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 تقریظ

 «مدّظلّه العالی» به قلم استاد محمد قاسم قاسمی

های زیادی صورت گرفته و در حال کنیم در آن جنگجهانی که در آن زندگی می

ها و شیارزی برتر با بیهاارزش جنگ ها،ت؛ اما مهمترین این جنگصورت گرفتن اس

 ها است.پستی

شکست خورده و به دنبال پوچ و  هاارزش تی که جوانان آن در جنگوای به حال ملّ

 های ارزشمند زندگانی را به هدر دهند.هیچ، سرمایه

امروز مسئله مهم این است که چه چیزی را باید دوست داشت، برای چه چیزی  ،آری

و برای کدام هدف  ،شتر زحمت کشیدباید بیشتر فکر کرد، و برای چه چیزی باید بی

 خسارت را تحمل نمود و باالخره برای چه هدفی جان را قربان کرد.

ادیب و دانشمند معروف، عالمه علی طنطاوی در مقالة حاضر در همین موضوع به 

 ساز قرار داده است.تفصیل سخن گفته و چراغی فرا راه نسل جوان و آینده

که توسط برادر عزیز و برومند اصغر علی مبارکی،  اینک ترجمه این مقاله ارزشمند

گردد، بسیار جالب انجام گرفته به محضر خوانندگان و مخصوصاً جوانان تقدیم می

ها آن شان به وجود آورد ویهادل آرزوها و احساسات جدیدی در ،امیدواریم مطالعه آن

 ج نمایند.ی بزرگ آماده و بسیهاآرمان را برای رسیدن به آرزوهای برتر و

 اهلل تعالی به مؤلف و مترجم جزای خیر عنایت فرماید، و این اثر را مقبول گرداند.

 محمد قاسم قاسمی

 دارالعلوم زاهدان

 ـه 02/4/3401





 

 
 

 در یک نگاه -رحمه اهلل- استاد علی طنطاوی

باشد، پدرش مقام افتا را به عهده داشت، استاد اسم ایشان علی، مصطفی طنطاوی می

هجری در شهر دمشق به دنیا آمد و از محضر علمایی چون شیخ  7231در سال طنطاوی 

ابوالخیر میدانی و شیخ صالح تونسی و دیگر علمای دمشق کسب علم نمود و سپس وارد 

التحصیل شد و به مدت در رشتة حقوق فارغ سة رسمی شد. وی از دانشگاه سوریهمدر

ات و تدریس عتی هم مشغول کار مطبوکمتر از یکسال در دارالعلوم مصر بسر برد، مد

به مقام قضاوت رسید  7491عراق و لبنان و مصر بود، در سال زبان و ادبیات عرب در 

اما این کار مانع تدریس و تألیف ایشان نشد، وی مشاور دیوان عالی دمشق بود، ولی پس 

رد و به از اتفاقات و رویدادهایی که در سوریه رخ داد به سرزمین مقدّس حجاز سفر ک

های مکّة مکرّمه درآمد. و پس از آن وارد صدا و سیما شد و با استادی یکی از دانشکده

توجه به علم سرشار و ادبیات باالیی که از آن برخوردار بود، در رادیو و تلویزیون 

 ی مردم پرداخت.هاپرسش سعودی به سخنرانی و پاسخ

مؤلفان بسیار بزرگ جهان عرب  به حقیقت یکی از نویسندگان و /علی طنطاویاستاد 

باشد که آثار و تألیفاتش در برگیرندة کلیة محاسن قدیم و جدید بوده در عصر حاضر می

باشند. ایشان همچنین یکی از و از فصاحت و بالغت بسیار واالیی برخوردار می

بوده و به هند نیز  /ارادتمندان و دوستان صمیمی امام سید ابوالحسن علی حسن ندوی

« عمربن الخطاب»و « ابوبکر الصدیق»ر نموده است، از جمله آثار فراوان ایشان کتاب سف

 .1توان نام بردرا می« قصص من التاریخ»و « رجال فی التاریخ»و 

____________________________ 

اد تبا تعلیق اس /، تألیف امام ابوالحسن ندوی«مختارات من أدب العرب»مطالب فوق از کتاب  -1

 ، ترجمه و اقتباس شده است ـ مترجم.713 :بلیاوی، دارابن کثیر دمشق، پاورقی صعبدالحفیظ 





 

 
 

 مقدمه
 

اهلل، چقدر عجیب است گردش روزگار، و چه با عظمت و جالل است  إالال إله 

آن روزی که این سخنرانی را ایراد خداوندی که تقدیر همة امور در دست اوست. آیا 

رسید که پس از پنجاه و هفت سال روزی به سراغ آن آمده تا آن را کردم، به ذهنم می

 جهت چاپ در یک رسالة جداگانه آماده کنم؟

آن بیروتی که در آن این سخنرانی را ایراد کردم کجا و بیروت امروزی کجا، بپرسید از 

شناسد. هم من شناخت و از کسی که امروز آن را میروزها بیروت را می کسی که آن

ام و هم همه چیزهای اطراف و پیرامون من تغییر پیدا کرده است. امروز دیگر تغییر یافته

که  نیستند... جوانی بودممردمان قبلی و مردم نیز آن  ،دنیای لبنان آن دنیای قبلی نیست

رفتم انی که بر روی زمین راه مینزدیک بود از فرط احساسات و غیرت منفجر شوم و زم

ام که وارد خورد اما االن پیرمردی گشتهگویا از فرط نشاط پاهایم اصال به زمین نمی

 ام... .هشتاد و ششمین سال زندگی شده

شد مدرّس بودم، بنده آن وقت، در دانشکدة شرعی بیروت که )ازهر لبنان( خوانده می

بود که لطف و بزرگواری ایشان « محمد عمر منیمنه استاد»ام مدیر دانشکده برادر صمیمی

الی اهلل  عیش نخواهم کرد، همچنین استاد دااهلل هرگز فراموشاءانو  ،امرا فراموش نکرده

که به کمال اخالص و شهامت رسیده بود و خداوند به وی قدرت ایمان و قوت جسم 

شیخ »بود. و دانشمند شهید الدین زعیم نیز در آنجا عطا فرموده بود؛ یعنی شیخ صالح

از دانشجویان کم سن و سال « استاد سهیل ادریس»و ادیب داستانسرا « حسن خالدمفتی 

آنجا بودند، ریاست بزرگوار دانشکده، مفتی لبنان شیخ توفیق خالد بود که با جرأت و 

 اخالص خدادادی به مقام افتاء رسیده بود.

اند و کسانی را که اسمشان را که وفات نمودهرا هایی آن خداوند از میان افراد مذکور
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و به بازماندگان توفیق خیر عنایت فرموده و  ،ام رحمت بفرمایدفراموش کرده و نام نبرده

و هر آنچه را که از شصت سال تاکنون  ،خاتمة بنده و آنان را با عمال صالحه بگرداند

های اعمال توزیع ی که نامهام )با وجود اندک بودنشان(، روزام و سخنرانی کردهنوشته

گویند رحمت « آمین»شوند، در صفحة حسناتم قرار بدهد و خداوند خوانندگانی را که می

 بفرماید.

 علی طنطاوی

 ه 3430اآلخر اول جمادی

 مکّة مکرّمه

 



 

 
 

 1آرمان جوان مسلمان

خواست سخنرانی کند، نخست به هرگاه که می« بول ژولری»شاعر شهیر فرانسوی 

یافت. اجداد ما نیز وقتی پرداخت که عنوان سخنرانی از آن تشکیل میکلماتی میتعریف 

خواستند در یکی از علوم سر رشتة کالم را باز کنند و یا راجع به مطلبی صحبت کنند، می

اشکالی ندارد که امشب بنده این روش را دنبال کنم،  ،عادتشان همین بوده است، بنابراین

کنم و شروع می« ی اساسی جوانانهاویژگی بیان»و « آرمان»ف بنده کالمم را با تعری

 نمایم...دربارة اسالم خالصه می

*** 

)سرورانم( به راستی در میانتان کسی نیست که از حالت خویش راضی بوده و بدان 

تان کسی وجود ندارد که حالتی بهتر از حالت فعلی را برای خود  مطمئن باشد و در بین

لفرض[ اگر یک دانشمند باشد، در فکر کسی است که از خودش تصوّر نکند، ]با

کند دانشمندتر است؛ و اگر ثروتمندی باشد دربارة شخصی ثروتمندتر از خویش فکر می

ای کرد برسد، یا به مرحلهاش فکر میو وقتی به جایی چون آن ثروتمندی که درباره

ای باالتر از آن یا درجههمچون آن دانشمندی که در فکرش بود برسد باز هم آرزوی 

نماید و هنوز بدان درجه یا موقعیّت دست نیافته که ]ناگهان[ موقعیتی واالتر از آن را می

 پروراند.رغبت شده تمنّای مقامی باالتر از آن را در سر مینسبت به آن بی

و  هاباغ چنانچه شما دانشمندترین دانشمندان، و زیباترین دختران و زیباترین

را در نظر بگیرید، خواهید دید که فکر  هاساختمان ترینرین تصاویر و باشکوهتدلکش

تر و بشر به راحتی یک دانشمند بزرگتر و دختر زیباتر و باغ زیباتر و ساختمان باشکوه

کند تا نماید،... سپس ذهن همچنان در تصوّر مبالغه میتری را تصوّر میتصویر دلکش

____________________________ 

 میالدی در بیروت ایراد شد. 7391خالصه سخنرانی که به سال  -1
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گیرد که مافوق آن جایگاه را تصوّر شود و در جایگاهی قرار میای واقع میاینکه بر مرتبه

 کند، این است )آرمان(.نمی

کند... ترین چیزی که ذهن بشر آن را تصوّر میعبارتست از عالی« آرمان» ،بنابراین

به تعداد مردم و تعداد اشیاء، متعدّد هستند، بر این اساس هر شخصی دارای « الگوها»

باشد و هر یک از چیزهای متعدّد نیز دارای ی خود در زندگی میبرا« آرمان خاصّی»

باشند، که با وجود افتراق و تعدد خویش، همگی در سه چیز، صورت کامل خویش می

 ،اشاره نموده استها آن شوند که افالطون به سوییابند و یکی میجمع شده وحدت می

اند و بر تعظیم و اجالل آورده و مردم نیز در هر عصر و در هر مکانی آنان را به دست

اند، این سه چیز و اهداف عالی خویش قرار داده« هاآرمان»آنان اتفاق کرده و آنان را 

 «.آرمان»حق، خیر، زیبایی. این بود  :عبارتند از

 آیا نیازی هست که بنده جوانی را تعریف کنم؟«... جوانی»اما 

 .1ای بهشت در جوانی است(هجوانی زندگی است و زندگی جوانی است )رایحه
لکقق لخلققالعیشققی للققیلعیلوققی ل یقق 

