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 چكيده
. او يكي از مستشرقين معروف اروپايي سرتوماس آرنولد، اهل كشور انگلـيس، اسـت  

نظرات مهمي درباره ظهور اسالم و چگونگي دعوت و گسترش آن ارائه داد. افزون بر اين 
در خصوص ورود اسالم به ايران و رواج تشيع مطالبي را عرضـه داشـته اسـت ايـن امـر      
ناشي از حساسيت و نگرش جهان مسيحيت نسبت به رواج جهـاني اسـالم بـود كـه بـه      

يان متفكران اسـالمي، مرتضـي مطهـري از جايگـاه     شناسي خدشه وارد كرد. در م اسالم
اي برخوردار اسـت. وي در ارتبـاط بـا روش تبليغـي پيـامبر (ص) و اسـالم آوردن        ويژه

ايرانيان و نشر اسالم در ميان زرتشتيان نظرات قابل توجهي را مطرح كـرد. بنـابراين بـا    
ي در ميـان  توجه به نفوذ و جايگـاه سـرتوماس آرنولـد در ميـان مستشـرقين و مطهـر      

باتكيه برآثـار و اسـناد موجـود از يـك      شود انديشمندان اسالمي، در اين مقاله سعي مي
شناس مشهور انگليسي سرتوماس آرنولد مورد ارزيابي قرار گرفته و از طرف  طرف، شرق

نظـر   ديگر، به بيان نظرات استاد مطهري پرداخته شود. در پايان نقاط اشتراك و اختالف
توماس آرنولد و استاد مطهري در باب انتشار اسالم، تجزيـه و تحليـل و   ميان ديدگاه سر

 شود. استنباط مي
 

  واژگان كليدي:
 تشيع. -آيين زرتشت -اسالم  -استاد مطهري -سرتوماس آرنولد
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  مقدمه
كوشيد شرقيان و سرزمينهاي شرقي را بشناسـد   گرچه قبل از ظهور اسالم، غرب مي

شناسـي وارد   ي شـرق  آن در شـرق و غـرب عـالم، انديشـه    اما با ظهور اسالم و گسترش 
مرحله جديدي شد. پيش از اسالم امپراطوري ايران بـه عنـوان مظهـر تمـدن شـرقي و      
دولت روم مسيحي به عنوان ابرقدرت غرب، شناخته شده بودند. بين اين دو قـدرت بـه   

آيه ششم به  شد. در سوره روم تا منظور سلطه بر جهان گاهي تصادم و درگيري واقع مي
اين مسأله و پيشروي اسالمي در شرق و غرب و نصرت الهي در آن اشـاره شـده اسـت.    

، به علل توجه غرب بـه شـرق   »مطالعات اسالمي«محسن الويري در فصل دوم كتابش، 
هاي مطالعات اسالمي و تأثير آن در جهـان   پرداخته و در فصول ديگر ديدگاهها و انگيزه

ار داده است. بعد از فتح اسپانيا، اروپا متوجه قدرت اسالم شـد.  اسالم را مورد بررسي قر
العرب را برچيد و قبايـل   پرستي در شبه جزيره آييني كه در بدو امر آداب جاهليت و بت

متخاصم را متحد ساخت و در اندك مدتي ايران و ماوراءالنهر و هنـد و چـين را تحـت    
ز اين حركت نوراني در تاريخ بشر پـي ببـرد و   تأثير قرار داد. اروپا در صدد برآمد تا به را

آنرا از پيشروي باز دارد. نگراني و ترس تاريخي توأم با آشفتگي كليسا از فتوحات اوليـه  
مسلمين و غلبه انديشه اسالمي در ميان جوانان اروپا و روي آوردن آنها به فـرا گـرفتن   

چرا كه زندگي اروپايي  شد، زبان و فرهنگ اسالمي باعث از دست دادن قدرت كليسا مي
اي كه با انديشه بـاز و   اي بود. انديشه برآمده از انديشه بسته و تاريك كليسايي و كنيسه

 شد.  عقالني اسالمي ناسازگار بوده و تناقضات كليسايي در برابر اسالم آشكار مي
و سرانجام كليسا افرادي را مأمور يادگيري زبان عربي در مدرسه روم كرد تا بر زبان 

ادبيات عرب، مسلط و با آيين اسالم و نقاط ضـعف آن آشـنا شـوند. از اينجـا نسـل اول      
زدن به اسالم پديد آمدند. دكتر دسوقي   شناسان، تحت نظر كليسا به منظور ضربه اسالم

شناسان سرشار از  نويسد: آراء نسل اول اسالم مي» شناسي سير تاريخي شرق«در كتابش 
المي با اديان ديگر است به طوري كه قرآن را پراكنـده و بـر   تجاهل و آميختن عقايد اس

گرفته از تورات و انجيل و موفقيت پيامبر اسالم را به دليل روا داشـتن ازدواج و روابـط   
شناسي اوليه در سايه سياست  اند. بنابراين انديشه شرق جنسي و جادوگري قلمداد كرده

 بوده است. كليسا پديد آمد و فاقد اعتبار علمي و تحقيقي
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هاي دور معمول بوده است، چنانكه مسيحيت  اختالف در ميان اديان الهي از گذشته
بعد از يهوديت ظهور پيدا كرد و به يكتاپرستي فراخواند اما يهوديان به مخالفـت بـا آن   
برخاستند. زماني كه دين اسالم توسط پيامبر خاتم(ص) به جهان عرضه شد، يهوديت و 

ي  خالفت و دشمني با اسالم برخاستند، به ويژه كـه اسـالم داعيـه   مسيحيت هر دو به م
مطـرح  » االنبيا خاتم«و پيامبرش به عنوان » اَكمل و اَتَم«جهاني داشته و به عنوان دين 

و َمن يبتـغ غيـر   «، 0F1»انُ الدين عنداهللا االسالم«شده است، چنانكه در قرآن كريم آمده:
اليوم اكملت لكـم ديـنكم و اَتممـت علـيكم نعمتـي و      «و  1F2»االسالم ديناَ فَلَن يقبل منه

 .2F3»رضيت لكم االسالم دينا
شناساني كه خـارج از حـوزه مسـيحيت كاتوليـك و      با اين همه در قرون اخير اسالم

دولتهاي استعمارگر به تحقيق پيرامون اسالم پرداختنـد و از طريـق روشـهاي علمـي و     
اند، بهتر به ماهيت اسالم پي بردند و علـل و عوامـل    شناسي كرده پديدارشناختي، اسالم

آوردهاي آنان مـورد   اي كه دست نشر اسالم در جهان را مورد بررسي قرار دادند، به گونه
ها نيز قرار گرفته است. در ايـن پـژوهش سـعي شـده ديـدگاه آرنولـد        استفاده مسلمان

نشر اسالم در ايـران و  مستشرق انگليسي با نظر استاد مطهري در باب چگونگي ظهور و 
 هاي ديگر، تطبيق وبررسي شود.  سرزمين

 
 م)1930-1864شرح حال سرتوماس واكر آرنولد (

پـورت   ميالدي در شهر سـاحلي دون  1864سرتوماس آرنولد در نوزدهم آوريل سال 
انگلستان متولد شد. وي پس از دوران ابتدايي و متوسـطه بـراي تحصـيالت عـالي وارد     

در دانشگاه كمبريج شد. او در امر تحصيالت دانشگاهي فرد موفقي بـود   كالج ماكدالين،
ميالدي مدرك  1912و به دريافت مدارك و درجات عالي نايل گرديد. از جمله در سال 

پراگ، دكتري در ادبيات، عضـو كـالج ماكـدالين دانشـگاه      دكتراي فلسفه از دانشگاه داچ
معـارف شـرقي انگلـو محمـدن در دانشـگاه      كمبريج، عضو آكادمي بريتانيا، استاد كـالج  

عليگره، استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه الهور و مدرسـه معـارف شـرقي دانشـگاه     
 
 

 .19عمران/  آل -1
 .85عمران/  آل -2
 .3مائده/  -3
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مـيالدي، اسـتاد ميهمـان كـالج      1935لندن، استاد ميهمـان دانشـگاه قـاهره در سـال     
3Fارمسترانگ دانشگاه نيوكاسل و استاد ميهمان دانشگاه بريتانيا بود.

1 
شناسان معروفي است كه رابطه صميمانه و عاليق  ر مسلم يكي از شرقآرنولد، به طو

علمي بدون تعصب با معارف اسالمي و هنر و ادبيات شرقي داشت، و به اخالق و الهيات 
ورزيد و از آغاز جواني به مطالعه و تحقيق در اسـالم پرداخـت. اولـين     اسالمي عشق مي
نشگاه كمبريج در آغاز تحصـيالت عـالي بـه    هنگام ورود به دا» اسالم«مقاله او در مورد 

تـاريخ نشـر و دعـوت    «ي كتاب مشهور وي يعنـي   رشته تحرير در آمد. اين مقاله زمينه
 را فراهم كرد.» اسالمي

توماس آرنولد، فردي بشردوست و با سـجاياي اخالقـي بـود. چنانكـه دوسـتانش در      
س، مورخ، هنرمند، اديـب،  شنا شناختند. وي به عنوان زبان الهور او را مردي مقدس مي

اي برجسته شـهرت يافـت. او بـه زبـان فارسـي       شناس و سخنوري توانا و نويسنده اسالم
عالقمند و در زبان انگليسي استاد بود. بر زبانهاي عربي، سانسـكريت، فارسـي، هنـدي،    

قاره هند اقامـت گزيـد. از    فرانسه، آلماني و ايتاليايي سلطه داشت. مدت ده سال در شبه
ر، تركيه، قبرس و فلسطين و بيشتر كشورهاي خاورميانه و اروپا ديدن كـرد. آرنولـد   مص

تحت تأثير پرفسور كرول، استادش در كمبريج، پرفسور روبرت سون، سر سيداحمدخان 
4Fموسس دانشگاه عليگره، موالنا شبلي نعماني و موالنا عباس حسين قرار گرفت.

