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 تقریظ

ظلّه العالی« به قلم استاد محمد قاسم قاسمی  »مدّ
ھای زیادی صورت گرفته و  کنیم در آن جنگ جھانی که در آن زندگی می

ی ھا ارزش جنگ ھا، مھمترین این جنگت؛ اما در حال صورت گرفتن اس
 ھا است. ھا و پستی ارزشی برتر با بی

شکست خورده و به  ھا ارزش تی که جوانان آن در جنگوای به حال ملّ 
 ھای ارزشمند زندگانی را به ھدر دھند. دنبال پوچ و ھیچ، سرمایه

امروز مسئله مھم این است که چه چیزی را باید دوست داشت،  ،آری
چیزی باید بیشتر فکر کرد، و برای چه چیزی باید بیشتر زحمت برای چه 

و برای کدام ھدف خسارت را تحمل نمود و باالخره برای چه ھدفی  ،کشید
 جان را قربان کرد.

حاضر در ھمین ۀ ادیب و دانشمند معروف، عالمه علی طنطاوی در مقال
ساز قرار  موضوع به تفصیل سخن گفته و چراغی فرا راه نسل جوان و آینده

 داده است.
اینک ترجمه این مقاله ارزشمند که توسط برادر عزیز و برومند اصغر علی 
مبارکی، بسیار جالب انجام گرفته به محضر خوانندگان و مخصوصًا جوانان 

 آرزوھا و احساسات جدیدی در ،گردد، امیدواریم مطالعه آن تقدیم می
 دن به آرزوھای برتر ورا برای رسیھا  آن شان به وجود آورد و یھا دل

الله تعالی به مؤلف و مترجم جزای  ی بزرگ آماده و بسیج نمایند.ھا آرمان
 خیر عنایت فرماید، و این اثر را مقبول گرداند.

 دارالعلوم زاھدان - محمد قاسم قاسمی
 ـھ ۲۰/۴/۱۴۲۳





 
 
 

 در یک نگاه /استاد علی طنطاوی

باشد، پدرش مقام افتا را به عھده  ایشان علی، مصطفی طنطاوی میاسم 
ھجری در شھر دمشق به دنیا آمد و از  ۱۳۲۷داشت، استاد طنطاوی در سال 

محضر علمایی چون شیخ ابوالخیر میدانی و شیخ صالح تونسی و دیگر علمای 
 رسمی شد. وی از دانشگاه سوریهۀ سدمشق کسب علم نمود و سپس وارد مدر

التحصیل شد و به مدت کمتر از یکسال در دارالعلوم مصر  حقوق فارغۀ رشت در
ات و تدریس زبان و ادبیات عرب در عبسر برد، مدتی ھم مشغول کار مطبو

به مقام قضاوت رسید اما این کار مانع  ۱۹۴۰عراق و لبنان و مصر بود، در سال 
بود، ولی پس از تدریس و تألیف ایشان نشد، وی مشاور دیوان عالی دمشق 

اتفاقات و رویدادھایی که در سوریه رخ داد به سرزمین مقّدس حجاز سفر کرد 
مکّرمه درآمد. و پس از آن وارد صدا و ۀ ھای مکّ  و به استادی یکی از دانشکده

سیما شد و با توجه به علم سرشار و ادبیات باالیی که از آن برخوردار بود، در 
 ی مردم پرداخت.ھا پرسش خنرانی و پاسخرادیو و تلویزیون سعودی به س

به حقیقت یکی از نویسندگان و مؤلفان بسیار  /علی طنطاویاستاد 
ۀ باشد که آثار و تألیفاتش در برگیرند بزرگ جھان عرب در عصر حاضر می

محاسن قدیم و جدید بوده و از فصاحت و بالغت بسیار واالیی ۀ کلی
از ارادتمندان و دوستان صمیمی باشند. ایشان ھمچنین یکی  برخوردار می

بوده و به ھند نیز سفر نموده  /امام سید ابوالحسن علی حسن ندوی
» عمربن الخطاب«و » ابوبکر الصدیق«است، از جمله آثار فراوان ایشان کتاب 
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 .١توان نام برد را می» قصص من التاريخ«و » التاريخ رجال يف«و 

____________________________ 

با  /، تألیف امام ابوالحسن ندوی»مختارات من أدب العرب«مطالب فوق از کتاب  -١
، ترجمه و ١٧٢تعلیق استاد عبدالحفیظ بلیاوی، دارابن کثیر دمشق، پاورقی ص: 

 اقتباس شده است ـ مترجم.



 
 
 

 مقدمه
 

الله، چقدر عجیب است گردش روزگار، و چه با عظمت و جالل  ال إله إال
امور در دست اوست. آیا آن روزی که این ۀ است خداوندی که تقدیر ھم

رسید که پس از پنجاه و ھفت سال روزی  سخنرانی را ایراد کردم، به ذھنم می
 آماده کنم؟جداگانه ۀ به سراغ آن آمده تا آن را جھت چاپ در یک رسال

آن بیروتی که در آن این سخنرانی را ایراد کردم کجا و بیروت امروزی 
شناخت و از کسی که امروز  روزھا بیروت را می  کجا، بپرسید از کسی که آن

ام و ھم ھمه چیزھای اطراف و پیرامون  شناسد. ھم من تغییر یافته آن را می
و  ،ان آن دنیای قبلی نیستمن تغییر پیدا کرده است. امروز دیگر دنیای لبن

که نزدیک بود از فرط  نیستند... جوانی بودممردمان قبلی مردم نیز آن 
رفتم گویا از  احساسات و غیرت منفجر شوم و زمانی که بر روی زمین راه می

ام که  خورد اما االن پیرمردی گشته فرط نشاط پاھایم اصال به زمین نمی
 ام... . وارد ھشتاد و ششمین سال زندگی شده

شد  شرعی بیروت که (ازھر لبنان) خوانده میۀ بنده آن وقت، در دانشکد
» استاد محمد عمر منیمنه«ام  مدّرس بودم، مدیر دانشکده برادر صمیمی

الله ھرگز  شاء ان و  ،ام بود که لطف و بزرگواری ایشان را فراموش نکرده
الی الله که به کمال اخالص و  یعش نخواھم کرد، ھمچنین استاد دافرامو

فرموده  شھامت رسیده بود و خداوند به وی قدرت ایمان و قوت جسم عطا
شیخ «الدین زعیم نیز در آنجا بود. و دانشمند شھید  بود؛ یعنی شیخ صالح

از دانشجویان » استاد سھیل ادریس«و ادیب داستانسرا » حسن خالدمفتی 
کم سن و سال آنجا بودند، ریاست بزرگوار دانشکده، مفتی لبنان شیخ توفیق 
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 رسیده بود. خالد بود که با جرأت و اخالص خدادادی به مقام افتاء
اند و کسانی را که  را که وفات نمودهھایی  آن خداوند از میان افراد مذکور

و به بازماندگان توفیق  ،ام رحمت بفرماید اسمشان را فراموش کرده و نام نبرده
و ھر آنچه  ،بنده و آنان را با عمال صالحه بگرداندۀ خیر عنایت فرموده و خاتم

ام (با وجود اندک  ام و سخنرانی کرده هرا که از شصت سال تاکنون نوشت
حسناتم قرار ۀ شوند، در صفح ھای اعمال توزیع می بودنشان)، روزی که نامه

 گویند رحمت بفرماید.» آمین«بدھد و خداوند خوانندگانی را که 
 علی طنطاوی

  ھ ۱۴۱۲اآلخر  اول جمادی
 مکّرمهۀ مکّ 



 
 
 

 ١مسلمانآرمان جوان 

خواست سخنرانی کند،  ھرگاه که می» بول ژولری«شاعر شھیر فرانسوی 
پرداخت که عنوان سخنرانی از آن تشکیل  نخست به تعریف کلماتی می

کالم را ۀ خواستند در یکی از علوم سر رشت یافت. اجداد ما نیز وقتی می می
ست، باز کنند و یا راجع به مطلبی صحبت کنند، عادتشان ھمین بوده ا

اشکالی ندارد که امشب بنده این روش را دنبال کنم، بنده کالمم را  ،بنابراین
کنم و  شروع می» ی اساسی جوانانھا ویژگی بیان«و » آرمان«با تعریف 

 نمایم... اسالم خالصه میۀ دربار
*** 

کسی نیست که از حالت خویش راضی درمیانتان  (سرورانم) به راستی
تان کسی وجود ندارد که حالتی بھتر از  و در بینبوده و بدان مطمئن باشد 

حالت فعلی را برای خود تصّور نکند، [بالفرض] اگر یک دانشمند باشد، در فکر 
ۀ کسی است که از خودش دانشمندتر است؛ و اگر ثروتمندی باشد دربار

کند و وقتی به جایی چون آن ثروتمندی  شخصی ثروتمندتر از خویش فکر می
ھمچون آن دانشمندی که در ای  کرد برسد، یا به مرحله کر میاش ف که درباره

ای باالتر از آن یا موقعیتی واالتر از آن را  فکرش بود برسد باز ھم آرزوی درجه
نماید و ھنوز بدان درجه یا موقعّیت دست نیافته که [ناگھان] نسبت به آن  می
 ند.پرورا رغبت شده تمّنای مقامی باالتر از آن را در سر می بی

 چه شما دانشمندترین دانشمندان، و زیباترین دختران و زیباترین چنان
را در نظر بگیرید،  ھا ساختمان ترین ترین تصاویر و باشکوه و دلکش ھا باغ

____________________________ 

 میالدی در بیروت ایراد شد. ١٩٣٧خالصه سخنرانی که به سال  -١
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خواھید دید که فکر بشر به راحتی یک دانشمند بزرگتر و دختر زیباتر و باغ 
نماید،... سپس  ر میتری را تصوّ  تر و تصویر دلکش زیباتر و ساختمان باشکوه

شود و در  ای واقع می کند تا اینکه بر مرتبه ذھن ھمچنان در تصّور مبالغه می
کند، این است  گیرد که مافوق آن جایگاه را تصّور نمی جایگاھی قرار می

 (آرمان).
ترین چیزی که ذھن بشر آن را تصّور  عبارتست از عالی» آرمان« ،بنابراین

به تعداد مردم و تعداد اشیاء، متعّدد ھستند، بر این » الگوھا«کند...  می
باشد و ھر  برای خود در زندگی می» آرمان خاّصی«اساس ھر شخصی دارای 

 باشند، که با وجود یک از چیزھای متعّدد نیز دارای صورت کامل خویش می
یابند و یکی  افتراق و تعدد خویش، ھمگی در سه چیز، جمع شده وحدت می

و مردم نیز در ھر  ،اشاره نموده استھا  آن شوند که افالطون به سوی می
اند و بر تعظیم و اجالل آنان اتفاق  عصر و در ھر مکانی آنان را به دست آورده

اند، این سه چیز  هو اھداف عالی خویش قرار داد» ھا آرمان«کرده و آنان را 
 ».آرمان«حق، خیر، زیبایی. این بود  :عبارتند از

 آیا نیازی ھست که بنده جوانی را تعریف کنم؟»... جوانی«اما 
ھای بھشت در جوانی  جوانی زندگی است و زندگی جوانی است (رایحه

 .١است)

 نكـا خلق العـيش فـی املشـيب ولـو
 

 ٢ةنضــــرياً وفــــی الشــــباب جديــــد 
 

جوانی تنھا آبادی در میان صحرای زندگی، بھار سال عمر و سرورانم، 
 ی گرفته روزگار است.ھا لب لبخند زیبایی بر