ل
ل2ةنلنضقققی عفل لقققیلعیوققق   ل   ققق ل

ل

 سرورانم، جوانی تنها آبادی در میان صحرای زندگی، بهار سال عمر و لبخند زیبایی بر

 ی گرفته روزگار است.هالب

خورد البته منظور بنده از جوان، این جوان نرم و نازک و شیرین و لطیف نیست که بر

کند و زندگی نزد هایش را زخمی و تماس حریر سر انگشتانش را خونین مینسیم گونه

 شود و با آنی فریبندة دلربا روان میهانگاه و از چشمانش ،وی عبارت از انعطاف است

گرداند، و چون پروانه در بوستان عشق و کارهای بس دشوار را در خیال آسان می هانگاه

زند، یا منظور بنده جوانانی نیست که همچون نسیم ی زیبا پر میهاگل محبت بر روی

____________________________ 
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ای که در آن شراب و عسل باشد؛ وزد، و یا بوسهعطرآگینی که از جانب دختر دلربایی می

 نماید...ی دنیا را در یک جرعه مسکر جمع میهالذت همة

زندگی  منظورم این جوان دلربای زن صفتی نیست که به خاطر هوی و هوس و رؤیاها

خاتمه « ب»گذرد که با شود و چندی نمیشروع می« رح»کند، و تاریخ حیاتش با می

 ...1یابدمی

باشد؛ همان جوان زندة فعال و توانمند و متینی است که جوانی که مدّنظر بنده می

ای در زنجیرة و وجودش را همچون حلقه ،برای خود هدفی فراتر از زندگی تعیین کرده

و دارای آرمان و الگوی واالیی بوده سپس جهت رسیدن به هدف  ،دهملتش قرار دا

ی شدید هاطوفان ی ویرانگر، و به قوتهابرق کند و به سرعت و تندی رعد وفعالیت می

را میان « ر»شتابد و در سفر زندگی خود و به ثبات و پایداری طبیعت به سوی کمال می

غیر از جنگ دائمی و نبرد همیشگی و ؛ و آیا زندگی چیزی 2دهدقرار می« ب»و « ح»

 باشد.تنازع به خاطر بقاء و تکاپوی جهت تعالی، می

 گردد...ماند و کسی به جز قوی صالح نمیشخصی به جز صالح باقی نمی

تواند آن این است آن حقیقت درخشان این است همان قانون مقدّماتی که پارلمان نمی

ه بازیچه بگیرد و نه انس و نه جن و نه حیوان تواند آن را برا لغو کند و انسان نمی

توانند بر آن اعتراض نمایند، زیرا این از قوانینی است که خداوند آن را بر هیچکدام نمی

صفحة وجود نوشته است، روزی که آن را از عدم خارج گردانید و به او گفت: باش. و 

 آن هم شد.

 ها را صیدد، و مار گنجشککنخورد، و گنجشک ملخ را شکار میملخ پشه را می

خورد، و گرگ روباه را تیغی را میکشد، و روباه جوجهکند، و جوجه تیغی مار را میمی

____________________________ 

اش را معنای عشق و محبّت است؛ یعنی جوانی که سرتاسر زندگی که به« حبّ» « ب« + »ح]» -1

 مشغول  عشق مجازش نماید. مترجم[

 آید به معنای جنگ و نبرد ]مترجم[.پدید می« حرب»قرار گیرد کلمه « ب»و « ح»در میان « ر»اگر  -2
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کند، و پشه انسان را کشد، و انسان شیر را صید میکند، و شیر گرگ را میشکار می

یابد. میراند... این همان سلسله جاویدی است که هیچ تبدیل و تغییری در آن راه نمیمی

 شود.کشی و یا اینکه پشه باعث قتل تو مییا تو شیر را می

 پس ای جوانان! مبادا پشه شکستتان دهد، بلکه شما باید شیران را شکست دهید!

*** 

حق گران است، اما حق را باید گفت، پس امیدوارم اگر بنده جوانان را مورد خطاب 

یان حاضرین، کسانی که خود را پیر به جوانان است؛ از م قرار داده بگویم: آینده از آنِ

 آورند ناراحت نشوند. اما جوانان چه کسانی هستند؟حساب می

شمارد: اشتیاق وافر داشتن به حیات اوصاف جوانان را اینگونه برمی 1«اندریاس موروا»

پروایی، عاشقانه و عاطفی، و زندگی همراه با حماسه و شجاعت یعنی خوشمزگی و بی

اصالح، وفادای نسبت به اصول و قوانین و نسبت به رهبر، پیوستن و تمایل به سوی 

 هاآرمان جذب شدن در جمع )در گروه یا حزب و یا در امت( و به اینکه آنان به

نزدیکترند، شعار آنان تهوّر و شتابزدگی و چابکی و تا حدی هم صبر و بردباری و انتظار 

 .2است

، بلکه جوان کسی است که دارای صفات جوانی به شناسنامه و گواهی تولّد نیست

اش خاموش شده و هر کس که قلبش مرده و شعلة حماسه ،فوق باشد. بر این اساس

آرمانش از دست رفته باشد و احساس کند که او به آرزوی خویش رسیده و دیگر امید و 

 آرزویی برایش باقی نمانده است، او پیر است هر چند که در بیست سالگی بسر ببرد. و

باشد و هر شخص شجاع و  هاآرمان هر کس که قلب داشته باشد و دارای آرزوها و

 چابک جوان است هرچند که موهایش سفید شده باشد!.

____________________________ 

1- (Andrias)  مترجم. 

ها درباره سعادت و ازدواج و سخنرانی ای از( که مجموعهةاندریاس موروا، در کتاب )طریق السعاد -2

 خانواده است.
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جوانان است، و مقام جوانان  پس ای سروران مسنّ من! چنانچه بنده گفتم: آینده از آنِ

نی وجود دارند هر چند را بلند کردم، ناراحت مشوید برای اینکه در میان شما نیز جوانا

هایشان چروکیده شان خمیده و پیشانیکه موی سر و ریششان سفید شده باشد و پشت

هایشان جوان است! و آن دسته از جوانان ها و قلبکسانی هستند که اراده شده باشد. آنان

در  1«شوقی»پیر و مسن هستند. سروران من! تعجب نکنید، ها آن که سست و تنبل هستند،

فوان جوانی زمانی که شاعر پادشاه بود، پیر بود، اما زمانی که او شاعر آرزوها و دردها عن

 و شاعر عربیّت و اسالم گشت در کهولت به جوانی بازگشت... .

*** 

اکنون باید به تعریف اسالم بپردازم، اما سروران من! اگر بخواهم برای شما که 

، این کار من کامالً عبث و بیهوده خواهد بحمداهلل مسلمان هستید، اسالم را تعریف کنم

ارتباط باشد و بود، تازه اگر کسی نداند که اسالم چیست و با علوم اسالمی خویش بی

را به جای ها آن خبر باشد ونسبت به احکام آن آگاهی نداشته باشد و از امر و نهی آن بی

 نیاورد، چنین شخصی که مسلمان نیست.

هد بود که برایتان بگویم: دین ما عبارت است از: ایمان و واقعاً عبث و بیهوده خوا

عقاید و اسالم و عبادات و احسان و اخالق، و سیاست و شریعت، و در هر جنبه از 

____________________________ 

احمد شوقی بن علی بن أحمد شوقی از شعرای شهیر جهان عرب در عصر حاضر است که در سال  -1

هجری قمری در زمان خدیو اسماعیل به دنیا آمد. او در اوایل از شعرای درباری بود و در  7821

حتی مدت بیست و پنج سال را با مدح عباس پاشا سرود مدح و ستایش ولی نعمتان خود شعر می

، شوقی به شهر بارسلون اسپانیا تبعید شد. و 7311سپری کرد، پس از وفات عباس پاشا، در سال 

ای که پس از بازگشت از تبعیدگاه به سرودن اشعار اسالمی و عربی پرداخت، تا جایی که در قصیده

و سرودن اشعار درباره اسالم و  به مدح پیامبراکرم در معارضه بوده و همزیه نبویه بوصیری سرود

حناالفاخوری، تاریخ ادبیات زبان عربی، ترجمه  :مترجم. به نقل از .مسلمین و جهان عرب، پرداخت

 .169-036ص ، با تلخیص از 12مید آینی، توس، عبدالح
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ای هدایتگر دارد و تا ابد از مسلمان جدا و مناره ،بخشهای زندگی چراغی روشناییجنبه

د، اگر یک نفر مسلمان به تنهایی ای او را رها نخواهد کرنخواهد شد و حتی برای لحظه

دهد تا نفس خود را محاسبه کرده زندگی کند، اسالم با او همراه است و به او دستور می

های آفرینش خداوندی در وجود خود و در و از گناه خویش توبه نماید و دربارة شگفتی

 ه مؤثر ببرد.عالم کائنات تأمل کند و از ساخت، پی به سازنده، و از اثر و نشانی، پی ب

 .[37]عیذعر  ت:ل ﴾َ لِٓيلأَنفُِسُكم  ل﴿

های روشن و دالیل متقن برای شناخت خدا و ها نشانهو در وجود خود شما )انسان»

 «.پی بردن به قدرت او( وجود دارد

 ترین براهین وجود دارد.در وجود خود انسان بزرگترین دالیل و قوی ،آری

ِصُ  َنل﴿  .[37 ت:ل]عیذعر  ﴾١٢أَلَََللتُ  

 «.بینید؟آیا نمى»

 :اندیشند کهکنند، نمیآیا این کسانی که انکار می

لِقُ َنل﴿ َخَٰ لهُُملٱی  ٍءلأَم  ِ لَشي  لَغی  لُخلِقُ ْعلِمن   .[23عیط ر:ل] ﴾٥٣أَم 

 «.اند؟ و یا اینکه خودشان آفریدگارند؟آیا ایشان بدون هیچگونه خالقی آفریده شده»

ل َتَفَكَُّ  ْعللِل﴿ لَ أََ ل لأََ لیَم  َحاِّ
لبِٱی  نَهَُل ٓلإَِّلَّ َضلَ َم لبَی  َر  ِتلَ ٱۡل  َٰ َ َلَٰ ُلٱیسَّ لٓيلأَنفُِسِهۗملمَّ لَخلََالٱَّللَّ

َسل  ل  .[8عی  م:ل] ﴾ىۗلمُّ

و زمین و آنچه در میان آن دوست را جز  هاآسمان اندیشند که خداوندآیا با خود نمی»

 «.به حق و برای مدت زمان معین نیافریده است

 .[31عۡلنش م:ل] ﴾٣٥لَََللتَتَفَكَُّ  َنلأَل﴿

 «.اندیشیدمگر نمی»

و اگر مسلمان در جامعه به سر ببرد اسالم با او همراه است و راه حکمت را برایش 

دهد که از کند و به او دستور میکند و او را به صراط مستقیم اخالق هدایت میروشن می
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به دنبال آنچه که نسبت بدان علم و آگاهی های خدادادی به نحو احسن استفاده کند نیرو

 ندارد نیفتد،

ل﴿ لإِنَّ م   َسلیََكلبِهِۦلِعل  ُفلَم لیَی  لَمس لَ ََّللتَق  هُ ئَِكلَك َنلَعن 
ٓ لأُْ یََٰ فَُؤعَدلُكلُّ َعلَ ٱی  ََصَ لَ ٱی  لٱیسَّل  ل َّل 

  .[23عإلس عء:ل] ﴾٥٣

ان در برابر کارهایی که( گمان )انسبی ،روی مکناز چیزی که از آن ناآگاهی، دنباله»