2 
كالج مطالعات «وصيه دوستانش به استادي سالگي به هند رفت و به ت 23آرنولد در  

هاي شرقي الهور به تدريس  عليگره برگزيده شد و در دانشگاه زبان» انگليسي و اسالمي
فلسفه پرداخت. آرنولد در آغاز قرن بيستم به انگلستان بازگشت و به معاونـت كتابخانـه   

 م). وي نخسـتين كسـي اسـت كـه بركرسـي     1909-1904ديوان هنـد برگزيـده شـد (   
استادي زبان عربي در مدرسه زبانهاي شـرقي لنـدن تكيـه زد و سـپس رياسـت همـان       

م).آرنولـد در سراسـر زنـدگي خـود از احتـرام      1930-1921مدرسه را به عهده گرفت (
خاصي برخوردار بود. نشانهاي متعدد افتخار، عناوين و مقامهاي افتخاري فراواني كه بـه  

ي متمـايز از   ت. مطالعات آرنولد در دو زمينـه او عطا شد، دليل بر اين حسن شهرت اوس
 
 

 . 6رنولد، سرتوماس، تاريخ گسترش اسالم صآ -1
 . 8آرنولد، سرتوما، تاريخ گسترش اسالم، ص -2
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هم، استوار گرديد. يكي تاريخ اسالم در جهان به ويژه نحوه گسترش آن، و ديگري هنـر  
متجلي بود كه » تبليغ اسالم«نقاشي اسالمي و ايراني. نخستين اثر پژوهشي او در كتاب 

قـاط مختلـف جهـان    موضوع اصلي آن بررسي انتشار اسالم از آغاز تا زمـان مؤلـف در ن  
را پس از اصالحات و اضافات، تجديد چاپ كرد. اين كتـاب  » تبليغ اسالم«است. آرنولد 

علـل  «اهللا عاشـوري آنـرا بـه نـام      به عربي، تركي و فارسي ترجمه و چـاپ شـد. حبيـب   
ش منتشر كرد. از جمله كارهاي عمومي آرنولـد شـركت   1357در سال» گسترش اسالم

5Fالمعارف ديـن و اخـالق اسـت.    المعارف اسالم و دايره فعال او در نگارش دايره

سـرانجام   1
 م در انگلستان بدرود حيات گفت.1930سرتوماس آرنولد در روز نهم ماه ژوئن سال 

 
 ديدگاه توماس آرنولد در چگونگي نشر اسالم

 اسالم دين دعوتي و تبليغي -1
ميل نكـرد و آيـات   آرنولد معتقد بود كه دين اسالم، هرگز خود را بر مردم جهان تح

 ي: كريمه  ي قرآن هم تحميل را جايز ندانسته است. مانند آيه
6Fالدين قَد تَبين الرُّشد من الغي... الاكراه في

2 
در دين اجبار نيست، راه رشد  از گمراهي تبيين و متمايز شده، چنانكه عوامل فساد 

كـريم و سـنت نبـوي     و تباهي جوامع بشري ذكر گرديده و نصوص اسالمي يعني قرآن
هرگز تحميل اسالم بر ديگـران  را تجـويز نكـرده اسـت. از ديـدگاه سـرتوماس آرنولـد        
موجبات گسترش اسالم در جهان، به علل و عوامل ديگري بستگي دارد كه در مطالعات 

توان در دو بخش  شود. چگونگي نشر اسالمي در جهان را مي پيگير و مستمر او ديده مي
يك بخش مربوط به اصل و ماهيت دين اسـالم اسـت كـه اسـتعداد      عمده بررسي كرد:

جهاني شدن را در خود دارد. بخش ديگر مربوط به اديان قبلي و شـرايط آنهـا و اوضـاع    
ها، وارد و پذيرفته شده  هايي است كه اسالم در آن سرزمين سياسي و اجتماعي سرزمين

 است.
 

 
 

 . http://www.cogie. org. ir/ shaved. Asp? Id= 130-avaid=175مقاله آذرنوش،  -1
 .256سوره بقره/  -2
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 پيامبر خاتم (ص) داعي و مبلغ اسالم-2
معتقد بود هنگامي كه حضرت محمد(ص) به وظيفه مقدس و مأموريت خـود  آرنولد 

شـان را متوجـه تبليـغ و راهنمـايي اعضـاي خـانواده و        اطمينان يافتند، مسـاعي اوليـه  
پرستي، وظيفـه سـر فـرود آوردن و     نزديكانشان كردند. دعوت به يگانگي خدا، ترك بت

اهللا نزديكانش را به آن  ي بود كه رسولا تسليم و تعظيم در برابر اراده خالق، مسايل ساده
كردند. اولين كسي كه به او ايمان آورد همسر وفادارش خديجه(س) بود. اين  دعوت مي

بانوي بزرگوار با تفاهم كامل و تشويق فراوان در ساعات و مواقع ضروري به پيـامبر(ص)  
ديجـه(س)،  ساختند. بعد از خ كردند و بار سنگين دعوت را برايشان سبك مي كمك مي

كند كه بيدرنگ بـه رسـالت محمـد(ص) ايمـان      آرنولد از علي(ع) و زيد و ابوبكر ياد مي
اهللا  آوردند. طي سه سال دعـوت افـراد بيشـتري از بزرگـان و بردگـان بـه ديـن رسـول        

، عبدالرحمن بن عوف و عثمان از آن   عوام ، طلحه وقاص ، زبير بن ابي  پيوستند. سعدبن
 جمله هستند.

خدا(ص) در صدد دعوت و تبليغ   رسول» و انذر عشيرتك االَقربين«افت پيام  با دري
علني در مجامع عمومي برآمدند. وي خويشاوندان خـود را دعـوت و از آنهـا درخواسـت     

به خدا سوگند من جوان عربي «كردند كه دين جديد را بپذيرند و چنين توضيح دادند: 
كـنم ارائـه    تر از آنچه كه من عرضـه مـي   ت ارزندهشناسم كه بر ملت خود امتيازا را نمي

كنم و آنرا در اختيار شما قرار  كرده باشد، من براي شما سعادت دنيا و آخرت را آرزو مي
پس از بيان اين سخنان همه » ام. چه كسي از شما مرا در اين كار ياري خواهد داد؟ داده

 .7F1»ي خدا فرستادهمن اي «سكوت كردند، تنها علي با شور جواني فرياد زد 
تر شد. به لحـاظ روانـي عـادت     با آشكار شدن دعوت، كار تبليغ و نشر اسالم مشكل

پرسـتي، مـانع پـذيرش پديـده جديـد دينـي و        هاي ديني جاهليت و بت اعراب به روش
هـاي وحشـيانه قـرار     يكتاپرستي بود. مشـركين قـريش، نومسـلمانان را تحـت شـكنجه     

فر از آنها شهيد شـدند. بـراي نجـات مسـلمانان مظلـوم و      اي كه چند ن دادند به گونه مي
اي انديشيد و آنها را تشـويق   رهايي از ركود تبليغاتي سرانجام حضرت محمد (ص) چاره

ميالدي) يـازده نفـر از مـردان و چهـار نفـر از زنـان        615نمود تا در سال پنجم بعثت (
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اسـتقبال گـرم پادشـاه    مسلمان از راه درياي احمر به كشور حبشه هجرت كردنـد و بـا   
8Fمسيحي حبشه مواجه شدند

1. 
حجه) كـه امنيـت برقـرار بـود و      در ايام ماههاي حرام (محرم، رجب، ذيقعده و ذي 

خدا(ص) براي مردمي كه از هـر طـرف بـه مكـه       شد. رسول بازارهاي فصلي تشكيل مي
 كردند. آمدند سخنراني و رسالت خود را اعالم مي مي

 
 فتبليغ اسالم در طائ -3

آرنولد در راستاي تبيين تالش پيامبر اعظم(ص) براي تبليغ و گسترش دين اسـالم،  
به سفر آن حضرت و ابالغ رسالتش در شهر طايف كه در حدود هفتاد مايلي مكـه قـرار   
داشت، اشاره كرده است.پيامبر(ص) اصول و مباني اسالم را در مـورد توحيـد و رسـالت    

ساي شهر تشريح نمـود و حمايـت آنـان را در مقابـل     خود در برابر گروهي از اهالي و رؤ
مخالفان خود در مكه خواستار شد. امـا اهـالي طـايف مقـام رسـالت و پيـام او را درك       

9Fنكردند و با مشاهده ظاهر حضرت محمد(ص)، مقام پيامبري را از او بعيد دانستند

2. 
ي خـود عـداس   عتبه و شيبه فرزندان ربيعه همراه با غالم نصران«نويسد:  يعقوبي مي

در طايف به رسول خدا(ص) برخوردند. عداس با شنيدن پيام پيـامبر(ص) اسـالم آورد.   
 10F3»پس از آن پيامبر(ص) به مكه بازگشت.

 
 گسترش اسالم در مدينه-4

شهر يثرب در اثر جنگهاي مداوم داخلي و اختالفات مسـتمر قبيلگـي ميـان اوس و    
نولد معتقد بود كه هر نيرويي اگـر طـرفين   باري در آمده بود. آر خزرج به صورت فالكت

كـرد،   نزاع و درگيري را از راه برقراري عاليق و منافع مشترك بـه يكـديگر نزديـك مـي    
دهي وضع ناگوار شهر كمـك و موجبـات بهبـود و پيشـرفت آن را      توانست به سامان مي

 فراهم كند. 
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برقرار   ل درگير، صلحنمايندگان يثرب در پي يافتن داوري بودند كه بتواند ميان قباي
كند، چنانكه جمهوريهاي شمال ايتاليا در قـرون وسـطي يـك بيگانـه را بـراي حيـازت       
مهمترين مقام در شهرهاي خود برگزيدند. مردم يثرب نيز از ورود فردي كه نقـش داور  

شدند. يكي از علل استقبال گرمي كه  را جهت حل اختالف ايفا كند، راضي و سرفراز مي
ا(ص) در سال اول هجري هنگام ورودش به مدينه به عمل آمد، آن بود كه از رسول خد

گسترش اسالم در نظر طبقه و افراد متفكر جامعه آن روز وسيله خوبي براي مبـارزه بـا   
بـرد. رسـول    نظمي و ناامني بود كه جامعه ايشان در آن ايام از آن به شدت رنـج مـي   بي

دگي و تالش در تنظيم احساسات انساني خدا(ص) با برقراري نظم مخصوص ديني در زن
توانسـت بـه    تحت ضوابط معين، از راه تأسيس قدرتي عالي و مافوق قدرت بشـري مـي  

 هدف فوق نايل آيد.
به نوشته آرنولد ده نفر از خزرج و دو نفر از قبيله اوس در مكـه بـا پيـامبر(ص) در     

وي نماينـد. مـتن ايـن    قرارگاه معين مالقات و تعهـد كردنـد كـه از تعـاليم اسـالم پيـر      
 نام گرفت چنين بود: » بيعت عقبه اول«نامه كه  بيعت

 .جز خدا چيزي را نپرستند -1
 زنا نكنند. -2
 اوالد خود را نكشند.  -3
 تهمت و افترا به كسي نزنند. -4
 خدا را نافرماني نكنند. -5

ب كردنـد. مصـع   اين گروه در مراجعت به مدينه به صورت مبلّغين اسـالم عمـل مـي   
نماينده پيامبر(ص) و مبلّغ اسالم در مدينه موفق شـد رؤسـاي برخـي از قبايـل ماننـد      
سعدبن معاذ و اُسيدبن حضير را به اسالم دعوت كند. آنها پس از پـذيرش اسـالم افـراد    

11Fقبيله خود را به دين اسالم درآوردند

1. 
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 بيعت دوم عقبه و هجرت به مدينه -5
نفـر   73راسم حج، گروهي از مسلمانان مدينه كه در سال سيزدهم بعثت در زمان م

بودند، با همشهريان خود از مدينه عازم مكه شدند. آنهـا بـراي بيعـت بـا پيـامبر(ص) و      
دعوت او به مدينه مأموريت داشتند. مصعب، معلم و راهنماي آنها همراهشان بود. بـراي  

ند سـال قبـل   جلوگيري از سوءظن و تحريك خصومت قريش، يك مالقات محرمانه مان
 در عقبه منا ترتيب داده شد.