____________________________ 

 این مقوله از أبوالعتاھیه است. -١
 بحتری. خلق: عتیق [که در فارسی به معنای کھنه و قدیمی است ـ م]. -٢
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البته منظور بنده از جوان، این جوان نرم و نازک و شیرین و لطیف نیست 
ھایش را زخمی و تماس حریر سر انگشتانش را  که برخورد نسیم گونه

 و از چشمانش ،انعطاف است کند و زندگی نزد وی عبارت از خونین می
کارھای بس دشوار را در  ھا نگاه شود و با آن دلربا روان میۀ ی فریبندھا نگاه

 گرداند، و چون پروانه در بوستان عشق و محبت بر روی خیال آسان می
زند، یا منظور بنده جوانانی نیست که ھمچون نسیم  ی زیبا پر میھا گل

گینی که از جانب دختر دلربایی ای که در آن شراب  وزد، و یا بوسه می عطرآ
 نماید... ی دنیا را در یک جرعه مسکر جمع میھا لذتۀ و عسل باشد؛ ھم

منظورم این جوان دلربای زن صفتی نیست که به خاطر ھوی و ھوس و 
شود و چندی  شروع می» رح«کند، و تاریخ حیاتش با  رؤیاھا زندگی می

 ...١یابد خاتمه می» ب«گذرد که با  نمی
فعال و توانمند و ۀ باشد؛ ھمان جوان زند جوانی که مّدنظر بنده می

و وجودش را  ،متینی است که برای خود ھدفی فراتر از زندگی تعیین کرده
و دارای آرمان و الگوی واالیی  ،ملتش قرار دادهۀ ای در زنجیر ھمچون حلقه

کند و به سرعت و تندی رعد  بوده سپس جھت رسیدن به ھدف فعالیت می
ی شدید و به ثبات و پایداری طبیعت ھا طوفان ی ویرانگر، و به قوتھا برق و

» ب«و » ح«را میان » ر«شتابد و در سفر زندگی خود  به سوی کمال می
از جنگ دائمی و نبرد ھمیشگی و  ؛ و آیا زندگی چیزی غیر٢دھد قرار می

 باشد. تنازع به خاطر بقاء و تکاپوی جھت تعالی، می
 گردد... ماند و کسی به جز قوی صالح نمی شخصی به جز صالح باقی نمی
____________________________ 

که به معنای عشق و محّبت است؛ یعنی جوانی که سرتاسر » حّب « ←» ب» + «ح[« -١
 اش را مشغول عشق مجازش نماید. مترجم] زندگی

آید به معنای جنگ و  پدید می» حرب«قرار گیرد کلمه » ب«و » ح«در میان » ر«اگر  -٢
 نبرد [مترجم].
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این است آن حقیقت درخشان این است ھمان قانون مقّدماتی که 
ازیچه بگیرد و نه تواند آن را به ب تواند آن را لغو کند و انسان نمی پارلمان نمی

توانند بر آن اعتراض نمایند، زیرا  انس و نه جن و نه حیوان ھیچکدام نمی
وجود نوشته است، روزی که ۀ این از قوانینی است که خداوند آن را بر صفح

 آن را از عدم خارج گردانید و به او گفت: باش. و آن ھم شد.
ھا  و مار گنجشککند،  خورد، و گنجشک ملخ را شکار می ملخ پشه را می

تیغی را  کشد، و روباه جوجه کند، و جوجه تیغی مار را می می را صید
کشد، و انسان  کند، و شیر گرگ را می خورد، و گرگ روباه را شکار می می

میراند... این ھمان سلسله جاویدی  کند، و پشه انسان را می شیر را صید می
کشی و یا  د. یا تو شیر را مییاب است که ھیچ تبدیل و تغییری در آن راه نمی

 شود. اینکه پشه باعث قتل تو می
جوانان! مبادا پشه شکستتان دھد، بلکه شما باید شیران را ای  پس

 شکست دھید!
*** 

حق گران است، اما حق را باید گفت، پس امیدوارم اگر بنده جوانان را 
جوانان است؛ از میان حاضرین،  مورد خطاب قرار داده بگویم: آینده از آِن 

آورند ناراحت نشوند. اما جوانان چه  کسانی که خود را پیر به حساب می
 کسانی ھستند؟

شمارد: اشتیاق وافر  اوصاف جوانان را اینگونه برمی ١»اندریاس موروا«
داشتن به حیات عاشقانه و عاطفی، و زندگی ھمراه با حماسه و شجاعت 

یی، تمایل به سوی اصالح، وفادای نسبت به اصول پروا یعنی خوشمزگی و بی
و قوانین و نسبت به رھبر، پیوستن و جذب شدن در جمع (در گروه یا حزب 

____________________________ 

١- (Andrias) مترجم. 
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نزدیکترند، شعار آنان تھّور و  ھا آرمان و یا در امت) و به اینکه آنان به
 .١شتابزدگی و چابکی و تا حدی ھم صبر و بردباری و انتظار است

گواھی توّلد نیست، بلکه جوان کسی است که  جوانی به شناسنامه و
ۀ ھر کس که قلبش مرده و شعل ،دارای صفات فوق باشد. بر این اساس

اش خاموش شده و آرمانش از دست رفته باشد و احساس کند که او  حماسه
به آرزوی خویش رسیده و دیگر امید و آرزویی برایش باقی نمانده است، او 

سالگی بسر ببرد. و ھر کس که قلب داشته پیر است ھر چند که در بیست 
باشد و ھر شخص شجاع و چابک جوان است  ھا آرمان باشد و دارای آرزوھا و

 ھرچند که موھایش سفید شده باشد!.
جوانان است،  چه بنده گفتم: آینده از آِن  سروران مسّن من! چنانای  پس

میان شما نیز و مقام جوانان را بلند کردم، ناراحت مشوید برای اینکه در 
جوانانی وجود دارند ھر چند که موی سر و ریششان سفید شده باشد و 

کسانی ھستند  ھایشان چروکیده شده باشد. آنان شان خمیده و پیشانی پشت
ھایشان جوان است! و آن دسته از جوانان که سست و تنبل  ھا و قلب که اراده
در  ٢»شوقی«نکنید، پیر و مسن ھستند. سروران من! تعجب ھا  آن ھستند،

____________________________ 

ھا درباره  ای از سخنرانی ) که مجموعهةالسعاداندریاس موروا، در کتاب (طریق  -١
 سعادت و ازدواج و خانواده است.

احمد شوقی بن علی بن أحمد شوقی از شعرای شھیر جھان عرب در عصر حاضر  -٢
ھجری قمری در زمان خدیو اسماعیل به دنیا آمد. او در  ١٢٨٥است که در سال 

سرود حتی  نعمتان خود شعر می اوایل از شعرای درباری بود و در مدح و ستایش ولی
مدت بیست و پنج سال را با مدح عباس پاشا سپری کرد، پس از وفات عباس پاشا، در 

، شوقی به شھر بارسلون اسپانیا تبعید شد. و پس از بازگشت از تبعیدگاه ١٩٧٥سال 
ای که در معارضه  به سرودن اشعار اسالمی و عربی پرداخت، تا جایی که در قصیده

و سرودن اشعار درباره  ج ھمزیه نبویه بوصیری سرود به مدح پیامبراکرم بوده و
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عنفوان جوانی زمانی که شاعر پادشاه بود، پیر بود، اما زمانی که او شاعر 
 شت در کھولت به جوانی بازگشت... آرزوھا و دردھا و شاعر عربّیت و اسالم گ

*** 
اکنون باید به تعریف اسالم بپردازم، اما سروران من! اگر بخواھم برای 

اسالم را تعریف کنم، این کار من کامًال  شما که بحمدالله مسلمان ھستید،
عبث و بیھوده خواھد بود، تازه اگر کسی نداند که اسالم چیست و با علوم 

گاھی نداشته باشد و  اسالمی خویش بی ارتباط باشد و نسبت به احکام آن آ
را به جای نیاورد، چنین شخصی که ھا  آن خبر باشد و از امر و نھی آن بی

 مسلمان نیست.
ًا عبث و بیھوده خواھد بود که برایتان بگویم: دین ما عبارت است از: واقع

ایمان و عقاید و اسالم و عبادات و احسان و اخالق، و سیاست و شریعت، و در 
ای ھدایتگر دارد  و مناره ،بخش ھای زندگی چراغی روشنایی ھر جنبه از جنبه

او را رھا نخواھد ای  و تا ابد از مسلمان جدا نخواھد شد و حتی برای لحظه
کرد، اگر یک نفر مسلمان به تنھایی زندگی کند، اسالم با او ھمراه است و به 

دھد تا نفس خود را محاسبه کرده و از گناه خویش توبه نماید و  او دستور می
ھای آفرینش خداوندی در وجود خود و در عالم کائنات تأمل  شگفتیۀ دربار

 ز اثر و نشانی، پی به مؤثر ببرد.کند و از ساخت، پی به سازنده، و ا

نُفِسُ�مۚۡ ﴿
َ
 .]٢١[الذاریات:  ﴾َوِ�ٓ أ

ھای روشن و دالیل متقن برای  ھا نشانه و در وجود خود شما (انسان«
 ».شناخت خدا و پی بردن به قدرت او) وجود دارد

                                                                                                                             

اسالم و مسلمین و جھان عرب، پرداخت. مترجم. به نقل از: حناالفاخوری، تاریخ 
 .٧٠٣-٦٩٠، با تلخیص از ص ٧٨ادبیات زبان عربی، ترجمه عبدالحمید آینی، توس، 
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ترین براھین وجود  در وجود خود انسان بزرگترین دالیل و قوی ،آری
 دارد.

فََ� ﴿
َ
وَن أ  .]٢١[الذاریات:  ﴾٢١ُ�ۡبِ�ُ
 ».د؟ینیب ا نمییآ«

 :اندیشند که کنند، نمی آیا این کسانی که انکار می

ۡم ُهُم ٱلَۡ�ٰلُِقوَن ﴿
َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 .]٣٥الطور: [ ﴾٣٥أ
اند؟ و یا اینکه خودشان  آیا ایشان بدون ھیچگونه خالقی آفریده شده«

 ».آفریدگارند؟

�َض َوَما بَۡيَنُهَمآ ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُ ٱلسَّ ا َخلََق ٱ�َّ نُفِسِهم� مَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ ُروا َو لَۡم َ�َتَفكَّ

َ
أ

َجلٖ 
َ
�  إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوأ َسّ�ٗ  .]٨الروم: [ ﴾مُّ

و زمین و آنچه در میان آن  ھا آسمان اندیشند که خداوند آیا با خود نمی«
 ».ان معین نیافریده استدوست را جز به حق و برای مدت زم

ُروَن ﴿ فََ� َ�َتَفكَّ
َ
 .]٥٠األنعام: [ ﴾٥٠أ
 ».اندیشید مگر نمی«

و اگر مسلمان در جامعه به سر ببرد اسالم با او ھمراه است و راه حکمت 
کند و به  کند و او را به صراط مستقیم اخالق ھدایت می را برایش روشن می

خدادادی به نحو احسن استفاده کند به ھای  دھد که از نیرو او دستور می
گاھی ندارد نیفتد،  دنبال آنچه که نسبت بدان علم و آ

ْوَ�ٰٓ�َِك َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ﴿
ُ
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱلُۡفَؤاَد ُ�ُّ أ ٱلسَّ

  .]٣٦اإلسراء: [ ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 



 آرمان جوان مسلمان  ١٤

گا« گمان (انسان در برابر  بی ،روی مکن ھی، دنبالهاز چیزی که از آن ناآ
دھند)  کارھایی که) چشم و گوش ودل ھمه (و سایر اعضای دیگر انجام می

