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  مترجم ي مقدمه
  الرحمن الرحيمم اهللا بس

با اين حال واقعيت . دين حركت و پويايي است  ،اسالم
ز شكوفايي و اي گشته كه ا زندگي كنوني مسلمانان به گونه

و  خبري نيستگذشته و سلف صالح  نِنابالندگي مسلما
در نظام پرهيايوي جهان نوين دست و پا گم مسلمانان 

ت اسالم در مسير دعوت حركت روزگاري كه ام .اند كرده
كرد، طاليي ترين دوران مسلمانان شكل گرفت و آن هنگام  مي

و ت از دعوت و حركت باز ايستاد، جمود فكري كه ام
پر افتخار به  ي انحطاط عملي دامنگير مسلمانان شد و گذشته

صفحات تاريخ  در بدل گشت كه فقط رؤيايي دست نيافتني
ت اسالم راه به اين، بدان معنا نيست كه ديگر ام. ديده مي شد

ت، ماندگي ام واپسپيش نخواهد برد؛ بلكه اينك كه راز 
منابع زالل دين و  اند كه دوري از شده و همه دانسته بازشناخته

عامل  ،تدعوت اجتماعي ام تحرّكي و بي همچنين ايستايي
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 درخشان و نه ي توان به آينده است، مياصلي واپس ماندگي 
ها و  اليتچرا كه اكنون فع. ت دل بستاين ام چندان دورِ

داعيان راه حق نويد آينده را به  ي هاي خجسته كوشش
نچه آ .اسالم و مسلمانان است دهد كه آينده از آنِ مسلمانان مي

پيش رو داريد، اثري است خجسته از دكتر عبداهللا خاطر كه 
پذيري در قبال  وليتئمباحثي ساده به بيان اهميت مس طي

  . پردازد رهنمودهايي در اين زمينه مي ي دعوت اسالمي و ارائه
اين اثر، خاستگاه حركت عملي مترجم ي  اميدوارم ترجمه
  . در دعوت اسالمي باشد و خوانندگان گرامي

  
ندرميا د ابراهيم كيانيمحم   
30 /1/1384  
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  مؤلف ي مقدمه
 اهللاِبِ ذُوعو نَ هرُغفستَنَ و يههدستَنَ و هدحم، نَللّه دمالح نَّإِ

نفُأَََ ورِرُن شُمسنا و من سيأَ ئاتعمالنا ، من يهدالفَ اهللاُ ه ملَّض 
ال  هحدو ا اهللاُلّإِ لهن ال إِأَ دشه، و أَ هلَ يال هادل فَضلن يو م هلَ
و  يهلَع ي اهللاُلَّص هولُسو ر هدبع داًمحم نَّأَ دو أشه هلَ يكرِشَ
لي ع آلحبِه و صلَّه و سجمعيَنأَ م .  

دعوت به موضوع برادران گرامي، مطالب پيش روي شما 
و آن اختصاص دارد هاي  ابط و شيوهو ضومردم به سوي خدا 

كساني است كه ي  روي سخن در اين مختصر، به جانب همه
اند و نيك پي  بازگشتهاند و به سوي او  به خدا روي آورده

به  بازگشتجز به گريزگاهي و كه هيچ پناهگاه و اند  برده
است كه  يبيشتر با جوانان ،روي سخن. سوي او وجود ندارد

اين اند  كنوني ما مسلمانان را دريافته زندگي اوضاع عيني
ركود و ايستايي  ،ماندگيي واپس  اوضاع برايند تلنبار شده

و  ها ت اسالمي در طي قرون گذشته است و اينك نشانهام
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رود تا از خواب  و مي شدهي بيداري در آن نمايان نمادها
  . غفلت بيدار گردد

ي ها روي سخن ما با جواناني است كه انديشه ،آري
از اند و خوب و بدش را  تجربه كرده اين حوزهرا در  گوناگون
اي جز بازگشت به  اند كه هيچ چاره اند و دانسته شناختههم باز 

نجات و  ي وسيله ،چرا كه اين دين ؛وجود ندارداسالم دين 
ت و كرامت در زندگي دنيا عزّي  رستگاري در آخرت و مايه

 درستيكه به  ينانبا جوامطالب پيش رو، سخني است . است
اند كه مفهوم عبادت، تنها اعمال و مناسك عبادي از  فهميده

؛ بلكه عبادت را مفهومي فراگير يستقبيل نماز، زكات و حج ن
  . گيرد دانند كه تمام زندگي انسان را در بر مي مي

  

  وليت پذيري در قبال امانت دعوتئمس
يغ اي جز بر عهده گرفتن امانت دعوت و تبل چاره عاًقط

و رسالت را بر عهده بايستي اين مسئوليت . رسالت نيست
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عرضه كنيم كه خود را به اسالم معرّفي كساني  گيريم و به
 ،از آن دورند و از اسالم سختكه در حالي  ،دانند منتسب مي

اين رسالت را به كساني  ،آري .جز نام و رسمي نمي شناسند
به آنان  ستهپيرارسانيم كه دعوت اسالم به صورت ناب و  مي

اوضاع اي جز دوري از  چاره ،در اين رهگذر. نرسيده است
كنوني مسلمانان نيست كه از باورهاي  واژگون و ناهنجار

براي  ااند؛ اينك بايد حق و حقيقت ر شدهدور تهي اصيل و 
وليت بزرگ را بر ئمردم روشن سازيم و اين رسالت و مس
وند متعال از آن به عهده گيريم تا به آن جايگاه وااليي كه خدا

تخير ام )تعبير فرموده ، مفتخر و شرفياب ) تبهترين ام
عروف مـرُونَ بِالمللنّاس تَأ خرِجتأُ مةٍيرَ أُنتُم خَك:  گرديم

) 110 –آل عمران ( و تَنهونَ عنِ المنكَرِ و تُؤمنونَ باهللاِ
»ايد؛  شده ها آفريده تي هستيد كه به سود انسانشما، بهترين ام
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داريد و به خداوند  كنيد و از منكر باز مي امر به معروف مي
  ».ايمان داريد

وليت امر به معروف و نهي از منكر نپردازيم، ئاگر ما به مس
گردد و ويژگي بهترين امت بر ما  اين افتخار نصيب ما نمي 

 درست، البته اگر ما با اخالص و نيت. شود  منطبق و برابر نمي
دار شويم و به اين مهم بپردازيم، روز  دعوت را عهدهوليت ئمس

وليت ئتوانيم عذر بياوريم كه به مس قيامت در پيشگاه الهي مي
متعال در يكي از آيات، مردم را به  وندخدا. ايم خويش پرداخته

و ضمناً  هدرك بندي مي ي صالح، مصلح و فاسد دسته سه گونه
 فرا خوانددرست كه هر كس، فاسدان را به راه  ساختهروشن 
ليت ئو، گويا رفع مسبدو ناهنجار تلقي كندهايشان را  و بدي

چنانچه خداوند متعال فرموده . كرده و عذرش پذيرفته است
و م أَهكُهلم اهللاُ وماًقَ ونَظُعتَ مم لنهم ةٌمت أُالَذ قَإِ و:  است

مذِّعبهشَ اباًذَم عالُقَ يداًدوا معذإِ ةًرلي ركُبلَ م ولَّعهونَقُتَّم ي 
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هنگامي را كه گروهي از  ]به ياد بياور[و  «) 164 –اعراف (
 ]دادند به كساني كه گنهكاران را پند مي[ ]يهود نيكان[ آنان

آنها را  ،دهيد كه خداوند چرا شما مردماني را پند مي: گفتند 
 ]در آخرت[كند يا  هالك مي ]به سبب كفر و معصيت در دنيا[

ي  ما به وظيفه[:  گفتند ]دعوتگران[دهد؟  عذابي دردناك مي
و [ذور باشيم عتا در پيشگاه پروردگارتان م ]كنيم عمل مي خود
آنان و شايد هم  ]وليت كرده باشيمئخويش رفع مس از
  ».گاري در پيش گيرندزتقوا و پرهي ]گنهكاران، پند پذيرند و[

  
  اهداف دعوت

  :  شود هدف دنبال ميدو مردم به سوي خدا در دعوت 
اين ي  بر پايه  وليت از دعوتگر؛ئرفع مس: نخست هدف 
وانيم با انجام دعوت در پيشگاه خداوند در روز ت هدف مي

  .ايم وليت خود عمل كردهئقيامت عذر بياوريم كه ما به مس
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بازگشت مردم به سوي خداوند؛ در اين هدف :  هدف دوم
شود تا  ر دنبال ميپروردگاسوي مردم به  بازگشتانابت و 

  .به انجام اين رسالت بزرگ الهي بپردازند شانخود
وليت بزرگ، در همين ئعهده داري اين مسقطعاً با انجام و 

در  ويابد  يما بهبود م ي جامعه و شويم زندگي دنيا رستگار مي
رسول . يابيم دست ميو نيك سيرت اي صالح  جامعه هنتيجه ب

 مروايت كرده، مرد) هر(ري در حديثي كه امام بخا) ص(خدا 
بندي و آنان را به كساني  د دستهسي صالح و مف را به دو دسته

باالي يك  ي اي از آنان در طبقه كه عده كرده استتشبيه 
پايين آن سوار هستند؛ آنان  ي اي ديگر در طبقه كشتي و عده
پايين هستند براي تأمين آب به سطح كشتي ي  كه در طبقه

محدود و  ي ا انديشهاما ب. دارند آب بر مي ا،ند و از دريرو مي
پندارند كه اگر براي دستيابي به آب دريا در  بشري خود مي

ديگر اند و  زير كشتي سوراخي ايجاد كنند، كار خوبي كرده
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باال به سبب رفت و آمد براي ي  همراهان خود را در طبقه
خود  ن را بهها آنا حال اگر باال نشين. خواهند آزردن تأمين آب

كشتي غرق  هيچ واكنشي نشان ندهند، قطعاً وواگذارند  و
) كردن كشتي سوراخ(از اين كار  ار ناما اگر آنا. خواهد شد

نشينان نجات  بگيرند ، كشتي و كشتيرا بازدارند و دستشان 
مثال گرفتن دست  ،آري .خواهند يافت و غرق نخواهند شد

  . ظالم و فاسق نيز چنين است
مثال كسي كه حدود الهي را «:  ار استحديث از اين قر

همانند قومي است  ،كند كند و كسي كه رعايت نمي رعايت مي
باال  ي اي در طبقه قرعه، عدهقيد كه بر كشتي سوار شوند و به 

اي در پايين قرار گيرند؛ پايين نشينان براي تأمين آب بر  و عده
آن . )ند به سطح كشتي بروندشو و مجبور(گذرند ن بباالنشينا