دهند( مورد پرس و جوی از آن چشم و گوش ودل همه )و سایر اعضای دیگر انجام می

 «.گیرد...قرار می

های الهی را در مسیر علم استعمال کند؛ هر علمی حتّی علم بلکه این موهبت

داوند باشند. خاالجناس این علوم از آیات الهی میشناسی و علمشناسی و زمینستاره

 :فرمایدمتعال می

ل﴿ تِهِۦ لَءع ََٰ ت لَ ِمن  لَۡلٓ ََٰ یَِك
لَذَٰ للِي لإِنَّ نُِكم   َٰ َ لَ أَی  ِسنَتُِكم  لأَی  ُف تِلََٰ لَ ٱخ  ِض َر  لَ ٱۡل  ِت َٰ َ َلَٰ لٱیسَّ ُا لَخل 

لِِلیَنل َشَٰ  .[33ی  م:ل]ع ﴾١١یِّل 

 و زمین و هاآسمان های )دال بر قدرت و عظمت( خداوند، آفرینشو از زمرة نشانه»

ها و دالیلی برای ی شما است. هرآئینه در این کار نشانههارنگ و هازبان گوناگون بودن

 «.دانشمندان است

ل﴿
ۗ
ُؤْع ٓ ُشلََلَٰ لِع َ ِدِهلٱی  َلِمن  َوىلٱَّللَّ  .[38ل ط :ل] ﴾إِنََّل ل َخ 

 «.از میان بندگان خدا، تنها عالمان و دانشمندان از اهلل ترس آمیخته با تعظیم دارند»

ترین کند و بنای امت را بر محکومروابط اجتماعی را به بهترین نحوی تنظیم می اسالم

سازد، نخست به تشکیل خانواده پرداخته و برایش یک مدیر مسئول قرار پایه استوار می

گرداند تا کارها منظم و مصلحت کامل گردد، و برقراری دهد و اطاعت او را واجب میمی
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ساختار گرداند، و سرپرستی را به دلیل ر او واجب میعدالت و کسب و کار را بر س

 نماید.و نوع فعالیتش به او واگذار می 1وجودی و آفرینشی مرد

لَعلَىَٰل﴿ َضهُم  لبَش  ُ لٱَّللَّ َل للَضَّ لبَِل  لٱینَِّس ِٓء لَعلَى ُم َن لقَ ََّٰ َ  ُل ض للٱی ِّ للبَش  لِمن  لأَنفَقُ ْع َ بَِل ٓ

یِِهم  ل َٰ َ  .[29عینس ء:ل] ﴾أَم 

ن بر زنان سرپرستند به سبب آنکه خداوند بعضی را بر بعضی فضیلت داده است مردا»

 «.کنندو نیز به سبب آنکه از اموال خود )برای خانواده( خرج می

حقی مانند حق مردان نیز ها آن و بر گردن زنان نیز حقّی واجب گردانیده، اما برای

 قائل شده است.

ِهنَّل﴿ ُللٱیَِّذيلَعلَی  لِمث  ُ  ِف للَ یَهُنَّ َلش   .[338عی ق ة:ل] ﴾بِٱی 

و برای همسران )حقوق و واجباتی( است )که باید شوهران ادا بکنند( همانگونه که »

بر آنان )یعنی شوهران حقوق و واجباتی( است که )باید همسران ادا بکنند( آن هم به 

 «.ای شایستهگونه

نی والدین جایگاه رفیعی قرار و مقام تربیت را باال برده است و برای مربیان نخستین یع

باشد، داده و اطاعت والدین را در کنار توحید که اصل و اساس دین و سنگ بنای آن می

 فرماید:قرار داده است. خداوند عزوجل می

نف  ل﴿ َسَٰ ِنلإِح  یَِ    َٰ َ ٓلإِ َّ هُلَ بِٱی  لتَش  ُُ ٓ ْعلإَِّلَّ لَربَُّكلأََّلَّ  .[32عإلس عء:ل] ﴾۞َ قََضىَٰ

پروردگارت حکم کرده است که جز وی را عبادت مکنید و به پدر و  ،ان(ای انس»)

 «.مادر نیکوکاری کنید

____________________________ 

ریاست از آن  ]که سرپرستی و رأس»دی در هستی این است که کلمه های خداوناز جمله نشانه -1

باشد امّا شوند ـ م[ هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ کاربرد آن اصوالً به صورت مذکر، میمشتق می

شان با های ]عربی[اند، لذا در روزنامهبیشتر مردم به خاطر غفلت از آیات الهی، آن را مؤنث گردانیده

ـ « هی الرأس» :گویندروزمره می و به طور عملی در کاربرد« هی الرأس»نویسند های خود میقلم

 مؤلف.
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هَُل لَكَل لَربَّیَ نِيلَصِغی  لل﴿ َحل  لٱر   .[39عإلس عء:ل] ﴾١٢علرَّ ِّ

و بگو: پروردگارا بدیشان مرحمت فرما همانگونه که آنان در خردسالی مرا پرورش »

 «.دادند و تربیت نمودند

 ترین قواعد را برای ازدواج و طالق و ارث وضع کرده است.ن و محکمو بهتری

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

 است.

ل﴿ لَ َم  هَ  لِمن  لظَهََ  لَم  ِحَ  فََ َٰ لٱی  لَربَِّي َم لَح َّ لإِنََّل  لٱی لقُل   ِ لبَِغی  َي لَ ٱی  َغ  َم ث  ِ لَ ٱإل   ﴾َحاِّلبَطََن
 .[22عۡلع عف:ل]

جز این نیست که پروردگار من کارهای نابهنجار )چون زنا( را حرام کرده است،  :بگو»

خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر گردد، و خواه آن چیزی که پوشیده انجام 

گیرد و پنهان ماند )و هر نوع( بزهکاری را و ستمگری )بر مردم( را که به هیچ وجه 

 «.رست نیستد

نیز برای معامالت امت قوانین ثابت و محکم، و دربارة روابط خصوصی امت قواعد 

موعظة حسنه و دلیل را واضح و برهان واالی اخالقی وضع کرده است. و با حکمت و 

 قاطع به سوی آن دعوت فرموده، نه تنها با تهدید و تشویق،

ل﴿ لٱینَّ ُس ٓأَ ُّهَ  ن ل ََٰ هََٰ لبُ   لَ  َٓءُكم لنُ ر للقَ   ُكم  لإِیَی  نَ ٓ لَ أَنَزی  بُِّكم  لرَّ ن لمُّ ِین لمِّ لع عینس ء:ل] ﴾٢٧٢ 

719]. 

ای مردم، به تحقیق که از سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده است )که »

 «.ایماست( و به سویتان نور آشکاری فرستاده حضرت محمد

 ند.خواو مخالفین را به گفتگو و مناظره و اقامة دالیل فرامی

ل﴿
نَُكم  للأَِملٱتََّخُذ ْعلِمنلُد نِِهۦٓلَءعیِهَة   هََٰ لهَ تُ ْعلبُ    .[39عۡلن ی ء:ل] ﴾قُل 

اند؟! آیا آنان غیر از خداوند، معبودهایی را )سزاوار پرستش دیده و( به خدایی گرفته»

 «.بگو دلیل خود را )برای این شرک( بیان دارید
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ه لءِلأَل﴿ لهَ تُ عْللیََٰ لقُل   ِ َعلٱَّللَّ نَُكم للمَّ هََٰ  .[39عینلل:ل] ﴾بُ  

دلیل و برهان خود را بیان  :آیا با خدا معبودی هست؟ )ای پیغمبر بدیشان( بگو»

 «.دارید

و اجداد و اهمال عقل انتقاد کرده، و مردم را  و پیروی آباهمچنین اسالم از تقلید و جمود 

( سال پیش 7911ی اسالم از )وادار به تفکر و ارائه براهین عقلی و ادلّة یقینی کرده است، یعن

کنند و آن را یکی از تاکنون به سوی روش علمی؛ که دانشمندان امروزی بدان افتخار می

 .پندارند، دعوت نموده استابتکارها و یکی از آثار تمدن خویش می

 :فرمایدکند، میخداوند متعال در حالی که اهل جمود را نکوهش و سرزنش می

لَك َنلَءعبَ ُٓؤهُم للَ إَِذعلقِیَللیَهُمُل﴿ لأََ یَ   ِهلَءعبَ َٓءنَ ٓ  نَ لَعلَی  فَی  لنَتَّ ُِعلَم ٓلأَی  ُلقَ یُ ْعلبَل  لٱتَّ ُِش ْعلَم ٓلأَنَزَللٱَّللَّ

قِلُ َنلَشی ل تَُ  َنل لَ ََّللََّلل َش   .[711عی ق ة:ل] ﴾٢٧٥ َه 

 :کنید، گویندو هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا فرو فرستاده است، پیروی »

کنیم. آیا اگر پدرانشان چیزی از ایم پیروی میبلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته

)عقاید و عبادات دین( نفهمیده باشند و )به هدایت و ایمان( راه نبرده باشند )باز هم 

 «.کنند؟کورکورانه( از ایشان تقلید و پیروی می

د برای اینکه شما مسلمان هستید و واقعآً عیب دارد دانیرا میها این سروران! شما همة

ام که اسالم را معرفی کنم و قصد تعریف را برایتان بیان کنم. بنده نیامدهها این که بنده

 :اسالم را هم ندارم. اما دوست دارم توجهتان را به دو مسألة مهم معطوف دارم

و برای علم طریقة  ،ع کردهاینست که دینی که برای عقل قوانین تفکر وض :مسألة اول

و زندگی فردی و خانوادگی را تنظیم کرده که  ،ریزی نمودهبحث و پژوهش را برنامه

باشند؛ چنین دینی؛ المللی، و اخالق و فلسفه میهمان قانون مدنی و جزائی و قانون بین

 هایشانصحیح نیست که از جملة ادیانی محسوب شود که احکامشان از آستانة عبادتگاه

کنند ما هم نسبت رود و جایز نیست هر قضاوتی که آنان نسبت به ادیانشان میفراتر نمی

 به دین خود چنان قضاوت و داوری بنماییم.
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چنانچه قاعدة جدایی دین از سیاست را بپذیریم، صحیح نیست که از  ،به عنوان مثال

