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 اهللا الرمحن الرحيم  بسم

  تقريظ
  »مدظلّه العالي« به قلم استاد محمد قاسم قاسمي

هاي زيادي صورت گرفته و در حال  كنيم در آن جنگ جهاني كه در آن زندگي مي
ها و  ارزشي جنگ ارزشهاي برتر با بي ها، ت؛ اما مهمترين اين جنگاس صورت گرفتن

  .ها است پستي
شكست خورده و به دنبال پوچ و  ها تي كه جوانان آن در جنگ ارزشواي به حال ملّ

  .هاي ارزشمند زندگاني را به هدر دهند هيچ، سرمايه
براي چه  امروز مسئله مهم اين است كه چه چيزي را بايد دوست داشت، ،آري

و براي كدام  ،چيزي بايد بيشتر فكر كرد، و براي چه چيزي بايد بيشتر زحمت كشيد
  .هدف خسارت را تحمل نمود و باالخره براي چه هدفي جان را قربان كرد

اديب و دانشمند معروف، عالمه علي طنطاوي در مقالة حاضر در همين موضوع به 
  .ساز قرار داده است و آينده تفصيل سخن گفته و چراغي فرا راه نسل جوان

اينك ترجمه اين مقاله ارزشمند كه توسط برادر عزيز و برومند اصغر علي مباركي، 
گردد،  بسيار جالب انجام گرفته به محضر خوانندگان و مخصوصاً جوانان تقديم مي

شان به وجود آورد و آنها را  آرزوها و احساسات جديدي در دلهاي ،اميدواريم مطالعه آن
  .راي رسيدن به آرزوهاي برتر و آرمانهاي بزرگ آماده و بسيج نمايندب

  .اهللا تعالي به مؤلف و مترجم جزاي خير عنايت فرمايد، و اين اثر را مقبول گرداند
  محمد قاسم قاسمي
  دارالعلوم زاهدان

   ه 20/4/1423



 

  در يك نگاه -رحمه اهللا- استاد علي طنطاوي
باشد، پدرش مقام افتا را به عهده داشت، استاد  ياسم ايشان علي، مصطفي طنطاوي م

هجري در شهر دمشق به دنيا آمد و از محضر علمايي چون شيخ  1327طنطاوي در سال 
ابوالخير ميداني و شيخ صالح تونسي و ديگر علماي دمشق كسب علم نمود و سپس 

د و به التحصيل ش در رشتة حقوق فارغ وي از دانشگاه سوريه. سة رسمي شدوارد مدر
ات و عمدت كمتر از يكسال در دارالعلوم مصر بسر برد، مدتي هم مشغول كار مطبو

به مقام  1940عراق و لبنان و مصر بود، در سال تدريس زبان و ادبيات عرب در 
قضاوت رسيد اما اين كار مانع تدريس و تأليف ايشان نشد، وي مشاور ديوان عالي 

دادهايي كه در سوريه رخ داد به سرزمين مقدس دمشق بود، ولي پس از اتفاقات و روي
و پس از آن وارد . هاي مكّة مكرّمه درآمد حجاز سفر كرد و به استادي يكي از دانشكده

صدا و سيما شد و با توجه به علم سرشار و ادبيات بااليي كه از آن برخوردار بود، در 
  .رداختراديو و تلويزيون سعودي به سخنراني و پاسخ پرسشهاي مردم پ

به حقيقت يكي از نويسندگان و مؤلفان بسيار بزرگ ) رحمه اهللا(علي طنطاوي استاد 
باشد كه آثار و تأليفاتش در برگيرندة كلية محاسن قديم  جهان عرب در عصر حاضر مي

ايشان همچنين . باشند و جديد بوده و از فصاحت و بالغت بسيار وااليي برخوردار مي
 )مه اهللارح(ستان صميمي امام سيد ابوالحسن علي حسن ندوي يكي از ارادتمندان و دو

و » ابوبكر الصديق«بوده و به هند نيز سفر نموده است، از جمله آثار فراوان ايشان كتاب 
.1توان نام برد را مي» قصص من التاريخ«و » رجال في التاريخ«و » عمربن الخطاب«