هايي از قرآن كريم را براي آنها قرائت كرد و فرمود اگر نسبت بـه   پيامبر(ص) قسمت
طور كـه   وحدانيت خداوند و رسالت پيامبرش و دين اسالم جدي و وفادار باشند و همان

لهـي دفـاع   كننـد از رسـول خـدا و ديـن ا     از خود و فرزندانشان در برابر دشمن دفاع مي
كنند، در چنين صورتي پيامبر خدا به شهرشـان هجـرت خواهـد كـرد. بـراءبن معـرور       
برخاست و دست در دست پيامبر(ص) نهاد و گفت قسم به خدايي كه تو را رسول خود 
قرار داد و بوسيله تو ما را هدايت كرد، تا پاي جان از تو و پيروانت حمايت خواهيم كرد 

كنيم. به همين ترتيب همه حاضران يكي پـس   و رهبر بيعت مي و با تو به عنوان پيامبر
 از ديگري دست در دست رسول خدا نهاده و با او بيعت نمودند.

قريش پس از اطالع از اين مالقات، محرمانه فشار بر مسلمانها را زياد كردند. آرنولـد  
و  معتقد است كه پيامبر(ص)دراين شرايط بـه مسـلمين اجـازه هجـرت بـه مدينـه داد      

 فرمود: 
 ».اهللا عزّوجلّ قَد جعلَ لَكُم اخوانُاً و داراٌ تأمنونُ بها انّ «

 به راستي خداوند بلندمرتبه براي شما برادران و جايگاه امني قرارداده است.
خدا(ص) براي رفع خطر از پيروانش هجـرت بـه مدينـه را تـأخير      بدون شك رسول

كند، تا اينكه نقشه قتل او توسـط قـريش   انداخت كه توجه مخالفان را به خود معطوف 
12Fي هجرت شود و با روشي حساب شده و زيركانه وارد مدينه گردد سبب شد كه آماده

1. 
آرنولد در اينجا به يك عامل مهم كه موجب اسالم آوردن اهالي مدينـه بـود، اشـاره    

رد تـازه  ساز اين رويكـ  نكرد و آن پيشگويي يهوديان در مورد پيامبر موعود بود كه زمينه
 رفت. بشمار مي
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االول سـال اول هجـري بـا     مردم مدينه پس از سه سال انتظار سرانجام در ماه ربيـع 
خدا(ص) و همراهانش را در آغوش كشـيدند. ايـن هجـرت نيـز      استقبال پرشوري رسول

ي خاصي نيست بلكه همه  نشان داد كه دين اسالم مخصوص به يك شهر يا قوم و قبيله
 ند در كمال آزادي آن را بپذيرند و يا رد كنند.توان مردم جهان مي

 
 صلح با اهل كتاب و ايجاد سيستم سياسي  بناي مسجد و پيمان -6

اولين اقدام ترويجي و عملي پيامبر در مدينه بناي مسجدالنبي بود كه امروز يكي از 
ترين آنهاست. رسول اكرم (ص) به  بزرگترين مساجد جهان اسالم و در عين حال جذاب

يروانش سفارش كـرده كـه از ديـدن سـه مسـجد و عبـادت در آنهـا برخـودار شـوند،          پ
 الحرام، مسجدالنبي و مسجداالقصي. مسجد

سال پـيش از ظهـور اسـالم جهـت يـافتن پيـامبر        50گروهايي از اقوام يهود حدود 
 موعود به سرزمين حجاز آمده بودند. 

مدينه در رابطـه بـا يهـود    آرنولد معتقد است كه پيامبر خاتم(ص) پس از هجرت به 
المقدس براي جلب توجه يهود و استشـهاد   رفتار ماليمي داشت. اقامه نماز به سوي بيت

به كتاب يهوديان (تورات)، تأمين آزادي ديني براي آنان، تضمين حقوق مسـاوي ميـان   
جويانه پيامبر خاتم(ص) نسبت به يهود بود. با اين  يهود و مسلمين همه كوششهاي صلح

هاي سـعه صـدر اسـالمي سـوء اسـتفاده       گاهي آنها از نرمش رسول خدا و كوششهمه 
13Fكردند مي

1. 
به موازات نشر اسالم، محمد(ص) سيستم كهنه سياسـي متـداول (آريسـتو كراسـي     

» االرض اهللا في  خليفه«قبيلگي) را برانداخت و يك سيستم حكومت كه خودش به عنوان 
14Fساخترهبري آن را بعهده داشت، جايگزين آن 

2. 
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 دعوت جهاني پيامبر خاتم(ص)  -7
ي جهـاني   آرنولد با دقت در آيات قرآن كريم و سيره عملي پيامبر خاتم(ص) عقيـده 

ابـراز  » تـاريخ گسـترش اسـالم   «بودن دين اسالم را پذيرفته و اين عقيده را در كتـابش  
منفي  داشته است. در اين صورت سخن برخي از مستشرقين كه نسبت به اسالم ديدگاه

اند، باطـل كـرده اسـت. وي عقيـده داشـت       دارند و آن را ديني مخصوص اعراب دانسته
بايسـتي از آن   دستورات اسالم تنها براي اعراب و عربستان نبود بلكه همه جهانيـان مـي  

 استفاده كرده و سهمي ببرند.
از آنجا كه خداوند يگانه است دين هم بايد يكي باشد تا تمـام مـردم جهـان بـه آن     
دعوت شوند و از آن پيروي بكنند. ادعاي جهاني بودن دين اسالم و عموميـت آن بـراي   

 628هايي كه پيامبر خاتم(ص) از سـال ششـم هجـري (    تمام افراد بشر و ملتها در نامه
ميالدي) براي رؤسا و ملوك زمان خود فرستاد،  منعكس گرديده است. دعوتنامه هـايي  

و پرويز شاه ايران و فرمانرواي يمن و حـاكم مصـر و   كه براي  هرقل امپراطور روم، خسر
15Fپادشاه حبشه و... ارسال شد، همه در راستاي دعوت جهاني پيامبر(ص) بود

1. 
 

 آيات جهان شمول -8
آرنولد براي اثبات جهاني بودن دين اسالم به آيات جهان شمول نيـز اسـتناد كـرده    

 .16F2»بأه بعد حينان هو ُاالّ ذكرً للعالَمين و لتَعلمنّ نَ«است: 
قرآن نيست مگر يادآوري براي جهانيان و بايستي فوراً از پيام آن آگاه شويد. در آيه 

اً و يحـقّ القَـولُ علـي          «ديگر آمده:  ن كـانُ حيـ ر مـنـذيبـين لكـرُ و قـرآن ملّا ذو ان ها  
ه اسـت و  . قرآن نيست مگر يادآوري و بياني آشكار تا آگاه شود كسي كه زند17F3»الكافرين

 بر كافران اتمام حجت شود.
. و ما ترا 18F4»و ما اَرسلناك الّا رحمه للعالَمين« فرمايد:  قرآن خطاب به پيامبر(ص) مي

 جز رحمت براي جهانيان نفرستاديم.
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 سنه الوفود -9
هاي  جمعي قبايل مختلف قريش و همشهري آرنولد به فتح مكه و اسالم آوردن دسته

تم هجري اشاره دارد. آنها پيش از اين دشمنان سرسخت پيامبر پيامبر(ص) در سال هش
اسالم(ص) بودند. قبايل ديگر عرب تسليم شدن اهالي مكه را دليل بر حقانيـت پيـامبر   

 خاتم(ص) و دين اسالم دانستند و از آن به بعد براي اسالم آوردن شتاب گرفتند.
به طوري كه قبايل و  اسالم آوردن اعراب در سال نهم هجري شتاب بيشتري داشت،

عشاير و گروههاي مناطق مختلف به حضور پيامبر خاتم(ص) براي اعالن پذيرش اسالم 
 ناميده شد. » الوفود  سنه«شدند. به همين دليل سال نهم هجري  شرفياب مي

جمعي را فاقد عمق و اساس عقالنـي و فهـم    هاي دسته آرنولد اين گونه اسالم آوردن
داشت كه ميزان سطحي بـودن ايمـان مسـلمانان قبايـل عـرب را       ديني دانسته و اظهار

رسد  توان از شيوع ارتداد بالفاصله پس از رحلت  پيامبر(ص) بدست آورد. به نظر مي مي
پذيرش اسالم بيشتر تحت تأثير عوامل سياسي صورت گرفته باشد و معموالً به صـورت  

فكـري. آنـان خـود را در مسـير      تسليم در مقابل قدرت بود تا در نتيجه عالقه و بيداري
يك جريان قوي كه به صورت يك نهضت ملي درآمده بود قرار دادند. اما در ميان همين 
قبايل نيز قطعاً بسياري از افـراد كـه از دل و جـان اسـالم را پذيرفتـه بودنـد و شـوري        

ران صادقانه نسبت به دين خود داشتند و آماده بذل جان در راه نشر اسالم در ميان براد
خود بودند، وجود داشته است، چنانكه ايمان آورندگان اوليه از مهاجرين و انصار چنـين  

 بودند.
 