یک دین ]مانند سایر آن لزوم جدایی اسالم از سیاست را نتیجه بگیریم، زیرا اسالم فقط 

توانید سورة برائت را ادیان[ نیست بلکه دین است و سیاست. سرورانم! آیا شما مثالً می

 چون که سیاسی است از قرآن حذف کنید...؟

یا اگر اصل استقالل علم از دین را به خاطر اینکه دین به تحقیق علمی و به عقل تکیه 

را به اسالم هم نسبت دهیم، زیرا اسالم  کند قبول کنیم، صحیح نیست که این حکمنمی

 اسالم دین است و سیاست و منطق و علم... .فقط دین و سیاست نیست بلکه 

سرورانم! این یک حقیقتی است که چون خورشید واضح و نمایان است، اما اکثر 

بینند و این حقیقت برایشان پوشیده شده است، این خورشید از افق جوانان ما آن را نمی

اند به همین رشان غروب کرده و آنان در تاریکی شبی ظلمانی حیران و آشفته شدهتفک

گویند، اخذ ها در مورد دین خود میکنید که آنان هر آنچه را که اروپاییخاطر مشاهده می

و اسالم ها آن کنند، با وجود این که بین دینکنند سپس آن را بر روی اسالم پیاده میمی

با دین مبین اسالم با هم متباین است... . و شاید ها آن طبیعت دین تفاوت وجود دارد و

از این جهت باشد در صورتی که این یک نامگذاری « رجال دین»نامگذاری علما به 

افتاده و مشهور و متداول شده است. مسلمانها  هازبان اساس و باطل است که بر سربی

دین مساوات و تعالی و و دین اسالم، شان رجال دین هستند اند که همةفراموش کرده

باشد و در آن طبقاتی برتر از سایر طبقات وجود ندارد، و کسی در آن نسبت به عمل، می

کسی دیگر حقدارتر نیست، و در آن گروهی نیست که نمایندگان خداوند و یاران و 

ن دورتر بستگان  نزدیکش باشند و ]از سوی خود[ اقدام به حالل و حرام نمایند و دیگرا

ها و هستند و حتی ایرانی باشند، بلکه همة مسلمانان )فرزندان و عترت پیامبراکرم

...( هیچ کدام از آنان هللالَّللهللالمحل لرس لإیهلإَّللها و هر آن کس که خوانده است چینی

 .بر دیگری فضل و برتری ندارد مگر به تقوا و علم و ارزش ذاتی

ِل﴿ لِعنَ لٱَّللَّ َ َمُكم  لأَك  ُكم  لإِنَّ قََٰۚۡ  .[72عیحج عت:ل] ﴾لأَت 
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 «.گمان گرامیترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماستبی»

هیچ فرد عرب، بر هیچ فرد غیر عرب، » 1«َّللب یتق یإليعجلأعلیلليَّلللضللیش ب»

 «فضل و برتری ندارد مگر با تقوا و پرهیزکاری

من  ،خدافاطمه دختر رسولای » 2«عنکلمنلهللالشیئ فللأغنيَّللل!  لل طلةلبنتلمحل »

 «.توانم تو را از عذاب الهی نجات دهمنمی

رجال دین نگویید، و واجبات دین را فقط بر آنان تحمیل ننمایید، زیرا  ،پس به علما

همة مسلمانان رجال دین هستند. نزد ما چیزی به جز علم و تقوا مالک نیست، هر کس 

کنیم، کسی که با تقوا و یم و از او سئوال میدارکه عالم و دانشمند باشد او را بزرگ می

کنیم، و کسی که خطا و تحریف کند ورزیم و اکرامش میپرهیزگار باشد با او محبت می

و آن انتقادکننده هر کس  گیریم، حال آن خطاکاردهیم و یا جلوش را میپاسخش را می

تقاد هم بزرگتر از انتقادکننده از آن پیرزن که کمتر نیست و شخص مورد ان که باشد،

  !3نیست حضرت عمر

____________________________ 

کند بدین گونه روایت شده است: ابونضره روایت می /این روایت در مسند امام احمد بن حنبل -1

اند که آن حضرت خدا را در ایام تشریق شنیده بودند، برایم روایت نمودهکسانی که خطبة رسول

لعین سأ» فرمود: ل عح أل، ه  لیش ل، عح لب کمأإنل ل،َّللإنلربکم َّلل أعجليلعلیللبيأَّللَّلللضل

]مسند احمد، کتاب  « َّللۡلحل لعلیلأس دل َّللأس دلعلیلأحل لإَّللب یتق یلبي،علیلع لیشجلي

 ([ مترجم.88937باقی مسند االنصار، حدیث شماره )

  لل طلةلبنتل» :، این حدیث چنین وارده شده است در صحیح بخاری به روایت حضرت ابوهریر -2

، صحیح بخاری، کتاب الوصایا حدیث «م لشئتلمنلم ییلَّللأغنیلعنکلمنلهللالشیئ فللسلینيل!محل 

(؛ و سنن دارمی، کتاب الرقاق 9248حدیث شمارة )( همان، کتاب تفسیر القرآن، 8152شماره )

(؛ و با اندکی تفاوت در الفاظ، صحیح مسلم، کتاب االیمان، حدیث شمارة 3373حدیث شمارة )

 ( ـ مترجم.2383نسائی، کتاب الوصایا، حدیث شمارة ) ( و سنن213)

برای مردم  باری حضرت عمر بن الخطاب»کند که امام بیهقی به سند خود از شخصی روایت می -3

ها را خیلی مهریه زن ،های ای مردم :سخنرانی فرمود، پس از حمد و ثنای خداوند متعال فرمود
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 این بود مسألة اول.

که دوست دارم توجهتان را به سوی آن جلب کنم اینست که دین،  :اما مسألة دوم

ای که به ایجاد اند صرفاً عبارت است از وسیلهبراساس آنچه که دانشمندان اروپایی فهمیده

مادّی و جهان دیگر بپردازد و هیچگونه  رابطه انسان با خداوند و با مخلوقات غیبی ماورای

توان و نمی ،ای نه با حیات سیاسی دارد و نه با اوضاع اجتماعی و نه با نظم و قوانینرابطه

باشد که دانشمندانی که درباره یک جامعة ملی براساس آن بنیان نهاد. این دقیقآً همان چیزی 

دارند، که جلوتر از همة آنها، بیان می اند؛ آن راجامعه ملی و ماهیّت و ارزش آن بحث کرده

« صوریون»م در  7483آقای )ارنست رنان( بود که در سخنرانی مشهور خود که در سال 

تواند صحّت داشته باشد امّا در ایراد کرد، آن را بیان داشت، البته این امر در سایر ادیان می

ی معنوی است، براساس زبان و اسالم صحّت ندارد چرا که ذات اسالم، ملیت و رابطة اجتماع

                                                                                                                                                      

 خداای که رسولاش را بیشتر از مهریهشخصی مهریه سنگین نگردانید، اگر به من خبر برسد که

ای بیشتر از مهریه دختران پیامبر دریافت برای ازدواج مطهرات تعیین کرده، پرداخت نماید و یا مهریه

و  .«المال قرار خواهم داداش را که افزون بر مهریه مشخص باشد، در بیتکند، آن مقدار از مهریه

ای امیرمؤمنان، کتاب اهلل  :ین آمد، زنی از قریش خطاب به ایشان گفتپس از اینکه از منبر پای

بلکه کتاب اهلل سزاوارتر به  :سزاوارتر است که از آن پیروی کنیم یا سخنان شما، حضرت فرمود

ها منع کردید حال آنکه خداوند شما مردم را از سنگین کردن مهریه :پیروی کردن است؛ زن گفت

تِ   َل﴿ :فرمایدمتعال در کتاب خود می لٱس  لأََردتُُّم ج لعَ إِن  ج للَللَز   َك َنلَز   لقِنطَ ر ل َللمَّ هُنَّ َٰۡۚ َ لإِح  تُم  للَََللَءعتَی  ع

هُلَشی ل ُخُذ ْعلِمن  و اگر خواستید همسری را به جای همسری برگزینید، هر چند مال » [31]عینس ء:ل ﴾  لتَأ 

درست نیست که چیزی از آن مال دریافت فراوانی هم مهر یکی از آنان کرده باشید، برای شما 

و « تر هستنداز عمر فقیه ،همه» :پس از شنیدن این، دو یا سه مرتبه فرمود حضرت عمر ،«دارید

من قبالً شما را از سنگین کردن مهریه زنان » :دوباره باالی منبر تشریف بر دو خطاب به مردم فرمود

السنن الکبری،  .«خواهد، انجام دهدر تصرفی که میکردم، اما اکنون هر کس، در مال خود هنهی می

 ، دارالفکر بیروت ـ مترجم.1، ص 77حافظ ابی بکر أحمد بن الحسین البیهقی، ج 
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ارادة »آن را  1باشد. بلکه چیزی را شبیه به آنچه که )ارنست رنان(سرزمین خاصّی نمی

 داند.نامد و آن را اساس پیوند ملّی میمی« مشترک

وطن یک مسلمان فقط مکّه و مدینه و یا سرزمینی که در آن به دنیا آمده نیست،  ،بنابراین

باشند، و هر کجا که این اصول یافت شوند، و هر کجا اسالمی می بلکه وطن مسلمان اصول

 وجود داشته باشد، وطن مسلمان همانجا است. «هللالَّللهللالمحل لرس لإیهلإَّلل»که اهل 

 :و به نظر بنده این پیوند اسالمی یعنی پیوند

َ ة ل﴿ ِمنُ َنلإِخ  ُلؤ   .[71]عیحج عت:ل ﴾إِنََّل لٱی 
 «گر هستند.فقط مؤمنان برادران یکدی»

های اسالم است، زیرا آن از چهارده قرن پیش قانونی را یکی از بزرگترین معجزه

میالدی بدان دست یافته است، و از  7883پذیرفته است که عقل بشری تازه در سال 

چهارده قرن تاکنون در جهتی حرکت کرده که جهان امروزی دارد به همان جهت حرکت 

پس از جنگ بدان  2ها که رئیس جمهور )ویلسن(ملیت کند. محققاً امروز قانونمی

خواند سقوط کرد، و نهضت اصول فکری اقتصادی به راه افتاد، و همانگونه که فرامی

____________________________ 

؛ مورخ، ناقد، لغوی و خاورشناس فرانسوی و از محققان در (.Renan, E)رنان. ژوزف. ارنست  -1

، 7832فوریه  31 :و یهودیت، تولدفلسفه اسالمی و دارای طرز تفکر مخصوص در مبانی مسیحیت 

میالدی در پاریس. مترجم، به نقل از فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور.  7843سوم اکتبر  :وفات

 .14، انتشارات آرون، چاپ اول، سال 983 :، ص7بین. ج تألیف اسناد نصراهلل نبک

ده آمریکا به بیست و هشتمین رئیس جمهور ممالک متح (Woodrow Wilson)وودرو. ویلسن  -2

رود، در سال دوم ریاست جموری او، جنگ اول جهانی در اروپا شروع شد و علیرغم شمار می

فوریه  2تالش او برای عدم مداخله در جنگ باالخره مجبور به دخالت در جنگ شد... باالخره در 

و کوشش میالدی درگذشت، او را در واشنگتن به خاک سپردند، آرزوی او به نام مجمع ملل  7439

دستجمعی برای آسایش عمومی، امروز به نام سازمان ملل متحد وجود دارد ـ مترجم، با تلخیص به 

زاده، سعید محمودی، منوچهر اشرف پرویز اسدی :المعارف دانش و هنر، مؤلفان ةدائر :نقل از

 .11، انتشارات اشرفی، چاپ دهم، تهران، سال 874-878 :الکتابی، ص
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و  .1کمونیسم و فاشیسم دموکراسی، :کنید جهان به سه جبهه تقسیم شده استحظه میالم

هر چند که همانگونه که یک کمونیست فرانسوی برادر یک کمونیست روسی است 

و نژادهایشان با هم متفاوت و مختلف باشد، همچنین یک مسلمان  هازبان سرزمینها و

 برادر مسلمان دیگر است، در هر کجا و به هر صورت که باشند.

