدین. دارد برمی میان از را موجود موانع تنها بلکه سازد، نمی مجبور خود عقیده پذیرفتن به را مردم هدف
  . دبپردازن جزیه که کند می مجبور را آنان یا و شکند می درهم را حاکم سیاسی هاي نظام که ترتیب
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 طور به آن اب یا و بپذیرند را آن بشریت تمام باید و بوده شمول جهان اصلی خداوند، برابر در شدن تسلیم
 شدعوت اهر سد مادي قدرت یا و سیاسی نظام قبیل از مانعی هیچگونه و کنند برخورد آمیز مسالمت

 کس یچه نباید ولی. کند رد یا بپذیرد را آن تمام اراده با مانع بدون بتواند هرکسی که طوري به. نگردد
 او یا و بکشد را او و بپردازد نبرد به او با گردد می ناچار اسالم صورت این در چون. بایستد آن مقابل در
  !بنماید شدن تسلیم به وادار را

 که اديم سیاسی قدرتهاي کردن نابود برنامه با) الدین فی الاکراه( عقیده لتحمی با قرآن نص مخالفت
   .درآمیخت هم با را آنها نباید و هستند هم از جدا مقوله دو کنند، می ایجاد مانع اسالم و مردم بین در

 انجام هب روشنگري و تبلیغ با تنها بشر، فرمانروایی بردن بین از و زمین در خداوند حکومت آمدن کار روي
 صرفا اند، کرده غصب زمین در را خداوند سلطنت و اند شده سوار خدا بندگان گرده بر آنها چون. رسد نمی

 »روشنگري و غتبلی« کنار در بود ناگزیر انبیا حرکت. شد نخواهند خود سلطنت واگذاري به حاضر تبلیغ با
 نیز »حرکت« کنند، می مقابله قایدع با »روشنگري و تبلیغ« چنانکه. بگیرد خود به نیز »حرکت« شکل

  .ودش می انجام هم با توام دو این و. گردد می رویارو -سیاسی سلطه آنها راس در – دیگر مادي موانع با
 ستا درصدد دین این. نیست عربها خاص و »زمین سراسر« آن جوالنگاه و است »انسان« اسالم موضوع

 غیرخدا، عبودیت بزرگترین. برهاند غیرخدا عبودیت از و اندبازگرد خود پروردگار سوي به را »جهانیان« که
 »عبادت« همان این که حالی در. کنند می وضع را آن خود اي عده که است احکامی برابر در بشر خضوع

 ملع به غیرخدا براي را آن کسی چنانچه و برسد انجام به خداوند براي تنها باید که است اي مقررشده
  .گردد می خارج دین از بیاورد،

 در اما .است عقیده به متکی اسالم در که راند می حکم انسان زندگی بر که است نظامی و برنامه دین
 آن عام برنامه گوناگونی جماعتهاي اسالم در است ممکن که طوري به. است فراگیرتر عقیده از دین کل،

 سالما عقیده آنها از اي پاره حال، ینع در و نمایند اطاعت است، شده استوار خداوند عبودیت پایه بر که را
  .باشند نپذیرفته را

 رکتح که باشیم ناچار اگر. زمین در او آزادکردن و انسان از کردن دفاع براي است حرکتی اسالم در جهاد
 »سانان از دفاع« به را آن و دهیم تغییر را »دفاع« کلمه مفهوم باید بنامیم، دفاعی حرکت یک را جهادي

. داندازن می تعویق به را او آزادگی و و کشند می بند در را  او آزادي که بدانیم عواملی آن ههم برابر در
 با و اشدب کرده اعالن زمین در را انسان کردن آزاد دعوتی، بکند تصور کسی که است سادگی نهایت این
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 همبارز -اقتصادي و سیاسی هاي نظام-موانعی چنین با روشنگري و زبان طریق از بخواهد حال، این
 الاکراه(داردن وجود دین پذیرفتن در اجباري« دیگر که است هنگام آن شد، برداشته موانع این وقتی. نماید

 سوي از چه و باشد امان در اسالمی وطن چه و است ضروري دعوت این براي جهاد لذا)»الدینفی
 کند،یم استقبال صلح از اسالم هاینک. نخواهدکرد تفاوتی هیچ بگیرد، قرار تهدید مورد همسایگانش

 امنیت در اسالمی عقیده به باورمند و خاص سرزمین یک تنها که نیست ارزشبی صلح این مقصودش
 اختصاص خداوند به اشهمه مردمان عبودیت آن پرتو در که است صلحی خواهان اسالم بلکه. ببرد سرب

  . شود داده

 غاصبان .کنند زندگی هم با زمین در توانند نمی باطل و حق هیچگاه. است پایدار و دائمی قانون یک جهاد
 .آنهاست نابودکردن پی در همواره نیز اسالم. اندنداشته سرسازگاري اسالم با هرگز زمین در خداوند سلطنت

  .شود نمی متوقف هیچگاه »نشود خدا آنِ از اش همه دین« که وقتی تا جهادي، بخش آزادي حرکت لذا

 در ماسال تبلیغ آزادي مکه در چون. است منطقی کامال مکه در شمشیر با جهاد از انمسلمان بازداشتن
 خود دعوت ابالغ از را پیامبر که نداشت وجود شده سازماندهی و سیاسی سلطه یک آنجا در. بود حمایت
  .شود او به مردم دادن گوش از مانع یا و بازدارد