 ]در زير كشتي[اگر ما در قسمت خود :  گويندگاه با خود ب
و به [ ديگر بادنشينان را نخواهيم آزردسوراخي ايجاد كنيم، 
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به خود باال، اينها را ي  ؛ اگر افراد طبقه]درسيخواهيم آب هم 
شان را نگيرند، همگي هالك  واگذارند و جلوي خواسته

سوراخ  زو آنان را ا[بگيرند را شد و اگر دستشان  خواهند 
روايت (» .خواهند يافتهمگي نجات   ،]كردن كشتي باز دارند

  )بخاري
اين امانت كه پذيرش  كند اين حديث به خوبي روشن مي

 ،ركو تبليغ اين رسالت و همچنين امر به معروف و نهي از من
اي را در بر دارد كه در حديث به كشتي  خير و صالح جامعه

وليت بزرگ و ئبا پرداختن به اين مس ،آري. تشبيه شده است
انجام اين رسالت الهي، گويا به تبليغ آنچه از سوي 

ايم و رساندن  پروردگارمان به سوي ما فرستاده شده، پرداخته
پيامبران به رساندن آن  و ايم مور شدهأن مآرسالتي را كه به 

 : فرمايد خداوند متعال مي .ايم ، محقق ساختهندا هدستور داده شد
  اها أَيالرَّيلِّ ولُسبلَ إِنزِا أُغ من رم لَيكبك إِ ول ن لَم تَفع
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لَّفَما بغت تَالَرِسه ) از كه نچه را آاي پيامبر، « )76 –مائده
به طور كامل و بدون [تو نازل شده  سوي پروردگارت بر

نچه آ و مردم را به[برسان و اگر چنين نكني  ]مهراس به مرد
 ]به مردم[، رسالت خدا را ]تو نازل كرده فرا نخوانيبر 

  ». …اي نرسانده
كتاب و سنت را به مردم نرسانيم و  واگر ما نيز وحي  ،آري

البته اگر اين . ايم نرسانده متبليغ نكنيم، رسالت الهي را به مرد
در ، دار شويم و رسالت را بر دوش گيريم امانت را عهده

كه  قرار خواهيم گرفتدين خدا  ي ياران خدا و ياوران زمره
 .تابند ن سر بر نميآاند و از  به خداوند و وحي او روي آورده

م كُيرَغَ وماًل قَبدستَوا يلَّوتَن تَإِ و:  فرمايد خداوند متعال مي
از بذل جان و [اگر شما « )38-محمد( مكُالَمثَأَ واونُكُيالَ مثُ

ديگري را جايگزين شما  بتابيد، مردمان سر ]مال در راه خدا
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و از [ خواهند بودهرگز مانند شما نآن گاه آنان كه . گرداند مي
  ».]بر نخواهند تافتفرمان خدا روي 

توانيم با به عهده گرفتن اين رسالت و انجام اين  ما مي
مرداني را به دست  دتي ارزشمند رابلند هم  ،وليت بزرگئمس

ؤمنان، ستوده و بدين م ي آوريم كه خداوند آنان را در جرگه
 ي خواهند تا پيشوا و اسوه كه از خدا مي كردهسان توصيف 

ا نَب لَا هنَبر ونَولُقُي ينَذالَّ و:  مؤمنان پرهيزگار قرار گيرند
أَن منَجِازوذُ ا وريأَ ةَرَّا قُنَاتنٍعي و لنَاجعا لتَّلمإِ ينَقاماًم 
كساني هستند كه  ]خداي رحمان بندگان[و  « )74 –ان قفر(

همسران و فرزنداني به ما عطا فرما كه ! پروردگارا:  مي گويند
روشني  ي مايه ]به سبب انجام طاعات و كارهاي پسنديده[

تا در [ ناران گرداگپرهيز يچشمانمان گردند و ما را پيشوا
  ».]ها از ما سرمشق گيرند نيكي
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دعوت و در [ما را ! كنند كه بار خدايا آنان دعا مي ،آري
 خود. الگو و سرمشق مؤمنان پرهيزگار قرار بده ]ها انجام نيكي

 تنهاخواهيم  ما نمي ..تي بنگريدبه اين بلند نظري و باال هم شما
 پيشواي فاسدان گمراه و يا حتي پيشواي صالحان باشيم و

خواهيم الگو و پيشواي  تر داريم و مي دبلكه نظري بلن بس؛
به از دارشدن اين رسالت  ما با عهده. شه باشيممؤمنان تقوا پي

 گيريم كه در طول زندگي خود سرمشق مي) ص(رسول خدا 
دين  با تمام وجود اندوه و سختي را در راه دعوت و رساندن

بزرگ در  اندوهكشيد و حتي اين غم و  به دوش مي به ديگران
 اش زندگي ي تمام وجودش، در حواس، در خون و در همه

سخت غمخوار مردم بود ) ص(آن حضرت . فته بودجريان يا
 شد، پذيرفتند، بسيار اندوهگين مي مردم دعوتش را نميو اگر 

  :  آرامش بخشيد و فرمود ويخداوند به سرانجام كه آنتا 
َلَفلَّعك باخنَ عفسك ارِلي آثَعن لَم إِهم يهذَوا بِنُؤما الحديث 
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كه [ آنانخود را در پي ديك است زن« )6-كهف( فاًسأَ
از غم و اندوه اينكه آنان  ]پذيرند، دق مرگ كني و دعوتت نمي

  ».هالك سازي ]خود را[آورند،  به اين كالم ايمان نمي
 بود كه از غم و اندوه) ص(اين ويژگي رسول خدا  ،آري

اي بر  كرد و به گونه ، خويش را دق ميمايمان نياوردن مرد
  .ر حد نابودي پيش رفته بودسوخت كه تا س مردم دل مي

  
  پاداش بزرگ

پذيري در قبال دعوت  وليتئنكه به اهميت مسآپس از 
ايسته است كه به پاداش بزرگ كساني كه به سوي پرداختيم، ب

آن را به سوي خدا فرا . خوانند، اشاره كنيم خدا فرا مي
اش را  ورد كه نتيجهآ پاداشي بس بزرگ به دست ميخواند  مي
ديثي كه امام مسلم حدر  )ص(رسول خدا . يابد رت ميخدر آ

كسي كه به راه و روشي «: ست روايت كرده، فرموده ا) ره(
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كساني دارد كه ي  درست فرا خواند، پاداشي چون پاداش همه
. نكه از پاداش آنان چيزي كاسته شودآ كنند؛ بي مي پيروياز او 

و هر كس به گمراهي فراخواند، گناهي همسان گناهان 
  ».نان چيزي بكاهدآآنكه از گناهان  انش دارد؛ بيپيرو

بزرگي كه در دعوت پاداش اگر در اين نكته بينديشيم به 
كار  هچرا كه اگر انساني را ب خواهيم برد؛وجود دارد، پي 

يابي؛ اگر او  او پاداش مين اهمسشوي ، گويا  نخيري رهنمو
گرفتن  يا به روزه گزارد،نماز رهنمود گردي و او نماز ب هرا ب

يا به اداي زكات فرابخواني و  ،نصيحتش كني و او روزه بدارد
يا به انجام اعمال نيكي چون تالوت قرآن، ذكر ، هدداو زكات 

پاداشي همچون  قطعاً ،و او نيز چنين كند فرا بخوانيو دعا 
اگر گمان  بي. يابي و اين پاداش بس بزرگ است پاداش او مي

اد داشته باشيم، يك لحظه هم ي را بهاين پاداش همواره بزرگي 
رسول . نخواهيم كردبراي به دست آوردن آن كوتاهي و غفلت 
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به خدا سوگند اگر «:  حاب فرموداصبه يكي از  )ص(خدا 
برايت از شتران  ،را به سبب تو هدايت كند تنخداوند يك 

  )متفق عليه( ».سرخ موي بهتر است
ي براي حامالن هاي فراوان در زندگي دنيا نيز نتايج و بهره

  :  توان به اين فوايد اشاره كرد مله ميجود دارد كه از جدعوت و
كسي كه ديگران ر به سوي خدا فرا :  نخست ي نتيجه

يابد؛ چرا كه  به سكون و آرامش قلبي دست ميخواند،  مي
اما كسي . اش پرداخته است حداقل به انجام بخشي از وظيفه

اره خودش را سرزنش همو  پردازد، كه به اين وظيفه نمي
؛ هر چند به ظاهر خواهد بودو راحت نخاطر كند و آسوده  مي

، منفي و ناگوارچرا كه وضعيت  ؛آسوده خاطر به نظر آيد
ا خود همراه منفي بمد ايهمواره بستر غم و اندوه است و پ

بنابر  .بيكاري اشاره كرد پيامدهايتوان به  به طور مثال مي. دارد
 ،هاي روانشناختي و بررسي نپزشكيهاي جديد روا يافته
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در اين . كند هاي رواني بروز مي به شكل برخي بيماريبيكاري 
مثال يك وجه مشترك ميان بيكاران و كساني كه در امر دعوت 

ي يها بيكاران گرچه از جنبه. ورزند، وجود دارد كوتاهي مي
اما همانند كساني ؛ اند كه درآمد مادي در پي دارد بازمانده
پردازند و دچار نوعي  كه به انجام عمل دعوت نمي هستند

هاي رواني بسياري  از بيماري و شوند مي گرايي پوچخالء و 
چرا كه  ،برند رنج نميها  از آنبرند كه فعاالن و ديگران  رنج مي

 مندي، هدفرداش همت گما كس به انجام كار يا وظيفههر
و ذاتي ق ساخته و در مسير نياز فطري دروني خويش را محقّ

االن دعوت نيز با انجام حداقل فع. نهاده استگام خويش 
در نتيجه  واند  وليت خويش به نياز دروني خود پاسخ گفتهئمس

  . ندا فتههدفي رهايي يا از پوچي و بي
در مسير دعوت از ديگران و از  ،دعوتگر: دوم  ي نتيجه

 ؛گيرد مي فرا ، چيزهاي زياديكند نان را دعوت ميآكساني كه 
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 علمي خود هاي تهسشود و بنابر دان يممورد سؤال واقع  مثالً
داند به تحقيق و بررسي  آنچه نمي ي دهد و درباره پاسخ مي

عالمي  ؛استكامالً روشن دعوتگري ي  مقولهمثال . پردازد مي
 اما. گردد افزوده مي دانش وينهاده، بر  گامكه در مسير دعوت 
اش را براي طالبان  سينه اش نشسته و خانهي  كسي كه در گوشه

رو به  ويعلم  ،و جويندگان علم و عموم مردم نگشوده است
در مورد . شود نهد و به فراموشي سپرده مي كاستي و ضعف مي
اي وجود دارد؛ وي با فرا رسيدن  هاي زنده عالم دعوتگر نمونه

پردازد و با آمدن  رمضان به تدريس احكام روزه و رمضان مي
كند و روز به  يل تدريس ميصج را به تفموسم حج احكام ح