 ».گیرد... مورد پرس و جوی از آن قرار می
ھای الھی را در مسیر علم استعمال کند؛ ھر علمی حّتی  بلکه این موھبت

ین علوم از آیات الھی االجناس ا شناسی و علم شناسی و زمین علم ستاره
 :فرماید متعال میباشند. خداوند  می

ۡلَ�ٰنُِ�ۡمۚ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِۦ ﴿
َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َو�

َ
�ِض َوٱۡختَِ�ُٰف �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َخۡلُق ٱلسَّ

 .]٢٢لروم: [ا ﴾٢٢ّلِۡلَ�ٰلِِمَ�  إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰتٖ 
 ھا آسمان خداوند، آفرینشھای (دال بر قدرت و عظمت)  نشانهۀ و از زمر«

ی شما است. ھرآئینه در این کار ھا رنگ و ھا زبان و زمین و گوناگون بودن
 ».ھا و دالیلی برای دانشمندان است نشانه

﴿ ْۗ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡعلََ�ٰٓ َما َ�َۡ� ٱ�َّ  .]٢٨فاطر: [ ﴾إِ�َّ
رس آمیخته با از میان بندگان خدا، تنھا عالمان و دانشمندان از الله ت«

 ».تعظیم دارند
کند و بنای امت را  اسالم روابط اجتماعی را به بھترین نحوی تنظیم می

سازد، نخست به تشکیل خانواده پرداخته و  ترین پایه استوار می بر محکوم
گرداند تا کارھا  دھد و اطاعت او را واجب می برایش یک مدیر مسئول قرار می

بر سر او  منظم و مصلحت کامل گردد، و برقراری عدالت و کسب و کار را
و  ١ساختار وجودی و آفرینشی مردگرداند، و سرپرستی را به دلیل  واجب می

____________________________ 

رأس [که سرپرستی و «ه کلمه ھای خداوندی در ھستی این است ک از جمله نشانه -١
شوند ـ م] ھم از لحاظ لغوی و ھم از لحاظ کاربرد آن اصوًال به  ریاست از آن مشتق می

باشد اّما بیشتر مردم به خاطر غفلت از آیات الھی، آن را مؤنث  صورت مذکر، می
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 نماید. نوع فعالیتش به او واگذار می

﴿ ٰ ُ َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َل ٱ�َّ ُٰموَن َ�َ ٱلّنَِسآءِ بَِما فَضَّ َو�َِمآ  َ�ۡعٖض  ٱلرَِّجاُل قَ�َّ
ۡمَ�ٰلِِهمۚۡ 

َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
 .]٣٤النساء: [ ﴾أ

مردان بر زنان سرپرستند به سبب آنکه خداوند بعضی را بر بعضی «
فضیلت داده است و نیز به سبب آنکه از اموال خود (برای خانواده) خرج 

 ».کنند می
حقی مانند حق ھا  آن و بر گردن زنان نیز حّقی واجب گردانیده، اما برای

 مردان نیز قائل شده است.

ِي َعلَيۡ ﴿  .]٢٢٨البقرة: [ ﴾ِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱ�َّ
و برای ھمسران (حقوق و واجباتی) است (که باید شوھران ادا بکنند) «

ھمانگونه که بر آنان (یعنی شوھران حقوق و واجباتی) است که (باید 
 ».ای شایسته ھمسران ادا بکنند) آن ھم به گونه

نخستین یعنی والدین و مقام تربیت را باال برده است و برای مربیان 
جایگاه رفیعی قرار داده و اطاعت والدین را در کنار توحید که اصل و اساس 

 فرماید: باشد، قرار داده است. خداوند عزوجل می دین و سنگ بنای آن می

﴿ ۚ يِۡن إِۡحَ�ًٰنا ٓ إِيَّاهُ َو�ِٱلَۡ�ِٰ�َ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
 .]٢٣اإلسراء: [ ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �

کنید  می پروردگارت حکم کرده است که جز وی را عبادت ،ای انسان)«(
 ».و به پدر و مادر نیکوکاری کنید

 .]٢٤اإلسراء: [ ﴾٢٤� رَّّبِ ٱرَۡ�ُۡهَما َكَما َر�ََّياِ� َصغِ�ٗ  ﴿

                                                                                                                             

» سھی الرأ«نویسند  ھای خود می شان با قلم  ھای [عربی] اند، لذا در روزنامه گردانیده
 ـ مؤلف.» ھی الرأس«گویند:  و به طور عملی در کاربرد روزمره می
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و بگو: پروردگارا بدیشان مرحمت فرما ھمانگونه که آنان در خردسالی «
 ».مرا پرورش دادند و تربیت نمودند

ترین قواعد را برای ازدواج و طالق و ارث وضع کرده  و بھترین و محکم
 است.

اسالم امور امت را تنظیم نموده، و آنان را براساس فضیلت و عدالت 
 استوار گردانیده است.

َ ٱۡلَفَ�ِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما ﴿ َم َرّ�ِ َما َحرَّ ۡ�َم َوٱۡ�َۡ�َ قُۡل إِ�َّ بَِغۡ�ِ َ�َطَن َوٱۡ�ِ
 .]٣٣األعراف: [ ﴾ٱۡ�َقِّ 
جز این نیست که پروردگار من کارھای نابھنجار (چون زنا) را  :بگو«

حرام کرده است، خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و ظاھر گردد، و 
خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنھان ماند (و ھر نوع) بزھکاری را 

 ».ه ھیچ وجه درست نیستو ستمگری (بر مردم) را که ب
روابط خصوصی امت ۀ نیز برای معامالت امت قوانین ثابت و محکم، و دربار

حسنه و دلیل را ۀ موعظقواعد واالی اخالقی وضع کرده است. و با حکمت و 
 واضح و برھان قاطع به سوی آن دعوت فرموده، نه تنھا با تھدید و تشویق،

َها ٱ�َّاُس ﴿ ُّ�
َ
� ٓ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر�  م بُۡرَ�ٰنٞ قَۡد َجآَء�ُ َ�ٰٓ نَزۡ�َا

َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ ّمِن رَّ

بِيٗنا   .]١٧٤النساء: [ ﴾١٧٤مُّ
ای مردم، به تحقیق که از سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده «

 ».ایم است) و به سویتان نور آشکاری فرستاده ج است (که حضرت محمد
 خواند. دالیل فرامیۀ و مخالفین را به گفتگو و مناظره و اقام

﴿ ۖ َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة ِم ٱ�َّ
َ
 .]٢٤األنبیاء: [ ﴾قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡمۖ  أ
آیا آنان غیر از خداوند، معبودھایی را (سزاوار پرستش دیده و) به خدایی «

 ».اند؟! بگو دلیل خود را (برای این شرک) بیان دارید گرفته
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﴿ 
َ
ِۚ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�ٰنَُ�مۡ  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ  .]٦٤النمل: [ ﴾مَّ
دلیل و برھان خود  :آیا با خدا معبودی ھست؟ (ای پیغمبر بدیشان) بگو«

 ».را بیان دارید
و اجداد و اھمال عقل انتقاد  و پیروی آباھمچنین اسالم از تقلید و جمود 

یقینی کرده است، ۀ و ادلّ  کرده، و مردم را وادار به تفکر و ارائه براھین عقلی
) سال پیش تاکنون به سوی روش علمی؛ که ۱۴۰۰یعنی اسالم از (

کنند و آن را یکی از ابتکارھا و یکی از  دانشمندان امروزی بدان افتخار می
 پندارند، دعوت نموده است. آثار تمدن خویش می

کند،  خداوند متعال در حالی که اھل جمود را نکوھش و سرزنش می
 :رمایدف می

لَۡفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَاۚٓ ﴿
َ
� ٓ ْ بَۡل نَتَّبُِع َما ُ قَالُوا نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ َما �َذا �ِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعوا

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ� 
َ
 .]١٧٠البقرة: [ ﴾١٧٠َ�ۡهَتُدوَن ا َوَ�  ٔٗ أ

خدا فرو فرستاده است، پیروی  و ھنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه«
کنیم.  ایم پیروی می بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته :کنید، گویند

آیا اگر پدرانشان چیزی از (عقاید و عبادات دین) نفھمیده باشند و (به 
ھدایت و ایمان) راه نبرده باشند (باز ھم کورکورانه) از ایشان تقلید و پیروی 

 ».کنند؟ می
دانید برای اینکه شما مسلمان ھستید و  را میھا  ۀ اینن! شما ھمسرورا

 عیب دارد که بنده
ً
ام که اسالم  را برایتان بیان کنم. بنده نیامدهھا  این واقعآ

را معرفی کنم و قصد تعریف اسالم را ھم ندارم. اما دوست دارم توجھتان را 
 :مھم معطوف دارمۀ به دو مسأل

و  ،ی که برای عقل قوانین تفکر وضع کردهاینست که دین :اولۀ مسأل
و زندگی فردی و  ،ریزی نموده بحث و پژوھش را برنامهۀ برای علم طریق
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المللی،  خانوادگی را تنظیم کرده که ھمان قانون مدنی و جزائی و قانون بین
ادیانی ۀ باشند؛ چنین دینی؛ صحیح نیست که از جمل و اخالق و فلسفه می

رود و جایز  ھایشان فراتر نمی عبادتگاهۀ ان از آستانمحسوب شود که احکامش
کنند ما ھم نسبت به دین  نیست ھر قضاوتی که آنان نسبت به ادیانشان می

 خود چنان قضاوت و داوری بنماییم.
جدایی دین از سیاست را بپذیریم، صحیح ۀ چه قاعد چنان ،به عنوان مثال

نتیجه بگیریم، زیرا اسالم نیست که از آن لزوم جدایی اسالم از سیاست را 
فقط یک دین [مانند سایر ادیان] نیست بلکه دین است و سیاست. سرورانم! 

برائت را چون که سیاسی است از قرآن حذف ۀ توانید سور آیا شما مثًال می
 کنید...؟

یا اگر اصل استقالل علم از دین را به خاطر اینکه دین به تحقیق علمی و 
ول کنیم، صحیح نیست که این حکم را به اسالم کند قب به عقل تکیه نمی

دین اسالم ھم نسبت دھیم، زیرا اسالم فقط دین و سیاست نیست بلکه 
 است و سیاست و منطق و علم...