 و شیطان با خود درون در را »اکبر جهاد« شود، نبرد دانمی راهی جهاد براي اینکه از قبل مسلمان انسان
 و قوم و خود) نامشروع( مصالح با و اش نفسانی تمایالت و ها آزمندي با و هایش هوس و شهوات با

  .است رسانیده ثمر به اسالم پیرایه و مظهر جز اي پیرایه و مظهر هر با و اش عشیره

 برنامه« شان نمایند، توجیه »اسالمی وطن« از کردن حمایت یزهانگ با را اسالمی جهاد خواهند می که آنها
 باراعت عنوان به اسالم در آنچه. آورند می حساب به کمتر »میهن« از را آن و گیرند می نادیده را »اسالم
 آن در ماسال برنامه که است اي جامعه و اسالم عقیده بخش تجسم برنامه و اسالم عقیده شود، می تلقی
 ارزشی نزمی به اسالمی بینی جهان در اگر و. نیست اعتبار و ارزش داراي ذاتا زمین بنابراین .براند حکم
 حمایت آري،. باشد حکمفرما آنجا در خداوندي حکومت و برنامه که است وقتی به مربوط شود، می داده

 حکم آن در سالما برنامه که است اي جامعه و آن برنامه و اسالم عقیده از کردن حمایت »داراالسالم« از
 در وندخدا سلطنت ماندن برقرار براي اي وسیله آن از حمایت بلکه. نیست اصلی هدف این اما. راند می

  .گردد انسان نوع آزادساختن و زمین سرتاسر به پیشروي براي خاستگاهی بتواند تا آنجاست
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 حققم اسالمی نظام سایه در تنها – عملی واقع در و اسالمی بینی جهان در – یگانه خداي کردن عبادت
 سیاه و محکوم و حاکم از اعم خود بندگان همه براي خداوند که است نظام این در تنها چون. گردد می

 اطاعت نآ از یکسان به نیز همگان و کند می وضع قانون نوع یک غنی و فقیر و نزدیک و دور و سفید و
 یم آنها از را خود زندگی قوانین چون. کنند می عبادت را بندگان مردم نظامها سایر در اما. نمایند می

  .است الوهیت ویژگیهاي از گذاري قانون که حالی در. گیرند
 از و تاکتیکی مسئله یک داشته، برحذر جهاد از زمانی مدت براي را اسالم صدر جماعت خداوند اگر

 به توجه با ام و نیست عقیده با مرتبط و بنیادي وجه هیچ به مسئله و است بوده اسالم حرکت مقتضیات
 هرگز و بفهمیم تاریخی مختلف مراحل آن در را قرآنی متعدد نصوص توانیم می که است واضح اصل این

  .نگیریم اهاشتب اسالمی حرکت درازمدت و ثابت سیر خط استراتژیک مواضع با را تاکتیکی هايگیريموضع
  است زندگی برنامه... ا اال الاله – 5

 الاله هب دادن شهادت در که است اسالمی عقیده رکن نخستین از بخشی خدا به عبودیت بودن مختص
 خشب عبودیت، این کیفیت مورد در نیز »ص« خدا پیامبر از رهنمود اخذ و است کرده پیدا تجسم... االا
  .است متبلور...» ا رسول محمد« به اقرار در که دهد می تشکیل را آن دوم
 و انایم اصول سایر چون. کند پیدا تجسم تواند می رکن این بخش دو هر مسلمان مومن قلب در تنها

...» االا الاله« دادن گواهی بنابراین. گیرند می شکل زیربنا و قاعده همین مقتضاي به همه اسالم ارکان
 آن روي بر مسلمان امت زندگی ابعاد تمامی که است کامل برنامه یک شالوده...» ا رسول محمد« و

  . ردگی نمی شکل حیاتی چنین نگردد، استوار شالوده این وقتی تا لذا. شود می ختهپردا و ساخته
 و شعائر در نیز و آن افراد بینش و اعتقادات در خداوند عبودیت که است اي جامعه هم اسالمی جامعه

 موجود هگون بدین جوانب این از کدام هر اگر و. کند می پیدا تجسم آنها قوانین و اجتماعی نظام و عبادات
  .شود می ساقط وجود از هم اسالم نباشند،

  آید؟ می بوجود چگونه اسالمی جامعه این اما
 به املک طور به را خود عبودیت و بشوند پیدا انسانها از جماعتی که آید می بوجود وقتی تنها جامعه این

 عبودیت این ساسا بر را زندگی تمام و نپذیرند را غیرخدایی هیچ عبودیت و دهند اختصاص خدواند
 آنان توان نمی ندهند، اختصاص خدا به را خود عبودیت انسانها از اي عده وقتی تا. دهند سازمان خالصانه
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 میاسال شان جامعه نکنند، سازماندهی قاعده این اساس بر را خود زندگی وقتی تا و نامید مسلمان را
  .نیست

  چیست؟ آن با همقابل براي اسالم برنامه و است کدام جاهلی جامعه اما
  بینش در را خود عبودیت که اي جامعه هر یعنی. است جاهلی اسالمی، جامعه از غیر اي جامعه هر اصوال