  . شود يابد و بيشتر مي روز علمش فزوني مي
كسي كه در راه دعوت گام نهاده، به :  ومي س نتيجه
نيست، اما در خود گردد كه در وجود  هايي آراسته مي ويژگي

ضروري  قطعاً. وجود داردخواند  فرا مينان را آكساني كه 
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ناگزير ، كند نان را دعوت ميآ از كساني كهدعوتگر نيست كه 
 ،باشد رويژگي كوچك و بزرگي برتهر در اخالق، منش و 

بلكه دعوتگر بايد خودش را به صفاتي آراسته سازد كه 
اثرگذاري دعوتش و در پي آن  تا خواند به آن فرا ميديگران 

  . پذيرش ديگران را به دنبال داشته باشد
ايمان را   ،سوي خدافراخواندن ديگران به :  چهارم ي نتيجه

و بر  بخشد فزوني به آنيزش وا مي دارد و خبه حركت و 
خداوند متعال . افزايد هدايت و راهيابي انسان مي، يقين
) 17–محمد ( ذينَ اهتَدوا زادهم هديلََّو ا:  فرمايد مي

 آناناند، خداوند بر هدايت و راهيابي  كساني كه راه يافته«
 ةٌم فتيهنَّإِ:  فرمايد چنين خداوند متعال ميهم »... افزايد مي
اصحاب [ آنان«) 13 - كهف( هدي دنَاهمهِم و زِنُوا بِرَبِّمءا

جواناني بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتند و ما  ]كهف
  ».هدايتشان افزوديم ]يقين و[بر 
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، انسان را فراخواندن ديگران به سوي خدا:  پنجم ي نتيجه
اي كه دعوتگر در  دهد؛ به گونه ه بين نگاه مردم قرار ميذرزير 
گيرد؛  ك و بزرگش زير نظر قرار ميچهاي كو فعاليتي  همه
 تداكنند و برخي از روي حس اي او را نقد و وارسي مي عده

پايند و هر روز منتقدان و حسودان از در نقد و  او را مي
خيرخواهان از شوند و دوستان و  وارد مي عيبجويي از دعوتگر

ا او صحبت ب ،خيرخواهي و راهنمايي و نصيحت روي
خواهان را پذيرفت و راين پهنه بايد نصيحت خي رد. ندكن مي

به نقد ديگران گوش سپرد و از شنيدن و فراگيري نكات 
  . جديد و سودمند كوتاهي و غفلت نورزيد

هاي  در تعامل با مردم و فعاليت وتگردع:  ششم ي نتيجه
برخوردار هاي جديدي  بر صفات و ويژگياز ود، خ تبليغي

آن صفات يا به برخوردارشدن از كه به تنهايي امكان  شود مي
نگه داشت نفس  مثالً ؛ها وجود ندارد وردن آن ويژگيآدست 
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و چيرگي بر آن تنها در تعامل با ديگران و در رفتارهاي 
و  دريات نفس، برهمچنين عزّ. گيرد اجتماعي شكل مي

ه و پذيري، توج رهيابي و دورانديشي، نصيحت ،همياري
هايي  ن دست ويژگيآاز  … غمخوارگي به امور ديگران و

به  ،پذيري در تعامل با مردم و جريان جامعه تنهاهستند كه 
 آيند و انسانِ به دست ميطرفه  دوصورت آموزش و فراگيري 

ز انسان ا ،بنابراين .تنها از دستيابي به اين صفات ناتوان است
  . يابد پرورش مي ، خالل تعامل با مردم و رفتارهاي اجتماعي

هاي نوين روانشناسي نيز براي درمان برخي از  يافته
چشم دوخته » درمان اشتراكي«يا » درماني عجم«ها به  بيماري
آيند و از  درماني، حدود ده نفر گرد مي روشدر اين . است

كديگر، به هاي ي خالل آموزش چند جانبه و فراگيري داشته
ي با نگاه به اخالق دپردازند و هر فر كسب صفات جديدي مي

شخصيت خود را از طريق آميختگي با هاي گروه،  و منش
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مسلمانان نيز . شناسد بازمي، ي آنان ديگران و پردازش آزادانه
هاي  در چارچوب دعوت و در تعامل با مردم از طريق فعاليت

ين عوامل پيشگيرانه از تر توانند به يكي از مهم ، ميتبليغي
مانده از وا هاي رواني دست يازند كه گوشه نشينانِ بيماري

  . جامعه را به رنج و آزردگي دچار كرده است
كه دعوتگر در خالل  بودآنچه گذشت ، برخي از فوايدي 

  .آورد خويش به دست مي تبليغيتعامل با مردم و فعاليت 
  

  دعوت بنياديدو اصل 
روشني دارد كه به دو  ي شيوها مردم به سوي خددعوت 

  :  پردازيم اصل مهم آن مي
اين  ي دهي به بهترين شيوه؛ بر پايه پاسخ:  نخستاصل 

كه ديگري در حقش  اصل چنانچه دعوتگر هر زشتي و بدي را
روا داشته است به بهترين شكل پاسخ دهد، آن شخص هر 
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 صميميباشد، به دوستي  ويترين دشمنان  سرسختچند از 
و ال تَستَوِي  : فرمايد مي لخداوند متعا. شود ل ميتبدي

و  ذي بينَكلَّا اذَفَإِ نُحسأَي هي تادفَع بِالَّ ةُئَيو لَا الس ةُالحسنَ
ينَهب اودكَأنَّ ةٌعه لوي مَحلَقَّ يما يم ا إِلَّوا الَّاهذينَ صرُبا  وا وم

نيكي و بدي «) 35و  34–فصلت ( عظيمٍ وحظّذُ يلَقَّاها إِلّا
هرگز بدي را با بدي پاسخ مده؛ بلكه  ،بنابراين. (نديكسان نيست

ي  نتيجه. با بهترين شيوه پاسخ بده) بدي و زشتي ديگران را
ميان تو و او  كه اين خواهد شد كه كسي  پاسخ دادن، اين طرز

به اين . گردد ميدشمني بوده است، به ناگاه دوستي صميمي 
به  ]همچنين[و  يانرسند مگر شكيبا خوي و منش بزرگ نمي

از ايمان و [يابند مگر كساني كه  اين اخالق سترگ دست نمي
  » .بزرگي دارند ي بهره ]تقوا

در   ش مناسب؛وزمان، مكان و ردر پيش گرفتن :  اصل دوم
ود دارد كه اين جو صحابااين باره رهنمودهايي كاربردي از 

و ضمن پند  )رض( عبداهللا عباس. سازد مي رت اصل را روشن
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تو را نبينم كه به ميان قومي «:  گويد دادن به شخصي مياندرز 
اند و  در حالي درآيي كه آنان با هم به سخن و گفتگو نشسته

؛ بلكه سكوت كن تا كني ]و سخنوري[گويي  هبه قص آغازتو 
با  خود آنان تو را به سخن گفتن فرا خوانند؛ در اين صورت

آنان سخن بگو كه در اين حالت آنان مشتاق شنيدن سخنان تو 
  ) روايت بخاري(» .خواهند بود

، دهد؛ البته دعوت مي اندرزدعوتگر، در هر مكاني پند و 
 پند و اندرز است و پند و اندرز تنهافراتر و فراگيرتر از 
مناسبي براي سخن  زماندعوتگر بايد . بخشي از دعوت است

زماني را اين منظور  برايخويش برگزيند و گفتن و دعوت 
سراپا گوش  سخنانشانتخاب كند كه مردم براي شنيدن 

عبداهللا بن «:  گويد مي) هر(شقيق . سپارند شوند و گوش مي مي
ر پنجشنبه مردم را پند و اندرز مي داد؛ ه )رض( مسعود
دوست دارم شما هر ! اي ابا عبدالرحمن: به او گفت شخصي
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وي از شدت  –. سخنان شيوا و خوشايند پند دهي روز ما را به
 ي همه روزه ي احساسات و اشتياق فراوان خواستار موعظه

:  فرمود )رض(عبداهللا بن مسعود  –عبداهللا بن مسعود شد 
كه اين است دارد  باز مي ي شما روزانه ي مرا از موعظهآنچه «

 دلزدگي و ماللتمن دوست ندارم با اين كار شما را به 
كنم؛ بلكه من خير و صالح شما را در اين طرز موعظه بيف
دانم كه هر از چند گاهي شما را به پند و اندرز خويش  مي

. مورد توجه قرار دهم و در شما اشتياق و رغبت ايجاد كنم
نيز همين بود تا مبادا دچار ) ص(چنانچه عادت رسول اكرم 

   )روايت بخاري( ».شويمو ماللت دلزدگي 
شخصي براي مهمواره با گزينش اوقات ) ص(پيامبر اكرم 

تا بهترين  كرد موعظه، در مردم اشتياق و رغبت ايجاد مي
آن حضرت با آنكه بزرگترين . فرصت براي اين امر ايجاد شود

 به درازمدتترين واعظ و دعوتگر بود، رپنددهنده و اثر گذا
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هر چند . كشاند كرد و سخنانش را به درازا نمي موعظه نمي
بهترين شنوندگان بودند و بسيار دوست داشتند كه صحاب ا

هاي آن حضرت بنشينند و به سخنانش  هر روز پاي صحبت
صحاب براي ا شتياقبا وجود حرص و ا. دهندفرا گوش 

، باز هم آن حضرت از ترس )ص(شنيدن سخنان پيامبر 
دانست  اين ميصالح آنان را در شدن اصحاب  ملولدلزدگي و 

تا همواره آزمند شنيدن . ي آنان بپردازد كه گهگاه به موعظه
  . هاي ايشان باشند فرموده
  

  هاي دعوتگر و مربي برخي از ويژگي
مربي كسي است كه با مردم از نزديك و بر مبناي  دعوتگرِ

نان تأثير اخالقي آاي منظم در ارتباط است و در  روش و برنامه
تي يا مفو ميان ميان دعوتگر و واعظ،  اًقطع. و رفتاري دارد

كند، تفاوت  دهد يا سخنراني علمي مي عالمي كه درس مي
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اما يك دعوتگر بايد به صفاتي آراسته باشد . زيادي وجود دارد
  : اشاره كرد به موارد ذيل توان  ن جمله ميآكه از 
شونده يا  روشن ميان دعوتگر و دعوتتفاوتي بايد  - 1

ري از تواند در امو يماين فرق . ، وجود داشته باشدمخاطب
اهي گقبيل برتري روحي، عقلي، فقهي، اخالقي و چه بسا 

چرا كه جسم انسان نيز نقش  ؛ي باشدربرتري جسمي و تناو
آزمودگي و  ،خاص خودش را دارد و چنانچه داراي تجربه