 نشر اسالم در ايران -10
بنابر اعتقاد آرنولد پس از سقوط ارتش ايران، مردم مقاومت شديد و پايداري از خود 

مـرج   در برابر اسـالم  نشـان ندادنـد. سـلطنت آخـرين پادشـاهان ساسـاني بـا هـرج و         
اي را به همراه داشت. احساس مردم نسبت به فرمانروايان غيردوستانه بود.  كننده ناراحت

زيرا آنها نيروي خود را در راه تأييد سياست زجر و شكنجه بـه منظـور تثبيـت خـود و     
بردند. روحانيون قدرت وسيعي در دولت و دربـار در   تقويت دين دولتي زرتشتي بكار مي

العـاده   شوراي سلطنتي و اداره امور مدني و دولتي نيرو و نفوذ فـوق  اختيار داشتند و در
هاي ديني كـه   كردند. آنها از قدرت خود در فشار و سركوب ساير گروه خود را اعمال مي
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كردند. مسيحيان، يهوديان، صابئين و ِفرق ديگـر از   با ايشان توافق نداشتند، استفاده مي
ند و فتح اعـراب را يـك نـوع نجـات و رهـايي و      دين رسمي و خاندان شاهي تنفّر داشت

 شمردند. آزادي مي
آرنولد معتقد است كه بـا ورود اسـالم بـه ايـران پيـروان اديـان مختلـف در ايـران          

توانستند تحت حكومتي كه آزادي ديني و معافيت از خدمت نظـام اجبـاري در مقابـل    
دي بكشـند. زيـرا اسـالم    پرداخت مبلغ ناچيزي براي آنان تأمين نمود، نفس راحت و آزا

حق استفاده از امنيت در برابر پرداخت جزيه را نه تنها براي مسيحيان و يهوديان تأمين 
19Fتوانستند از اين حق و امتياز استفاده نمايند نمود، بلكه زرتشتيان و صابئين نيز مي

1. 
ي از ديدگاه آرنولد در ميان ايرانيان به خاطر مشكالت ديني و سياسـي، زمينـه بـرا    

پذيرش دين جديد فراهم بود. مردم ايران، مخصوصاً نژادهاي سامي، درست در شـرايط  
عقالني و رواني مساعدي قرار داشتند كه زمينه را براي پـذيرش گـرم انقـالب اسـالمي     

 آماده كرده و تمايل شديد براي قبول آن داشتند.
تقد اسـت كـه ديـن    آرنولد به عامل ديگر نشر اسالم در ايران نيز اشاره دارد. وي مع

اسالم مورد استقبال وسيع شهرنشينان، اهل حرفه و صنعت و كشـاورزان قـرار گرفـت.    
ها بر اساس عقايد زرتشتي به اقتضـاي مشـاغلي كـه داشـتند در احتـرام       زيرا اين گروه

گذاشتن به آتش و آب و خاك كه در دين زرتشت اهميت داشت، نـاتوان و كاهـل و در   
شـدند. اينهـا بـا     دين مطرود و پست بودند و در جامعه تحقير مـي نهايت از نظر قانون و 

العاده به آييني روي نهادند كه آنـان را آزاد و مسـاوي بـا ديگـران و بـرادر       اي فوق عالقه
 آورد. ديني به حساب مي

 
 نشر اسالم در ميان زرتشتيان ايران -11

دانسـت. وي   نمـي آرنولد حتي گسترش اسالم در ميان زرتشتيان ايران را غيرعـادي  
كرد، با سقوط اين  گفت: نظام ديني ملي زرتشتي كه خاندان ساساني از آن پاسداري مي

كـرد،   خاندان به يكباره سقوط كرده و از آنجا كـه نيـروي ديگـري از آن حمايـت نمـي     
پيروان آن تغيير دين و پذيرش اسالم را ساده و آسان به شمار آوردند. زيرا نكات مشابه 
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توانسـت در قـرآن    ي بين دين قديم و اسالم وجود داشت. يك ايرانـي مـي  و مثبت زياد
 بسياري از اصول اعتقادي دين سنتي خود را بدست آورد.

او دوباره با اهورمزدا و اهريمن تحت اسامي اهللا و ابليس مواجه بود. خلقت جهان در 
معـاد   گناهي انسـان،  شش مرحله، خلق فرشتگان و شياطين، داستان پاكي فطرت و بي

كـرد. در   جسماني انسان و عقيده بـه بهشـت و دوزخ را دوبـاره در قـرآن مشـاهده مـي      
هايي بين دو دين وجود داشـت. پيـروان زرتشـت در     جزئيات عبادات روزانه هم شباهت

طور كـه در اوسـتا آمـده بـود      گانه درست همان دين جديد خود اسالم نيز از نيايش پنج
20Fنمودند استفاده مي

1. 
بن شهريار اولين پادشاه خانـدان قابوسـيه در    وايل قرن نهم ميالدي كريمدر حدود ا

پرستان در ديلم تحت  م عده زيادي از آتش873شمال ايران اسالم را پذيرفت و در سال 
مـيالدي   912الحق ابومحمد اسالم آوردند. در قرن بعـد حـدود سـال     تأثير و نفوذ ناصر

است مردي دانشمند و بـا هـوش بـود و بـا     حسن بن علي از خاندان علي كه گفته شده 
هاي مختلف آشنايي كامل داشت، ساكنان طبرستان و ديلم را كـه   معتقدات ديني فرقه

پرست و گروهي زرتشتي بودند به پذيرش اسالم دعوت نمود و به دنبال آن،  قسمتي بت
21Fبسياري از آنها دعوت وي را پذيرفتند

2. 
 

 و تشيع ايرانيان ازدواج امام حسين(ع) با شهربانو -12
ي  اسـالم در ايـران مسـأله    ي آميز و فزاينده يكي ديگر از عوامل مهم انتشار مسالمت

است. اين بانوي مكرمـه كـه   » شهربانو«السالم با شاهزاده ايراني  ازدواج امام حسين عليه
ي اتصال بين ايرانيـان و   شهرت دارد، حلقه» رسول(ص)  عروس آل«در ميان ايرانيان به 

22Fرود ي معصومين(ع) به شمار مي هائم

3. 
آقاي توماس آرنولد به اين موضوع توجه داشت و احساسـات سياسـي و ملـي ملـت     
ايران را اسباب گسترش دين اسالم قلمداد كـرد. وي قايـل بـود كـه ايرانيـان در نسـل       

ديدنـد. آرنولـد عالقـه     حسين(ع) و شهربانو وارثين شاهنشاهي و سنن ملي خود را مـي 
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السالم و تأسـيس مـذهب شـيعه بـه عنـوان يـك        نيان را به خاندان علي عليهشديد ايرا
23Fدانست مذهب مستقل در ايران را نشأت گرفته از اين احساسات ملي و مذهبي مي

. اين 1
پژوهان ايـران قـرار گرفتـه اسـت. يكـي از ايـن        سخن آرنولد مورد انتقاد بعضي از اسالم

 محققين استاد مرتضي مطهري است.
 

 ستاد مطهري در باب اسالم آوردن و تشيع ايرانيانديدگاه ا
ش) در اين باب، نگارنـده كـه تـا    1358-1298قبل از بيان ديدگاه مرتضي مطهري(

حدي آشنا به مغازي و سرايا و سيره پيامبر خاتم(ص) بوده بر اين باور است كـه منشـأ   
لين ايرانياني اسـت  اسالم آوردن ايرانيان را بايد در سلمان فارسي جستجو كرد. وي از او

كه مقارن هجرت پيامبر(ص) به مدينه، در خدمت يكي از اشـراف اهـل كتـاب بـه سـر      
برد. سلمان سرانجام آنچه را كه در جستجويش بود يافت و به رسـول موعـود ايمـان     مي

خدا(ص) از قيد بردگي نجات يافت. او كه محققانـه ايمـان آورده     آورد و به كمك رسول
لمانْ منّـا   «از مشاوران برجسته پيامبر خاتم(ص) شده و به درجه بود به زودي يكي  السـ

 گردد.  نايل مي» البيت  اَهل
پس از فتح مكه و گسترش اسـالم، ايرانيـان مقـيم يمـن نيـز اسـالم آورده و اسـود        

آورنـد. زان پـس    عنسي، مدعي پيامبري، را به دستور پيامبر خـاتم(ص) از پـاي در مـي   
شـوند. بنـابراين پـيش از حملـه      ، حيره و مدائن با اسالم آشنا مـي ايرانيان مقيم بحرين

 اعراب مسلمان به ايران، دين اسالم براي ايرانيان آييني آشنا و قابل پذيرش  بود.
شناسي برجسته بود و اسالم را ديني سهل و آسان  مطهري كه محققي بزرگ و اسالم .1

ورود اسالم به ايران و پذيرش آن » نخدمات متقابل اسالم و ايرا«معرفي كرد، در كتاب 
توسط ايرانيان را از زواياي مختلف بررسي كرده اسـت. دولتـي بـودن آيـين زرتشـتي و      

گيري نسبت به اديان ديگر، ثنويت در اين ديـن، ناراضـي بـودن مـردم از ديـن و       سخت
 دولت ساساني ...

از كـه اسـالم را   نويسـد: مـردم ايـران از همـان آغـ      مطهري درباره تشيع ايرانيان مي
پذيرفتند، بيش از اقوام و ملل ديگر نسبت به خاندان و فرزنـدان پيـامبر (ص) عالقـه و    
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انـد ايـن عالقـه و ارادت را صـادقانه      شناسان خواسته اند. بعضي از شرق ارادت نشان داده
العمل زيركانه در مقابل اسالم و الاقل اعراب، براي احياي رسوم  ندانند بلكه نوعي عكس

 آيين قديم ايراني معرفي نمايند.و 
عقايد قديمي ايرانيان را » فلسفه  اديان در آسياي مركزي«كنت گوبينو در كتابش  

عقايد شيعه در  ريشه اصلي(آسماني و الهي داشتن سالطين ساساني ي جنبه ي درباره
بــاب امامــت و عصــمت و طهــارت ائمــه اطهــار دانســته اســت) و ازدواج امــام حســين، 

الم، را با شهربانو دختر يزدگرد آخرين پادشاه ساساني را عامل سرايت آن عقيده الس عليه
 ايراني در انديشه شيعه به شمار آورده است.