 تمام اساس این بر. است جاهلی نگرداند، منحصر خداوند به قانونگذاري در و تعبدي شعائر در و اعتقادي
 مسلمان را خود که جوامعی این مسلمان، معجوا بر عالوه. اند جاهلی جامعه جهان، در موجود فعلی جوامع

 داشته عتقادا غیرخدا الوهیت به که نیست معنا این به اند جاهلی جوامع این اینکه. اند جاهلی نیز نامند می
 خود گیزند نظام در که است جهت بدان بلکه. بیاورند جاي به غیرخدا براي را تعبدي شعائر یا و باشند

  .روند نمی یتعال خداي عبودیت بار زیر
 اماحتر دین به ظاهر در نیز برخی و کنند می اعالم صراحتا را خود بودن »الئیک« جوامع این از برخی

 »یاتغیب« به ما گویند می و کنند می ساقط خود اجتماعی نظام از کلی طور به را دین ولی گذارند می
 به ار حاکمیت عمال هم دیگر برخی. بسازیم »علم« اساس بر را خود نظام خواهیم می و نداریم اعتقادي
 این همه! نامد می »خدا قانون« را قانون این اما کند، می وضع را خود قوانین نیز او و دهند می غیرخدا
  . هستند هم مثل جوامع

 »اهللا ولرس محمد« یعنی شهادتین دوم بخش بوسیله دین قلمرو چون. نیست پیچیده و غامض خدا دین
 نابراینب. باشد می محصور »ص« خدا پیامبر طرف از شده ابالغ نصوص با آن اصول و است شده تعیین
 اگر ماا. ماند نمی باقی اجتهاد براي موردي دیگر و است حکم منزله به نص آن باشد، موجود نصی هرگاه
 شري،ب هوسهاي و ها انگیزه پایه بر نه و خداوند برنامه خود در مقرره اصول اساس بر نباشد، موجود نصی

 تواند مین کس هیچ لذا. نیستند متزلزل و پیچیده هم استنباط و اجتهاد اصول. گیرد می صورت جتهادا
  .بنامد خدا قانون را خودساخته قانون
 دامینک اما است، زندگی واقع براي دین آري. است شده فهمیده بد »است زندگی واقع براي دین« جمله
 در و بشري فطرت با هماهنگ و خود برنامه اساس بر دین این خود که است نظر مورد واقع آن واقع؟
 وبرور که واقع نوع هر با دین این که نیست اینطور. آورد می بوجود انسان واقعی نیازهاي تحقق جهت

  !کند پا و دست شرعی حکمی آن براي و کند تایید را آن شود، می
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 در را ودخ مصلحت که برسند نتیجه این به انسانها روزي اگر. است خداوندي قانون در تنها بشر مصلحت
 بیش »گمانی و وهم« نجم سوره 25 تا 23 آیات طبق آنها گیري نتیجه اوال بدانند، خدا قانون با مخالفت
  .هستند نیز »کافر« ثانیا و نیست،

  هستی جهان با هماهنگ شریعتی – 6
 را آن که هست قدري و کند می ریزي طرح را آن که است کار در اي اراده هستی، جهان این وراي در
 جهان اجزاء همه بین در قانون این. سازد می هماهنگ را آن که دارد وجود قانونی و آورد درمی حرکت به

 هم با هیچگاه هم دلیل همین به. دهد می نظم آنها، تمام حرکات به و کند می هماهنگی ایجاد هستی
  . شوند نمی تعارض و آشفتگی دچار و کنند نمی برخورد

 اموسن آن از رانند، می حکم او آفرینش و فطرت بر که قوانینی و است هستی جهان از جزئی هم انانس
 آفرینش ناحیه از – نخواهد چه و بخواهد چه – انسان. نیستند مجزا هستی جهان کل بر حاکم قانون و

  . است کرده مقرر او براي خداوند که است طبیعی قانون و ناموس بدان محکوم خود جسمانی
 تاس فرموده وضع را »شریعت« او، طبیعی حیات با انسان ارادي حیات هماهنگ سازماندهی براي خداوند

 شتندا ضرورت از شریعت این به التزام. است الهی عام ناموس همان از اي پاره هم »شریعت« بنابراین و
 از و آنها ظاهري حیات بر حاکم قوانین و بشر باطنی فطرت بر حاکم قوانین بین در هماهنگی وجود

  . گردد می ناشی انسان، پدیدار شخصیت و ناپیدا شخصیت بین در توافق وجود داشتن ضرورت
 هانج حرکت و انساها حیات بین در را مطلق هماهنگی این که نماید وضع نظامی تواند نمی هرگز بشر

 که تاس انسان و جهان امور کننده تدبیر و بشر خالق و هستی جهان خالق تنها. درآورد تحقق به هستی
  . نماید تشریع را نظامی چنین تواند می

 حتی و گردد می واجب هماهنگی این درآوردن تحقق به براي خداوند شریعت به کردن عمل ترتیب بدین
  . است باالتر اعتقادي، بعد در اسالم رسانیدن تحقق به براي آن بودن واجب از
  است تمدن اسالم – 7