هاي فرد  ها و آزموده قدرت باشد، احساس فراگيري توانمندي
يعني برتري  ،شايد اين نكته. گردد ، در انسان ايجاد ميرتناو

اما بايد دانست كه نقش . آور باشد براي مردم شگفت ،جسمي
خداوند . و جايگاه جسم و تناوري در اين پهنه محفوظ است

بقره ( و الجِسمِ في العلمِ ةًو زاده بسطَ: فرمايد متعال مي
را  ]طالوت[جسم او  ]قدرت[دانش و  ،خداوند«) 247 –

ا وجودي كه نقش قدرت البته ب» .وسعت بخشيده است
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وري درست از اوقات روشن  جسمي و جايگاه تناوري در بهره
رسد كه در هر حال شخص  باز هم درست به نظر نمي ،است

تنومند و تناور را نيازمند آموزش و فراگيري از شخص 
و  الغراندامافراد  چرا كه قطعاً ؛ضعيف تر از خودش ندانيم

ي داشته باشند كه به آنان در هاي ييتوانند توانا كوچك قامت مي
هايي از قبيل  ويژگي. بخشد شايستگي مي ،آموزشي  پهنه

برتري روحي، عقلي و علمي، انسان را نيازمند آموزش و 
اي در تربيت  چنين قضيه. گرداند پرورش شخص ضعيف مي

شان را انتربيت فرزند، پدران معموالً. است توجهفرزندان قابل 
پندارند؛ چرا كه كودك  لي آسان ميي و خردساكدر دوران كود

 را تر است و او خردسال با اين احساس كه پدرش از او بزرگ
هاي ديگر  و برخي ويژگي يها، قدرت جسمي، عقل ربهجدر ت

كند و به سن  نكه رشد ميآبيند، حرف شنوي دارد تا  برتر مي
كند و در چنين  رسد؛ اينك وضع فرق مي بلوغ و جواني مي
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و تعامل با آنان نشان ااز پدران در تربيت فرزندحالتي بسياري 
پدراني كه نسبت  ي اين حالت درباره .شوند دچار مشكل مي

 مصداق  نشان از برتري معنوي برخوردار نيستند،ابه فرزند
از لحاظ عقلي و  فرزندان شود كه گاه ديده مي .يابد بيشتري مي

تري فرهنگي كم ي اند و پدر كه بهره شدهتر دفكري توانمن
 كندبياورد و تربيت درست  تواند پسرش را مرد بار نمي ،دارد

هر پدري  ،بنابراين. شود و در چنين وقتي با مشكل روبرو مي
زماني قدرت و دانش بيشتري  ي ن مرحلهآبايد بكوشد در 

داشته باشد تا بتواند به خوبي فرزندش را تربيت نمايد و او را 
بته چنانچه پدر از لحاظ ال. به درستي توجيه و رهنمايي كند
بايد رفتاري عاقالنه و  ،تر باشد قدرت و دانش در ترازي پايين

سنجيده با فرزندش در پيش گيرد و جايگاه فرزندش را دريابد 
كه در غير اين صورت زمام كار  براي وي ارزش قايل شودو 

  . خواهد شداز دستش رها 
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د از بايهايش به ديگران  براي انتقال دانستهمربي  - 2
اين . خبرگي و آگاهي، تجربه يا علم و دانش برخوردار باشد

آنكه داراي دانش، تجربه  در حالي است كه متأسفانه برخي بي
 قطعاً. اند تربيت گام نهادهي  و آزمودگي الزم باشند، در عرصه

جواني كه در راه دعوت قدم گذاشته بايد مقداري علم و دانش 
خود و گسترش و فزوني  داشته باشد و همواره براي رشد

ترين مقدار در اين پهنه  هاي علمي خود بكوشد و به كم داشته
  . بسنده نكند

هاي  و داشته انديشههر مربي دعوتگري بايد در انتقال  - 3
به عبارتي ديگر بايد در مسير . خود، به نيكي عمل كند

خويي و لطافت در پيش گيرد و در  نرم، دعوتشي  عرضه
از  بسياري. بين باشد كان، دقيق و باريكانتخاب زمان و م

عالمان، با وجود داشتن علم و دانش بسيار، توانايي برقراري 
توانند دانش خود را به  مناسبي با مردم را ندارند و نميي  رابطه
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هاي  چنين عالماني در عرضه و انتقال داشته  انتقال دهند؛ نآنا
ه بسا عالمي چ. خود و همچنين نفوذ در وجود مردم ناتوانند

گذارد و حتي  پاسخ مورد پرسش قرار گيرد و پرسشگر را بي
البته اين را نيز بايد دانست كه يكي از . او را سركوفت زند

) و دعوتگران(هاي روگرداني و حتي تنفر مردم از علما  زمينه
و دعوت ي  عدم انتخاب زمان و مكان مناسب براي عرضه

  . استانديشه 
ديگران باشد و با توجه و دلسوز  اردعوتگر بايد غمخو - 4

براي را توانايي الزم  و كندنان رسيدگي آتمام به امور 
مندي از رويه و  اشته باشد و ضمن بهرهدپرداختن به اين مهم 
همواره بايد ي خود،  و انديشه دعوت ي منش درست در عرضه

اين انتقال دعوت يا دانش خود به ديگران، آنان را زير  در پي
دعوتگر بايد . رد و به مالحظه و مراعاتشان همت گماردنظر گي

، ها  هاي جديدي ايجاد كند و در ايجاد شيوه هميشه روش
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به خرج دهد و بر تداوم دعوت خود  خالقيتابتكار و 
كند خود را نزديك  دعوتشان ميكه شكيبايي ورزد؛ به كساني 

اي و از احوالشان بپرسد و بر كند و با آنان طرح دوستي بريزد
اي  ند و با آنان رابطهكپرس و جو هر كدام دانستن نام 
بنگريد  )رض(به ابوبكر صديق . توار برقرار كندستنگاتنگ و ا

كه همواره به اين نكته توجه خاصي داشت و از كساني كه به 
شد  نام و فاميل آنان ميجوياي  ،دنآمد مي) ص(حضور پيامبر 

نان نيز خودشان را آاز كدامين قوم هستيد؟ و :  پرسيد و مي
به  )رض( ابوبكر .از فالن قوم:  گفتند كردند و مي معرفي مي

پرسيد  منظور برقراري رابطه با آنان از قبيله و تبار آنان نيز مي
كردند، با توجه به  نان قبيله و تبار خود را معرفي ميآو چون 

آيا :  پرسيد شناختي كه از يكي از افراد آن خاندان داشت، مي
: شنيد  از تبار و خاندان شماست؟ و چه بسا پاسخ مي فالني

 )رض(آنچه از عملكرد ابوبكر صديق . سرور ماست اوآري و 
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توجه آراستگي دعوتگر به صفت اهتمام و  ي گذشت، مسأله
ديگران و برقراري پيوند مناسب با آنان را به خوبي باز و به 

گرفت،  يدر پيش م )رض(اي كه ابوبكر  با رويه. كند تشريح مي
افراد و اقوام مختلف شادمان و مسرور به گفتگو با وي 

رسول . شد دعوت فراهم مي ي نشستند و مقدمات عرضه مي
هر گاه با برادرت روبرو شدي، نا م «: اند نيز فرموده )ص(رم كا

چه بسيار افرادي كه با هم  »پدرش را بپرس مخودش و نا
د، از هم جدا آنكه يكديگر را بشناسن شوند و بي روبرو مي

ممكن است خود شما با كسي مالقات كنيد كه نه . ندشو مي
حتي ممكن . شناسد شناسيد و نه او شما را مي شما او را مي

درسي شما سؤال نكند و ي  است نام شما را نپرسد و از رشته
گونه  كسي، خشكقطعاَ . خيال باشد اي بي نسبت به چنين رابطه

چرا كه  ؛توانمندي باشد رگتواند مربي يا دعوت است و نمي
به دعوتگر بايد چنان توانايي و نيرويي داشته باشد كه بتواند 
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كه عرضه و  چنان بر آنان احاطه بيابدمردم نفوذ كند و  درون
  . انتقال دعوت به آنان آسان گردد

هايي كه براي دعوتگر بر شمرديم،  يكي از ويژگي - 5
. رابطه با آنان بود برقراركردنتوجه به ديگران و  استمرار در

 دهيِ دعوتگر بايد در تداوم كارش و ارشاد و جهت ،بنابراين
دعوتگران تمام  از برخي. منظم و پيوسته، توانمند باشد

هاي قبلي را دارند؛ اما پس از مدتي حرارت و فعاليت،  ويژگي
باز  تبليغيدعوت و فعاليت  ي شوند و از ادامه سرد و خسته مي

سپس كنند و  ميرا آغاز  رس و تدريسگاهي د. ايستند مي
د و از كنن مي يا خطابه و بحثي علمي آغاز كنند رها ميناتمام 
ايستند و يا كالس و نشستي علمي ترتيب  آن باز ميي  ادامه
 گونه كسان اين .كنند تعطيلش ميپس از چندي دهند و  مي

كنند و پس از  مدتي كوتاه با حرارت و تب و تاب فعاليت مي
دادنِ آن،   ر ادامهدايستند و  كار باز مي ي ماني از ادامهاندك ز
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دعوتگر  ي زيبنده خصلتي نچني قطعاً. وام و پايبندي ندارندد
فعاليت  ي ر انجام مداوم و پيوستهدبايد و دعوتگر . نيست
  . و توجيه و ارشاد توانا باشد تبليغي
ري براي هر دعوتگري ويكي ديگر از ويژگي هاي ضر - 6

البته منظور . امور دعوت است ساماندهيِدر اداره و  توانمندي
اين نيست كه و ساماندهي زمامداري  ي ما از توانايي در عرصه

، »من اميرم و بايد از من اطاعت شود«با اين پندار و گفتار كه 
بلكه مراد ما حرف . دكنحرف شنوي را بر ديگران تحميل 

ه شنوي و اطاعتي است كه از كان وجود شخص سرچشم
مخاطب يا ) متربي(آموزش تحت اي كه شخص  گيرد؛ به گونه

س مربي و دعوتگر را انساني غمخوار ح ، عمالً)مدعو(دعوت 
رشد و كمالش مشتاق و آزمند  هكند كه به او توجه دارد و ب

  . است
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هايي كه بر شمرديم، صفات افراد خاصي است  ويژگي قطعاً
سزاوار ين وصف، با ا. شود اي اندك يافت نمي كه جز در عده

، برخوردار نيستند ها ويژگياست افرادي كه از تمام اين 
البته آنچه اينك از ما . ها را كسب كنند آنبكوشند در آينده 

شود اين است كه اين دين و دعوت را با توجه به  خواسته مي
دار شويم و هر يك از ما بر  اوضاع كنوني مسلمانان عهده

ايش، مطابق وضعيت فعلي براي ه دينها و توانم اساس داشته
البته . ود دست به كار ش ،دين راستين اسالمبرافراشتن رايت 