ادوارد براون نيز نظريه گوبينو را تأييد كرده و گفته است ايرانيـان سـلطنت را حـق    
داشـت و ايـن   دانستند كه در دودمان ساساني به وديعه قرار  آسماني و موهبت الهي مي

24Fعقيده تأثير عظيمي در سراسر تاريخ ادوار بعدي ايران داشته است

1. 
السـالم، بـا شـهربانو و تولـد امـام        افزايد، ازدواج امام حسين، عليه گاه مطهري مي آن

سجاد(ع) از شاهزاده خانم ايراني و انتساب ائمه بعد از ايشان به خاندان سلطنتي ايـران  
شده كه گرايش ايرانيان به خاندان رسالت را نتيجه انتساب آنها اي  اي به دست عده بهانه

به دودمان شاهان ساساني معرفي كنند و اعتقاد شيعيان را بـه حـق الهـي ائمـه اطهـار      
 پادشاهان ساساني بدانند.» فَرّه ايزدي«السالم از بقاياي اعتقاد قديمي ايرانيان به  عليهم

ام حسين(ع) با شهربانو را مشكوك دانسته مطهري، در نهايت اصل داستان ازدواج ام
ــي ــي      وم ــادر عل ــه م ــت ك ــته اس ــوبي نوش ــط يعق ــورخين فق ــان م ــد در مي ــن  گوي              ب

25Fدختر يزدگرد بود و امام حسين(ع) نام او را غزاله نهاد» حرار«حسين(ع) 

2. 
مطهري، همچنين از قول ادوارد براون و كريسـتن سـن و سـعيد نفيسـي در تـاريخ      

داننـد.   كند كه ايشان نيز ازدواج مذكور را مشكوك و افسانه مي ايران، نقل مياجتماعي 
در عين حال مطهري نقل اين مطلب را از احاديث مـردود ندانسـته و از طريـق روايـت     

نويسد: دختران يزدگرد را در زمـان عمـر خليفـه دوم بـه مدينـه آوردنـد و        مي» كافي«
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وصيه حضرت علي(ع) او را آزاد گذاشت كه هـر  دختران مدينه به تماشا آمدند. عمر به ت
26Fبن علي(ع) را انتخاب كرد خواهد انتخاب كند و او حسين كه را مي

1. 
عشري هستند و ريشه اين اعتقاد در قـرآن كـريم    ي اثني ايرانيان، پيرو مذهب شيعه

كنـد،   قابل بررسي و اثبات است. عالوه بر آياتي كه امامت صالحين را بر مردم تأييد مـي 
در سنت و احاديث منقول از پيامبر خاتم(ص) نيز موارد بسياري از ادلّه در اثبات امامت 

(ع) پس از حضرت رسول(ص) موجود است، مانند حديث  و خالفت بالفصل حضرت علي
 منزلت ، حديث غديرخم ، آيه واليت و آيه تطهير.  

قابل پيگيري و  بنابراين منشأ مذهب تشيع از زمان پيامبر(ص) و در ماجراي خالفت
جستجو است. قائلين به واليت حضرت علي(ع) پس از رحلت پيامبر (ص) را علويان يـا  

 اند. شيعيان خوانده
شيعه معتقد است كه واليت حق علي(ع) و فرزندانش بوده كه از اهل بيـت و ذريـه   

مذهب تشيع پيشرفت خوبي داشت اما اوج ترقي » بويه آل«اند. در زمان  پيامبر(ص) بوده
مذهب تشيع در ايران مربوط به تشكيل سلسله صفويه اسـت، كـه در ايـن دوره تشـيع     

  مذهب رسمي كشور ايران اعالم شده بود.
استاد مطهري معتقد است مستشرقيني چون توماس آرنولد، ادوارد براون، كريسـتن  

انـد از اينكـه پيـدايش مـذهب تشـيع در ايـران را از        سن و كنت گوبينو در اشتباه بوده
انـد !   ابتكارات انديشه ايراني براي رسيدن بـه اسـتقالل ملـي و شـعائر باسـتاني دانسـته      

ليسي قرآن كريم مدعي بود كه ايـن كتـاب الهـي از    ي انگ در ترجمه "رادول "همچنين
27Fمنابع زرتشتي، يهودي و مسيحي اقتباس شده است

2. 
پرست و يهود اشاره كرده  مطهري به نشر اسالم در ميان ملل مسيحي، زرتشتي، بت

هاي فكري پيشين آنها ممكن است در افكار و عقايد اسـالمي ايشـان    نويسد: زمينه و مي
پرستان و پريدن از روي آتش و سـوگند خـوردن    ثل عقايد وثني بتاثر گذاشته باشد، م

 به سوي نور كه از بقاياي عقايد ما قبل اسالم است.
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ها يك وظيفه ديني دانسـته و   مطهري دور ساختن عقايد خرافي را از ميان مسلمان
ها و افـراد آگـاه ممكـن     بديهي است كه اين كار مهم به وسيله مراجع و مبلغين و رسانه

 واهد بود.خ
 

 درتبليغ اسالم روش پيامبر خاتم(ص) -2
پيامبران الهي وظيفه تبليغ دين و هدايت مردم را به عهده داشتند. خداونـد حكـيم   

 در قرآن به پيامبر خاتمش فرمود:
28Fيا اَيها النّبي انّا اَرسلناك شاهداً و مبشّراً و نَذيراً و داعيا الَي اهللا بِاذنه و سراجا منيرا

1. 
كننده به سوي  ي پيامبر: ما ترا فرستاديم كه شاهد و مبشر و هشداردهنده و دعوتا

 خدا به اذن او و چراغي نوراني باشي.
دهنـده و   ي يك انسان كامل بودند، بشـارت  پيامبر خاتم(ص) ضمن اينكه خود نمونه

اره ترساننده هم بودند. استاد مطهري با توجه به آيه فوق به روش پيـامبر در تبليـغ اشـ   
اهللا(ص) در تبليـغ از روش تبشـيري و تنـذيري اسـتفاده      كرده و گفته است كـه رسـول  

كردند. تبشير مژده دادن و برانگيختن شوق افراد براي زندگي نيكـو اسـت. مطهـري     مي
كند. وي همچنين تبشير  تبشير را به كشيدن از جلو و تنذير را راندن از پشت تعبير مي

ا به معني سائق گرفته و هر دو را براي هـدايت و نجـات بشـر    را به منزله قائد و تنذير ر
29Fداند الزم مي

2 . 
 

 شؤون پيامبر(ص) و تأثير آن در نشر اسالم -3
 ما آتيكم الرّّسول فَخذُوه و ما نَهيكم عنه فانتَهوا. 

آنچه رسول خدا(ص) به شما عرضه كرد آنرا دريافت كنيـد و از آنچـه شـما را نهـي     
30Fكرد بپرهيزيد

3. 
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اساس اين آيه و آيات مشابه ديگر، استاد مطهري براي پيامبر خاتم(ص) سه شـأن  بر
 و مقام مختلف قايل  شده است:

باشـد. يعنـي از    يك مقام، همان مقام رسالت است كه جايگاه ابالغ احكام الهـي مـي  
شد و او مأمور بود آنچه كه به  طرف خداوند سبحان احكام و معارف الهي به او وحي مي

شود به ديگران ابالغ كند. از اين نظر او يك رسول و پيامبر بود، چنانكه حق  مي او وحي
تعالي فرموده: ما علي الرَّسول الَّا البالغ. يعني بـر عهـده رسـول رسـاندن (پيـام) اسـت.       

كرد.  شد و او هم به مردم ابالغ مي سپس احكام و دستورات الهي بر آن حضرت وحي مي
يني مثل نماز، روزه، زكات، حج و موارد ديگر كه چگونه بايـد  در مورد احكام و فرايض د

 فرمود. انجام داده شود، راهنمايي مي
شأن و مقام ديگر پيامبر خـاتم(ص) مقـام قضـاوت و داوري در ميـان مـردم اسـت.       

گويد قضاوت هم يك مقام مقدس است كه خدا آن را به پيـامبرش داده تـا    مطهري مي
زاع و اختالف در ميان مردم قضاوت و داوري كند. پيدا شـدن  بتواند در موارد مشاجره، ن

اختالف به لحاظ حقوق فردي يا جمعي اقتضاي زندگي اجتماعي است. وجود قاضي در 
ميان مردم براي داوري و حل اختالف نيز يك ضرورت بوده كه خداوند حكيم اين مقام 

 فرموند: را در درجه اول به انبياء تفويض مي
 يؤمنون حتي يحكّموك فيما شَجر بينَهم ثُم ال يجدوا في اَنفَُسهم حرجاً فَال وربّك ال

31Fممّا قَضَيت و يسلّمو تسليماً

. نه چنين است، قسم به خـدايت اينـان بـه حقيقـت اهـل      1
ايمان نيستند مگر در نزاع و خصومتشان    تنها ترا حاكم كنند و آنگاه به حكم و داوري 

 دل نداشته و كامالً تسليم فرمانت  باشند.گونه اعتراضي در  تو هيچ
اكـرم، تسـليم حكـم او بـودن       در اين آيه شريفه ضمن اشاره به مقام قضاوت رسول

شرط ايمان ذكر شده اسـت و عـدم اطاعـت از خـدا و رسـول، فقـدان و ضـعف ايمـان         
 شود.  محسوب مي

ت. مقام مقدس سوم كه خدا به پيـامبر خـاتم تفـويض فرمـود، مقـام حكومـت اسـ        
32Fپيامبر(ص) داراي شأن و منزلت حكومت در ميان امت و مردم عصر خود بود

2. 
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از ديدگاه مطهري پيامبر خاتم(ص) مدير، سياستمدار، ولي امر و حاكم بر مردم بـود  
و بدون شك در مدينه حكومت تشكيل داد. در مدت ده سالي كه رسـول خـدا(ص) در   

بليغ دين الهي، تا حـد زيـادي تشـكيالت    مدينه ساكن بودند عالوه بر مقام پيامبري و ت
 حكومتي ايجاد كردند.