سرورانم! این یک حقیقتی است که چون خورشید واضح و نمایان است، 
است،  بینند و این حقیقت برایشان پوشیده شده اما اکثر جوانان ما آن را نمی

این خورشید از افق تفکرشان غروب کرده و آنان در تاریکی شبی ظلمانی 
که آنان ھر آنچه را کنید  می اند به ھمین خاطر مشاھده حیران و آشفته شده

کنند سپس آن را بر روی  گویند، اخذ می ھا در مورد دین خود می که اروپایی
و اسالم تفاوت وجود دارد  ھا آن بین دیناینکه  کنند، با وجود اسالم پیاده می
با دین مبین اسالم با ھم متباین است... و شاید ھا  آن و طبیعت دین

از این جھت باشد در صورتی که این یک » رجال دین«نامگذاری علما به 
افتاده و مشھور و متداول  ھا زبان اساس و باطل است که بر سر نامگذاری بی

شان رجال دین ھستند و دین  ه ھمةاند ک فراموش کردهھا  مسلمان شده است.
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باشد و در آن طبقاتی برتر از سایر  دین مساوات و تعالی و عمل، میاسالم، 
طبقات وجود ندارد، و کسی در آن نسبت به کسی دیگر حقدارتر نیست، و در 

نزدیکش باشند و  آن گروھی نیست که نمایندگان خداوند و یاران و بستگان
ۀ ل و حرام نمایند و دیگران دورتر باشند، بلکه ھم[از سوی خود] اقدام به حال

ھا  ھا و چینی ھستند و حتی ایرانی ج مسلمانان (فرزندان و عترت پیامبراکرم

...) ھیچ کدام از اهللا ال اهللا حممد رسولإله إال و ھر آن کس که خوانده است 
 .آنان بر دیگری فضل و برتری ندارد مگر به تقوا و علم و ارزش ذاتی

ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ ﴿
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
 .]١٣الحجرات: [ ﴾إِنَّ أ

 ».گمان گرامیترین شما نزد خدا، پرھیزگارترین شماست بی«

ھیچ فرد عرب، بر ھیچ فرد « ١»ال باتلقویإ عج�أىلع  ال فضل لعر�«
 »غیر عرب، فضل و برتری ندارد مگر با تقوا و پرھیزکاری

ای فاطمه دختر « ٢»من اهللا شیئاً  كعن أغ�ال  !يا فاطمة بنت �مد«
 ».توانم تو را از عذاب الھی نجات دھم من نمی ،خدا رسول

____________________________ 

بدین گونه روایت شده است: ابونضره  /این روایت در مسند امام احمد بن حنبل -١
خدا را در ایام تشریق شنیده بودند، برایم  رسولۀ کند کسانی که خطب روایت می

با�م أو�ن  ،ال إن ر��م واحدأأيها انلاس، «فرمود: حضرت  آن اند که روایت نموده
وال ألمحر ىلع أسود وال أسود  �،ىلع عر لعج�وال أعج� ىلع  �أال ال فضل لعر ،واحد

[مسند احمد، کتاب باقی مسند االنصار، حدیث شماره  »ىلع أمحر إال باتلقوی
 )] مترجم.٢٢٣٩١(

يا «، این حدیث چنین وارده شده است: سدر صحیح بخاری به روایت حضرت ابوھریر -٢
، صحیح بخاری، »ما شئت من ماىل ال أغ� عنک من اهللا شیئاً  سلي� !بنت �مد ةفاطم

ۀ ) ھمان، کتاب تفسیر القرآن، حدیث شمار٢٥٤٨کتاب الوصایا حدیث شماره (
)؛ و با اندکی تفاوت در ٢٦١٦(ۀ )؛ و سنن دارمی، کتاب الرقاق حدیث شمار٤٣٩٨(
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رجال دین نگویید، و واجبات دین را فقط بر آنان تحمیل  ،پس به علما
مسلمانان رجال دین ھستند. نزد ما چیزی به جز علم و ۀ ننمایید، زیرا ھم

داریم و از  دانشمند باشد او را بزرگ میتقوا مالک نیست، ھر کس که عالم و 
ورزیم و  کنیم، کسی که با تقوا و پرھیزگار باشد با او محبت می او سئوال می
دھیم و یا  کنیم، و کسی که خطا و تحریف کند پاسخش را می اکرامش می

 و آن انتقادکننده ھر کس که باشد، گیریم، حال آن خطاکار جلوش را می
رزن که کمتر نیست و شخص مورد انتقاد ھم بزرگتر از انتقادکننده از آن پی

  !١نیست سحضرت عمر

                                                                                                                             

) و سنن نسائی، کتاب ٣٠٥(ۀ ، صحیح مسلم، کتاب االیمان، حدیث شمارالفاظ
 ) ـ مترجم.٣٥٨٦(ۀ الوصایا، حدیث شمار

باری حضرت عمر بن «کند که  امام بیھقی به سند خود از شخصی روایت می -١
 برای مردم سخنرانی فرمود، پس از حمد و ثنای خداوند متعال فرمود: ھای سالخطاب

ھا را خیلی سنگین نگردانید، اگر به من خبر برسد که شخصی  مردم، مھریه زنای 
برای ازدواج مطھرات تعیین کرده،  ج خدا ای که رسول اش را بیشتر از مھریه مھریه

ای بیشتر از مھریه دختران پیامبر دریافت کند، آن مقدار از  پرداخت نماید و یا مھریه
و پس ». المال قرار خواھم داد تاش را که افزون بر مھریه مشخص باشد، در بی مھریه

امیرمؤمنان، کتاب ای  از اینکه از منبر پایین آمد، زنی از قریش خطاب به ایشان گفت:
الله سزاوارتر است که از آن پیروی کنیم یا سخنان شما، حضرت فرمود: بلکه کتاب 

ھا  مھریهالله سزاوارتر به پیروی کردن است؛ زن گفت: شما مردم را از سنگین کردن 

ُم ﴿ فرماید: منع کردید حال آنکه خداوند متعال در کتاب خود می َرد�ُّ
َ
 ۡستِۡبَداَل ٱ�ۡن أ

ُخُذواْ ِمۡنُه َشۡ� 
ۡ
َ�َن َزۡوٖج َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ ۚ  ًٔ َزۡوٖج مَّ  ]٢٠[النساء:  ﴾ا

چند مال فراوانی ھم مھر و اگر خواستید ھمسری را به جای ھمسری برگزینید، ھر «
یکی از آنان کرده باشید، برای شما درست نیست که چیزی از آن مال دریافت 

ھمه، از عمر «پس از شنیدن این، دو یا سه مرتبه فرمود:  س، حضرت عمر»دارید
من قبًال «فرمود: و دوباره باالی منبر تشریف بر دو خطاب به مردم » تر ھستند فقیه
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 اول.ۀ این بود مسأل
دارم توجھتان را به سوی آن جلب کنم اینست  که دوست :دومۀ اما مسأل

اند صرفًا عبارت است  که دین، براساس آنچه که دانشمندان اروپایی فھمیده
داوند و با مخلوقات غیبی ماورای ای که به ایجاد رابطه انسان با خ از وسیله

ای نه با حیات سیاسی دارد و  ماّدی و جھان دیگر بپردازد و ھیچگونه رابطه
ملی ۀ توان یک جامع و نمی ،نه با اوضاع اجتماعی و نه با نظم و قوانین

 ھمان چیزی 
ً
باشد که دانشمندانی که براساس آن بنیان نھاد. این دقیقآ

دارند،  اند؛ آن را بیان می و ارزش آن بحث کرده درباره جامعه ملی و ماھّیت
آقای (ارنست رنان) بود که در سخنرانی مشھور خود  ھا، آن ۀکه جلوتر از ھم

ایراد کرد، آن را بیان داشت، البته این » صوریون«م در  ۱۹۸۲که در سال 
تواند صّحت داشته باشد اّما در اسالم صّحت ندارد چرا  امر در سایر ادیان می

اجتماعی معنوی است، براساس زبان و ۀ ذات اسالم، ملیت و رابط که
 ١باشد. بلکه چیزی را شبیه به آنچه که (ارنست رنان) سرزمین خاّصی نمی

 داند. نامد و آن را اساس پیوند مّلی می می» مشترکۀ اراد«آن را 
وطن یک مسلمان فقط مّکه و مدینه و یا سرزمینی که در آن به  ،بنابراین

باشند، و ھر کجا که  دنیا آمده نیست، بلکه وطن مسلمان اصول اسالمی می

                                                                                                                             

کردم، اما اکنون ھر کس، در مال خود  دن مھریه زنان نھی میشما را از سنگین کر
السنن الکبری، حافظ ابی بکر أحمد بن ». خواھد، انجام دھد ھر تصرفی که می

 ، دارالفکر بیروت ـ مترجم.٥، ص ١١الحسین البیھقی، ج 
؛ مورخ، ناقد، لغوی و خاورشناس فرانسوی و از (.Renan, E)رنان. ژوزف. ارنست  -١

در فلسفه اسالمی و دارای طرز تفکر مخصوص در مبانی مسیحیت و  محققان
میالدی در پاریس. مترجم،  ١٨٩٢، وفات: سوم اکتبر ١٨٢٣فوریه  ٢٧یھودیت، تولد: 

، ١بین. ج  به نقل از فرھنگ جامع خاورشناسان مشھور. تألیف اسناد نصرالله نبک
 .٧٩، انتشارات آرون، چاپ اول، سال ٤٨٥ص: 
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وجود  »اهللا ال اهللا حممد رسولإله إال «این اصول یافت شوند، و ھر کجا که اھل 
 داشته باشد، وطن مسلمان ھمانجا است.

 :اسالمی یعنی پیوندو به نظر بنده این پیوند 

﴿ ٞ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة  .]١٠[الحجرات:  ﴾إِ�َّ
 »فقط مؤمنان برادران یکدیگر ھستند.«

ھای اسالم است، زیرا آن از چھارده قرن پیش  یکی از بزرگترین معجزه
میالدی بدان  ۱۸۸۲قانونی را پذیرفته است که عقل بشری تازه در سال 

قرن تاکنون در جھتی حرکت کرده که جھان  دست یافته است، و از چھارده
ھا که  کند. محققًا امروز قانون ملیت امروزی دارد به ھمان جھت حرکت می

خواند سقوط کرد، و  پس از جنگ بدان فرامی ١رئیس جمھور (ویلسن)
کنید  می حظهالنھضت اصول فکری اقتصادی به راه افتاد، و ھمانگونه که م

و  .٢کمونیسم و فاشیسم دموکراسی، :استجھان به سه جبھه تقسیم شده 
ھمانگونه که یک کمونیست فرانسوی برادر یک کمونیست روسی است ھر 

____________________________ 

بیست و ھشتمین رئیس جمھور ممالک متحده  (Woodrow Wilson)وودرو. ویلسن  -١
رود، در سال دوم ریاست جموری او، جنگ اول جھانی در اروپا  آمریکا به شمار می

شروع شد و علیرغم تالش او برای عدم مداخله در جنگ باالخره مجبور به دخالت در 
درگذشت، او را در واشنگتن به خاک  میالدی ١٩٢٤فوریه  ٣جنگ شد... باالخره در 

سپردند، آرزوی او به نام مجمع ملل و کوشش دستجمعی برای آسایش عمومی، امروز 
المعارف  ۀ به نام سازمان ملل متحد وجود دارد ـ مترجم، با تلخیص به نقل از: دائر

زاده، سعید محمودی، منوچھر اشرف الکتابی، ص:  دانش و ھنر، مؤلفان: پرویز اسدی
 .٧٧، انتشارات اشرفی، چاپ دھم، تھران، سال ٨١٩-٨١٨

فاشیسم از بین رفت و آن دو جبھه دیگر ھم در پی او از میان خواھند رفت. بنده  -٢
گویم جبھه دوم نیز به دنبال جبھه اول از بین رفت، و جبھه سوم در شرف از  االن می

 بین رفتن است.
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و نژادھایشان با ھم متفاوت و مختلف باشد،  ھا زبان وھا  سرزمین چند که
ھمچنین یک مسلمان برادر مسلمان دیگر است، در ھر کجا و به ھر صورت 

 که باشند.
را به پایان رساندیم حال باید » اسالم«و » جوانان«و » آرمان«ما تعریف 

جوانان را به دو » اندریاس موروا«عرض کردم که  :بپردازیم به اصل موضوع
محبت و شجاعت. محبت، که  :کند که عبارتند از صفت اساسی توصیف می

باشد و ھیچ چاره و گریزی از آن نیست،  ستون و رکن و اساس زندگی می
، بسیاری »محبت نورزید!« :چه بنده به شما بگویم چنانکنم که اگر  فکر می