تصورات نادرست وجود دارد كه به ورودي شيطان از اي  پاره
و چيزهايي فرا روي افراد  اند گري تبديل شده براي وسوسه

پذيري در  وليتئد كه آنان را از اين دعوت و مسنده قرار مي
  . دارد ميقبال آن باز 

بحث به بررسي پنج مورد از تصورات  ي در ادامه من
كنم كه در جوانان  هاي شيطان اشاره مي ديونادرست و ور
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پذيري در قبال  وليتئكند و آنان را از دعوت و مس رخنه مي
  :  دين باز مي دارد

  برخي از تصورات نادرست موجود بر سر راه دعوت
ي  در حوزهپس از ازدواج :  گويند برخي از جوانان مي - 1

، يا پس از آنكه درسم تمام شود كرد،فعاليت خواهم دعوت 
اي نيز به صورتي ديگر  عده .در اين حوزه فعال خواهم شد

و كسب پس از تجارت :  گويند كنند و مي امروز و فردا مي
 ،اين چنين براي دعوت. به دعوت خواهم پرداختثروت 

قرار خود  جديد فراروي عاملي زد و هر روكن امروز و فردا مي
عوت را منوط به گذر از ي د در حوزهدهد كه آغاز فعاليت  مي
كه پس از تا آنيابد  چنان ادامه مي هماين وضع . كند ن ميآ

پس از تكميل تحصيالت عالي به :  گويد پايان درس نيز مي
تكميلي عالي و پردازيم و با پايان يافتن تحصيالت  دعوت مي

پس از آنكه :  آورد و مي گويد ري دگر ميخويش نيز عذ
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شغلي گرفتم و كاري يافتم يا در جايي ماندگار شدم و ازدواج 
اما اين پايان درنگ و امروز . كنم مي آغازكردم، كار دعوت را 

بزرگ :  گويد ا كردن نيست؛ بلكه پس از ازدواج نيز ميدو فر
است و تر  مهم، به امور تربيتي آنانرسيدگي ها و  بچهكردن 

شدن  كه پس از بزرگما دريغا ا. پردازم پس از آن به دعوت مي
اگر خدا بخواهد، خير و بركت در :  گويد هايش نيز مي بچه
كردنش تا  ادهايمان خواهد بود و اين چنين امروز و فر بچه

  . يابد ادامه مي رگهنگام م
بزرگساالن . متأسفانه اين حالت در بيشتر مردم وجود دارد

آورند و  هانه تراشي و درنگ در دعوت كم نمينيز در ب
و از ما گذشته ! (بركت و انرژي در جوانان است: گويند  مي

البته بايد از چنين كساني پرسيد كه مگر رسول خدا  )است
دار نشدند  وليت بزرگ را در چهل سالگي عهدهئاين مس )ص(
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تا شصت سالگي و پايان عمر با ) رض(و يا عمر فاروق 
  امر دعوت نپرداخت؟ بركتش به 

هاي  كنند يا چنين بهانه كساني كه چنين امروز و فردا مي
با اين آورند، شخصيتي ضعيف و متزلزل دارند كه  واهي مي

ضعف خودشان را به اصطالح توجيه عقلي  ها و سخنان بهانه
  . كنند مي

در امر دعوت و امروز و فردا كردن موارد درنگ  يكي از
رعي است كه پس از فراگيري علوم به ظاهر ش اين پندارِ

فعاليت در مشخصي از دانش دين، ي  شرعي و رسيدن به پايه
آري اين يكي از داليل به ! كنم  مي آغازدعوت را ي  حوزه

تأخيرانداختن دعوت است كه مردم، آن را شرعي و درست 
د و كن ميرخنه حسن نيت در فرد اين انديشه از درِ. پندارند مي

فراگيري علوم  به  زماني كه:  دارد كه بگويد ن ميآاو را بر 
گرچه بخشي از اين . كنم مي آغازديني پرداختم، دعوت را 
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شود كه انجام  چنين برداشت مي آناما از  ،سخن درست است
داشتن مقدار مشخصي از علوم شرعي ممكن  دعوت جز با

روشن است كه فراگيري علوم شرعي به طور  كامالً. نيست
بلكه  است؛ مه مردم نه ممكن و نه وظيفهتخصصي براي ه

 ميزان دانشي كه دارندمردم وظيفه دارند به تبليغ دين بر اساس 
 .پردازندبند و نمي دانند، رراگيري آنچه ندافهمت گمارند و به 

نيز، دليل درستي براي به تأخير افكندن دعوت امر البته اين 
مثال به طور . چرا كه تحصيل علم امري نسبي است يست؛ن

علوم  ي الهيات يا دانش آموخته ي فارغ التحصيل دانشكده
يابد و حتي كسي كه  اسالمي، خودش را بر علوم مسلط نمي

علمي مدرك دكترا هم گرفته ، خود را در  ي در اين رشته
چنين احساس  ،بنابراين. بيند اسالمي ناتوان ميي علوم  عرصه

د، درست شو و پنداري كه همواره از سوي برخي مطرح مي
كس با آنچه در اين است كه هر  شدهخواسته آنچه نيست و 
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صدور فتوا يا صدرنشيني در  قدم پيش نهد و اصالً چنته دارد
و در چارچوب  يستمطرح و مهم ن ،مجالس علمي و دعوي

معنا ندارد كه دعوتگر به هر  نامطلوب است و اصالًدعوت 
؛ صادر كند اي فتوا لهأيا در مورد هر مس .پرسشي پاسخ دهد

هيچ نقد و ايرادي  ؛واگذاردمفتيان  فتوا وفتوا را به اهل  بلكه
اي است  دعوت به گونه ساختارچرا كه متوجه او نخواهد شد، 

تواند به انجام آن  علمي مي ي كه هر مسلماني با هر پايه
از من برسانيد هر «: ست ا  فرموده )ص(رسول اكرم . بپردازد

) اندك و به ظاهر معمولي و كوچكيستني نيا دا(چند كه آيه 
فتوا براي  دادن، اهل فتوا هستند و دادن براي فتوا» .باشد

  . قدغن استعامي دعوتگر 
پرداختن به دعوت و تنبلي در  عدموجيه برخي در ت - 2

و تن آسايي طلبي  خود در اين پهنه، راحت ي انجام وظيفه
خود را د و گذارن خويش را به پاي برتري خود بر ديگران مي
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ند كه نك د و گمان مينپندار سر و گردني فراتر از ديگران مي
، حضور در مجالس  هاي علمي كتابي  ض، مطالعهيبا انجام فرا

از ديگران  ،ذكر، پرهيز از منكرات و پرداختن به اعمال نيك
د و نبپرداز اندرزو ديگر ضرورت ندارد كه به پند و  ندبرتر

دهند، اين  كه پند و اندرز مي د وجود افراد ديگرينكن فكر مي
صي در امور اشخا چنين. دارد برميدوش آنان از  وليت رائمس

كه به ظاهر در سطحي پايين تر از  ندنگر ميديني به كساني 
 كوشا و فعاليد بايد به دعوتگران افرا البته اين. قرار دارند نآنا

و نوردند و براي تبليغ دعوت  د كه زمين را در مينبنگر
كنند و با بذل  به جاهاي مختلف عزيمت ميي خود  هانديش

نشر و گسترش اين دين  ايوقتشان براي دعوت مردم، بر
  . ندكنمي  تمهراستين 
 شب و روزِ بر ماست كه به كساني بنگريم كه عمالًپس 

گسترش  آنان كنند و تمام خواست خود را صرف دعوت مي
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الگو گرفت بايد از چنين كساني  ،آري .تاس ترويج آندين و 
دعوت به اينها اقتدا  ي هاي خود در پهنه و در بذل و داشته

بسياري از مردم براي گسترش اهداف خود چنان . كرد
. شود تعجب و حيرت مي دچاركنند كه انسان  فداكاري مي

سؤال است كه چرا ما در راه دعوت و گسترش دين  ياج
افراد فداكاري نكنيم و قرباني ندهيم؟ چرا در فداكاري به 

گذشته اقتدا نكنيم؟ حداقل به دشمنان خدا  فداكار و از خود
 در راهيد كه اه كنهاي باطل نگ به صاحبان انديشه  بنگريد؛
سيطره يافته، زنداني  خردشاناي كه بر ذهن و  انديشه

كنند و تبعيد و آوارگي به جان  ها تحمل مي كشند، سختي مي
را به خود ت دين وليئپس مسلمانان كجايند تا مس! ندرخ مي

و راستي اين  تقاصد از رويعهده گيرند؟ كجايند آنان كه 
وليت را به دوش گيرند و به نشر و گسترش آن در ميان ئمس

كساني  ازبايد به كساني چشم دوخت و  مردم بپردازند؟ قطعاً
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ما . كنند كه در اين عرصه بذل و فداكاري مي سرمشق گرفت
و به دعوتگران  بينديشيم دين ي نيز وظيفه داريم درباره

مخلصي بنگريم كه از فداكاري در راه دعوت دريغ نمي 
  . بر ماست كه به آنان اقتدا كنيم ،آري .ورزند
ديگران تگري دعو اي با اين شك و شبهه كه براي عده - 3

زنند و  باز مي سر گري، از دعوت صالحيت و شايستگي ندارند
يا مؤثرنبودن  ها در آنان كاستيپندارند وجود برخي  مي

 وانهادنمردم، دليل درستي براي  ي در توده نشخصيت آنا
 آنكه عمالً بي بيشتر آنان. استگريزي  و مسئوليتدعوت 

واردي خود را قانع مبه چنين  ،دعوت را تجربه كرده باشند
و رخوت يند اربنتيجه و  ،ه اين حالتبايد دانست ك .كنند مي
افراد اعتماد به نفس اين دسته از . ي شخصيتي استاينارس

و عيني  ،يلعمي  يك تجربه ي در پهنه چرا كه اوالً ؛ندارند
ز ا. وارد نمي شوند ،ارزيابي شخصيت خود برايقابل اعتماد 
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كسي  اين پرسش نيز وجود دارد كه آيا اصالً ،ديگر سوي
هست كه در او عيب يا عيوبي نباشد؟ اين تصور نادرست يا 

شود كه  يدار ميدنفس از آن جا پ در واقع اين عدم اعتماد به
شخصي در ذهن خود، شكل خاصي از دعوتگران را ترسيم 

او در  .دهد ن چناني ميآمعنا و مفهومي  ،كند و به دعوتگر مي
پندارد و بر  عيبي مي را انسان كامل و بي وتگرذهن خود دع

مبناي همين تصور نادرست كه در ذهن خود ساخته و پرداخته 
توانم  من هرگز نمي:  گويد يابد و مي توان مي، خود را نااست