 اي جامعه اسالمی جامعه. جاهلی جامعه و اسالمی جامعه: شناسد می رسمیت به را جامعه دو تنها اسالم
 هجامع جاهلی جامعه اما. باشد اسالم با مطابق آن رفتار و اخالق و نظام قانون، عبادت، عقیده، که است

 هرچند است، جاهلی جامعه نباشد، آن قانون خداوند شریعت که اي جامعه. نباشد اسالمی که است اي
  . بنامند »مسلمان« را خود جامعه آن ردمانم
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 این در هک هستند آزاد حقیقی و کامل طور به یکدیگر عبودیت از انسانها صورتی در تنها جامعه یک در
 ورتص این در تنها و شود واگذار خداوند به – الهی شریعت سیادت در شده نمودار – برتر حاکمیت جامعه،

 کامل و حقیقی آزادي از اساسی قاعده یک انسان تمدن چون. یابد می مصداق »انسانی تمدن« که است
 »ارباب« عنوان به اي عده اي، جامعه در اگر لذا. کند می اقتضا را جامعه افراد تمام مطلق کرامت و انسان
 آزادي ه،جامع این در هرگز بشوند، آنها قوانین تابع »بردگان« همانند نیز سایرین و نمایند وضع قانون
  . برسد تحقق به تواند نمی جامعه افراد تک تک کرامت و انسان
 فقط – است گرفته جاي اذهان در تشریع کلمه از امروزه که نارسایی و ناقص مفهوم خالف بر – تشریع

 وجود،م تقالید و عادات و موازین و ارزشها و ها برنامه و بینشها لذا و شود نمی منحصر قانونی احکام به
  . راند می حکم آن بر خدا یک فقط که است اي جامعه تنها اسالمی جامعه .هستند تشریع همگی
 و باشد زندگی برنامه و اندیشه و بینی جهان و عقیده جامعه، یک در تجمع پیوند اساسی عامل که وقتی
 بشر باشند، شده صادر واحد                                                                        خداي یک از اینها همه
 به را فکر و روح ویژگیهاي یعنی اسنان هاي ویژگی برترین تجمع این. یابد می باز را خود واالي مقام

 یتواندنم اینها قطعا باشد،...  و سرزمین و قوم و رنگ و نژاد تجمع، پیوندي عامل اگر اما. آورد درمی تجسم
 نیز خاك و قوم و رنگ و نژاد گرفتن نظر در بدون انسان چون. بگیرد را انسان برتر ویژگیهاي آن جاي

 – ودخ آزاد اراده پرتو در – تواند می او عالوه به! نیست انسان فکر، و روح بدون حالیکه در است انسان
 پس. دکن عوض را خود نژاد و رنگ تواند نمی اما بدهد تغییر را اش زندگی برنامه و بینی جهان و عقیده

 ار خود انتخاب و اراده آزادي بتوانند همه که باشد چیزي جامعه، یک افراد پیونددهنده هم به عامل اگر
 امري اساس بر جامعه یک افراد اگر مقابل در. است متمدن جامعه یک جامعه آن بکنند، اعمال آن در

 »جاهلی« جامعه یک آن، اسالمی اصطالح در و افتاده عقب آنها جامعه آیند، هم گرد انسانی اراده از خارج
  . تاس

 و سفید و سیاه که است عقیده افراد، دهنده پیوند عامل آن در که است اي جامعه تنها اسالمی جامعه
 فرد ترین گرامی و خداست آنها پروردگار که امتی. آورد می گردهم واحده امت یک در...  و فارس و عرب

  . آنهاست پرهیزگارترین آنها، میان در
 می زندگی آن در که جهانی اینکه اعتبار به آن، تئوري شکل در هماد به هیچگاه اسالمی جامعه البته
 هايشکل در چه و است، شده تشکیل ماده از گذاریم، می تاثیر آن بر و شویم می متاثر آن از و کنیم
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 در خداوند خالفت اصول از یکی خودش هم مادي تولید. کند نمی نگاه تحقیر دیده با »مادي تولید«
  . ندارد قبول برتر ارزش عنوان به را ماده اسالمی، جامعه که است ینا نکته ولی است زمین
 را یوانح از کننده متمایز جوانب که آنها یعنی. برساند تعالی به را انسانی هاي ویژگی خواهد می اسالم

  .دهند می رشد اسنان در
 دوره در دهد، گسترش آن در را ارزشها این خواهد می که اي جامعه که کند نمی فرقی اسالم براي

  .باشد داشته قرار صنعتی یا کشاورزي
 و زن بین در کارها »بودن تخصصی« اساس بر هم خانواده و باشد »خانواده« جامعه، یک شالوده وقتی

 راستی به يا جامعه چنین بشود، تلقی خانواده وظیفه مهمترین آینده، نسل تربیت و بگیرد سامان شوهر،
   .یابد نمی تحقق خانواده، نهاد در جز کردیم اشاره بدان که »انسانی« اخالق و ارزشها. است »متمدن«
 و نگردد اعمال شوهر و زن وظایف »بودن تخصصی« و باشد جنسی آزاد روابط جامعه زیربناي اگر اما
 قبع که گیرد می شکل اي جامعه کند، صرف »مادي تولید« در را خود وقت »سازي انسان« جاي به زن

  . است »جاهلی« و افتاده
 تپیشرف زیربناي که است اي قاعده آن مهم. شود نمی نامیده تمدن اسالم در تنهایی به مادي ابداع