را به پایان رساندیم حال باید بپردازیم به « اسالم»و « جوانان»و « آرمان»ما تعریف 

جوانان را به دو صفت اساسی توصیف « وااندریاس مور»عرض کردم که  :اصل موضوع

محبت و شجاعت. محبت، که ستون و رکن و اساس زندگی  :کند که عبارتند ازمی

کنم که اگر چنانچه بنده به شما باشد و هیچ چاره و گریزی از آن نیست، فکر میمی

ان ، بسیاری از جوانان حاضر در جلسه و حتی بسیاری از پیرمرد«محبت نورزید!» :بگویم

توانم چنین سخنی آورند، آخر من چگونه میزنند و از منبر پایینم مینیز، برایم سوت می

قلبها را  :گویمام که این حرف را بزنم؟ بنده نمیرا بر زبان بیاورم؟ مگر من دیوانه شده

بشکنید، و عاطفه را زیرپا بگذارید. اگر عاطفه را از دست بدهیم آن وقت چه چیزی 

 ماند؟می برایمان باقی

سلطنت عظیم بریتانیا را از دست داد، اما در عوض عاطفه را به  2«ادوارد»به راستی که 

« مادام سیمسون»بنابراین او هرگز چیزی را از دست نداد. محققاً چشمان  ،دست آورد

مسون را از دل خود یخواست محبت ساما اگر می ،سلطنت انگلستان را از یاد او برد
____________________________ 

گویم جبهه ن میاو از میان خواهند رفت. بنده اال رفت و آن دو جبهه دیگر هم در پیفاشیسم از بین  -1

 و جبهه سوم در شرف از بین رفتن است. ،دوم نیز به دنبال جبهه اول از بین رفت

میالدی به  7423پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند که در ژانویه سال  VIII (Edwarde)ادوارد  -2

قه خود را به اصالحات اجتماعی بروز داد، در نوامبر همان سال در زمان پادشاهی رسید و عال

وار فیلد سیمسون، بحرانی پیش وزیری سن بالدوینم، بر سر تصمیم او به ازدواج با والسیسنخست

، از سلطنت استعفا داده و به فرانسه رفت و در آنجا با سیمسون ازدواج 7423آمد، و در دسامبر 

، چاپ دوم، 13رف فارسی، به سرپرستی غالمحسین مصاحب ـ ج اول، ص المعاکرد؛ دائرة

 انتشارات امیرکبیر ـ مترجم.
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لطنت بریتانیا را از دست ندهد، آیا آن سلطنت عظیم و آن تاریخ مرصّع بیرون کند ولی س

 1توانست چشمان سیمسون را از خاطر او بیرون کند؟و جواهرنشان، می

گرداند، و همه کارهای ما را پیش مان را میعاطفه همان چیزی است که چرخ زندگی

آورد که دامیک از شما یاد میتواند کاری به پیش ببرد. کبرد، اما عقل به تنهایی نمیمی

عقل یک فیلسوف نابینا و  ،قدم راه رفته باشد؟ سرورانمتنها براساس رأی عقل، حتی یک 

کند... اما عاطفه گیر است که با صدای پایین و ضعیف صدا مییک حکیم فلج و زمین

 همان قوت است، نشاط است، زندگی است.

ما در موت عاطفه نهفته است، بلکه  عاطفه را بکشید، زیرا موت :گویمبنده نمی

د که فقط یک نفر را در شوگویم که عاطفه گاهی اوقات چنان محدود و تنگ میمی

تر از قلب، شود که از قلب شخص، به پایینکند و پست میفت میگیرد، و تا آنجا آبرمی

گیرد تا و اوج می رودکند! و گاهی اوقات باال میتر از... ناف تنزل پیدا میو حتی به پایین

شود که گیرد، و به حدّی عام و فراگیر میی واالی انسانی را دربرمیهاآرمان جایی که

ها شود. پس عواطف خود را از خاستگاه شهوتهمة امت، بلکه همة انسانیت را شامل می

باال ببرید و آن را از محدودة وجودی خودتان خارج کرده، برای ملت و سرزمین خویش 

 مایید.وقف ن

ورزد اصالً انسان نیست، به یاد بیاورید، حلم محبت بورزید، زیرا کسی که محبت نمی

داشته باشید، تأمل نمایید... اما محبت را به معنای گسترده و وسیعی که شامل هر آنچه که 

بفهمید... نه به معنای محدود و عقیمی که از محدودة بدن زن  حق و خیر و زیبایی است،

 رود.فراتر نمی

 محبت بورزید، اما همچنان مسلمان باقی بمانید.

____________________________ 

گیرد به خاطر اینکه یک عمر اقتدار اکنون از او بپرسید تا ببینید چگونه انگشت ندامت را به دهان می -1

و و یک واقعیت محسوس را به خاطر یک وهم،  ،و عزت را در عوض لذت یک ساعت فروخت

 یک حقیقت استوار را به خاطر یک رؤیا از دست داد و ترک کرد.
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 :فرمایدباشد، خداوند عزّوجلّ میمسلمان دارای یک قلب می

ل﴿ َعلَ هَُ لَشِهی   قَىلٱیسَّل  لأَی  لأَ   لیَِلنلَك َنلیَهُۥلقَل    َ ىَٰ یَِكلیَِذك  للِيلَذَٰ  .[21ق:ل] ﴾٥٧إِنَّ

رز بزرگی است برای آن کس به راستی که در این )سرگذشت گذشتگان( پند و اند»

 «.که دلی )آگاه( داشته باشد، یا با حضور قلب گوش فرا دهد

 کنند؛ی خویش را کنترل میهاشرمگاه و هادل ،هاچشم اما مسلمانان

ل﴿ لَملُ ِمیَن  ُ لَغی  للَإِنَّهُم  نُهُم  َلَٰ لأَ   لَملََكت  لَم  لأَ   ِ ِهم  َٰ َ لأَز  ٓ لَعلَىَٰ لَ رَلل٣إَِّلَّ تََغىَٰ لٱب  یَِكللََلِن لَذَٰ ٓعَء

َش ُد َنل ئَِكلهُُملٱی 
ٓ  .[1ل-ل3عیلؤمن ن:ل] ﴾٧لَأُْ یََٰ

مگراز همسران یا کنیزان خود، که در این صورت جای مالمت ایشان نیست، پس »

 «.آیندهرکس که سوای این را دنبال کند، متجاوز بشمار می

 محبت بورزید، اما همچنان مرد باشید.

را خوار و ذلیل  دهد و خودد هرگز گریه سر نمیبه راستی که مرد وقتی محبت بورز

ی مرد شایستة پاهای زن نیست، هالب ماند،گرداند و شب تا صبح بیدار نمینمی

با ایستد، سپس انجام داد، بلکه مرد بر دو پای خود استوار می 1«المارتین»همانگونه که 

 «.بیا!» :گویدبه او میو بازوهای آهنین و ارادة قوی و مردانگی روشن خویش  زچشمان تی

محبت بورزید، اما افرادی از این مجموعة بشری که همان امت است باشید، مبادا محبت 

شما را از امت جدا سازد و شما را به زندگی انفرادی وحشیانه بازگرداند، آنگاه همه چیز را 

هالت بزنید مگر انکار کنید، و دنیا را فراموش کنید، و خود را نسبت به زندگی به نادانی و ج

 های آن کلمة زن پرتوافکن باشد.گراینده، و در گوشههنگامی که نگاه زن آن را روش

مبادا که در دنیا ساکن شوید و بنشیند و زمین را غرق در اشک کنید آن هم برای اینکه 

ای را که وعده داده بود، اهدا نکرد، و برای وصال اشاره کرد اما معشوقة محترمه بوسه

____________________________ 

شاعر بود، دختری به نام  (Al Phonse Louis de Lamartine)آلفوس نس. لوئی. دوالمارتین  -1

المعارف دانش و ةباشد ـ مترجم، با اقتباس از دائراش میگرازیال قهرمان مجموعه اشعار او و معشوقه

 .333هنر، ص 
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صورت نگرفت، سپس به خاطر این مصیبت و بدبختی چندین قطعه شعر بسرایید، وصال 

گریه کنید و به گریه بیاندازید، و پس از آن با امنیت و اطمینان بخوابید در حالی که آتش 

 برد!در اطرافتان شهرها و بندگان را دارد از بین می

ام عاطفه در اما کدام احساس و کد ،احساس و عاطفه است درست است که شعر،

بیند ملّتی شریف و محترم ـ که افراد آن برادران ایمانی و وجود کسی وجود دارد که می

اسالمی او هستند ـ با همة دار و مدار و مفاخر و تاریخ و حیات و عزت خویش، از دیار 

ترین هایشان به یکی از پستشوند ـ تا خانهشان اخراج میخود رانده و از خانه و کاشانة

تها داده شود، به امتی داده شوند که گرفتار خواری و تنگدستی و ذلّت شده و مورد ام

فضیلت و و همچنین مورد خشم و غضب انسانیت و حقیقت و  1خشم و غضب خداوند

کدام احساس و عاطفه در وجود کسی است که ببیند که  ،آری اند.تاریخ قرار گرفته

 ها شکافته شده و پیرمردان امتش به سویهای برادران مسلمانش در اثر گلولهسینه

ها و درون درّه هاکوه شوند، و جوانانشان در میانهای اعدام کشانده میی چوبههاریسمان

کنند، و کودکان و زنانشان در میان دو راهزن قرار ظلم را با خون از سر خود دور می

جنگد، و راهزنی که ال میراهزن سرزمین، و راهزن آبرو و حیثیت؛ راهزنی که با ط :دارند

را اصالً احساس ها این هیچکدام از او ]یعنی آن شاعر[،کند، آن وقت با تفنگ کشتار می

کند که آخر چرا؟ چونکه شاعر خبر ندارد، و اصالً فکر نمیها این کند، و اصالً ازنمی

 بیچاره گرفتار و دردمند است.

اش گونة خود را تقدیم ؟ معشوقهاو را چه شده است؟ چه بالیی بر سرش آمده است

 ننموده تا او آن را ببوسد! محققاً زمانی که عاطفه به این حدّ برسد جنایت خواهد بود.

____________________________ 

لبَِغَض  ل﴿ :فرمایدند متعال در مورد قوم یهود میخداو -1 لَ بَ ُٓء  َكنَةُ َلس  لَ ٱی  یَّةُ لٱیذِّ ِهُم لَعلَی  َنللَ ُضِ بَت  مِّ

ِۗل  [37]عی ق ة:ل ﴾ٱَّللَّ
قومی که به سبب غرور و سرمستی و سرکشی خود گرفتار خواری و  تنگدستی شدند و مورد خشم »

 «.خدا گردیدند
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*** 

 حال که صحبتمان دربارة محبّت هنوز به پایان نرسیده، خوب است که حق سخن را ادا کنیم.

آور ، خوابام و آن اینکه محبتبنده از قدیم برای محبت، تعریف خاصّی داشته

قرار داده و اگر ای است که خداوند، آن را جهت ادامه نسل و بقای بشریت  کننده(هوش)بی

ی تولیدمثل را تحمل کند، پس هارنج ها وتوانست بدیبود انسان نمیکننده نمیهوشاین بی

 بنابراین اول و وسط و آخر محبت عبارت است از راحتی و آسودگی و پیوند زناشویی.