بايد دانست كه . همانند و همسان چنين شكلي از دعوتگر شوم
غيرقابل انكاري وجود  هاي و كاستي ها مردم عيب ي در همه

نگر باشد و در عالم خيال و  بايد انسان واقع ،بنابراين. دارد
ه و انديش. را به سرگشتگي نيفكند دهپروت سير نكند و خو
اين . ه استتاي غيرشرعي شكل گرف خيالي كه بيان شد، بر پايه

. است شناخته شدهپردازي در روانشناسي نيز معروف و  خيال
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 هاي نمونه ، انساني كه در ذهن خود يسدانش روانشناي  بر پايه
مجسم را فراروي خود  نآفريند و آنا خيالي براي خويش مي

هاي  اخته و پرداخته، در صورت عدم دستيابي به سكند مي
براي . گردد ي و پوچي دچار ميمبه شكست، ناكا خود نيهذ

شخصي  مثالً. آوريم درك بيشتر موضوع، مثال ديگري مي
مردمي كه  ي است كه همه آنخوشبختي من در :  گويد مي
كاري نشدني است و  ،اين! شناسم، از من راضي باشند مي

از يك نفر وجود ي مردم  همه رضايت و خرسندي امكان اصالً
وقتي كه كامل شوم و : گويد  همين طور شخصي كه مي. ندارد

به  دين تبليغنداشته باشد، براي  هيچ عيبي در من وجود
خيالي نيز غيرممكن  چنين قطعاً! شوم دست به كار مي ديگران،

آري، اگر در خودت عيبي سراغ داري، براي . و نشدني است
ل و گسترش دعوت به شتاب كن؛ اما از انتقا آن اصالح

  . ديگران باز نمان
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دعوت  ي اما اينكه برخي شخصيت خود را در عرصه
چرا كه دعوت، اشكال ؛ تصور اشتباهي است ،دانند اثرگذار نمي

دارد كه هر يك از اشكال و  گوناگونيهاي  صورت و
يابد و  اق و سازگاري ميبطانن با شخصيت افراد آهاي  شيوه

دچار توقف  ،نوع شخصيت افراد بسبدعوت به  روند ساساًا
در هر انساني اين توانايي وجود ندارد كه . دشو نمي ييو ايستا
 آموزش و پرورش افراد بپردازد؛ اما قطعاً  به ارشاد، شخصاً

نان آيا  ،هايي راهنمايي كند تواند ديگران را به چنين جلسه مي
. با خبر سازد تبليغيرا از مكان برگزاري جلسات علمي و 

تا از  ،دكنهايي بخرد و به مردم هديه  تواند كتاب چنين ميهم
شايد فردي . دعوت كرده باشد ي اين طريق كاري در عرصه

را به ديگران منتقل خود ها و معلومات  نتواند برخي از دانستني
اين امكان براي او وجود  ا حتماًمبپردازد، ا ها كند يا به شرح آن

حاوي آن مسايل و معلومات دارد كه ديگران را به كتابي كه 
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هايي ديگران را  چنين شيوه ا كار بستاست، راهنمايي كند و ب
دعوت، اين  گوناگونل اها و اشك روش ،آري. دكندعوت 

كند كه بتواند شيوه يا شكل  امكان را براي هر فردي فراهم مي
وليت خود در قبال ئمسم و به انجا برگزيندمناسبي از آن را 

دعوت مهم نيست كه انسان در  ي در پهنه صالًا. دعوت بپردازد
رسايي و جلس بنشيند و سخنوري توانمند باشد و به مصدر 
در  را زندگاني خويش كساني كه بسيارند .سخن گويد اديبانه

اي از  اند و كسي نام و آوازه ميدان دعوت و جهاد سپري كرده
ا كساني كه ما نامشان ر ندبسيار همين طور .نان نشنيده استآ

خبريم؛ اما كارهاي بزرگي  دانيم و از سرگذشتشان بي نمي
در حديث . را خواهند يافت ها نآاند كه اجر و پاداش  كرده

اي كه در حالي افسار اسبش  حال بنده خوشا به«:  مده استآ
و بر خالف ظاهر (را گرفته كه ژوليده موي و غبارآلود است 
گر به دنباله داري ا.) غبارآلودش، مقامي بس بزرگ و واال دارد
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به و اگر خواهد بود قشون ) به خوبي(د، ولشكر گماشته ش
را حراست و نگهباني  كار، گمارده شودحراست و نگهباني 

آري، ممكن است شخصي به پاسباني شب  ».دهد انجام مي
گماشته شود و پست ديگري نداشته باشد؛ چنين شخصي 

به كاري بس گرچه به خيال ما ارزش و جايگاهي ندارد، اما 
در  آنكه اين شخص با وجود. مهم و بزرگ دست زده است

با آنكه در پس  و نگاه مردم ارزش معنوي چنداني ندارد
نچه براي ديگران آ آنكهدار لشكر است و با  دار و پرچم طاليه

ني متمايز و مقامي واال أ، شفراهم نيستفراهم است براي او 
كه  ستشاره كرده ااچنين كساني به ) ص(رسول اكرم  .دارد

شود و اگر سفارشي  ه خواهد، به او اجازه داده نميزاگر اجا
گردد؛ اين شخص غبارآلود چنانچه از امير  كند، پذيرفته نمي

شود و شخصيتي  لشكر اجازه خواهد، پذيرفته نمي) فرمانده(
اما با اين حال چنان مقامي دارد كه قابل تصور . برجسته ندارد
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داريم براي گسترش دين بكوشيم، هر  ما نيز وظيفه. يستن
هاي  زيانها و  البته بايد به آفت. نباشيم امور چند در رأس

كند و شخص را  نشيني و داشتن پست و مقام رخنه ميصدر
، نشينيلذا از آنجا كه صدر. افكند مي بيبه غرور و خود فري
حاالت شرف و افتخار ي  ، در همهدگذار آثار منفي بر انسان مي

 صدرنشيني و داشتن مقام وليتئبلكه مس. شود نميمحسوب 
اب وليت بزرگ و سنگيني است كه تئدر دعوت، تكليف و مس

  . نمايد آن بر انسان مشكل ميآوردن 
ميدان دعوت در  گريزي وليتئفرار از دعوت و مس - 4
يند ناتواني، ترس و ضعف و نارسايي دروني و شخصيتي برا

ت، برايش مشكالتي پندارد كه دعو صي ميخچنين ش. است
غيرقابل تحملي از  يها بروز سختي ي به دنبال دارد و مايه

بايد دانست كه . شود مي … قبيل زندان، آوارگي، تبعيد و
سبب عوامل به  ،ت و اين آزمايشاسسنت الهي آزمون بنده از 
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فراخواندن ديگران به به سبب :  گيرد صورت مي گوناگون
يا به خاطر بالياي  ،فردييا به علت برخي امور سوي خدا، 

خاوند . طبيعي كه در هر حال صبر و شكيبايي واجب است
و يخشَونَه و لَا  غُونَ رِساالت اهللاِذينَ يبلّلَّا: فرمايد متعال مي

 ]ها و برنامه[كساني كه «) 39–احزاب ( ا اهللايخشَونَ أحداً إلَّ
او مي ترسند و از رسانند و از  مي ]به مردم[هاي خدا را  پيام

منظور از اينكه از كسي جز » ... .نمي ترسند كسي جز خدا 
نه اينكه ، ق استحبجا و ترسند، جرأت و بي باكي  خدا نمي

  .هالكت افكند ي تدبيري در ورطه انسان خودش را با بي
در جنوب لندن، جواني انگليسي » گلفرد«به ياد دارم در 

او به خاطر يافتن كار . بودمسلمان شده تازه يدم كه درا تبار 
. كرد نجا عزيمت ميآدر جاي ديگري بايد براي مصاحبه به 

نكه آدوستان اين جوان در جمعيت اسالمي، خواستند پيش از 
ن شهر عزيمت آاين جوان تازه مسلمان به قصد مصاحبه به 
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نرسد و در امتحان  زيانكند، به او بگويند براي آنكه به او 
نش در شغل دلخواهش قبول شود، شفاهي به منظور گزي

اما اين جوان كه فقط سه هفته . مسلمان شدنش را پوشيده دارد
گذشت، پيش از ديدن دوستانش در  از مسلمان شدنش مي

رهسپار مركز مورد نظر براي آزمون شفاهي  ،انجمن اسالمي
ت در آزمون به منظور احراز شغل كافراد زيادي براي شر. شد

وقتي نوبت جوان تازه مسلمان  .ندودبآمده  خود مورد نظر
ام و اسمم را  چندي است كه من مسلمان شده: ، گفترسيد

 »عمر«بوده و اينك نام  »رود«نام من پيش از اين . ام تغيير داده
خواهم كه در صورت پذيرش  من از شما مي. ام را برخود نهاده

من در اين كار، در وقت نماز به من فرصت دهيد تا اين 
جالب است كه از ميان آن همه . ديني خود را ادا كنم ي وظيفه

تر و  كارجو، اين جوان مسلمان پذيرفته شد و جالب
ما براي اين :  آورتر علت قبولي او بود؛ آنان به او گفتند شگفت
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توانمند  وگيري قوي  يم كه در تصميمستخوا كار كسي را مي
از  هراًتو ظا. هاي بجا و درستي بگيرد باشد و بتواند تصميم
برخورداري كه به دين ديگري  اي چنين توانايي و اراده

علت قبولي جوان مسلمان در گزينش  ،آري. اي گرويده
كرد  ميباليد و افتخار  مياستخدامي اين بود كه او به اين دين 

خود مسلمان خود بنگريد كه آيا اگر او . ام كه من مسلمان شده
شد؟  پذيرفته مي داشت، در اين گزينش را پنهان مي شدنش
خير و ي  باليدن و افتخار كردن او به دينش، مايه قطعاً آري

  . صالح او شد
كار دعوتگري برخي از مسلمانان از اينكه در ميان مردم 

خودم . ترسند مييا مورد دعوت واقع شوند،  دهند، راانجام مي
 به طور مثال مسلمانِ. ام هاي عجيبي در اين باره ديده نمونه

تن صحبت كردن به زبان عربي از ديدم كه را ري عرب تبا
تا معلوم نشود كه او عرب يا مسلمان است؛ در صورتي  زد مي
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چندي پيش . استبود كه او عرب و مسلمان  روشن كه كامالً
هايي در او وجود  نشانهاو آنجا آمد نيز در مطب پزشكي بودم 

با او به عربي . د او عرب تبار استكر داشت كه مشخص مي
از او پرسيدم كه از . اما به انگليسي پاسخم را داد. سخن گفتم

پاسخي نداد و اين پرسش برايم ايجاد  وليكدام كشور است؟ 
هويتي  شد كه چرا انسان به اين حد از خود باختگي و بي