نیز، برایم سوت از جوانان حاضر در جلسه و حتی بسیاری از پیرمردان 
توانم چنین سخنی را  آورند، آخر من چگونه می زنند و از منبر پایینم می می

 :گویم ام که این حرف را بزنم؟ بنده نمی بر زبان بیاورم؟ مگر من دیوانه شده
را بشکنید، و عاطفه را زیرپا بگذارید. اگر عاطفه را از دست بدھیم آن ھا  لبق

 ماند؟ وقت چه چیزی برایمان باقی می
سلطنت عظیم بریتانیا را از دست داد، اما در  ١»ادوارد«به راستی که 

بنابراین او ھرگز چیزی را از دست نداد.  ،عوض عاطفه را به دست آورد
اما اگر  ،سلطنت انگلستان را از یاد او برد» مادام سیمسون«محققًا چشمان 

مسون را از دل خود بیرون کند ولی سلطنت بریتانیا یخواست محبت س می

____________________________ 

 ١٩٣٦ی کبیر و ایرلند که در ژانویه سال پادشاه بریتانیا VIII (Edwarde)ادوارد  -١
میالدی به پادشاھی رسید و عالقه خود را به اصالحات اجتماعی بروز داد، در نوامبر 

وزیری سن بالدوینم، بر سر تصمیم او به ازدواج با  ھمان سال در زمان نخست
ا ، از سلطنت استعف١٩٣٦وار فیلد سیمسون، بحرانی پیش آمد، و در دسامبر  والسیس

المعارف فارسی، به  داده و به فرانسه رفت و در آنجا با سیمسون ازدواج کرد؛ دائرة
 ، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر ـ مترجم.٧٦سرپرستی غالمحسین مصاحب ـ ج اول، ص 
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را از دست ندھد، آیا آن سلطنت عظیم و آن تاریخ مرّصع و جواھرنشان، 
 ١ن را از خاطر او بیرون کند؟توانست چشمان سیمسو می

گرداند، و ھمه  مان را می عاطفه ھمان چیزی است که چرخ زندگی
تواند کاری به پیش ببرد.  برد، اما عقل به تنھایی نمی کارھای ما را پیش می

قدم راه آورد که تنھا براساس رأی عقل، حتی یک  کدامیک از شما یاد می
گیر  ابینا و یک حکیم فلج و زمینعقل یک فیلسوف ن ،رفته باشد؟ سرورانم

کند... اما عاطفه ھمان قوت است،  است که با صدای پایین و ضعیف صدا می
 نشاط است، زندگی است.

عاطفه را بکشید، زیرا موت ما در موت عاطفه نھفته  :گویم بنده نمی
د که شو گویم که عاطفه گاھی اوقات چنان محدود و تنگ می است، بلکه می
شود که از  کند و پست می فت میگیرد، و تا آنجا آ را در برمیفقط یک نفر 

تر از... ناف تنزل پیدا  تر از قلب، و حتی به پایین قلب شخص، به پایین
ی ھا آرمان گیرد تا جایی که رود و اوج می کند! و گاھی اوقات باال می  می

امت، ۀ مشود که ھ گیرد، و به حّدی عام و فراگیر می واالی انسانی را دربرمی
شود. پس عواطف خود را از خاستگاه  انسانیت را شامل میۀ بلکه ھم

وجودی خودتان خارج کرده، برای ۀ ھا باال ببرید و آن را از محدود شھوت
 ملت و سرزمین خویش وقف نمایید.

ورزد اصًال انسان نیست، به یاد  محبت بورزید، زیرا کسی که محبت نمی
مل نمایید... اما محبت را به معنای گسترده و بیاورید، حلم داشته باشید، تأ

بفھمید... نه به  وسیعی که شامل ھر آنچه که حق و خیر و زیبایی است،
 رود. بدن زن فراتر نمیۀ معنای محدود و عقیمی که از محدود

____________________________ 

گیرد به خاطر اینکه  اکنون از او بپرسید تا ببینید چگونه انگشت ندامت را به دھان می -١
را در عوض لذت یک ساعت فروخت، و یک واقعیت محسوس را یک عمر اقتدار و عزت 

 به خاطر یک وھم، و یک حقیقت استوار را به خاطر یک رؤیا از دست داد و ترک کرد.
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 محبت بورزید، اما ھمچنان مسلمان باقی بمانید.
 :ایدفرم باشد، خداوند عّزوجّل می مسلمان دارای یک قلب می

ۡمَع وَُهَو َشهِيٞد ﴿ لَۡ� ٱلسَّ
َ
ۡو �

َ
 ﴾٣٧إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك َ�ِۡ�َرٰى لَِمن َ�َن َ�ُۥ قَۡلٌب أ

 .]٣٧ق: [
به راستی که در این (سرگذشت گذشتگان) پند و اندرز بزرگی است «

گاه) داشته باشد، یا با حضور قلب گوش فرا دھد  ».برای آن کس که دلی (آ
 کنند؛ ی خویش را کنترل میھا شرمگاه و ھا دل ،ھا چشم اما مسلمانان

ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ� ﴿ يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َ�َمِن  ٦إِ�َّ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَعاُدوَن 
ُ
 .]٧ - ٦المؤمنون: [ ﴾٧ٱۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

در این صورت جای مالمت ایشان  مگراز ھمسران یا کنیزان خود، که«
 ».آیند نیست، پس ھرکس که سوای این را دنبال کند، متجاوز بشمار می

 محبت بورزید، اما ھمچنان مرد باشید.
را  دھد و خود به راستی که مرد وقتی محبت بورزد ھرگز گریه سر نمی

 ۀی مرد شایستھا لب ماند، گرداند و شب تا صبح بیدار نمی خوار و ذلیل نمی
انجام داد، بلکه مرد بر دو پای  ١»المارتین«پاھای زن نیست، ھمانگونه که 

قوی و ۀ و بازوھای آھنین و اراد زبا چشمان تیایستد، سپس  خود استوار می
 ».بیا!« :گوید مردانگی روشن خویش به او می

بشری که ھمان امت است ۀ محبت بورزید، اما افرادی از این مجموع
شما را از امت جدا سازد و شما را به زندگی انفرادی  باشید، مبادا محبت

وحشیانه بازگرداند، آنگاه ھمه چیز را انکار کنید، و دنیا را فراموش کنید، و 

____________________________ 

شاعر بود،  (Al Phonse Louis de Lamartine)آلفوس نس. لوئی. دوالمارتین  -١
اشد ـ مترجم، با ب اش می دختری به نام گرازیال قھرمان مجموعه اشعار او و معشوقه

 .٢٥٦المعارف دانش و ھنر، ص  ةاقتباس از دائر
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خود را نسبت به زندگی به نادانی و جھالت بزنید مگر ھنگامی که نگاه زن 
 زن پرتوافکن باشد.ۀ ھای آن کلم گراینده، و در گوشه آن را روش
ه در دنیا ساکن شوید و بنشیند و زمین را غرق در اشک کنید آن مبادا ک

ای را که وعده داده بود، اھدا نکرد، و  محترمه بوسهۀ ھم برای اینکه معشوق
برای وصال اشاره کرد اما وصال صورت نگرفت، سپس به خاطر این مصیبت 

پس  و بدبختی چندین قطعه شعر بسرایید، گریه کنید و به گریه بیاندازید، و
از آن با امنیت و اطمینان بخوابید در حالی که آتش در اطرافتان شھرھا و 

 برد! بندگان را دارد از بین می
اما کدام احساس و کدام  ،احساس و عاطفه است درست است که شعر،

بیند مّلتی شریف و محترم ـ که  عاطفه در وجود کسی وجود دارد که می
دار و مدار و مفاخر و ۀ او ھستند ـ با ھمافراد آن برادران ایمانی و اسالمی 

شان  تاریخ و حیات و عزت خویش، از دیار خود رانده و از خانه و کاشانة
داده شود، به ھا  امت ترین ھایشان به یکی از پست شوند ـ تا خانه اخراج می

امتی داده شوند که گرفتار خواری و تنگدستی و ذّلت شده و مورد خشم و 
فضیلت چنین مورد خشم و غضب انسانیت و حقیقت و و ھم ١غضب خداوند

کدام احساس و عاطفه در وجود کسی است که  ،آری اند. و تاریخ قرار گرفته
ھا شکافته شده و  ھای برادران مسلمانش در اثر گلوله ببیند که سینه

شوند، و  ھای اعدام کشانده می ی چوبهھا ریسمان پیرمردان امتش به سوی
ھا ظلم را با خون از سر خود دور  و درون دّره ھا کوه جوانانشان در میان

راھزن  :کنند، و کودکان و زنانشان در میان دو راھزن قرار دارند می

____________________________ 

 لَۡمۡسَكَنةُ ٱوَ  ّ�ِلَّةُ ٱَوُ�َِ�ۡت َعلَۡيِهُم ﴿ فرماید: خداوند متعال در مورد قوم یھود می -١
ِۗ ٱَوَ�آُءو بَِغَضٖب ّمَِن  قومی که به سبب غرور و سرمستی و سرکشی « ]٦١[البقرة:  ﴾�َّ

 ».و تنگدستی شدند و مورد خشم خدا گردیدندخود گرفتار خواری 
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جنگد، و راھزنی که  سرزمین، و راھزن آبرو و حیثیت؛ راھزنی که با طال می
را ھا  این ھیچکدام از او [یعنی آن شاعر]،کند، آن وقت  با تفنگ کشتار می

کند که  خبر ندارد، و اصًال فکر نمیھا  این کند، و اصًال از احساس نمی اصالً 
 آخر چرا؟ چونکه شاعر بیچاره گرفتار و دردمند است.

ۀ اش گون او را چه شده است؟ چه بالیی بر سرش آمده است؟ معشوقه
خود را تقدیم ننموده تا او آن را ببوسد! محققًا زمانی که عاطفه به این حّد 

 ت خواھد بود.برسد جنای
*** 

محّبت ھنوز به پایان نرسیده، خوب است که ۀ حال که صحبتمان دربار
 حق سخن را ادا کنیم.

ام و آن اینکه محبت،  بنده از قدیم برای محبت، تعریف خاّصی داشته
است که خداوند، آن را جھت ادامه نسل و ای   کننده) ھوش آور (بی خواب

توانست  بود انسان نمی کننده نمی ھوش بیقرار داده و اگر این بقای بشریت 
ی تولیدمثل را تحمل کند، پس بنابراین اول و وسط و آخر ھا رنج ھا و بدی

 محبت عبارت است از راحتی و آسودگی و پیوند زناشویی.
اما عشق غیرعملی و پاکدامنی افالطونی چیزی نیست جز یکی از 

 کند. ھای زیبایی که ھیچ عاقلی آن را تصدیق نمی دروغ
در عفت و پاکدامنی زن معشوقه شک  ءبه ھمین خاطر است که عقال

دارند و مسلمانان به سوی عشق و محبت (به جز برای کسی که برای او 
 نگرند. شک و تردید میۀ حالل است) بادید
کنم و  ھای نارضایتی و اعتراض را مشاھده می ھایتان نشانه بنده در چھره

بینم. نه سرورانم... بنده عشق و محبت را خرده  میعالئم خشم و ھیجان را 
 گیرم، و در خوب بودن آن ھیچگونه تردیدی ندارم، اما از شما سؤالی نمی
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کدامیک از شما به  :پاسخم را بدھیدکنم منصفانه  پرسم و خواھش می می
 دھد که عاشق ھمسر یا خواھر او شوم؟ بنده اجازه می

فقط خواستم مثال بزنم که مثال، خشمگین مشوید سرورانم... بنده 
البته بنده خوشحالم که شما از آن نفرت دارید، چرا که  ،غلیظ و نابجایی شد

این خود دلیل بر آنست که شما نسبت به حقیقت این امر تنفر و انزجار 
ھای رایج  باید اکنون اعالن نماییم که عشق ،شدیدتری دارید. بنابراین

پذیرد و با آرمان جوانان  که اسالم آن را نمیامروزی، از جمله مواردی است 
 مسلمان نیز منافات دارد، اما پس جوانان چه کار بکنند؟

 ازدواج کنند. :پاسخ
 ازدواج کنند. ،آری

زندگی مجّردی، ھم برای شخص مجّرد و ھم برای جامعه، سر تا پا 
 خطرناک است.