های زیبایی که اما عشق غیرعملی و پاکدامنی افالطونی چیزی نیست جز یکی از دروغ

 کند.هیچ عاقلی آن را تصدیق نمی

در عفت و پاکدامنی زن معشوقه شک دارند و  ءبه همین خاطر است که عقال

مسلمانان به سوی عشق و محبت )به جز برای کسی که برای او حالل است( بادیدة شک 

 نگرند.و تردید می

کنم و عالئم خشم و های نارضایتی و اعتراض را مشاهده میهایتان نشانهبنده در چهره

گیرم، و در خوب بودن آن بینم. نه سرورانم... بنده عشق و محبت را خرده نمیهیجان را می

پاسخم را کنم منصفانه پرسم و خواهش میمی هیچگونه تردیدی ندارم، اما از شما سؤالی

 دهد که عاشق همسر یا خواهر او شوم؟دامیک از شما به بنده اجازه میک :بدهید

خشمگین مشوید سرورانم... بنده فقط خواستم مثال بزنم که مثال، غلیظ و نابجایی 

البته بنده خوشحالم که شما از آن نفرت دارید، چرا که این خود دلیل بر آنست که  ،شد

باید اکنون اعالن  ،شدیدتری دارید. بنابراین شما نسبت به حقیقت این امر تنفر و انزجار

پذیرد و با های رایج امروزی، از جمله مواردی است که اسالم آن را نمینماییم که عشق

 آرمان جوانان مسلمان نیز منافات دارد، اما پس جوانان چه کار بکنند؟

 ازدواج کنند. :پاسخ

 ازدواج کنند. ،آری

 و هم برای جامعه، سر تا پا خطرناک است. زندگی مجرّدی، هم برای شخص مجرّد
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ای احتمال به راستی که زندگی مجرّدی بمب )دینامیتی( است که هر آن و لحظه

ها را ویران کند، و ستونی از ای از خانوادهرود که منفجر شود و سعادت خانوادهمی

جود های وطن را منهدم نماید. در زندگی مجردی هر چند که زنهای فراوانی وستون

داشته باشند، اما از آنجایی که همسر در آن نقش ندارد، هیچگونه خیر و خوبی در آن 

شود. افکار شخص مجرد، هر چند که جهاتش گوناگون و متعدّد باشد اما یافت نمی

کند درواقع به یک سو متوجه است، و با سرعت و شدت تمام به آن طرف حرکت می

شوند، و واقعیت این است وی قعر درّه سرازیر میها از هر جهت به سهمانگونه که سیل

 ای بر علیه اخالق و عفتنکه توطئهشوند مگر ایکه هیچ دو شخص مجرد باهم جمع نمی

 کنند.برپا می

افتد، آیا در میان شما پدر همانا سهم بزرگی از سنگینی مسئولیت بر دوش پدران می

مسلمان نیک و صالح را و یک جوان  لمانی هست که صاحب چند دختر باشد،مس

ای که برایش مقدور باشد، به نکاح دختر خود جستجو کند و او را به مهریه و خرجیه

ای برای پدران خوب و نیکوکار مسلمان باشد؟ به پنجاه درآورد و بدینوسیله الگوی حسنه

به سی لیره، چرا نه؟ آیا این یک تجارت است؟ آیا یک شوهر صالحی برای  1لیره سوریه

خواهی که با هم سعادتمند شوند و یک خانوادة شریف و با حجاب تشکیل ترت میدخ

 خواهی تا دخترت را با آن بفروشی؟دهند، یا طال می

 ناپذیر.آری، اینست داروی این بیماری مزمن و عالج

حل مشکل. اگر امروز آن را حل نکنید هرگز حل نخواهد شد، اگر مریض اینست راه

بزرگی و ناموری به عمل  میرد. پس ای بزرگان این شهر،ض میرا مداوا نکنید مری

و نه به عظمت  ،تو خالی ، نه به مال و نه به الفسودمند است، به تقوا و اصالح است

____________________________ 

سه قرش! و هر نظر صرافی معادل ده لیره طال بود و یک کیلو نان به قیمت آن زمان پنجاه لیره از  -1

 لیره برابر با صد قرش بود.
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و نه به مدارک عالی، پس یا فعال باشید و یا استعفا دهید و جای خود را به  ،پوشالی

 کنند، بسپارید!کسانی که فعالیت می

های تغییرپذیر ای مستحکم براساس عاطفهحماقت است که بتوان خانواده واقعاً نهایت

 بنا نمود و حماقت است که ازدواج تنها براساس عشق و محبت بنا شود.

 ای از نمک در مسیر سیل بنا کند؟اش را بر روی تودهخانهکیست که 

 ک روز دوام ندارد.اش بیش از یست. اما زندگیهارنگ ای قشنگ، دارای زیباترینعشق پروانه

امّا در اولین عشق گل معطر و خوشبویی است که در بوستان، هیچ مانندی ندارد، 

 شود.برخورد و تماس دست با آن پژمرده می

آید که آرزویی در نظر بنده دربارة عشق این است که عشق فقط زمانی به وجود می

کند پ را فقط زمانی روشن میکار باشد و به همراه آرزو، حرمان باشد، مانند برق که الم

 که دو قطب متفاوت باهم برخورد نمایند.

بنابراین در ذهن و خیال خود لباسی به  ،رسدتو زن را دوست داری چون دستت به آن نمی

بینی، اما زمانی که می هاانسان در این لباس ]تخیلی[ به صورت زیباترین وشانی و او راپاو می

 گردد.اهن ]تخیلی[ را از او برکندی زنی همچون سائر زنان میدستت بدان رسید و این پیر

شما یک زوج عاشق و معشوق یکدیگر را در نظر بگیرید که در ماه عسل به گردش و 

کنند و لذت اند و در زیباترین مناطق و یا در بزرگترین شهرها خلوت میتفریح رفته

به طرف آن دو فراهم آمده کنید که سعادت و خوشبختی از هر سو برند؛ گمان میمی

متوجه خواهید شد که پس از گذشت چند روز، هیچ  نیک بنگرید،ها آن است اما اگر به

های روزهای اول؛ روزهایی که ماند  به جز صحبتحرفی برای گفتن برایشان باقی نمی

شوند و این سخنان هم کهنه همچنان سپری می هاشب آرزو بود و حرمان، سپس

 یگر سخنی برای گفتن در میانشان  باقی نخواهد ماند.شوند، و دمی

 ؟«دوستت دارم»چیست در زبان عشق جز اینکه عاشق و معشوق به همدیگر بگویند 

 روید.صد بار آن را تکرار کنید، به خواب می
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پذیرد، زیرا که پس باید اعالم کنیم که بنای ازدواج، فقط بر پایة عشق را، اسالم نمی

ام برایم به عمه یا خاله :پذیرد. آیا دوباره به روش اول خودمان بازگردیمعقل آن را نمی

خواستگاری بروند و طبق سلیقة خودشان برایم همسر انتخاب کنند، و من هم حرفشان را 

قبول کنم، و آیندة خودم را به آن بسپارم و عقد کنم و به جشن عروسی بروم، در حالی 

اش چطوری است؟ این که یک و شکل بینی که ندانم رنگ چشم عروس چگونه است

 روش پر مشکل و ناکارآمد است، پس ما اکنون چکار کنیم؟

 بهترین روش چیست؟

باشد. اسالم این حق را به سروران من! بهترین روش، همان طریقة اسالم می

خواستگار داده که )پس از اینکه رضایت صورت گرفت و احتمال داماد بودنش قوی 

تواند )با حضور ولی زن( با او و دو کف دست زن را ببیند، و می شد(، فقط صورت

کنند که خواستگار اما ]متأسفانه[ پدران ناآگاهند و قبول نمیبنشیند، این است سنت دین، 

عفتی و با آرایش ]غلیظ[ عروس را در صالح صورت زن را ببیند، اما پس از آن، با بی

قت[ بیشتر از صورت و دو کف دست آن را افراد گردانند که در نتیجه ]آنوخیابانها می

 بیند، حتی االغ!بینند، و هرکس که در راه هست آن را میفاسق و خبیث می

 ایم.ایم و در نتیجة آن سعادت و رستگاری را از دست دادهبه راستی که ما قوانین اسالم را رها کرده

 :این استها آن قسمت اول بحث جوانان و آرمان

ات سپس همسرت را دوست داشته باش و قلبت را به او بسپار، و عاطفه ازدواج کن

 را به او هدیه نما.

اما دومین صفت عبارتست از شجاعت، که بهرة جوانان مسلمان در آن، از بهرة جوانان 

باشند، و بیشتر و کاملتر است و جوانان مسلمان دارای مسئولیت سنگینی می هاملت سایر

شدند ولی در اطراف خود چیزی جز ست سال پیش، مصلحان بیدار میآن اینکه قبل از بی

کردند و به جز درخشید، مشاهده نمیتاریکی که در پیچ و خم آن هیچ روزنه امیدی نمی

آمد ای از زندگی به چشم نمیخوابی )و یا بگوییم مرگی( که در میان آن هیچگونه نشانه
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یک ناامیدی و شکست مستمر مواجه بودند،  در سیاست و علم و عمل باها آن دیدند،نمی

سپس جنگ جهانی در یک جسم درگرفت که در طی آن قدرتمندان فاتح تالش کردند با 

سنت و قوانین خداوند در نظام هستی مخالفت نمایند، کاری کنند که سر تنها ادامه حیات 

دو پا را انجام  دهد و دو دست مستقالً زندگی و تفکر نمایند و قلب به تنهایی کار انسان

آور در کشوری که مجموع دهد. مقرر کردند که این همه حکومتهای مضحک و خنده

گویا به این نتیجه وجود داشته باشد،  1شهروندانش کمتر از نصف شهروندان لندن است

تواند یک چهارم چهار باشد بلکه هر یکی چهارتای کامل نمی« یک»رسیده بودند که 

 است!.

دید اما در کنار آن چیزهایی را که برایش امیدوارکننده باشد، می راها این مصلح

شد، اما سروران دید که در نتیجة مشاهدة چنین اوضاعی متشائم و ناامید میموجود نمی

من زمان متحول شد و دست قدرت، جلد دوم از تاریخ امت اسالمی را که عصر انحطاط 

تاریخ گشوده مه داد، و امروز جلد سوم افتادگی در آن به ثبت رسیده بود، خاتو عقب

جدید و پیشرفت را در آن به ثبت برساند. مصائب و حوادث  2شده تا عهد رستاخیز

و شد، باعث توجه شدید و دردناکی که به طور پی در پی و پشت سر هم وارد می

ه زدبیداری، و هشدار و آگاهی ]امت[ گردید، و در نتیجة آن، جوامع اسالمی شرقی، وحشت

های یک و بیدار شدند و در جستجوی طریقة زندگی و در پی راهکار برآمدند و نشانه

بیداری قوی و نهضتی گسترده و فراگیر به ظهور پیوست، اما )سروران من( چیزی که ما آن 

ای به آن باید این اجتماع ما مژدهرا کم داریم ایمان و باور به این واقعیت کنونی است؛ پس می

____________________________ 

دولت دمشق، دولت حلب،  :پس از جنگ جهانی، در کشور سوریه کنونی؛ هفت دولت وجود داشت -1

 الدروز، دولت لبنان، دولت فلسطین و دولت شرق اردن ـ مؤلف.دولت علویان، دولت حبل

قرار گرفته  (renaissavce)واژه البعث ]که به رستاخیز جدید ترجمه شده ـ م[ جهت ترجمه واژه  -2

ای رسمی تحت همین میالدی مجله 7421است و معنای لغوی آن، )تولد دوباره( است. در سال 

 نام، تأسیس شد که پنج شماره از آن منتشر شده است ـ مؤلف.
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سوی آن باشد، ما بایستی این نهضت را باور داشته باشیم چنانکه وجود خودمان  و دعوتی به

 را باور داریم، و اصالً نباید در میانمان فرد ناامیدی باقی بماند.