كه محل عبادت و گردهمايي براي مشورت و حـل  » مسجد«تشكيل نهادهايي چون 
و اردوگاه نظامي » سپاه«و فصل مشكالت قضايي و آموزشي و سياسي بود و نيز تشكيل 
پيمان مسالمت بـا   عقد«براي حفاظت از مدينه و دين و آيين الهي و جان و مال مردم، 

از طريق وضع » المال بيت«يهود و نصاري و قبايل ديگر، تنظيم امور مالي و » اهل كتاب
، سياسـي و امنيتـي   »امـور اداري «خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج و توجه به 

گيري يك حكومت نوپاي اسالمي در سرزمين حجاز به مركز مدينه  همه حاكي از شكل
 بوده است.
33Fشريفه: يا اَيها الّذين آمنوا اَطيعوااهللا و اَطيعواالرّسول و اولي االَمر منكُم در آيه

1. 
دهد كه از خدا و رسول و اولـي االمـر اطاعـت بكننـد.      خداوند به مومنين دستور مي

اولي االمر را در باب حكومت، خالفت و امامت  اَئمه(ع) پـس از  » امر«مطهري در اينجا 
 ت تا دولت نوپاي اسالمي استمرار و دين اسالم گسترش يابد.پيامبر(ص) دانسته اس

 
 موج اسالم و گسترش آن -4

در بــاب ظهــور و گســترش اســالم » ســيري در ســيره نبــوي«مطهــري در كتــابش 
 نويسد:   مي

آفريند. امواج بر اساس خاصـيت ذاتـي    بعضي از حوادث در جهان موج و جنبش مي
 ي نهند و بهر نسبت كـه بـر وسـعت دايـره     يوقتي پيدا شدند رو به وسعت و گسترش م

گردد از قوت موج كاسته و  محيط از مركز موج بيشتر مي ي شود و فاصله موج افزوده مي
 شود. به تدريج ضعيف و نابود مي

تـر شـده و مـانع     افزايد، برخورد امواج با هم سبب خنثي شدن موج ضعيف آنگاه مي
تر، عامل ديگري است براي نابود  ي و عوامل قوگردد. پس برخورد با موانع  توسعه آنها مي
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هاي جهان. مطهري نـابود شـدن در اثـر برخـورد بـا مـانع را مـوت         شدن امواج و پديده
ناميـده  » موت طبيعـي «(اخترامي) و نابودي به سبب پايان يافتن قوه بقا را  غيرطبيعي

 است.
طوفانهـاي   مطهري اجتماع بشري را بـه اقيانوسـي پـر از امـواج كوچـك و بـزرگ و      

كند كه در برخورد با امواج ديگـر نـابود    كند. وي از امواجي ذكر مي سهمگين تشبيه مي
 و رشد برخوردارند.» نمو«شوند زيرا از نيروي مرموز  نمي

گيرند و در مسير  اند، زيرا از جوهر حيات سرچشمه مي برخي از امواج اجتماعي زنده
هاي فكـري، علمـي، اخالقـي و هنـري از آن      تاي از نهض ترقي و تكامل قرار دارند. پاره

34Fمند هستند اند و از نيروي مرموز حيات بهره ند كه خود زندها جهت جاويدان

1 . 
داند كه پيونـد ايـن    هاي ديني مي ترين امواج اجتماعي را امواج جنبش مطهري زنده

تـر اسـت. در هـيچ     ها با جوهر حيات و فطرت زندگي از هر چيـز ديگـر اصـيلي    جنبش
 شود. كت و موج ديگر به اين اندازه نيروي حياتي و قدرت رشد و بالندگي پيدا نميحر

دهنده است، زيرا اسالم ابتدا به صورت  تاريخ اسالم از اين نظر بسيار آموزنده و تكان
يك موج كوچك پديد آمد. آغاز و توليد اين مـوج روزي اسـت كـه حضـرت محمـدبن      

النّور مكه در ماه رجب سال سيزدهم قبل  ر جبلها راز و نياز د مصطفي(ص) پس از سال
سـرازير و مـوج اسـالم    » حـرا «از هجرت پيام رسالت را دريافت كرد. محمد(ص) از كوه 

آغاز شد. او كه وجودش به درياي غيب و ملكوت اعال متصل و از فيوضـات الهـي لبريـز    
 از شد.شده بود به خانه رسيد و فرمود من مبعوث شدم! اين موج به نام خدا آغ

محمد(ص) بتدريج در ميان مردم اعالم كرد: قولوا ال الـه الّـا اهللا تُفلحـوا. اي مـردم!     
بگوييد خدايي جز خداي يكتا نيست تـا رسـتگار شـويد . رسـول خـدا(ص) بـا علـي و        

 خديجه در كنار كعبه به نماز ايستاد. اندكي بعد افراد ديگر به او پيوستند.
گويـد. كـالس تعلـيم و     كه محمد امين(ص) چه مي مردم مكه كنجكاو شدند بدانند

آموزش قرآن و احكام اسالمي تشكيل شد. اسالم دين آساني بود و هر فـرد بـا شـهادت    
شد. با وجـود موانـع و مخالفـان     مسلمان و متحول مي» ال اله اال اهللا  محمداً رسول اهللا«

را فـرا گرفـت. در   سال موج اسالمي سراسر مكه، مدينه و اطراف حجـاز   13فراوان طي 
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هاي يك دولـت اسـالمي ايجـاد و     سال اقامت پيامبر خاتم(ص) در مدينه پايه 10مدت 
مستحكم شد. زان پس طي قرون و اعصـار در همـه عـالم گسـترش يافـت.   مطهـري       

توان يافت كه در طول چهارده قـرن   افزايد، هيچ دين، آيين، مسلك و نهضتي را نمي مي
توان ديـد كـه    ي متمدن را نمي ار نگرفته باشد و هيچ نقطهگذشته تحت تأثير اسالم قر

اسالم در آنجا نفوذ نكرده باشـد. امـروزه نيـز در آغـاز پـانزدهمين قـرن بعثـت پيـامبر         
35Fخاتم(ص) بشر شاهد وسعت تدريجي و قدرت روزافزون اسالم است

1. 
 

 اسالم و توسعه تدريجي آن -5
ي قرن به قرن پيش روي كـرده و بـر   دهد كه آيين پاك اسالم تاريخ و آمار نشان مي

آمار پيروان آن اضافه شده و اين توسعه و پيشرفت به طور مستمر و تدريجي و طبيعـي  
هاي ديگر به آيـين   رفت، سرزمين بوده است. اگر بعضاً سرزميني از نفوذ اسالم بيرون مي

ا آوردند. قرآن كريم خاصيت رشـد و نمـو و گسـترش آيـين اسـالمي ر      اسالمي روي مي
 كند:  چنين توصيف مي

و مثل آنها در انجيل مثل زراعتـي اسـت كـه اول فقـط سـبزه نـازكي از آن بـر        «... 
گردد، پس روي تنه خـويش   سازد، آنگاه ستبر مي دمد، پس خداوند او را نيرومند مي مي
ايستد، رشد و نمو سريع، سبزي و خرمي اين زراعت موجب شگفتي همه كشـاورزان   مي
  36F2»وند كافران و بدخواهان را به خشم آورد.شود، تا خدا مي

موج اسالمي، طي قرون گذشته با مخالفتهاي سهمگين مذهبي، نژادي، سياسـي و   
فرهنگي روبرو شده است چنانكه در آغاز ظهورش در مكه موانع كمرشكن را پشت سـر  
نهاد و نسل به نسل منتقل شد، بويژه در دو قرن اول صـدر اسـالم هـيچ يـك از موانـع      
مذكور در برابر حركت متين و تدريجي اسالم تاب مقاومت نياوردند. از آنجا كـه اسـالم   

هاسـت، بعـالوه اراده الهـي و وعـده      ها و وجه مشترك همـه فرهنـگ   دين فطري انسان
خداوند سبحان كه مستضعفين را بـه وسـيله ديـن مبـين اسـالم بركشـد، پشـتيبان و        

 هد بود.كننده آينده فراگير دين اسالم خوا تضمين
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 ديدگاه مطهري در باب آيين زرتشتي -6
اردشير بابكان، بنيانگذار سلسله ساساني، آيين زرتشتي را محترم شمرد. پدربزرگش 
ساسان در استخرفارس متولي معبد ناهيد بود. از اين جهـت اردشـير در احيـاي آيـين     

. وي هـا، آتشـكده بـه عنـوان نشـانه ملـي معرفـي گرديـد         باستاني كوشيد و روي سـكه 
را مرتب سازند و آيين زرتشـتي را مـذهب رسـمي ايـران     » اوستا«همچنين دستور داد 

العاده پيدا كردند و پيروان مـذاهب ديگـر در    اعالم كرد و روحانيون زرتشتي قدرت فوق
شناس معروف نقـل كـرده كـه     فشار و تنگنا افتادند. مطهري از قول كريستن سن ايران

نجـات و رسـتگاري    ي ليغي نبود و رؤسـاي آن داعيـه  دين زرتشت يك دين دعوتي و تب
ابناي بشر را نداشتند، اما در داخل كشور مدعي تسلط مطلق بودنـد. حتـي در انتخـاب    

 گذاري او نقش اصلي داشتند...  پادشاه و تاج
هـا،   آفريننده بدي» انگرامئينو«، خداي نيكي و »اهورمزدا«وجود ثنويت و اعتقاد به 

كـرد.   برابر اسالم كه دين توحيدي است، دچار ضـعف و تزلـزل مـي   آيين زرتشتي را در 
» دينكـرد «يكي از كتب معروف زرتشتيان كه در قرن سوم هجري تـأليف شـده كتـاب    

است كه نيمـي از آن در دفـاع از ثنويـت در مقابـل اديـان كليمـي، مسـيحي و اسـالم         
 باشد. مي

نيان مبتني بر اصـولي  نويسد: شريعت زرتشتي در پايان دوره ساسا كريستن سن مي
مغز شده بود. ورود اسالم به ايران موجـب شـد كـه روحـانيون      بود كه به كلي تهي و بي

توحيـدي بدهنـد.    ي زرتشتي براي نجات آيين خود تالش زيادي بنمايند و به آن صبغه
اند كه اين شريعت اصالح شـده همـان    زدايي چنين وانمود كرده پس از پااليش و خرافه

37Fكه در تمام اعصار گذشته برقرار بوده است شريعتي است

1. 
گويد، خدمت اسالم به كيش زرتشتي و پيروانش كمتر از خدمات ديگـر   مطهري مي

نبوده است. اصالحات اسالم در آيين زرتشتي هـر چنـد غيرمسـتقيم صـورت گرفـت از      
 هاي باستاني مؤثرتر افتاد. اصالحات زرتشت در آيين
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 آرنولد و مطهري در چگونگي گسترش اسالم وجوه اشتراك ديدگاه توماس 
آرنولد معتقد بود كه اسالم  دين دعوتي، تبليغي و ترويجي اسـت. او بـا اسـتفاده از     -1

الدين... هرگونه فشار و تحميل فاتحان اسـالمي بـر    از سوره بقره: ال اكراه في 256 ي آيه
 ملل مغلوب براي اسالم آوردن آنها را نفي كرده است.