  !رسد؟ مي
بايد خودت را اصالح كني و :  گويند بسياري مي - 5

 نآنا. نشوي رفتارگهاي جامعه  آلودگي بهمراقب خود باشي كه 
 فرونهادنمناسبي براي  ي داري را بهانه خودسازي و خويشتن
 همائدي  سوره 105 ي پندارند و به آيه دعوت و اصالح مي

ا هيأَا ي:  كنند كه خداوند متعال فرموده است استناد مي
 ميتُداهتَ اذَإِ لَّضَ نَم مكُرُّضُم اليكُسنفُأَم يكُلَوا عنُامء ينَذالَّ
گناه به ي  و خود را از ورطه[مواظب خود باشيد  !اي مومنان«
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و راه [ايد  هنگامي كه شما هدايت يافته ]دور داريد و بدانيد تا
دين و رستگاري را در پيش گرفته ايد و از امر به معروف و 

، گمراهي گمراهان به شما ]داي نهي از منكر نيز غفلت نكرده
  ».رساند زياني نمي
متوجه شد كه برخي از مردم فهم و  )رض(صديق  ابوبكر

پندارند كه اگر خود  برداشت نادرستي از اين آيه دارند و مي
بس است و گمراهي ديگران  همين  ،باشندبرخوردار هدايت  از
لذا به قصد رفع اين برداشت .  رساند نان آسيبي نميآ هب

و سخنراني برخاست و  بهخطا رايدر ميان مردم ب ،نادرست
و  همائد ي سوره 105 ي آيه[شما اين آيه را مي خوانيد  : رمودف

 )ص(از رسول خدا من ، اما ]از آن برداشت نادرستي داريد
در حال ارتكاب جور [اگر مردم، ظالمي را « : شنيدم كه فرمود

 ،نگيرند و از ظلم و ستم باز ندارندرا ببينند و دستش  ]و ستم
را به گرفت و عذابش  انني آ انتظار مي رود كه خداوند همه
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ي، نسايي و ابوداود مذاين حديث را تر( ».دهدبگيرد و عذاب 
  ).با اسناد صحيح روايت كرده اند )ره(

خودش را ، فهم و برداشت اشتباه است كه انسان اين ،آري
هيچ . هدايت ببيند و اين را براي خود كافي بداند خوردار ازبر

دش باشد و بگويد كه اصالح خو ي انديشهبه  تنهاكس نبايد 
ا مبِ فسٍنَ لُّكُقرآن  ي مرا با ديگران چه كار؟ يا به آيه

گرو اعمال خويش  در استناد كند كه هر كس ةٌينَهبت رسكَ
هاي ورود شيطان و  ا از دروازههاين ي همه ،آري. است

كردن ديگران به هاي اوست تا مردم را از دعوت  گري وسوسه
  .باز دارد سوي خدا

  
  د هشدار به دعوتگرانچن

هايي كه نيت  خودم و شما را از تمام آلودگي ها و شائبه. 1
 صچرا كه بايد اخال ؛دارم بر حذر مي ،آاليدرا به ريا و سمعه 
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و راستي پيشه كرد و براي درستي عمل بر مبناي كتاب خدا و 
لودن اي جز پا در اين رهگذر چاره. كوشيد )ص(سنت پيامبر 

به ويژه كه اخالص . و اخالص نيستصدق داشتن نيت و 
آدمي ترين اموري است كه بر نفس  نيت يكي از مشكل

 تواند مدعي شود كه حتماً هم نمي يو هيچ كس كندسنگيني 
نيتش خالصانه و صادقانه است، بلكه همه نيازمند اين هستند 

را از هرگونه شائبه  خويش و نيت بازنگرندكه همواره به خود 
انسان رخنه  به درونكوشد  شيطان هميشه مي. بپيرانيدو پليدي 

چه شيطان گاه  .بكشاند انديشي كجكند و عملش را به تباهي و 
در حين  گاهكند و  نيت را خراب مي پيش از انجام يك عمل

به هر حال همه بايد . پس از انجام آن گاهن عمل و آانجام 
غايت  كه برخوردار شويماين آرمان و هدف بزرگ  ازبكوشيم 

براي . خداوند متعال است خشنوديبهشت و  ،مقصود اصلي و
وليت اين دين و دعوت ئرسيدن به اين مقصد بزرگ بايد مس
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ي ها بهره هاي دنيوي و را به دوش كشيم و از منافع و بهره
در  - مادي يا اجتماعي و يا مقام و منزلت باال در نزد مردم

  .گذريم
كساني را روشن بزرگ وجود دارد كه گناه  فراوانيداليل 

نادرست به انجام برخي از اعمال  ه به قصدك كند مي
قرار گيرند و و تمجيد خواهند مورد تعريف  پردازند و مي مي

 مثالً.  بخش و دلپذير گفته شود آنان سخناني رضايت ي درباره
 شوند و آتش جهنم بر كساني كه به آتش افكنده مي نخستيناز 
ري قرآن است كه قرآن خوانده آن قا، دشو برافروخته مي آنان

تا به او قاري گفته شود و مجاهدي است كه به قصد است 
آنكه به وي شجاع و دلير گويند جهاد كرده و يا سخاوتمندي 

 سخاوتمنديده تا به جود و كراست كه سخاوت و بخشش 
  .شودستوده 
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چرا  ؛انسان همواره بايد در پي نيت خالص و راستين باشد
 هم بايد ظاهر عمل مهم نيست و نيت دندرست بو كه تنها

صحاب انيز همواره  )ص(رسول اكرم . باشددرست و صحيح 
كه  كرد و تربيت مي دآور بار مي، هدف و مقصدساس را بر ا

آن . خداوند متعال و بهشت باشند پي خشنوديهميشه در 
مكه گذر  پيرامونهاي  گالخنها و س حضرت زماني كه بر كوه

در زير شنكجه و  )رض(ياسر  ي انوادهكرد، با ديدن خ مي
صبر و  !ياسر ي اي خانواده«:  فرمود مي، عذاب كفار قريش

 ،آري» .شكيبايي در پيش گيريد كه جايگاه شما بهشت است
 نَي مرَاشتَ اهللاَ نَّإِ:  همين مصداق فرمايش الهي است كه

ؤالممنفُأَ ينَنسهأَ م والَمولَ نَّأَم بِههم ةُنَّالج )111-توبه (
منان را به بهاي بهشت ؤخداوند جان و مال م گمان بي«

  ».كرده استخريداري 
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صحاب اپرورش ايماني  ي در پهنه )ص(رسول خدا  ،آري
عمل ،  دادن به بهشت بر مبناي وعده نو بيعت گرفتن از آنا

ي  خود و خودسرانه به ديگران وعدهطرف و هرگز از كرد  مي
 ،البته مسلمانان پس از رشد ايماني .داد يپيروزي و قدرت نم

  .در دوران مدني به قدرت و پيروزي دست يافتند
اصل بر . بيحزپرهيز از تعصب قومي، ملي يا مرامي و . 2

باشد و  راستيناين است كه انسان همواره پيرو دليل درست و 
اشخاص و افراد خاصي  ازهرگز كوكورانه و چشم بسته 

تعصب و  قطعاً. پيروي حق باز نماند تا ازروي نكند،  دنباله
اي  ها و آثار جهالت است كه در پاره نمادوابستگي قومي از 

قومي  گرايشچنانكه شاعري  .كند اقوال و اشعار نمود پيدا مي
را به اين شكل به شعر در آورده است كه در قالب نثر و ملي 
  : ن اشاره مي كنيمآزير به 
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ام هر  قبيله .ام ن وابستهآه من از فالن قبيله هستم و تنها ب
من نيز همان راه  - درست يا نادرست –راهي كه در پيش گيرد 

ام بيراهه رود من نيز همراهش  اگر قبيله. گيرم را در پيش مي
ام  روم و اگر راه رشد و هدايت در پيش گيرد من نيز قبيله مي

  .را همراهي خواهم كرد
 ي ريشهجاهلي است و ، چنين وابستگي و فهمي قطعاً

دارد كه خود  ما را بر آن مي، بلكه فهم اسالمي ،اسالمي ندارد
 حقيقت و راه درست بدانيم و اصالًاز به پيروي  تعهدرا تنها م
دار حق و  دار و طاليه نباشد كه چه كسي عهده مهمبرايمان 

اهل حق و حقيقت را ياري  ،در اين ميان. حقيقت است
 ،اني كه پيرو حق نيستندرسانيم و با دشمنان حقيقت و كس مي
  .ستيزيم مي

هاي قومي، ملي  خودم و شما را به پرهيختن از گرايش. 3
فرا  مردم به سوي خداچوب دعوت رو جغرافيايي در چا



 دعوت سخني با اهل

 

64

ر جهان اسالم دخط و مرزهايي را كه استعمار  .وانمخ مي
ي  دانم و معتقدم كه دعوتگران نيز در عرصه پايه مي بي، كشيده

ي  ند و مرزهاي جغرافيايي را در پهنههنددعوت به آن بها 
كه دعوت اسالمي جهاني است و چرا  ؛ندرداپندعوت مهم ن

ها اعم از عرب، عجم، سياه و سفيد را در  تمامي اقوام و دسته
برخي جهاني بودن دعوت اسالمي و فراگيرندگي . گيرد بر مي

و عملي دانند و به هنگام تطبيق  يك تئوري مي آن را صرفاً
 ي با نظريه گيرند كه اصالً راهي متفاوت در پيش مي آن، كردن
در قبال  ،بنابراين. گيربودن دعوت اسالمي سازگار نيسته هم

گرديم و از اين وابستگي و ازبه خود ببايستي اين مسئله 
  .خود را برهانيم و آگاهانه عمل كنيم، گرايش

را از فخر فروشي و تكبر  دعوتگراندر اين قسمت . 4
گام بر  دعوتكسي كه در مسير  معموالً. دارم يبرحذر م

در و داشتن مقام ات ريا از جايگاه وااليي چون صد ،دارد مي
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گردد و يا  خود برخوردار مي هاي تبليغاتي فعاليت ي مجموعه
اي به او  عده  مقتضاي آن،مي يابدكه به پست و جايگاهي 

يفته او به خود فر كه همين باعث شودشايد كنند و  مراجعه مي
گردد و تكبر ورزد و چنين پندارد كه بر ديگران برتري و 

اند  تكبر را چنين تعريف كرده) ص(رسول اكرم . شرف دارد
. »ضايع كردن حق و خوارشمردن مردم«:  ست ازا كه عبارت

و به مردم با  تابد مي بر پس متكبر كسي است كه از حق روي
ودپسندي و خ أهمين منش و نگرد حقارت و خواري مي ي ديده

دلسوزي و ي  ما وظيفه داريم به مردم با ديده. تكبر است
نگاهي تحقيرآميز داشته  ننكه به آناينه ا؛ مهرباني بنگريم