ای  لحظه به راستی که زندگی مجّردی بمب (دینامیتی) است که ھر آن و
ھا را ویران  ای از خانواده رود که منفجر شود و سعادت خانواده احتمال می

ھای وطن را منھدم نماید. در زندگی مجردی ھر  کند، و ستونی از ستون
فراوانی وجود داشته باشند، اما از آنجایی که ھمسر در آن ھای  زن چند که

د. افکار شخص شو نقش ندارد، ھیچگونه خیر و خوبی در آن یافت نمی
مجرد، ھر چند که جھاتش گوناگون و متعّدد باشد اما درواقع به یک سو 

کند ھمانگونه  متوجه است، و با سرعت و شدت تمام به آن طرف حرکت می
شوند، و واقعیت این  ھا از ھر جھت به سوی قعر دّره سرازیر می که سیل

ای بر  توطئهنکه شوند مگر ای است که ھیچ دو شخص مجرد باھم جمع نمی
 کنند. برپا می علیه اخالق و عفت

افتد، آیا در  ھمانا سھم بزرگی از سنگینی مسئولیت بر دوش پدران می
و یک جوان  لمانی ھست که صاحب چند دختر باشد،میان شما پدر مس
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ای که برایش  مسلمان نیک و صالح را جستجو کند و او را به مھریه و خرجیه
ای برای  خود درآورد و بدینوسیله الگوی حسنه مقدور باشد، به نکاح دختر

به سی لیره، چرا  ١پدران خوب و نیکوکار مسلمان باشد؟ به پنجاه لیره سوریه
خواھی  نه؟ آیا این یک تجارت است؟ آیا یک شوھر صالحی برای دخترت می

شریف و با حجاب تشکیل دھند، یا ۀ که با ھم سعادتمند شوند و یک خانواد
 تا دخترت را با آن بفروشی؟خواھی  طال می

 ناپذیر.  آری، اینست داروی این بیماری مزمن و عالج
حل مشکل. اگر امروز آن را حل نکنید ھرگز حل نخواھد شد،  اینست راه

بزرگی و  بزرگان این شھر،ای  میرد. پس ض میاگر مریض را مداوا نکنید مری
 به مال و نه به الف، نه ناموری به عمل سودمند است، به تقوا و اصالح است

و نه به مدارک عالی، پس یا فعال باشید و یا  ،و نه به عظمت پوشالی ،تو خالی
 کنند، بسپارید! استعفا دھید و جای خود را به کسانی که فعالیت می
ای مستحکم براساس  واقعًا نھایت حماقت است که بتوان خانواده

دواج تنھا براساس عشق ھای تغییرپذیر بنا نمود و حماقت است که از عاطفه
 و محبت بنا شود.

 ای از نمک در مسیر سیل بنا کند؟ اش را بر روی توده خانهکیست که 
اش بیش  ست. اما زندگیھا رنگ ای قشنگ، دارای زیباترین عشق پروانه

 از یک روز دوام ندارد.
اّما عشق گل معطر و خوشبویی است که در بوستان، ھیچ مانندی ندارد، 

 شود. رخورد و تماس دست با آن پژمرده میدر اولین ب

____________________________ 

آن زمان پنجاه لیره از نظر صرافی معادل ده لیره طال بود و یک کیلو نان به قیمت  -١
 سه قرش! و ھر لیره برابر با صد قرش بود.
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آید که  عشق این است که عشق فقط زمانی به وجود میۀ نظر بنده دربار
آرزویی در کار باشد و به ھمراه آرزو، حرمان باشد، مانند برق که المپ را 

 کند که دو قطب متفاوت باھم برخورد نمایند. فقط زمانی روشن می
بنابراین در ذھن و  ،رسد به آن نمی تو زن را دوست داری چون دستت

در این لباس [تخیلی] به صورت  وشانی و او راپ خیال خود لباسی به او می
بینی، اما زمانی که دستت بدان رسید و این پیراھن  می ھا انسان زیباترین

 گردد. [تخیلی] را از او برکندی زنی ھمچون سائر زنان می
در نظر بگیرید که در ماه عسل شما یک زوج عاشق و معشوق یکدیگر را 

اند و در زیباترین مناطق و یا در بزرگترین شھرھا  به گردش و تفریح رفته
که سعادت و خوشبختی از کنید  می برند؛ گمان کنند و لذت می خلوت می

متوجه  نیک بنگرید،ھا  آن ھر سو به طرف آن دو فراھم آمده است اما اگر به
روز، ھیچ حرفی برای گفتن برایشان خواھید شد که پس از گذشت چند 

ھای روزھای اول؛ روزھایی که آرزو بود و  به جز صحبت ماند باقی نمی
شوند و این سخنان ھم کھنه  ھمچنان سپری می ھا شب حرمان، سپس

 باقی نخواھد ماند.درمیانشان  شوند، و دیگر سخنی برای گفتن می
یگر بگویند چیست در زبان عشق جز اینکه عاشق و معشوق به ھمد

 ؟»دوستت دارم«
 روید. صد بار آن را تکرار کنید، به خواب می

عشق را، اسالم ۀ پس باید اعالم کنیم که بنای ازدواج، فقط بر پای
پذیرد. آیا دوباره به روش اول خودمان   پذیرد، زیرا که عقل آن را نمی نمی

خودشان ۀ یقام برایم به خواستگاری بروند و طبق سل عمه یا خاله :بازگردیم
خودم را ۀ برایم ھمسر انتخاب کنند، و من ھم حرفشان را قبول کنم، و آیند

به آن بسپارم و عقد کنم و به جشن عروسی بروم، در حالی که ندانم رنگ 
یک روش اینکه  اش چطوری است؟ چشم عروس چگونه است و شکل بینی
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 پر مشکل و ناکارآمد است، پس ما اکنون چکار کنیم؟
 روش چیست؟بھترین 

باشد. اسالم این حق  اسالم میۀ سروران من! بھترین روش، ھمان طریق
را به خواستگار داده که (پس از اینکه رضایت صورت گرفت و احتمال داماد 

تواند (با  بودنش قوی شد)، فقط صورت و دو کف دست زن را ببیند، و می
فانه] پدران اما [متأسحضور ولی زن) با او بنشیند، این است سنت دین، 

گاھند و قبول نمی کنند که خواستگار صالح صورت زن را ببیند، اما پس از  ناآ
گردانند که در  میھا  خیابان عفتی و با آرایش [غلیظ] عروس را در آن، با بی

وقت] بیشتر از صورت و دو کف دست آن را افراد فاسق و خبیث  نتیجه [آن
 بیند، حتی االغ! یبینند، و ھرکس که در راه ھست آن را م می

آن سعادت و ۀ ایم و در نتیج به راستی که ما قوانین اسالم را رھا کرده
 ایم. رستگاری را از دست داده

 :این استھا  آن قسمت اول بحث جوانان و آرمان
ازدواج کن سپس ھمسرت را دوست داشته باش و قلبت را به او بسپار، و 

 ات را به او ھدیه نما. عاطفه
جوانان مسلمان در آن، ۀ صفت عبارتست از شجاعت، که بھراما دومین 

بیشتر و کاملتر است و جوانان مسلمان دارای  ھا ملت جوانان سایرۀ از بھر
باشند، و آن اینکه قبل از بیست سال پیش، مصلحان  مسئولیت سنگینی می

شدند ولی در اطراف خود چیزی جز تاریکی که در پیچ و خم آن  بیدار می
کردند و به جز خوابی (و یا  درخشید، مشاھده نمی امیدی نمی ھیچ روزنه

آمد  ای از زندگی به چشم نمی بگوییم مرگی) که در میان آن ھیچگونه نشانه
در سیاست و علم و عمل با یک ناامیدی و شکست مستمر ھا  آن دیدند، نمی

مواجه بودند، سپس جنگ جھانی در یک جسم درگرفت که در طی آن 
اتح تالش کردند با سنت و قوانین خداوند در نظام ھستی قدرتمندان ف
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مخالفت نمایند، کاری کنند که سر تنھا ادامه حیات دھد و دو دست مستقًال 
زندگی و تفکر نمایند و قلب به تنھایی کار انسان دو پا را انجام دھد. مقرر 

آور در کشوری که مجموع  مضحک و خندهھای  حکومت کردند که این ھمه
گویا وجود داشته باشد،  ١دانش کمتر از نصف شھروندان لندن استشھرون

تواند یک چھارم چھار باشد بلکه  نمی» یک«به این نتیجه رسیده بودند که 
 ھر یکی چھارتای کامل است!.

دید اما در کنار آن چیزھایی را که برایش امیدوارکننده  را میھا  این مصلح
چنین اوضاعی متشائم و ناامید ۀ مشاھدۀ دید که در نتیج باشد، موجود نمی

شد، اما سروران من زمان متحول شد و دست قدرت، جلد دوم از تاریخ  می
افتادگی در آن به ثبت رسیده بود،  امت اسالمی را که عصر انحطاط و عقب

جدید و  ٢تاریخ گشوده شده تا عھد رستاخیزخاتمه داد، و امروز جلد سوم 
ساند. مصائب و حوادث شدید و دردناکی که به پیشرفت را در آن به ثبت بر

شد، باعث توجه و بیداری، و ھشدار و  طور پی در پی و پشت سر ھم وارد می
گاھی [امت] گردید، و در نتیج زده و  آن، جوامع اسالمی شرقی، وحشتۀ آ

زندگی و در پی راھکار برآمدند و ۀ بیدار شدند و در جستجوی طریق
و نھضتی گسترده و فراگیر به ظھور پیوست، اما ھای یک بیداری قوی  نشانه

(سروران من) چیزی که ما آن را کم داریم ایمان و باور به این واقعیت 

____________________________ 

پس از جنگ جھانی، در کشور سوریه کنونی؛ ھفت دولت وجود داشت: دولت  -١
الدروز، دولت لبنان، دولت فلسطین و  دولت حبلدمشق، دولت حلب، دولت علویان، 

 دولت شرق اردن ـ مؤلف.
م] جھت ترجمه واژه [که به رستاخیز جدید ترجمه شده ـ واژه البعث  -٢

(renaissavce)  قرار گرفته است و معنای لغوی آن، (تولد دوباره) است. در سال
شماره از آن ای رسمی تحت ھمین نام، تأسیس شد که پنج  میالدی مجله ١٩٣٠

 منتشر شده است ـ مؤلف.
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ای به آن و دعوتی به سوی آن  باید این اجتماع ما مژده کنونی است؛ پس می
که وجود خودمان را  باشد، ما بایستی این نھضت را باور داشته باشیم چنان

 فرد ناامیدی باقی بماند.درمیانمان  و اصًال نبایدباور داریم، 
راه و خطرناکترین ۀ محققًا ما بیدار شدیم، اما امروز قافله شدیدترین مرحل