 »سانیان« تمدن ویژگیهاي آنها مجموع از و راند می حکم جامعه بر که است ارزشهایی زیربناي و صنعتی
  . شود می درست
 ارزش و مرتبه که است حرکت ینا. است همیشگی آن در حرکت و است حرکت زاده اسالمی جامعه

 از آغاز در جامعه این که حرکتی. کند می مشخص را آنان وظایف و کند می تعیین جامعه در را اشخاص
  .است گرفته نشات بشري محیط و زمین محدوده خارج از شود، می زاده آن

 یک شما نوناک که یدگو می آنها به عقیده این رسیدند، نفر سه به اسالمی صحیح عقیده به مومنان وقتی
 جامعه آنگاه...  و شوند می نفر هزار و صدنفر نفر، ده نفر، سه آن بعد. مستقل جامعه یک هستید، جامعه

 خود که نوپا جامعه این و جاهلی جامعه میان مسیر طول در قطعا. نماید می وجود اعالم آشکارا اسالمی
  . گیرد درمی جنگ کرده جدا جاهلی جامعه از را

 بلکه .بگیرد قرار کاوش مورد گذشته، یادمانهاي در که نیست تاریخی شکل یک صرفا اسالمی جامعه
 تشکیلی و مادي ترکیب در تواند می اسالمی تمدن. است آینده آرزوي و امروز خواست اسالمی جامعه
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 شود، یم بنا آنها اساس بر تمدن این که ارزشهایی و اصول اما بگیرد خود به را گوناگونی شکلهاي خود،
  . هستند ثابت همواره

 و نعتیص پیشرفت درجه از آیند، می پدید ثابت هاي شالوده این اساس بر که اسالمی تمدن »شکلهاي«
 طیمحی هر در را آنها موجود بالفعل مقدار همان اسالمی تمدن چون. پذیرند می تاثیر علمی و اقتصادي

 تا باشد لفمخت آن شکلهاي باید. باشد داشته فیمختل شکلهاي که کند می ایجاب لذا و گیرد می کار به
 و گردد دارا اسالمی چارچوب این در پیشرفت سطوح و ها محیط تمام شدن داخل براي را کافی انعطاف

 تمدن، ارجیخ شکلهاي در پذیري انعطاف این البته. بگیرد کیفیت اسالمی اصول و ارزشها طبق بر بتواند
 به عطافان این اما. شود می ناشی عقیده این خود طبیعت از بلکه ،گردد نمی تحمیل اسالمی عقیده بر

  . نیست بودن ثبات بی معناي
 هرچند. داردن بستگی علمی و اقتصادي و صنعتی پیشرفت از معین اي درجه به اسالم روش با تمدن ایجاد

 پیشرفتی گرا یا و بخشد می سرعت بدان گیرد می کار به را پیشرفت این بشود، ایجاد تمدن این وقتی که
  .گمارد می همت آن ایجاد به نباشد، موجود

  اسالمی بینش در فرهنگ و علم – 8
 ولاص و اخالق و عبادت و بینی جهان یا عقیده حقایق به مختص مسائل در که ندارد حق مسلمان فرد

 ومعل رد توتاند می اما. کند رجوع الهی مصدر از غیر مصدري به اقتصادي و اجتماعی و سیاسی نظام
 وقتی بتهال. فرابگیرد مسلمان غیر و مسلمان از را...  و صنعت و پزشکی و شیمی و فیزیک مانند محض
 همت فاییک واجب عنوان به کانالها تمامی در کفایتها این توسعه به جامعه باید بیاید بوجود اسالمی جامعه
  . شد خواهد گناه دچار نکند چنین جامعه اگر و. گمارد
 تفسیرهاي هالبت - »روانشناسی« و »انسانی تاریخ تفسیر« و »فلسفه« جدید و قدیم ردهايدستاو کلیه
 و »تطبیقی ادیان« پژوهش و »اخالق« مباحث تمامی و – بالینی مشاهدات و مالحظات نه و آن کلی

 نه و آنها از ناشی کلی رهنمودهاي و آمده دست به عام نتایج البته - »اجتماعی سیستمهاي و تفسیرها«
 رارق) غیراسالمی( جاهلی اندیشه قلمرو در جملگی – آنها رسیده اثبات به معلومات و آمارها و مشاهدات

. دارند دشمنی اسالمی بینش با نهان یا آشکار و اند جاهلی هاي بینش از متاثر همگی چون. گیرند می
  .است کافی پروردگارش صادق بیان مسلمان، فرد براي شئون این مورد در
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 تجربه ارچوبچ از نباید هم علوم این البته. دارند تفاوت...  و شناسی زیست و شیمی و فیزیک با علوم این
 مشاهدات باتاث قلمرو از داروینیسم که آنچنان شوند، فلسفی تفسیرهاي وارد و گذاشته فراتر را پا واقعی

  .نمود تجاوز بیولوژي در آنها طبقه و
 شخصا دخو توانست اگر و نماید رجوع خودش بینی جهان اصول به هاتن که است واجب مسلمان فرد بر لذا
 رابگیردف دیگري پرهیزگار مسلمانان از فقط را آن صورتنیز این غیر در و بگیرد رهنمود الهی مصدر آن از