. اين منش بد، تقواپيشگي و ترس از خداستدرمان . باشيم
براي اين منظور بايد همواره به خود بنگريم و اعمال و نفس 

هاي خود  وب و كاستيبه رفع عي. خويش را به محاسبه كشيم
ديگران  هاي و كاستي ها بپردازيم و از پرداختن به عيب
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هاي ديگران  هر كس بايد پيش از پرداختن به عيب. بپرهيزيم
كند و درست نيست كه هميشه  اصالحهاي خودش را  عيب
كسي كه . فالني چنين گفته يا فالني چنان كرده است:  بگويد

هايش  كاستي اصالحبه د و نسبت زدارپ به عيوب خود نمي
را رام  خودديگران  ازجويي  تواند در عيب كند، نمي اقدام نمي

خودش  ،خطاپذيري انساني  بايد پيوسته با توجه به جنبه. كند
جايز الخطا و را به اين امر قانع كند كه انسان موجودي است 

 ،در اين ميان. از او گريزناپذير استارتكاب لغزش و اشتباه 
در پيش گرفت و  شده استحقيقتي را كه روشن بايد حق و 

بايد با  دانست كه درستي عمل به تنهايي كافي نيست و حتماً
  .خلوص نيت همراه باشد

ديگر كه خودم و شما را به پرهيز از آن فرا  ي نكته. 5
به با داشتن اين حس آدمي  .خوانم، حس بدبيني است مي

در بسياري از  .ه داردنگاهي بدبينان، هاي كنوني يا آينده واقعيت
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مردم اين پندار رخنه كرده كه ديگر راهي براي اصالح نمانده 
. باعث شده تا با نگاهي تاريك به آينده بنگرنداين امر . است

هاي گوناگوني شكل  البته اين احساس به سبب بسترها و زمينه
اي پس از ناكامي در دعوت  از جمله اينكه عده. گرفته است

اين ناكامي را تا بدانجا گسترش  ي دامنه ،شخص يا اشخاصي
انجامد و حق پذيري مردم را به  دهند كه به حس بدبيني مي مي

ناموفق در دعوت و  ي تجربه يك قطعاً. انگارد دور از امكان مي
عموميت بخشيدن به  ،ديگرسخن يا به  ،نآ ي گستراندن دامنه

نگاه گيري  ها در مسير دعوت، بستر شكل اي از ناكامي پاره
حق پذيري مردم را بعيد  ،شود انسان بدبينانه است و باعث مي

مسلمان شدن ، بسياري از مسلمانان نيز در دوران مكي. بداند
در  نآنا ؛دانستند عمر بن خطاب را بعيد و دور از امكان مي

، به به مسلمان شدن عمر اميدوار بودندكه برابر كساني 
عمر . كردند مي استناد) رض(گيري و شدت عمل عمر  سخت
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بود كه هر گاه  گير و خشن چنان بر ضد مسلمانان سخت آن
رفتند و سعي  مسلمانان به كناري مي ،رفت مي راهيدر 
چرا كه او براي مسلمانان مزاحمت  ؛كردند از او دور شوند مي

 صحاب گفتابار يكي از يك .زد كرد و آنان را كتك مي ميايجاد 
به  : اما صحابي ديگر گفت. شايد عمربن خطاب مسلمان شود: 

) رض(سرانجام عمر ... . مسلمان نمي شود  او خدا سوگند كه
 .شدخوبي  ورد و چه مسلمانآمسلمان شد و چه نيكو اسالم 

مقام و به او مسلمان شد و روزي پيشواي مسلمانان گشت و 
دست دوم مسلمانان  ي خليفه قرار گرفتن در جايگاه منزلت
مسلماني را بيازارد و باز  شخصي،كه من سراغ ندارم . يافت

هم درباره اش گفته شود كه او ممكن است روزي مسلمان 
كه به  يشخص گمراه و تبهكار، با ديدن  امروزه مردم . شود
دهند كه او  نظر مي چنين ،ها و منكرات مشغول است بدي

  !گمراه است و امكان ندارد كه مسلمان يا سر به راه شود
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نگريست كه با  )رض(ربن خطاب بايد به سرگذشت عم
پس از وجود آزردن مسلمانان و ايجاد مزاحمت براي آنان، 

بهترين مسلمانان قرار ي  در زمرهشود و  مسلمان ميچندي 
در اثر ناكامي  بايداز اين حس بدبيني كه معموالً. گيرد مي

برخي به خطا . دوري گزيد، شود بعضي دعوتگران ايجاد مي
يز ضمن گستراندن اين دامنه و عموميت مي افتند و ديگران ن

به قضيه مي نگرند و به  انهبا نگاهي بدبين، بخشيدن به آن 
  .پردازند اصالح خطاهايشان نمي

ار چهر دعوتگري بايد در صورتي كه به لغزش و خطايي د
و چنانچه در جريان دعوت با  به درون خود باز نگرددگردد، 

يد به خود بنگرد و در ناكامي و شكست مواجه گردد باز هم با
  .خويشتن تجديد نظر كند و وضعيت خودش را بهبود بخشد

د اين است كه زپرهيباي كه دعوتگر از آن  آخرين مسئله. 6
 ي هاي نادرست از نصوصي كه درباره ها و برداشت از قرائت
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برخي هنگام ديدن نصوصي از . پرهيز كند ،آخر الزمان آمده
كشند  دست از كار مي» يعود غريباسالم غريبا و سإلا أبد«قبيل 

از عوامل صوص توجه به همين نو به ويژگي كساني كه با 
در همين  .كنند توجه نمي ،اسالم هستند ي بازگشت دوباره

كساني هستند كه آنچه را مردم  ،آنان«نص بيان شده است كه 
آري برخي » .بخشند بهبود مي ،اند به فساد و تباهي كشيده

هاي جامعه نااميد  د تباهيبواصالح و بهضمن آنكه خود از 
در مصلحان و اصالحگران نيز دلسردي و سستي  ،شوند مي
شوند  آنان به اين دليل و گمان از اصالح نااميد مي. افكنند مي

پندارند كه هيچ اميد  دانند و مي كه اين دوران را دوران فتنه مي
يد چنين پنداري شا .اندازي براي اصالح وجود ندارد و چشم

غربت اسالم در حديث  در بابسبب باشد كه آنچه  اينبه 
البته بايد دانست . گردد بر وضعيت كنوني حمل مي ه،آمد فوق

كه در حديث باال به تالش و كوشش وافر براي اصالح اشاره 
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اند،  شده و در آن كساني كه در مسير اصالحگري گام نهاده
و در همچنين مسلمانان پيش از اين . اند ستوده شده

نيز پشت را عي ادوار بدتري طخود، به طور مقدور ي ها گذشته
اي  دوراني گذشته كه عده، بر مسلمانان مثالً. اند سرگذاشته

حرم مكي را به تصرف خود در آوردند و هزاران مسلمان را 
آنان سر مست از اين . در ايام حج به خاك و خون كشيدند

! هاي پرندگان كجايند؟ دسته:  آوردند كه جنايتشان بانگ بر مي
، آنان بر مكه مسلط شدند! ها كجاست؟ ها و سنگريزه آن سنگ

حجر االسود را ربودند و به مدت بيش از شانزده سال به جاي 
كه در (كفر پيشه بودند  يانآنان قرمط. ديگري منتقل كردند

هجري قمري بر مكه مسلط شدند و بنا بر برخي  930سال 
را به مدت بيست و دو سال به  منابع تاريخي حجر االسود

  ).م .جاي ديگري بردند
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مسلمانان  ،آن دوران سياه كه حرم اشغال شد به هر حال
طوالني به ي حجر االسود ربوده شد و مدت ،زيادي كشته شدند

سزاوار نيست ما كه  و اينكجاي ديگري انتقال يافت، گذشت 
 بگوييم ،ايم چنان رخدادهاي وحشتناكي را به چشم نديده

حتي وجود چنين رخدادهايي دليل . اميدي به اصالح نيست
بيت المقدس  نصليبيا مثالً. هاي اميد نيست بسته شدن دروازه

ه بودند، ساليان زيادي گذشت و دطوالني اشغال كري را مدت
 )ره(بود تا آنكه صالح الدين ايوبي  نقدس در اشغال صليبيا

قدس در سال . (آمد و قدس را از دست اشغالگران آزاد كرد
به  .م 1187در آمد و در سال  نبه اشغال صليبيا .م 1099

   )م .در جنگ حطين آزاد شد) هر(دست صالح الدين ايوبي 
 آيند و قطعاً ها مي گردش ايام چنان است كه سياهي ،آري

اي از زمان  نيز در برهه) ص(رسول خدا . ندماندني نيست
له افتاده بود و مبعوث شد كه با دوران پيامبران پيشين فاص
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بايد دانست و باور . منحرف شده بودندسخت مردم از راه حق 
اينك بر ماست  و رسد روزگار خير و نيكي فرا مي داشت كه

هاي  بنگريم كه چگونه به رشد جلوه نايكه به اعترافات غرب
ها را  برخي از انگليسي خودم شخصاً. كنند اسالمي اذعان مي

قبل  ن مسلمان را با بيست سالام كه وضعيت دانشجويا ديده
ما دانشجويان مسلمان را  كنونا:  گفتند كردند و مي مقايسه مي

به اينكه  و اصالً گزارند ها نماز مي بينيم كه در دانشگاه مي
گزاردن شوند و بلكه به نماز  ثر نميأمت ،بينند ديگران آنها را مي

ز هايي را ا ما بيست سال پيش چنين نشانه ؛بالند مي خود
اي  دانند كه پديده آنان مي ،آري. ديديم گرايي جوانان نمي اسالم

 ي ست از بازگشت دوبارها عبارت كهديگر شكل گرفته 
 هاي اگر به مجالت، جرايد و گزارش. مسلمانان به دينشان
يابيد كه اينك  مي در، تحوالت توجه كنيد ي منتشر شده درباره

كه  آمدهپديد مي هاي اسال ها و گرايش موج بزرگي از جريان
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ارشاد و  ي عالمان مسلمان را در عرصه ي حضور فعاالنه
پر ي  ما اينك در حال بازگشت به گذشته .طلبد روشنگري مي

هاي  افتخارمان هستيم و اكنون به پويايي و پيشرفت در انديشه
باورهاي خود استوار و با  ي ايم و در پهنه دهروكرديني خود 
فرهنگي  ي ر نفوذ فكري و سلطهايم و ديگر زي نشاط گشته

  .نيستيمديگران 
در پايان از خداوند پاك و بلند مرتبه مي خواهم كه من و 

از سخنان حق بهره مند  را شما را از داعيان دين قرار دهد و ما
  .گرداند
و ي اهللاُلَّص و لَّسم بِلي نَعنَيا محمد و عه لي آلو ه حبِص

  عينَجمأَ
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