کرد  آلود حرکت می پیماید، قبًال قافله به صورت خواب صحرای این بادیه را می
ن را از شانده و آکرده بودند، قافله را ه بیراھه کو راھنمایانی که راه را گم 

صراط مستقیم منحرف نموده بودند، اما وقتی که صدای تقدیر از زبان این 
رشید ، ٦، سعد٥، آلوسی٤، شیخ طاھر٣، قاسمی٢، محمد عبده١افغانی :بزرگان

____________________________ 

مردانی  شیخ سید جمال الدین افغانی: فیلسوف اسالم در عصر خویش و یکی از بزرگ -١
 ١٢٥٤است در سال ھا  آن پیگیرھای  تالش که نھضت بیداری اسالمی معاصر مرھون

افغانستان به دنیا آمد و پس از عمری تالش و مبارزه  (ُکنر) ھجری در اسعدآباد
ھجری  ١٣١٥ناپذیر در راستای بیداری و وحدت امت اسالمی، در سال  تگیخس

 قمری وفات کرد.
محمد عبده: از شاگردان ممتاز سیدجمال الدین افغانی و یکی دیگر از اعالم اسالم  -٢

 در عصر حاضر است.
و پیشوای اھل شام در عصر  سحسین الدین قاسمی: از سالله حضرت امام امام جمال -٣

جلد  ١٧مؤلف تفسیر گرانسنگ محاسن التأویل یا تفسیر قاسمی در خویش و 
 ھجری قمری وفات نمود. ١٣٣٢ھجری متولد شده در سال  ١٢٨٣باشد، در سال  می

شیخ طاھر الجزائری: از پژوھشگران و علمای بزرگ به لغت و ادب عصر خویش بود،  -٤
 ا بود.در ھمانج ١٣٣٨در دمشق و وفاتش در سال  ١٢٦٨تولدش در سال 

شیخ محمد آلوسی حسینی: مورخ و ادیب و دعوتگر و مصلح از اھالی رصافه بغداد  -٥
تاخت که در نتیجه ھمین امر، بسیاری با  بود، با رساالت خود بر اھل بدعت بسیار می

ایشان مخالفت ورزیدند و به موصل تبعید شد و سپس به وطن خود بازگشت و... در 
 درگذشت. ١٣٤٢سال 

شا بن ابراھیم زغلول: رھبر نھضت سیاسی مصر و بزرگترین سخنور سیاسی سعد پا -٦
وارد ازھر شد و با   ھ ١٢٩٠متولد شد، در سال  ١٢٧٣عصر خویش بود، در سال 
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ای بر اثر  و دیگر بزرگواران شنیده شد. عده ٣و رافعی ٢، شکیب ارسالن١رضا
بودند، بیدار شده آن بیدار شدند و کسانی که تا آن وقت بیدار نشده 

بین ۀ چشمانشان را گشودند، و ھر کسی سخن خود را بیان نمود و معرک
به چندین درمیانشان  و مردمداعیان مصلح و راھنمایان گمراه برپا شد، 

دسته تقسیم شدند و یک آشفتگی و جنجال و اضطراب خاصی به وجود آمد، 
کند، زیرا  حرکت میمستقیم ۀ کند... در جاد اما قافله ھمچنان حرکت می

گاه شده باشد از یک راھنمای گمراه  بیدار شده است، و کسی که بیدار و آ
 کند. پیروی نمی

                                                                                                                             

سیدجمال الدین افغانی ارتباط برقرار کرد و مدتی را با ایشان سپری نمود، و به 
مصر شد، یکبار در سال  ھمراه امام شیخ محمد عبده مشغول تحریر مجله الوقایع

بنا به اتھام ھمکاری با گروھی سّری برای براندازی نظام حکومت، دستگیر و  ١٢٩٩
 زندانی شد و پس از آزادی به قضاوت پرداخت، و انگلیس او را به مالتا تبعید کرد و ...

» المنار«محمد رشید رضا: که دارای اصلّیت بغدادی و نسب حسینی و صاحب مجله  -١
مردان اصالح اسالمی و نویسندگان و عالمان به حدیث و ادب و تاریخ  از بزرگ و یکی

 و تفسیر بود، به مصر سفر کرد و ھمراه و شاگرد شیخ محمد عبده شد و ...
وفات یافت، دانشمند،  ١٣٦٦تولد و در سال  ١٢٨٦امیر شکیب ارسالن، در سال  -٢

رگ است، سفرھای زیادی به ادیب، سیاستمدار، مورخ و مصلح و از نویسندگان بز
را در  (Lanation Arabe)اروپا و کشورھای عربی داشت، و مجله فرانسوی زبان 

 جنیف منتشر کرد و ...
مصطفی صادق رافعی: یکی دیگر از ادیبان، شعر و نویسندگان بزرگ مسلمان است  -٣

کتاب  وفات نمود. ـ به نقل از ١٣٥٦ھجری به دنیا آمد و در سال  ١٢٩٨که در سال 
االعالم، تألیف خیرالدین الِزرِکلی، دارالعلم المالیین، چاپ چھاردھم، بیروت، جلدھای 

؛ ھفتم ١٦٩-١٦٨و  ١٢٦؛ ششم ص: ١٧٥-١٧٣و  ٢١٢-٢١١و  ٨٣-٨٢سوم؛ ص 
، و تفسیر القاسمی المسّمی بمحاسن التأویل، دار أحیاء ٢٣٥و  ١٧٣-١٧٢ص: 

 مترجم.ـ   ھ ١٤١٥التراث العربی، بیروت، چاپ اول 
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خشکیده و به جای مانده از ۀ سبز قوی که در میان صدھا سبزۀ این جوان
خواھد ھا  آن میانموسم گذشته، پنھان مانده است به زودی راه خود را از 

 :جدید، مادر آینده استۀ خواھد ماند چه این جوانزنده ھا  آن گشود و بدون
خشکیده، مدتشان سپری شده و ھای  علف نوبت این جوانه فردا است، و آن

اند و ھرگز باز نخواھد گشت. صدای نھضت  به ھمراه دیروز از بین رفته
جدید، صدای حق است، صدایی است که به صورت مبھم و نامفھوم به ھمراه 

شود، و ھمھمه و  رسند، شنیده می روز به گوش میسایر صداھایی که ام
شود زیرا  آید و ساکت می کم پایین می انعکاس صداھای قدیمی گذشته کم

 شود. یابد اما خود صدا از نو شروع می انعکاس صوت پایان می
*** 

بدان ایمان  ،جوانانای  این نھضت، کامًال واضح و آشکار است، پس
تابناک و وسیع امید نظاره کنید ۀ زندگی از ناحیبیاورید، و باورش دارید و به 

 ناامیدی.ۀ نه از جھت تنگ و تیر
ھای شاعران جوان  [متأسفانه] جوانان ما ناامید و متشائمند؛ شما قصیده

و اشک و اندوه است. اگر   اش لبریز از درد و دلشکستگی را بخوانید، ھمه
است و فغان. به عنوان اش گریه است و ناله  موسیقی جوانان را بشنوید، ھمه

 :مثال

 » ...اهوعتی يا شقايا، ضاع األمل من هوايا ل«
وای از این مصیبت و بدبختی و عذاب، ای  ای وای از درد و سوز عشق،«

 »و دلدادگی از دست رفت و تباه شد آرزوھایم در عشقۀ ھم
ما را چه شده است که در دنیا ھیچگونه لذت  ١جوانان و نوازندگان

 بینند؟ سروری را نمی

____________________________ 

 با قطع نظر از بحث جایز با ناجایز بودن موسیقی و آھنگ نواختن ـ مترجم. -١



 آرمان جوان مسلمان  ٣٦

بینند اما درخشش خورشید را در نظر  آخر چرا تاریکی شب را می
 گیرند؟ نمی

اندیشند اما در مورد شکوه آن فکر  افسردگی پاییز میۀ چرا دربار
 کنند؟ نمی

 ندارند؟ کنند ولی به فروتنی آن عنایتی چرا به برھنگی زمستان توجه می
م و ھر آنچه که در دنیا وجود دارد زیبا است اما در چشم جوان سال

سل ۀ اما شخص مریض، اما کسی که مبتال به مرض از پای درآورندنیرومند، 
 بیند. است، چنین شخصی اصًال به جز تاریکی چیزی نمی

 وجودتان را از سل یأس و ناامیدی مداوا کنید. ،جوانان ماای  پس
*** 

راستی که اکنون زمان مانند روزی که اسالم ظھور کرد، چرخیده، و به 
گرایی غرب بر سرش  تمدن به حال احتضار رسیده و چیزی نمانده که ماّدی

تکه شدن دو حکومت بزرگ ایران  بیاید و آن را از بین ببرد ھمانگونه که تکه 
 و روم آن را از بین برد.

کند  ر دارد که تمدن را خرد میامروز جھان در میان دو سنگ آسیایی قرا
 کرده بود.بینی  پیش ١»ولز«دھد ھمانگونه که آقای  و آن را به باد ھوا می

گرایی غرب، و زندگی آھنی ماشینی آن،  جھان کنونی در میان مادی
و به جز  ،ھندوھا، قرار گرفته استۀ خاور دور و فنای در ماورای مادۀ روحی

 برای نجات وجود ندارد.شاھراه ھموار اسالم، راه دیگری 

____________________________ 

» کنت«در  ١٨٦٦نویسنده انگلیسی که در سال  (H. G. Wells)ھربرت. جرج. ولز  -١
ھای*  بینی ورن پیش به دنیا آمد،... بیشتر آثار او جنبه تخّیلی دارد و مانند ژول

سالگی جان سپرد ـ مترجم. به نقل از  ٨٠ر سن د ١٩٤٦نمود، در سال  عجیبی می
 ٢٧٦المعارف دانش و ھنر، ص  ةدائر

 * البته این مطلب ھرگز به معنای تأیید پیشگویی و کھانت نیست ـ مترجم.



 ٣٧   آرمان جوان مسلمان 

 

یکسره بشتابید به سوی ادای مسئولیت و ابالغ  ،جوانان مسلمانای  پس
ی ھا ملت ای که امروز مردم جھان. این مرحلهۀ صدای اسالم به گوش ھم

اروپاست،  )١(»رنسانس«رستاخیز ۀ پیماند، شبیه دور شرقی اسالمی آن را می
 دوره بر دوش دارند.ی بس بزرگی در این ھا مسئولیت و جوانان

ۀ ه باید آنان کتابخانکجوانان یک مسئولیت علمی بر دوش دارند و آن این
 ی نوین احیا کنند.ھا اسلوب ھای جدید و قدیم عربی را با قالب

ی زرد رنگ، علم بسیار فراوانی وجود دارد، اما این ھا کتاب محققًا در این
 ،ده است. به عنوان مثالھای اسلوب کھن لگدمال و مدفون ش علم در ویرانه

ی فقه مسائلی وجود دارد که از آن قانون اسالمی و قانون جزایی ھا کتاب در
شود، اما  استنباط می ھا دادگاه و قانون مدنی و قانون اداری و قانون اصول

توانیم به خوبی از آن  نمیاند که امروز ما  ای تدوین شده به گونه ھا کتاب این
برای ما سودی دارند و نه ما ھا  آن انس بگیریم. نه استفاده کنیم و با آن

برای کسانی که در عھد آنان تألیف ھا  این ای داریم، ھرچند برایشان فایده
بر جوانان الزم است که  ،بنابراین اند. کامًال سودمند و مفید بودهاند  شده
ری و یادگی ھا کتاب ای از آنان تمام وقت خود را صرف مطالعه و فھم این عده

نھفته است را استخراج کرده و ھا  آن مطالب آنان نمایند و مواد علمی که در
 به صورت نوین ارائه دھند.