 انداست نیست حاضر هرگز اسالم. سازد مطمئن فراگیري، این صحت به را او تقوایش و دینداري که
 نسانا دیدگاه در موثر عقیدتی مفاهیم با که بپذیرد علمهایی مورد در را »علم صاحب« از »علم« جدایی
  . باشند مرتبط هستی به نسبت

 حیات، و جهان قوانین با مرتبط علوم سایر و فیزیک و شناسی زیست و شناسی ستاره علم اسالم در
 که بود خواهد چنین صورتی در البته. رسانند می خدا به را انسان و دارند ارتباط ایمانی شالوده با همگی

  .نگیرند کار به خدا از انسانها ساختن دور براي را آنها بشر کننده منحرف هوسهاي
 و ننگین غفلتی اسالمی، هاي پژوهش در آن محصوالت و غربی اندیشه هاي برنامه به کردن اعتماد
 صادرم از را آنها ناچاریم فعلی یطشرا در که – نیز محض علوم تحصیل اثنا در لذا. بود خواهد بار خفت
 سایه ینا چون. باشیم برحذر آورند، می خود همراه به که اي فلسفی هاي سایه از باید – فرابگیریم غربی

  . دارند دشمنی خاص طور به اسالمی بینش با و عام طور به دینی بینش با اساس در ها
  او عقیده و مسلمان نژاد -9

 و دارد وجود آن در مسلمان دولت که دیاري آن یعنی. است »داراالسالم« که دارد وجود میهن یک تنها
 دوستانه تمسئولی احساس و والء یکدیگر به نسبت آن ساکن مسلمانان و راند می حکم آن بر خدا شریعت

 بر صلح یا مبارزه و جنگ یا آن، با مسلمان رابطه و است »دارالحرب« داراالسالم قلمرو از خارج. دارند
 لمانانمس و آن اهالی بین در و آید نمی حساب به داراالسالم نیز حالت این در البته و است معاهده اساس

  .ندارد وجود والء
 زج اصوال مسلمان. آید درمی اجرا به خدا شریعت آن در که است جایی مسلمان فرد براي وطن یگانه
 ندارد نژادي و ملیت آورد، درمی »داراالسالم« و »مسلمان امت« عضویت به را او که اش عقیده همان

 پیوند ینا که وقتی تا بنابراین. شود می برقرار خدا خاطر به فقط اش خانواده با او قرابت و خویشاوندي و
 عدب و داشت نخواهد قرابت اش طائفه و همسر و برادر و مادر و پدر با مسلمان نشود، منعقد اصلی و اول



سیدقطب شهید اثر | 19  

 اختالف معلیرغ را والدین با نیکو مصاحبت قرآن البته .شود می اربرقر رحم صله که خداست با پیوند از
 این غیر در ماا کند نمی منع نگیرند، قرار مسلمانان جبهه با ستیزه صف در والدین که شرطی به عقیده در

  .بود نخواهد جایز وجه هیچ به آنها با مصاحبت و رابطه صورت،
 مه مشترك نسب و قرابت که هرچند شد خواهند هم ربراد مومنان باشد، عقیده اساس بر رابطه وقتی

 محکمی رشته با و رسد می نیز بعدي نسلهاي به نسل یک آن از که است والیتی این. باشند نداشته
  . دهد می پیوند آن اول با را آن آخر با را امت این اول تعاطف، و والء و مودت و محبت
 رد مسلمان فرد و گردد می اجرا آن در خدا شریعت نهات و راند می حکم آن بر اسالمی عقیده که دیاري

 رسد، می شهادت به آن قلمرو گسترش و حمایت راه در و پردازد می آن از دفاع به و گیرد می پناه آن
 نوانع به را اسالم شریعت و بداند خود شریعت را اسالمی شریعت و خود عقیده اسالم که هرکس براي
 باشد،ن نیز مسلمان – داراالسالم در ساکن کتابی ادیان پیروان انندم – حتی و بپذیرد زندگی نظام

 به اآنج در اسالم شریعت و نباشد حکمفرما آن بر اسالم که سرزمینی و. شود می محسوب داراالسالم
 بردن به آن با مسلمان و. است دارالحرب پیمان، هم ذمی فرد و مسلمان فرد دیدگاه از نشود، گرفته کار
  .باشد آمده دنیا به آنجا در که هرچند پردازد می

 یافتن ولدت معناي به و شود رانده زبان بر که نیست سخنی اسالم. است اسالم این فقط و است این اسالم
  .باشد نصب آن روي اسالمی پالکاردي که نیست دیاري در

 آن اساسی قانون و خداوند آن فرمانرواي و »داراالسالم« آن براي وطن و است عقیده امت این در نژاد
 در و باشد چیره آن بر خود قانون و برنامه با اسالم که است جایی آن فقط داراالسالم. است کریم قرآن

  .دندار وجود چیزي گمراهی، و ضاللت جز حق از بعد و جاهلیت جز اسالم از بعد و کفر جز ایمان سوي آن
  فراگیر و دار دامنه انتقال یک – 10

 رد است ممکن اگرچه و دارد مخالفت جاهلی جدید و قدیم هاي بینش سایر با اساس در اسالم بینش
 نظائر دیگر اب است، جزئیات این منشا که آن اصول اما باشد، یکی آنها با جانبی و عرضی جزئیات از برخی