اسـالم  » سيري در سيره نبوي«طور است. وي در كتابش  طهري نيز همينديدگاه م
ها و راهكارهاي خاصي بـه   را دين تبليغي معرفي كرده و معتقد است كه پيامبر از روش

دعوت و نشر اسالم پرداخت و در اين كار مؤفق بوده است. او همچنين به روش تبشير و 
اراي بهترين اخـالق انسـاني دانسـته و او را    تنذير در تبليغ اشاره دارد و رسول خدا را د

 رحمتي براي عالميان معرفي كرده است.
آورندگان اوليه مانند خديجه و علـي و زيـد و ابـوبكر توجـه كـرده و       آرنولد به ايمان -2

معتقد است كه رسول خدا(ص) از خانواده و بستگان نزديكش دعـوت اسـالمي را آغـاز    
سر پيامبر(ص) را در نشر اسالم بيش از ديگـران  كرد. وي حضرت علي(ع) و خديجه هم

 مؤثر دانسته و به اموال خديجه و شجاعت حضرت علي(ع) و ابوطالب اشاره كرده است.
مطهري نيز به دالوري حضرت علي در موارد خاص مانند غزوات بدر، احد، خندق و 

يدن علي(ع) و خواب» توطئه دارالندوه«خيبر پرداخته و به فداكاري آن حضرت در واقعه 
در بستر پيامبر(ص) نيز اشاره دارد. چنان كه به نقش اموال خديجه و بـه كـارگيري آن   

هـا   طالب و صرف آن براي حفظ جان مسـلمان  در موارد محاصره اقتصادي در شعب ابي
 مالي به اسالم دعوت كرده باشد.  ي متذكر شده ولي نه اين كه كسي را با وعده

اسالم و قابل درك بودن آن براي همه و مزاياي ديگر اسـالم  آرنولد، به سادگي دين  -3
نمايد. هر فرد با  اشاره كرده است كه آرامش خيال و سعادت دنيا و آخرت را تضمين مي

 شود. مسلمان و براي رستگاري آماده مي» محمداً رسول اهللا«و » ال اله اال اهللا«گفتن 
گونـه پيچيـدگي    دي موجب هيچآرنولد معتقد است پذيرش اين دو اصل ساده اعتقا

ترين اسـتعدادها اسـت. اصـل     اعتقادي و كالمي و دشواري فكري نبوده و در خور پايين
در مورد وجود خدا مورد اتفاق و قبول بشريت است و اصل دوم مبتني » شهادتين«اول 

بر رابطه ميان بشر و خدا كه مانند اصل اول قابل قبـول همـه اسـت، بـدين معنـي كـه       
خود را از راه مكالمه با پيامبران خود بر بشر نشان داده  هاي ر طول تاريخ الهامخداوند د

 است...
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 ي مطهري نيز به اصل سادگي و سهل بودن دين اسالم اذعان دارد و با اشاره به آيـه 
، بـه مبلغـان   »گيري نـدارد  خداوند بر شما آسان گرفته و قصد سخت«سوره بقره:  185

م را آييني سهل و پسنديده معرفي كنند تا مـردم مجـذوب   كند كه اسال دين توصيه مي
 آن شوند.

پذيرفت  كرد مي پيامبر(ص) نيز اسالم آوردن كسي را كه شهادتين بر زبان جاري مي
بخشيد. ديني اين چنين سهل، با مزاياي بسـياري كـه بـراي زنـدگي      و گذشته او را مي

 گيرد. قرار مي دنيوي و اخروي داشته است به راحتي مورد پذيرش افراد
ي ديگري كه در آن آرنولد و مطهري اشتراك نظر دارند ايجاد يك سيسـتم   مسأله – 4

سياسي و حكومتي توسط پيامبر خاتم(ص) در جامعه عرب است. آرنولد، معتقـد اسـت   
ي سياسي متـداول آريسـتو كراسـي     كه به موازات نشر اسالم، محمد(ص) سيستم كهنه

يستم حكومت الهي را كه خـود در رأس آن قـرار داشـت،    قبيلگي را برانداخت و يك س
 جايگزين آن كرد.

براي پيامبر خاتم(ص) سه شأن قايـل   »اسالم و مقتضيات زمان«مطهري در كتابش 
شده است: مقام رسالت و تبليغ، مقام قضاوت و داوري و مقام حكومت؛ وي حكومـت را  

شمارد و  شده، امر مقدسي مي از آنجا كه از طرف خداوند حكيم به پيامبر (ص) تفويض
نساء، مردم مـومن را بـه اطاعـت از خـدا و رسـولش فـرا        ي از سوره 59 ي بر اساس آيه

خواند تا امر خدا و رسول در ميان مردم جاري گردد. بر اين اساس شـأن حكومـت و    مي
گويـد: پيـامبر(ص) در ده    دانـد و مـي   مقام حكمراني را براي پيامبر خاتم(ص) محرّز مي

ي كه در مدينه حضور داشتند بدون شك حكومت تشكيل دادنـد و در ميـان مـردم    سال
 كردند. مثل يك حاكم حكمراني مي

مقام مديريت غير از مقام پيامبري است. در اينجا گويا استاد مطهري نظريه تفكيك 
قوا را مطرح كرده و مقام رسالت پيامبر(ص) را از مقام قضاوت و داوري در ميان مردم و 

38Fمقام مديريت و اداره اجتماع را به تفكيك بيان كرده استنيز 

1. 
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 ديد گاه توماس آرنولد ومطهري درمورد نشر اسالم در ميان زرتشتيان -5
آرنولد آيين زرتشتي را يك نظام ديني ملي و دولتي دانسته كه خانـدان ساسـاني از   

نيز سقوط كرد.  كردند. با سقوط دولت ساساني، آيين زرتشت آن حمايت و پاسداري مي
پيروان اين دين پذيرش اسالم را امر آساني تلقّي كردند زيـرا نقـاط مشـترك و مثبـت     

 يافتند. زيادي بين دين زرتشت و اسالم مي
آنها با اسامي اهللا و ابليس در قرآن آشنا شدند و آنها را با اهورمزدا و اهريمن تطبيق 

ري از اصول اعتقادي دين خود را بـه  توانست در قرآن بسيا دادند. يك نفر پارسي مي مي
گانـه،   هـاي پـنج   اشكال مختلف بدست آورد. پيروان زرتشـتي در اسـالم نيـز از نيـايش    

39Fطور كه در اوستا آمده بود برخوردار بودند همان

1. 
آرنولد همچنين پذيرش اسالم توسط زرتشتيان ديلم با دعوت ناصر الحق ابومحمد و 

م ابوالحسن مهيار از بوميان ديلم به دعـوت شـاعر و   اسالم آوردن يك شاعر زرتشتي بنا
استادش به نام شريف الرضي به دين اسالم هدايت شد را شاهد مثال آورده است. پـس  

 بخش اسالم گرويدند. زرتشتيان به تدريج و با عالقه خود و بدون اجبار به دين نجات
ده و به نقاط ضـعف  مطهري نيز اسالم آوردن زرتشتيان ايران را مورد بررسي قرار دا

آيين زرتشتي در برابر اديان توحيدي و دعوتي اسالم و مسيحيت ، اشاره كـرده اسـت .   
نجـات و   ي دين زرتشت يـك ديـن دعـوتي و تبليغـي نبـوده و رؤسـاي آن هـم داعيـه        

خـداي نيكـي و   « اهورمزدا«رستگاري ابناء بشر را نداشتند، به عالوه اعتقاد به ثنويت و 
هـا، ايـن ديـن را در برابـر اديـان توحيـدي متزلـزل         اي آفريننده بديخد»  انگرامئينو«

نويسـد: شـريعت زرتشـتي در اواخـر دوران      كرد. مطهري به نقل از كريستن سن مي مي
مغز كـرده بـود. ورود اسـالم بـه ايـران       ساساني مبتني بر اصولي بود كه آن را تهي و بي

40Fر كننـد سبب شد تا روحانيون زرتشـتي در آيـين خـود تجديـد نظـ     

.بنـابراين گـرايش   2
تدريجي زرتشتيان و ساير ايرانيان مانوي و مزدكي و مسيحي به شريعت اسالمي امـري  

 طبيعي، معقول و منطقي بود و هيچ اجباري در آن قابل ذكر نيست.
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 وجوه اختالف ديدگاه مطهري و سرتوماس آرنولد در چگونگي نشر اسالم 
ماس آرنولـد و اسـتاد مرتضـي مطهـري در     با وجود نقاط اشتراك فراوان بين سـرتو 

خـوريم كـه    رابطه با چگونگي نشر اسالم، به نقاط متفاوت در ديدگاه طرفين نيز بر مـي 
 قابل ذكر است.

ي اطالعات موجود در ميـان   ها و پيشينه شناس انگليسي به زمينه آقاي آرنولد اسالم -1
يامبر موعـود در تـورات و   مردم مسيحي و يهودي مدينه كه مبني بر عقيده مربوط به پ

اي نكـرده اسـت، در حـالي كـه      انجيل در ميان طوايف اوس و خزرج رواج داشت اشـاره 
 قرآن كريم به اين پيشينه اذعان كرده است:

اهللا اليكُم مصدقاً لما بين يدي من  بن مريم يا بني اسرائيل انّي رسول و اذ قال عيسي
د..التّوراه و َمبشّّراً برسولٍ يأتي ماحم 41ن بعدي اسمهF

1 
اين موضوع كه به بشارت عهدين شهرت دارد نزد مسلمين و يهود و نصـاري، امـري   
واضح و مسلم بوده است و اوس و خزرج مدينه نيز اين بشارت را از اهل كتـاب شـنيده   
بودند و در ايمان آوردنشان به پيامبر خاتم(ص) نقش به سزايي داشته است بـه طـوري   

 هود و نصارا سبقت گرفتند.كه در آن از ي
شناسان غربي بـه شـمار    ترين اسالم سرتوماس آرنولد با وجود اين كه يكي از منصف -2

رود در مورد سرعت نشر اسالم در ايران به عامل احساسات ملي توجه خاصي مبذول  مي
داشته است. وي به ازدواج امام حسين(ع) با شـهربانو دختـر يـزد گـرد اخـرين پادشـاه       

اشـاره كـرده و گفتـه اسـت ايرانيـان در نسـل حسـين(ع) و شـهربانو وارثـين           ساساني
 ديدند. شاهنشاهي و سنن ملي خود را مي

و  -السـالم  عليـه  -چنين عالقه شديد ايرانيان به خانـدان و فرزنـدان علـي    آرنولد هم
تأسيس مذهب تشيع به عنوان يك مذهب مستقل در ايران را نشـأت گرفتـه از همـين    

و مذهبي دانسته است و فرزندان امام حسين يعني امـام سـجاد و ائمـة     احساسات ملي
 داند. بعدي را داراي پيوند ايراني و مورد عالقه ايرانيان مي

استاد مطهري برخالف ديدگاه سرتوماس آرنولد معتقد است مـردم ايـران از همـان    
انـد. بـه طـور     آغاز كه اسالم را پذيرفتند توجه به مبدأ و سرچشمة آيين اسالمي داشـته 
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خدا به مدينه با اسـالم سـلمان فارسـي     مسلم اسالم آوردن ايرانيان بعد از هجرت رسول
آغاز شد. بعد از آن ايرانيان مقيم يمن كه نماينده دولـت ساسـاني در اداره ايـن كشـور     
بودند اسالم آوردند و دعوت پيامبر خاتم(ص) را پذيرفتند. سفر حضرت علي(ع) به يمن 

هجرت و كشته شدن اسود عنسـي، مـدعي كـاذب پيـامبري، بـه دسـت       در سال دهم، 
 ايرانيان در صنعا موجب خوشحالي پيامبر(ص) شد.