محققاً ما بیدار شدیم، اما امروز قافله شدیدترین مرحلة راه و خطرناکترین صحرای 

کرد و راهنمایانی که آلود حرکت میخوابپیماید، قبالً قافله به صورت این بادیه را می

شانده و آن را از صراط مستقیم منحرف نموده کرده بودند، قافله را ه بیراهه کراه را گم 

، شیخ 3، قاسمی2، محمد عبده1افغانی :بودند، اما وقتی که صدای تقدیر از زبان این بزرگان

شنیده و دیگر بزرگواران  3و رافعی 2، شکیب ارسالن1رشید رضا، 6، سعد5، آلوسی4طاهر

____________________________ 

مردانی که نهضت وف اسالم در عصر خویش و یکی از بزرگفیلس :شیخ سید جمال الدین افغانی -1

 )کُنر( هجری در اسعدآباد 7815ست در سال بیداری اسالمی معاصر مرهون تالشهای پیگیر آنها ا

ناپذیر در راستای بیداری و وحدت افغانستان به دنیا آمد و پس از عمری تالش و مبارزه خستگی

 فات کرد.هجری قمری و 7971امت اسالمی، در سال 

 از شاگردان ممتاز سیدجمال الدین افغانی و یکی دیگر از اعالم اسالم در عصر حاضر است. :محمد عبده -2

و پیشوای اهل شام در عصر خویش و مؤلف  حسیناز سالله حضرت امام :الدین قاسمیامام جمال -3

هجری متولد  7829سال باشد، در جلد می 71تفسیر گرانسنگ محاسن التأویل یا تفسیر قاسمی در 

 هجری قمری وفات نمود. 7998شده در سال 

از پژوهشگران و علمای بزرگ به لغت و ادب عصر خویش بود، تولدش در  :شیخ طاهر الجزائری -4

 در همانجا بود. 7992در دمشق و وفاتش در سال  7802سال 

صافه بغداد بود، با رساالت مورخ و ادیب و دعوتگر و مصلح از اهالی ر :شیخ محمد آلوسی حسینی -5

بسیاری با ایشان مخالفت ورزیدند و به تاخت که در نتیجه همین امر، خود بر اهل بدعت بسیار می

 درگذشت. 7958موصل تبعید شد و سپس به وطن خود بازگشت و... در سال 

یش رهبر نهضت سیاسی مصر و بزرگترین سخنور سیاسی عصر خو :سعد پاشا بن ابراهیم زغلول -6

وارد ازهر شد و با سیدجمال الدین افغانی ارتباط  ه 7836متولد شد، در سال  7819بود، در سال 

همراه امام شیخ محمد عبده مشغول تحریر مجله برقرار کرد و مدتی را با ایشان سپری نمود، و به 

دازی نظام بنا به اتهام همکاری با گروهی سرّی برای بران 7833الوقایع مصر شد، یکبار در سال 
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ای بر اثر آن بیدار شدند و کسانی که تا آن وقت بیدار نشده بودند، بیدار شده شد. عده

چشمانشان را گشودند، و هر کسی سخن خود را بیان نمود و معرکة بین داعیان 

و مردم در میانشان به چندین دسته تقسیم شدند و مصلح و راهنمایان گمراه برپا شد، 

فتگی و جنجال و اضطراب خاصی به وجود آمد، اما قافله همچنان حرکت یک آش

کند، زیرا بیدار شده است، و کسی که بیدار و کند... در جادة مستقیم حرکت میمی

 کند.آگاه شده باشد از یک راهنمای گمراه پیروی نمی

این جوانة سبز قوی که در میان صدها سبزة خشکیده و به جای مانده از موسم 

 خواهد گشود و بدونها آن میانذشته، پنهان مانده است به زودی راه خود را از گ

نوبت این جوانه فردا  :زنده خواهد ماند چه این جوانة جدید، مادر آینده استها آن

اند و است، و آن علفهای خشکیده، مدتشان سپری شده و به همراه دیروز از بین رفته

جدید، صدای حق است، صدایی است که به  هرگز باز نخواهد گشت. صدای نهضت

                                                                                                                                                      

حکومت، دستگیر و زندانی شد و پس از آزادی به قضاوت پرداخت، و انگلیس او را به مالتا تبعید 

 ... کرد و

و یکی از « المنار»که دارای اصلیّت بغدادی و نسب حسینی و صاحب مجله  :محمد رشید رضا -1

و تفسیر بود، به مصر  مردان اصالح اسالمی و نویسندگان و عالمان به حدیث و ادب و تاریخبزرگ

 ... سفر کرد و همراه و شاگرد شیخ محمد عبده شد و

دانشمند، ادیب، سیاستمدار، وفات یافت،  7900تولد و در سال  7820امیر شکیب ارسالن، در سال  -2

مورخ و مصلح و از نویسندگان بزرگ است، سفرهای زیادی به اروپا و کشورهای عربی داشت، و 

 را در جنیف منتشر کرد و ... (Lanation Arabe) مجله فرانسوی زبان

یکی دیگر از ادیبان، شعر و نویسندگان بزرگ مسلمان است که در سال  :مصطفی صادق رافعی -3

وفات نمود. ـ به نقل از کتاب االعالم، تألیف خیرالدین  7910هجری به دنیا آمد و در سال  7832

و  878-877و  29-28م، بیروت، جلدهای سوم؛ ص الزِرِکلی، دارالعلم المالیین، چاپ چهارده

، و تفسیر القاسمی المسمّی 891و  719-718 :؛ هفتم ص703-702و  780 :؛ ششم ص719-711

 ـ مترجم. ه 7571حیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول أالتأویل، دار  نبمحاس
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رسند، شنیده صورت مبهم و نامفهوم به همراه سایر صداهایی که امروز به گوش می

آید و ساکت کم پایین میشود، و همهمه و انعکاس صداهای قدیمی گذشته کممی

 شود.یابد اما خود صدا از نو شروع میشود زیرا انعکاس صوت پایان میمی

*** 

بدان ایمان بیاورید، و  ،هضت، کامالً واضح و آشکار است، پس ای جواناناین ن

باورش دارید و به زندگی از ناحیة تابناک و وسیع امید نظاره کنید نه از جهت تنگ و 

 تیرة ناامیدی.

های شاعران جوان را بخوانید، ]متأسفانه[ جوانان ما ناامید و متشائمند؛ شما قصیده

و اشک و اندوه است. اگر موسیقی جوانان را  و دلشکستگیاش لبریز از درد همه

 :اش گریه است و ناله است و فغان. به عنوان مثالبشنوید، همه

 ... ه عتیل  لشق   ،لض علعۡلمللمنله ع  لی

ای وای از درد و سوز عشق، ای وای از این مصیبت و بدبختی و عذاب، همة »

 «تباه شد و دلدادگی از دست رفت و آرزوهایم در عشق

ما را چه شده است که در دنیا هیچگونه لذت سروری را  1جوانان و نوازندگان

 بینند؟نمی

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

 کنند؟اندیشند اما در مورد شکوه آن فکر نمیچرا دربارة افسردگی پاییز می

 کنند ولی به فروتنی آن عنایتی ندارند؟چرا به برهنگی زمستان توجه می

اما م و نیرومند، هر آنچه که در دنیا وجود دارد زیبا است اما در چشم جوان سال

شخص مریض، اما کسی که مبتال به مرض از پای درآورندة سل است، چنین شخصی 

 بیند.اصالً به جز تاریکی چیزی نمی

 امیدی مداوا کنید.وجودتان را از سل یأس و نا ،پس ای جوانان ما

____________________________ 

 مترجم. با قطع نظر از بحث جایز با ناجایز بودن موسیقی و آهنگ نواختن ـ -1
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*** 

به راستی که اکنون زمان مانند روزی که اسالم ظهور کرد، چرخیده، و تمدن به 

گرایی غرب بر سرش بیاید و آن را از حال احتضار رسیده و چیزی نمانده که مادّی

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

کند و آن را در میان دو سنگ آسیایی قرار دارد که تمدن را خرد میامروز جهان 

 کرده بود.بینی پیش 1«ولز»دهد همانگونه که آقای به باد هوا می

گرایی غرب، و زندگی آهنی ماشینی آن، روحیة خاور دور جهان کنونی در میان مادی

ه هموار اسالم، راه و به جز شاهرا ،و فنای در ماورای مادة هندوها، قرار گرفته است

 دیگری برای نجات وجود ندارد.

یکسره بشتابید به سوی ادای مسئولیت و ابالغ صدای اسالم  ،پس ای جوانان مسلمان

ی شرقی اسالمی آن را هاملت ای که امروزبه گوش همة مردم جهان. این مرحله

ی بس بزرگی هاتمسئولی اروپاست، و جوانان (2)«رنسانس»پیماند، شبیه دورة رستاخیز می

 در این دوره بر دوش دارند.

ه باید آنان کتابخانة قدیم عربی کجوانان یک مسئولیت علمی بر دوش دارند و آن این

 ی نوین احیا کنند.هااسلوب های جدید ورا با قالب

ی زرد رنگ، علم بسیار فراوانی وجود دارد، اما این علم در هاکتاب محققاً در این

ی فقه هاکتاب در ،ب کهن لگدمال و مدفون شده است. به عنوان مثالهای اسلوویرانه

مسائلی وجود دارد که از آن قانون اسالمی و قانون جزایی و قانون مدنی و قانون اداری و 

____________________________ 

به دنیا آمد،... « کنت»در  7833نویسنده انگلیسی که در سال  (H. G. Wells)هربرت. جرج. ولز  -1

در  7493نمود، در سال عجیبی می *هایبینیورن پیشبیشتر آثار او جنبه تخیّلی دارد و مانند ژول

 313المعارف دانش و هنر، ص ةسالگی جان سپرد ـ مترجم. به نقل از دائر 81سن 

 * البته این مطلب هرگز به معنای تأیید پیشگویی و کهانت نیست ـ مترجم.