 را انسانی زندگی یک که که است آن اسالم وظیفه اولین. دارند فرق کامال است، شناخته بشریت که آنها
 نظامی ،زمین در و درآورد تجسم به واقعی شکل یک در را آن و باشد سازگار بینش این با که نماید ایجاد

 خشیدنب تجسم براي را امت این خداوند چون. نماید تبعیت را خداوند برگزیده الهی برنامه که کند برپا
 و ها ندیشها با که نیست ماسال وظیفه. است آورده صحنه به آن اساس بر یافتن تشکل و برنامه این به
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 که تاس حاالتی از یکی جاهلیت بلکه نیست زمان از خاصی برهه جاهلیت. نماید سازش جاهلی اوضاع
  .است تکرار قابل هم باز گردد منحرف اسالم راه از جامعه هروقت

 لیتجاه دیگرش نصف و اسالم آن نصف که نیست دیگري وضعیت. جاهلیت یا و دارد وجود اسالم یا
 از یتجاهل کردن خلع اسالم وظیفه بنابراین. باشد خشنود و راضی بدان و بپذیرد را آن اسالم و اشدب

 »یرخ« رهبري این با و. است خودش خاص برنامه اساس بر رهبري این گرفتن دست به و بشر رهبري
 و آید می بوجود او خالق جانب به بشر بازگردانیدن از که خیري آن. خواهد می را بشر »آسودگی« و

  .گیردمی نشات اسالم شدن رهبري دارعهده و بشر حرکت بین در هماهنگی آمدن بوجود از که ايآسودگی
 در ات بگیرد جاي کنیم عرضه مردم بر را اسالم خواهیم می که خود دلهاي در قوت با باید را حقیقت این

 اسالم اماند به اگر که دریابند یقین هب که وقتی تا نگذاریم تنها را مردم و نشویم تردید دچار آن معرفی
 معرفت زا چیزي اسالم که بدانند باید حال عین در مردم البته. شود می عوض کامال شان زندگی بازگردند،

  . برد خواهد پیش به را آن تمام قدرت با بلکه و کرد نخواهد سلب را آنها »محض علمی«
 شما که جاهلیتی گوییممی صریحا مردم به ما. بریمنمی کارب فریب و دسیسه اسالم، معرفی در هرگز ما

 معرفی مردم به را اسالم که ما باید. گرداند پاك را شما خواهدمی خداوند و است نجس گرفتارید درآن
  .داد ارقر مخاطب را مردم ومحبت مهر زبان با نیز اسالم. بگذاریم میان در آنها با صمیمانه را آن نیم،کمی

 که شقاوتی این و دارد تام مغایرت جاهلیت، زندگی جدید و قدیم هايچهره با میاسال زندگی چهره
  .شودینم برطرف موجود اوضاع و ها نظام جزئیات در اندك تغییراتی ایجاد با تنها نالد،می آن درد از بشریت
 همان در مدمر ولی. کنند می رم آن از حتی و نیست خوشایند مردم براي کار ابتداي در حقیقت این مسلما

 هم امروز چنانکه بود، نیرومند دعوت این اما. داشتند کراهت آن از صورت همین به نیز اسالم دعوت آغاز
  .است هفتهن عقیده این خود درطبیعت قدرت حقیقی عنصر چون.خواهدبود نیرومند نیز فردا و است نیرومند

 و مدهی نسبت هم اسالم به را کند می عمل بدان جدید تمدن آنچه بخواهیم، اسالم از دفاع براي اینکه
 مبنا با اسالم. است ارزشی بی و زشت دفاع زدیم، می را ها حرف همین هم ما قبل سال 1400 بگوییم

 خاطر به اینها. پردازد نمی خود توجیه به آنها از ناشی شوم عملکردهاي و جاهلی نظامهاي دادن قرار
 چه ار ها نظام تمام ما. هستند مسلمان که جهت بدان نه ندآمد گرفتار روزي سیه این به اسالم رهاکردن

  .دانیم می مردود یکسان به غرب در چه و شرق در
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 در که هیمد نشان جاهلیت به و بکنیم برتري احساس همیشه ثانیا و برسیم ثبات به اوال که ناچاریم ما
 البته. تاس درافتاده انحطاطی و پستی چه به ما، مطلوب اسالمی حیات بر مشرف عالی افقهاي با مقایسه

 عقط معناي به که چنان شود نمی حاصل گامها از برخی در جاهلیت با کردن همراهی طریق از نیز این
 با وامت داشتن معاشرت نوعی این بلکه. نیست هم حاضر حال در جاهلیت از گزیدن عزلت و انزوا و رابطه

 احساس و مهرورزي و مودت با حق بیان و سربلندي و کرامت با توام داشتن ستد و داد و ماندن متمایز
  .است واقع حقیقت از شدن لبریز اینها، همه از بعد و بودن متواضع عین در ایمان با کردن برتري

  ایمان استعالء – 11
  )139 عمران، آل.» (بود خواهید برتر و غالب باشید، مومن اگر که نباشید محزون و سست و«  