ھمچون مدھا ھستند، و امروز مد عوض شده است،  ھا اسلوب ،(سرورانم)
اش یک  لذا باید خیاط ماھری این لباس قدیمی را در اختیار بگیرد از پارچه

 ای که حتی یک تار نخ آن را از بین نبرد. لباس نو بسازد، آن ھم به گونه
علوم ۀ ی تألیف در کلیھا اسلوب آور است که شرم ◌ً سروران واقعا

 ان باقی بمانیم.م علوم خودمان طبق روش قدیمی پیشرفت کند و ما در

____________________________ 

 و فرھنگی در اروپا. یتجدد ادبۀ دور -١
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اند بزرگان جلیل  اشخاصی که این شروح و حواشی و این تقریرھا را نوشته
اند، به بھترین  دست یافتهھا  بدان اند زیرا آنان نتایجی را که القدری بوده
اند و در این باره  معمول و مأنوس عصر خویش ارائه کردهۀ شکل و نحو
گونه  دن آن بزرگواران نیست، البته گناه بر ماست، ما که ھیچگناھی بر گر

آوریم، و  ای به دست نمی دھیم، و نتیجه و کاری انجام نمی ،کنیم تألیفی نمی
ناتوان و ضعیفی که خود را به پای نخل بلند و ۀ مانند علف ھرز ◌ً دقیقا

ر خور پدران و اجداد خویش زندگی را به س تنومندی نگه داشته است، مفت
 بریم. می

*** 
جوانان، یک مسئولیت اجتماعی نیز دارند و آن اینکه آنان باید اسالم را 

 این معضل اجتماعی کشف کنند.ۀ یاد بگیرند و نظر آن را دربار
جھان در میان سوسیالیسم و طرفداران مالکیت فردی و نظام 

متصور داری به تباھی و بربادی کشیده خواھد شد و ھیچ راه نجاتی  سرمایه
تر] از  تر و [عقالنی نیست به جز راه میانه و حد وسطی که پایین

ھا باشد؛ و  ھای ھرگز تحقق نیافتنی کمونیست ھا و خیالبافی پردازی رؤیا
خواھند مردم را  داری که می باالتر و واالتر از سطح فکری طرفداران سرمایه

مصلحت فرد،  با اموالشان، به اسارت و بردگی بکشانند و از جمع بنا به
 برداری نمایند. بھره

زند. اما حتی  بنده کامًال یقین دارم که در این باب حرف آخر را اسالم می
اجتماعی اسالمی را ۀ یک از علما ھنوز خود را به زحمت نینداخته و نظری
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 .١مورد بررسی قرار نداده است
 نیز جوانان یک تکلیف اخالقی دارند که عبارتست از رھانیدن و نجات

ھا و رذایل و سرگردان در دنیای  دادن جھان فرو افتاده در گرداب پستی
 تاریکی و ظلمت.

برای ج  اسالم را بلند کنید و مکارم اخالق را که پیامبر بزرگوارتانۀ منار
 .٢تکمیل رساندن آن مبعوث شده را رواج دھیدۀ اتمام و به پای
مؤمن سوال ۀ دربار ج آیا واقعًا این عجیب نیست که از پیامبر ،سرورانم

احتمال دارد  :فرماید کند؟ که در جواب می شود که آیا دزدی می کرده می
آیا مؤمن دروغ  :شود که دزدی کند اما به ندرت، ولی وقتی از ایشان پرسیده می

دروغ ج  خیر. آیا جای تعجب و شگفتی ندارد که پیامبر :فرماید گوید؟ می می
سوم دیگر آن قرار دھد، سپس امروز در میان را یک سوم نفاق و بدقولی را یک 

 ٣مسلمانان کسانی وجود داشته باشند که دروغ بگویند و بدقولی کنند؟

____________________________ 

گذرد و امروز  از آن روزی که این سخنرانی ایراد شده تاکنون بیش از نصف قرن می -١
اند که خداوند مؤلفانشان را جزای خیر بدھد  ھای زیادی نوشته شده حقیقات و کتابت
 را سودمند و مفید واقع گرداند.ھایشان  کتاب و

در  سآن را به روایت حضرت ابوھریره /اشاره دارد ھب حدیث نبوی که امام مالک -٢
ھمانا من » «القإنما بعثت التمم مکارم األخ«فرماید:  الموطا روایت کرده است که می

 ـ مترجم.» ام که مکارم اخالق را به پایه تکمیل برسانم فقط برای این مبعوث شده
إذا  :املنافق ثالث ةآي«کند که فرمود:  از رسول خدا روایت می سحضرت ابوھریره -٣

عالمت شخص منافق سه چیز است: : «»تمن خاناؤذا �ذا وعد أخلف و�حّدث كذب و
نماید، و در امانت خیانت  گوید؛ خالف وعده می میھنگام سخن گفتن دروغ 

)، صحیح مسلم، کتاب ٣٢، صحیح البخاری، کتاب االیمان، حدیث شماره (»کند می
 ) ـ مترجم.٨٩االیمان، حدیث شماره (
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کنند و ھای غیرمسلمان اخالق ما را اختیار  آیا عجیب نیست که اروپایی
اخالقشان به طور طبیعی و عادی ھمان اخالق اسالمی باشد و مسلمانان 

 ؟اخالق خود را از دست بدھند
آیا عجیب نیست که با وجود اینکه خداوند متعال در کتاب خود 

 :فرماید می

ةُ َولِرَُسوِ�ِۦ َولِۡلُمۡؤمِنِ�َ ﴿ ِ ٱۡلعِزَّ  .]٨المنافقون: [ ﴾َوِ�َّ
 ».او و مؤمنان استۀ خدا و فرستاد عزت و قدرت از آِن «

سپس باز ھم در بین مسلمانان کسانی وجود داشته باشند که در نفس 
 ذلیل و خوار باشند و شرافت و کرامت خود را تباه کرده باشند؟خود 

خود را به اخالق اسالمی آراسته کنید و آن را  ،جوانان مسلمانای  پس
 آن برھانید.ۀ درمیان مردم منتشر کنید و جھان را به وسیل

*** 



 
 
 

 کالم خالصۀ

را برایتان » آرمان جوانان مسلمان«ۀ آیا اکنون دوست دارید که خالص
 بیان کنم؟

 ��م اهللا ا����ن ا����م

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ ْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا  .]٣- ١العصر: [ ﴾...إِ�َّ ٱ�َّ
ھستند، مگر آنانکه ایمان ھمه در زیان  ھا انسان سوگند به زمان. که«

 ».بیاورند
] ایمان به الله و اینکه بدانند او :آرمان جوانان مسلمان عبارتست از ،[آری

و یقین نمایند که  ،قادر و تواناستۀ کنند تعالی اولین و آخرین است، و اراده
اوست، ھیچکس در ملکش با او شریک نیست، ۀ ھر چیزی به خواست و اراد

ی او از تواند بدون اذن او شفاعت نماید و کسی سوا و ھیچ موجودی نمی
غیب خبر ندارد. و اینکه ھیچگاه از یاد الھی غفلت نورزند و معبودی جز وی 
را عبادت نکنند و سوای او را تقدیس ننمایند و از کسی جز او انتظار نفع و 
ضرر نداشته باشند و بدانند که او لشکریان و فرشتگان و جّنیانی دارد که ما 

را مشاھده کنیم، ھا  آن توانیم ما نمیدارد که ھایی  جھان بینیم و آنان را نمی
و عرش است... و ایمان  ھا آسمان و او صاحب آخرت و بھشت و جھنم و

ی آسمانی را [بر ھا کتاب داشته باشند به اینکه او پیامبرانی را مبعوث کرده و
 پیامبران خود] نازل فرموده است.

ٰلَِ�ِٰت ﴿  ».نندو اعمال شایسته و بایسته ک« .﴾وََعِملُواْ ٱل�َّ
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حقوق خداوند را که بر سرشان فرض است ۀ یعنی پس از ایمان به الله، ھم
از جمله به جای آوردن نماز و پرداخت زکات و روزه گرفتن و حج نمودن را 
ادا نمایند و با بجای آوردن نوافل و اعمال حسنه به سوی الله تعالی تقرب 

به مال و آبرو و جسم  حقوق مردم را ادا کنند به طوری کهۀ بجویند و نیز ھم
فضل ھا  آن احدی تعرض نکنند و حقوق خانواده و پدر و مادر و ھر کس که بر

و احسان نموده باشد را ادا کنند، و با سعی و تالش خود در راستای 
سعادتمندی و موفقیت اّمت، تقویت روابط و تضمین مصالح آن و انجام ھر نوع 

رفیع ھا  امت جایگاھش را در میان سایر برد و فعالیتی که مقام امت را باال می
گرداند مانند کسب علم و صنعت یا زراعت یا وعظ و ارشاد و یا تعلیم و  می

 اسالمی ادا نمایند.ۀ تھذیب؛ حق خود را نسبت به امت و جامع

 ».و ھمدیگر را به تمسک به حق سفارش کنند« .﴾َوتََواَصۡواْ بِٱۡ�َقِّ ﴿
ۀ تمسک به حق سفارش نمایند و در ھم ھم خودشان و ھم دیگران را به

امور خود به دنبال حق و حقیقت باشند. در نتیجه؛ حق، پیشوا و راھنما و 
ھمراه و رھبرشان باشد و ھرگز حتی برای یک لحظه از یاوران باطل نباشند 

اصول و علوم و فنون؛ فقط آنچه که حق است و ھیچگونه ۀ و از میان ھم
 بپذیرند و قبول نمایند.باطل در آن نیست را ۀ شائب

﴿ ِ�ۡ  .﴾٣َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ
 ھا و دردھا و ھا و دشواری و یکدیگر را به شکیبایی [در تحمل سختی«
 ».گردد] یی] توصیه نمایند [که موجب رضای خدا میھا رنج

به حق و  ١ھمدیگر را به صبر و شکیبایی بر ادای واجبات و بر تواصی
اجتناب از باطل و پرھیز از کارھای زشت و رذیل ـ با وجود گرایش و 

____________________________ 

 تواصی: ھمدیگر را وصّیت و سفارش نمودن ـ مترجم. -١
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. پس در واقع ١آوری نفس به سوی این کارھا ـ توصیه و سفارش کنند روی
 :آرمان جوانان مسلمان عبارت است از
جانب الله شرک، تصدیق ھر آنچه که از ۀ ایمان کامل بدون ھیچگونه شائب

یراسته و منزه از ھرگونه بدعت و نوآوری در دین، نازل شده است، عبادات پ
ای که برای فرد و جامعه سودمند باشد، دعوت به سوی حق و  اعمال صالحه

ۀ التزام به آن، صبر و شکیبایی بر تحقق یافتن این منھج و طریقه، و ادای ھم
 این واجبات.

*** 

سيدنا وموالنا  عىل اهللا تعاىل جالله تتم الصاحلات وصىلبعزته و يهللا الذ احلمد

 آله وأصحابه أمجعني. حممد وعىل
 پایان ترجمه شب چھاردھم

 ھجری قمری ۱۴۲۲جمادی االول سال  ۱۱
۱۰/۵/۸۰ 

____________________________ 

ام که خداوند  نوشته» العصر«بنده پس از این سخنرانی تفسیری بر سوره مبارکه  -١
متعال در آن، مطالبی را که قبًال بیان نکرده بودم، برایم فتح و گشایش فرمود ـ 

 مؤلف.