گاه از پيامبر(ص) و علـي(ع)   اسالم ايرانيان از نوع اسالم سلمان فارسي بوده كه هيچ
فاصله نگرفت. مطهري در بخشي از كتابش ديدگاه برخي از مستشرقين پيرامون تشـيع  

را درست ندانسته است.  تومـاس آرنولـد، كنـت گوبينـو و ادوارد بـراون تشـيع        ايرانيان
انـد. بـراون بـا تأييـد نظـر       توجيه كـرده » فره ايزدي«ايرانيان را مشابه اعتقاد قديمي به 

دانسـتند   گوبينو قايل به اين بود كه ايرانيان سلطنت را حق آسماني و موهبت الهي مـي 
قرار داشت و اين عقيده در دوران بعـدي تـاريخ ايـران    كه در دودمان ساساني به وديعه 

42Fتأثير عظيمي داشته است.

1 
مطهري اصل داستان ازدواج امام حسين(ع) بـا شـهربانو را مشـكوك قلمـداد كـرده      

بـن   افزايد در ميان مورخين. مسلمان فقط يعقوبي نوشته است كه مادر علـي  است و مي
43Fام او را غزاله نهاد.حسين(ع) دختر يزدگرد بود و امام حسين(ع) ن

2 
سعيد نفيسي در تاريخ اجتماعي ايران و كريستن سـن نيـز ازدواج مـذكور را مـورد     

اند، در عين حال مطهري نقل اين مطلـب را از طريـق احاديـث مـردود      ترديد قرار داده
نويسد: دختران يزدگرد را در زمان عمر خليفـه دوم بـه    مي» كافي«ندانسته و از روايت 

ند و دختران مدينه به تماشا آمدند. عمر به توصيه حضرت علي(ع) او را آزاد مدينه آورد
 بن علي را انتخاب كرد. خواهد انتخاب كند و او نيز حسين گذاشت كه هركس را مي

» علم رجـال «مطهري به سند اين حديث اعتماد ندارد و راويان آن را از نظر علماي 
يع را در قـرآن كـريم و سـنت نبـوي     متهم و جاعل دانسته است. وي اساس مذهب تش

بـه برگزيـدگان الهـي و ذريـه آنهـا بـراي        33 ي عمران آيه بيند چنانكه در سوره آل مي
هدايت بشر اشاره شده است. حضـرت نـوح(ع) و حضـرت ابـراهيم(ع) و آل او، حضـرت      
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موسي(ع) و آل عمران و از ذريه انبيا تا پيامبر خاتم(ص) و از آل محمد(ع) و فرزندانش 
كه خداوند سبحان صلوات بر او و آلـش را واجـب فرمـوده  از برگزيـدگان الهـي بـراي       
هدايت بشر هستند. از جمله اين بزرگـواران علـي(ع) و فاطمـه(س) و فرزنـدان ايشـان،      

 برگزيدگان و تطهير شدگان براي امر هدايت انسانها هستند.
ز ابداعات ايرانيـان  مطهري ديدگاه توماس آرنولد و مستشرقاني كه مذهب تشيع را ا

خـدمات متقابـل   «دانـد، و در كتـاب    شناسند، مردود مـي  مي» فرّه ايزدي«براي احياي 
نوشت، حتي زمانيكه ايرانيان موفق به تشكيل دولت مسـتقل از خالفـت   » اسالم و ايران

هاي ايـران باسـتان و    عباسي در ايران شدند، در صدد نفي اسالم و تشيع و احياي سنت
 امدند.ساساني برني

آرنولد در كتابش به نهضتي در ايران توجه كرده كه در تاريخ نشر اسـالم آنـرا مـؤثّر     -3
44Fداند. اين نهضت عبارت بود از پيدايش فرقه اسماعيليه. مي

1 
بن  آرنولد، سازمان تبليغاتي اين فرقه را به اختصار بررسي كرده و مؤسس آنرا عبداهللا

سماعيلي را به طور ناشناس و غالباً صـوفيان و  ميمون دانسته است. وي مبلغين مذهب ا
داشت. آنها افراد جاهل و عوام را از راه انجـام اعمـال    گاهي به صورت بازرگانان اعزام مي

 نمودند. العاده و گفتار مرموز به خود جلب مي خارق
گاه مطلب قابل قبـولي   نسبت دادن گسترش اسالم در ايران به فرقه اسماعيليه هيچ

. گرچه فرقه اسماعيليه ادعاي تشيع داشتند، امـا ايرانيـان از ديـدگاه اسـتاد     نبوده است
 .مطهري و محققان ديگري چون دكتر شريعتي، پيرو مذهب شيعه اثني عشري هستند
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 نتيجه
هاي مهمـي ارائـه    توماس آرنولد در مورد چگونگي نشر اسالم در جهان، آراء و تحليل

م آوردن اهالي مدينه بـود اشـاره نكـرده و آن    كرد ولي به يك عامل مهم كه موجب اسال
ساز اين رويكـرد تـازه دينـي بـه      پيشگويي يهوديان در مورد پيامبر موعود بود كه زمينه

رفت. آرنولد در مورد كيفيت نشر اسالم در ميان ايرانيـان بـه مشـكالت دينـي،      شمار مي
ي پذيرش دين جديد  سياسي و اجتماعي در ايران پيش از اسالم پرداخته و آن را مقدمه

دانست. او معتقد بود كه دين اسالم مـورد اسـتقبال وسـيع شهرنشـينان، اهـل حرفـه و       
هـا براسـاس عقايـد زرتشـتي بـه اقتضـاي        صنعت و كشاورزان قرار گرفت. زيرا اين گروه

العـاده بـه آيـين     اي فـوق  ها با عالقـه  شدند. اين مشاغلي كه داشتند در جامعه تحقير مي
 آمدند.  ردند زيرا در دين، مساوي با ديگران و برادر ديني به حساب مياسالم روي آو

سرتوماس آرنولد در مورد گسترش دين اسالم در ميان زرتشتيان ايران هـم بـر ايـن    
آمـد، نظـام    باور بود كه با سقوط دولت ساساني كه تنها حامي دين زرتشتي به شمار مي

ر دين و پـذيرش اسـالم را سـاده و آسـان     ديني زرتشتي از هم پاشيد و پيروان آن، تغيي
تلقي كردند و به آن روي نمودند. در نتيجه انتشار دين اسالم در ايران به هيچ روي تابع 

ي شخصي افـراد و اقشـار مردمـي صـورت      زور و تحميل نبوده بلكه از روي اراده و عالقه
ذيرفته و آن را به گرفت. وي ازدواج امام حسين(ع) با شهربانو دختر يزدگرد سوم را پ مي

عنوان يكي از عوامل گسترش دين اسالم در ايران بيان كرده است. او از ايـن هـم فراتـر    
رفته و آن را به عنـوان عامـل گسـترش تشـيع در ايـران دانسـته اسـت. هرچنـد آراء و         

هاي توماس آرنولد در ارتباط بـا چگـونگي انتشـار ديـن اسـالم مسـتدل و حـايز         انديشه
امـا در برخـي مـوارد نيـاز بـه ويـرايش و اصـالح دارد و بـا ديـدگاه           اهميت بوده اسـت 

شناساني نظير ادوارد براون، كريستين سن و كنت گوبينو مشابه و تـوام بـا اشـتباه     شرق
 است.

استاد مطهري با استناد به آيات و احاديث معتبر، اسالم را دين سهل و آسان معرفي 
انيان، نقاط ضعف آيين زرتشتي نظير دولتي كرده است. در مورد پذيرش اسالم توسط اير

هـا،   گيري نسبت به اديان ديگر، وجـود ثنويـت در خـالق پديـده     بودن اين دين و سخت
كنـد.  مطهـري و سـاير     ناراضي بـودن مـردم از ديـن و دولـت ساسـاني، را مطـرح مـي       
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بـل  شناسان ايران منشأ مذهب تشيع را از زمان پيامبر(ص) و در ماجراي خالفت قا اسالم
 دانند.  پيگيري و بررسي مي

با وجود ادراك متفاوت ميان توماس آرنولـد و مرتضـي مطهـري در مـورد چگـونگي      
شـود. در   گر اشتراك نظر هم ديده مـي  انتشار دين اسالم در جهان، ميان اين دو پژوهش

توان به اين وجوه اشتراك اشاره كرد: دعوتي و تبليغي بودن دين اسالم، شروع  جا مي اين
عوت از خانواده و بستگان نزديك پيامبر(ص)، سادگي دين اسالم و قابل درك بودن آن د

براي همه، قابليت سياسي و اداري داشتن، دعوت پادشاهان و نمايندگان اديان الهـي بـه   
 وجهاني بودن دين اسالم. (ص) دين اسالم توسط رسول خاتم

چگونگي نشر و گسترش  ي  در چند مورد استاد مطهري و سرتوماس آرنولد در زمينه
دين اسالم با هم اختالف نظر دارند: غفلت آرنولـد از بشـارات عهـدين در مـورد پيـامبر      

ي اطالعات ديني مردم مدينه بود و موجـب سـبقت آنهـا از اهـل      خاتم(ص) كه پيشينه
كتاب شد. توجه بيش از حد توماس آرنولد به عامل احساسات ملي ايرانيـان در پـذيرش   

در حاليكه مطهري به مبدأ و سرچشمه آيين اسالمي توجه كـرده و اسـالم را   دين اسالم 
 شناسد. ناجي بشريت مي

گـر مسـلمان و انگليسـي در مـورد      هـاي دو پـژوهش   در اين پژوهش، به بيان ديدگاه
اسالم، پرداخته شده است. هر دو محقق معتقدند كه انتشار اسـالم بـه تـدريج و از روي    

ي ملي و عاطفي در آن  ها صورت پذيرفته گر چه گاهي جنبه ميناراده و عالقه مردم سرز
است و نابودي در آن راه ندارد. » نمو«مؤثر بوده است. اسالم داراي انرژي و حيات مرموز 

 سازد. اي ايجاد شود آن را متحول مي هرگاه موج بيداري آن در جامعه
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