 و وضعهر و هرچیز به نسبت ایمان با انسان دردل باید که سازدمی خاطرنشان را یاستعالی حالت آیه این
 درست اشمالی فقر و نفرات تعداد بودناندك و ضعف درهنگام باید مومن. بگیرد جاي هرکس و هرارزش

 لتحا.اشدب داشته را واستعالء برتري احساس این دارد، کالن وثروت فراوان ونفرات قدرت که وقتی همانند
  .گیرددربرمی الهی بزرگ رهنمود این که است استعالیی حاالت از حالتی فقط جهاد، در ثبات و پایداري

 ایجاد خود پیرامون ساختگی هایی هاله و خواند می کرکري و کشد می نعره و زند می فریاد مرتبا باطل
 چارد هرگز و کند می نگاه ورده،خ فریب هاي توده این به و خودنما باطل این به باال از مومن اما کند، می
  .شود نمی »حزن« و »وهن«

 گر هوسوس و فریبا عوامل از و باشد بهره بی ها پیرایه و زینت از اسالم عقیده که خداست حکمت این
 سر اديش فریاد لذتی هیچ براي و نورزد فخر قدرتی هیچ به و نجوید تقرب حاکمی هیچ به بماند، عاري
 یکس اگر تا. باشد همراه شهادت و مشقت و تالش با همیشه و ننماید تحریک را او اي غریزه هر و ندهد
 خاطر به اصرف را عقیده این که باشد داشته یقین دل در و بپذیرد شرایط این با پذیرفت، را عقیده این

  .کاذب هاي انگیزه و ارزشها بخاطر نه خواهد می خداوند رضاي جلب منظور به تنها و عقیده
  است این فقط راه – 12

 همه در خدا دین به دعوتگران باید که است حقیقتی آمده، بروج سوره در که اخدود اصحاب داستان
 خود وردگارپر به که است گروهی داستان این. نمایند توجه آن به اندیشه سر از نسلها تمام در و سرزمینها

 هک اند آمده گرفتار زورگو و جالد نانیدشم دست به جهت بدین و اند کرده اعالم را آن و اند آورده ایمان
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 این خدا، به ایمان. سازند می پایمال خدواند به ایمان و حق به اعتقاد آزادي در را »انسان« مسلم حق
 قابلم در. بودند رسته دنیا زندگی عبودیت از راستی به دلها این. ساخت چیره ها شکنجه آن بر را دلها

 عذاب و دنکشی درد و بودند نشسته آتش برکناره که بودند رفتهگ قرار پست و شریر سرشتهاي اینان
  . بردند می لذت و کردند می تماشا را آنها کشیدن

 اند تهنگف هیچکدام هم روایات. است شده پیروز ایمان بر طغیان که شود می تصور چنان دنیا حساب در
 یگريد چیزي قرآن اما. باشد کرده ودناب خود قدرت و قهر با گناهانشان کیفر به را طاغیان آن خداوند که
 ،الهی میزان در ارزش بزرگترین. دارد برمی پرده آنها براي دیگري حقیقت از و آموزد می مومنان به را

 شدن زپیرو پیروزي، حالت برترین و است ایمان کاالي خداوند، بازار در پرسود رایج کاالي و عقیده ارزش
 هايروح نیز حادثه این در. است فتنه بر ایمان یافتن نصرت و ردد بر عقیده شدن چیره و ماده بر روح

 و فتخارا مایه که یافت آنچنان نصرتی فتنه، بر و زندگی و زمین هاي جاذبه بر و درد و ترس بر مومنان
 یزن آخرت این، بر عالوه. است همین راستین پیروزي و. عصرهاست همه در آدمیزادگان تمام براي شرف

 حقیقت در و گردد می ملحق بدانجا زمین مجال و میدان که است اصلی مجال آن آخرت و است کار در
 پایان به نبرد بنابراین. ناپذیرند تفکیک آخرت و دنیا حقیقت، این به نسبت مومن احساس در و واقع

 ییتنها هب زمین دیگر، و خورد می پیوند آخرت با دنیا و فرشتگان عالم با انسانها زندگی. است نرسیده
  .بود نخواهد طغیان و ایمان و باطل و حق و شر و خیر میان مبارزه صحنه
 ريدیگ چیز هیچ بخاطر جنگ این. است عقیدتی جنگ یک اساسا آنها دشمنان و مومنین میان جنگ
 قتصاديا یا سیاسی جنگ یک این. ندارند سراغ مومنین از گناهی و جرم هیچ ایمان جز دشمنان و نیست

 داشته ینیق بدان شدند، روبرو دشمنی با که کجا هر در مومنان باید که است چیزي این .نیست نژادي یا
 پرچم بیلق از عقیدتی پرچم از غیر دیگري پرچم جنگ این براي که تالشند در مسلمین دشمنان. باشند

 بر لذا. دسازن غافل نبرد، این در شان پیروزي حقیقی سالح از را مسلمین تا برافرازند اقتصادي یا سیاسی
  . نخورند گول که است واجب مسلمانان

 که عمارياست آن! خیر. اند بوده استعمار براي سرپوش صلیبی جنگهاي که ببریم گمان ما تا خواهند می
 نقاب طی،وس قرون همانند توانست نمی دیگر که گردید صلیبیتی روح براي سرپوشی خودش آمد بعدها

  .بردارد چهره از
  