 .در اروپا فرهنگیتجدد ادبی و  ةدور -2
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اند که امروز ای تدوین شدهبه گونه هاکتاب شود، اما ایناستنباط می هادادگاه قانون اصول

برای ما سودی ها آن ن استفاده کنیم و با آن انس بگیریم. نهتوانیم به خوبی از آنمیما 

برای کسانی که در عهد آنان تألیف ها این ای داریم، هرچنددارند و نه ما برایشان فایده

ای از آنان بر جوانان الزم است که عده ،بنابراین اند.کامالً سودمند و مفید بودهاند شده

و یادگیری مطالب آنان نمایند و مواد  هاکتاب هم اینتمام وقت خود را صرف مطالعه و ف

 نهفته است را استخراج کرده و به صورت نوین ارائه دهند.ها آن علمی که در

همچون مدها هستند، و امروز مد عوض شده است، لذا باید  هااسلوب ،)سرورانم(

نو بسازد، آن اش یک لباس خیاط ماهری این لباس قدیمی را در اختیار بگیرد از پارچه

 ای که حتی یک تار نخ آن را از بین نبرد.هم به گونه

ی تألیف در کلیة علوم پیشرفت کند و ما هااسلوب آور است کهشرم ً  سروران واقعا

 ان باقی بمانیم.م در علوم خودمان طبق روش قدیمی

اند بزرگان جلیل القدری اشخاصی که این شروح و حواشی و این تقریرها را نوشته

اند، به بهترین شکل و نحوة معمول و اند زیرا آنان نتایجی را که بدانها دست یافتهبوده

اند و در این باره گناهی بر گردن آن بزرگواران نیست، مأنوس عصر خویش ارائه کرده

ای دهیم، و نتیجهو کاری انجام نمی ،کنیمگونه تألیفی نمیالبته گناه بر ماست، ما که هیچ

مانند علف هرزة ناتوان و ضعیفی که خود را به پای نخل  ً  آوریم، و دقیقابه دست نمی

خور پدران و اجداد خویش زندگی را به سر بلند و تنومندی نگه داشته است، مفت

 بریم.می

*** 

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

 ضل اجتماعی کشف کنند.نظر آن را دربارة این مع

داری به تباهی و جهان در میان سوسیالیسم و طرفداران مالکیت فردی و نظام سرمایه

بربادی کشیده خواهد شد و هیچ راه نجاتی متصور نیست به جز راه میانه و حد وسطی 
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های هرگز تحقق نیافتنی ها و خیالبافیپردازیتر[ از رؤیاتر و ]عقالنیکه پایین

خواهند داری که میها باشد؛ و باالتر و واالتر از سطح فکری طرفداران سرمایهکمونیست

مردم را با اموالشان، به اسارت و بردگی بکشانند و از جمع بنا به مصلحت فرد، 

 برداری نمایند.بهره

زند. اما حتی یک از علما بنده کامالً یقین دارم که در این باب حرف آخر را اسالم می

را به زحمت نینداخته و نظریة اجتماعی اسالمی را مورد بررسی قرار نداده هنوز خود 

 .1است

نیز جوانان یک تکلیف اخالقی دارند که عبارتست از رهانیدن و نجات دادن جهان 

 ها و رذایل و سرگردان در دنیای تاریکی و ظلمت.فرو افتاده در گرداب پستی

برای اتمام و به پایة  ا که پیامبر بزرگوارتانمنارة اسالم را بلند کنید و مکارم اخالق ر

 .2تکمیل رساندن آن مبعوث شده را رواج دهید

شود دربارة مؤمن سوال کرده می آیا واقعاً این عجیب نیست که از پیامبر ،سرورانم

احتمال دارد دزدی کند اما به ندرت، ولی  :فرمایدکند؟ که در جواب میکه آیا دزدی می

خیر. آیا جای  :فرمایدگوید؟ میآیا مؤمن دروغ می :شود کهپرسیده می وقتی از ایشان

دروغ را یک سوم نفاق و بدقولی را یک سوم دیگر آن  تعجب و شگفتی ندارد که پیامبر

____________________________ 

گذرد و امروز تحقیقات و از آن روزی که این سخنرانی ایراد شده تاکنون بیش از نصف قرن می -1

بدهد و کتابهایشان را سودمند و اند که خداوند مؤلفانشان را جزای خیر های زیادی نوشته شدهکتاب

 مفید واقع گرداند.

در الموطا روایت  آن را به روایت حضرت ابوهریره /اشاره دارد هب حدیث نبوی که امام مالک -2

ام همانا من فقط برای این مبعوث شده» «إنل لبشثتلَّلتلملمک رملعۡلخَلق» :فرمایدکرده است که می

 ـ مترجم.« ل برسانمکه مکارم اخالق را به پایه تکمی
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قرار دهد، سپس امروز در میان مسلمانان کسانی وجود داشته باشند که دروغ بگویند و 

 1بدقولی کنند؟

کنند و اخالقشان به های غیرمسلمان اخالق ما را اختیار ییآیا عجیب نیست که اروپا

طور طبیعی و عادی همان اخالق اسالمی باشد و مسلمانان اخالق خود را از دست 

 بدهند؟

 :فرمایدآیا عجیب نیست که با وجود اینکه خداوند متعال در کتاب خود می

ِمنِینَل﴿ ُلؤ  ةُلَ یَِ ُس یِهِۦلَ یِل  ِشزَّ ِلٱی   .[8عیلن لق ن:ل] ﴾َ َّلِلَّ

 «.خدا و فرستادة او و مؤمنان است عزت و قدرت از آنِ»

سپس باز هم در بین مسلمانان کسانی وجود داشته باشند که در نفس خود ذلیل و 

 خوار باشند و شرافت و کرامت خود را تباه کرده باشند؟

یان مردم خود را به اخالق اسالمی آراسته کنید و آن را درم ،پس ای جوانان مسلمان

 منتشر کنید و جهان را به وسیلة آن برهانید.

*** 

____________________________ 

ذعلإکذ ل إذعلح  ثلل:آ ةلعیلن لالثَلث» :کند که فرموداز رسول خدا روایت می حضرت ابوهریره -1

لأخلفل  لإ ع  لخ نعؤذع هنگام سخن گفتن دروغ  :عالمت شخص منافق سه چیز است» :«تلن

 یمان، حدیثالب ا، صحیح البخاری، کتا«کندمی نماید، و در امانت خیانتگوید؛ خالف وعده میمی

 ( ـ مترجم.23یمان، حدیث شماره )ال(، صحیح مسلم، کتاب ا98شماره )



 

 
 

 خالصة کالم

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

 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم
ِ ل﴿ َشص  ٍ لل٢َ ٱی  َنلیَفِيلُخس  نَسَٰ ِ لٱإل  لٱیَِّذ َنلَءعَمنُ عْلل١إِنَّ  .[3ل-ل7عیشص :ل] ﴾...إَِّلَّ

 «.هستند، مگر آنانکه ایمان بیاورندهمه در زیان  هاانسان سوگند به زمان. که»

[ ایمان به اهلل و اینکه بدانند او تعالی اولین :آرمان جوانان مسلمان عبارتست از ،]آری

و یقین نمایند که هر چیزی به خواست و  ،کنندة قادر و تواناستو آخرین است، و اراده

تواند بدون اذن در ملکش با او شریک نیست، و هیچ موجودی نمی ارادة اوست، هیچکس

گاه از یاد الهی غفلت او شفاعت نماید و کسی سوای او از غیب خبر ندارد. و اینکه هیچ

نورزند و معبودی جز وی را عبادت نکنند و سوای او را تقدیس ننمایند و از کسی جز او 

که او لشکریان و فرشتگان و جنّیانی دارد که ما انتظار نفع و ضرر نداشته باشند و بدانند 

را مشاهده کنیم، و او صاحب ها آن توانیمدارد که ما نمیبینیم و جهانهایی آنان را نمی

و عرش است... و ایمان داشته باشند به اینکه او  هاآسمان آخرت و بهشت و جهنم و

 بران خود[ نازل فرموده است.ی آسمانی را ]بر پیامهاکتاب پیامبرانی را مبعوث کرده و

تِل﴿ لَِحَٰ  .﴾َ َعِللُ ْعلٱیصََّٰ

 «.و اعمال شایسته و بایسته کنند»

یعنی پس از ایمان به اهلل، همة حقوق خداوند را که بر سرشان فرض است از جمله به 

جای آوردن نماز و پرداخت زکات و روزه گرفتن و حج نمودن را ادا نمایند و با بجای 

عمال حسنه به سوی اهلل تعالی تقرب بجویند و نیز همة حقوق مردم را آوردن نوافل و ا

ادا کنند به طوری که به مال و آبرو و جسم احدی تعرض نکنند و حقوق خانواده و پدر 

فضل و احسان نموده باشد را ادا کنند، و با سعی و تالش ها آن و مادر و هر کس که بر
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، تقویت روابط و تضمین مصالح آن و انجام خود در راستای سعادتمندی و موفقیت امّت

برد و جایگاهش را در میان سایر امتها رفیع هر نوع فعالیتی که مقام امت را باال می

گرداند مانند کسب علم و صنعت یا زراعت یا وعظ و ارشاد و یا تعلیم و تهذیب؛ حق می

 خود را نسبت به امت و جامعة اسالمی ادا نمایند.

عْل﴿ َحاِّللَ تََ عَص    .﴾بِٱی 

 «.و همدیگر را به تمسک به حق سفارش کنند»

هم خودشان و هم دیگران را به تمسک به حق سفارش نمایند و در همة امور خود به 

دنبال حق و حقیقت باشند. در نتیجه؛ حق، پیشوا و راهنما و همراه و رهبرشان باشد و 

ان همة اصول و علوم و فنون؛ هرگز حتی برای یک لحظه از یاوران باطل نباشند و از می

 فقط آنچه که حق است و هیچگونه شائبة باطل در آن نیست را بپذیرند و قبول نمایند.

ِ ل﴿ ْعلبِٱیصَّ    .﴾٥َ تََ عَص  

یی[ هارنج ها و دردها وها و دشواریو یکدیگر را به شکیبایی ]در تحمل سختی»

 «.گردد[توصیه نمایند ]که موجب رضای خدا می

به حق و اجتناب از باطل و  1را به صبر و شکیبایی بر ادای واجبات و بر تواصی همدیگر

آوری نفس به سوی این کارها ـ پرهیز از کارهای زشت و رذیل ـ با وجود گرایش و روی

 :. پس در واقع آرمان جوانان مسلمان عبارت است از2توصیه و سفارش کنند

جانب اهلل نازل شده هر آنچه که از  ایمان کامل بدون هیچگونه شائبة شرک، تصدیق

ای که است، عبادات پیراسته و منزه از هرگونه بدعت و نوآوری در دین، اعمال صالحه

برای فرد و جامعه سودمند باشد، دعوت به سوی حق و التزام به آن، صبر و شکیبایی بر 

 تحقق یافتن این منهج و طریقه، و ادای همة این واجبات.

____________________________ 

 همدیگر را وصیّت و سفارش نمودن ـ مترجم. :تواصی -1

ام که خداوند متعال در آن، مطالبی نوشته« العصر»بنده پس از این سخنرانی تفسیری بر سوره مبارکه  -2

 فتح و گشایش فرمود ـ مؤلف. را که قبالً بیان نکرده بودم، برایم
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*** 
ل ليیذَّلللعلعیحل  ل م َّلن لبشزته لعیص یح تل صلیلهللالتش ییلعلیلسی ن  لتتم  َلیه

لمحل ل علیلآیهل أصح بهلأ لشین.

 

 پایان ترجمه شب چهاردهم

 هجری قمری 3400جمادی االول سال  33
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