_________________________________________________________________________ 
با تعليق ) رحمه اهللا(، تأليف امام ابوالحسن ندوي »مختارات من أدب العرب«مطالب فوق از كتاب  -1

  .، ترجمه و اقتباس شده است ـ مترجم172 :ي صبلياوي، دارابن كثير دمشق، پاورقاد عبدالحفيظ تاس



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمه

  

، چقدر عجيب است گردش روزگار، و چه با عظمت و جالل است اهللا إالال إله 
آيا آن روزي كه اين سخنراني را ايراد . خداوندي كه تقدير همة امور در دست اوست

رسيد كه پس از پنجاه و هفت سال روزي به سراغ آن آمده تا آن را  كردم، به ذهنم مي
  جهت چاپ در يك رسالة جداگانه آماده كنم؟

در آن اين سخنراني را ايراد كردم كجا و بيروت امروزي كجا، بپرسيد  آن بيروتي كه
هم من . شناسد شناخت و از كسي كه امروز آن را مي روزها بيروت را مي  از كسي كه آن

امروز ديگر . ام و هم همه چيزهاي اطراف و پيرامون من تغيير پيدا كرده است تغيير يافته
كه  جواني بودم... نيستندمردمان قبلي و مردم نيز آن  ،دنياي لبنان آن دنياي قبلي نيست

نزديك بود از فرط احساسات و غيرت منفجر شوم و زماني كه بر روي زمين راه 
ام كه  خورد اما االن پيرمردي گشته رفتم گويا از فرط نشاط پاهايم اصال به زمين نمي مي

  ... .ام وارد هشتاد و ششمين سال زندگي شده
شد مدرس  خوانده مي) ازهر لبنان(ر دانشكدة شرعي بيروت كه بنده آن وقت، د

بود كه لطف و » استاد محمد عمر منيمنه«ام  بودم، مدير دانشكده برادر صميمي
ش نخواهم كرد، همچنين اهللا هرگز فرامو شاء ان و  ،ام بزرگواري ايشان را فراموش نكرده

ده بود و خداوند به وي قدرت الي اهللا كه به كمال اخالص و شهامت رسي عياستاد دا
و . الدين زعيم نيز در آنجا بود ايمان و قوت جسم عطا فرموده بود؛ يعني شيخ صالح

از » استاد سهيل ادريس«و اديب داستانسرا » حسن خالدشيخ مفتي «دانشمند شهيد 
دانشجويان كم سن و سال آنجا بودند، رياست بزرگوار دانشكده، مفتي لبنان شيخ توفيق 

  .د بود كه با جرأت و اخالص خدادادي به مقام افتاء رسيده بودخال
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اند و كساني را كه اسمشان را  خداوند از ميان افراد مذكور آنهايي را كه وفات نموده
و به بازماندگان توفيق خير عنايت فرموده و  ،ام رحمت بفرمايد فراموش كرده و نام نبرده

و هر آنچه را كه از شصت سال تاكنون  ،رداندخاتمة بنده و آنان را با عمال صالحه بگ
هاي اعمال توزيع  ، روزي كه نامه)با وجود اندك بودنشان(ام  ام و سخنراني كرده نوشته
گويند » آمين«شوند، در صفحة حسناتم قرار بدهد و خداوند خوانندگاني را كه  مي

  .رحمت بفرمايد
  علي طنطاوي

   ه 1412اآلخر  اول جمادي
  مكّة مكرّمه



 

  1آرمان جوان مسلمان
خواست سخنراني كند، نخست به  هرگاه كه مي» بول ژولري«شاعر شهير فرانسوي 

اجداد ما نيز وقتي . يافت پرداخت كه عنوان سخنراني از آن تشكيل مي تعريف كلماتي مي
خواستند در يكي از علوم سر رشتة كالم را باز كنند و يا راجع به مطلبي صحبت  مي

اشكالي ندارد كه امشب بنده اين روش را  ،همين بوده است، بنابراينكنند، عادتشان 
شروع » بيان ويژگيهاي اساسي جوانان«و » آرمان«دنبال كنم، بنده كالمم را با تعريف 

  ...نمايم كنم و دربارة اسالم خالصه مي مي
***  

به راستي در ميانتان كسي نيست كه از حالت خويش راضي بوده و بدان ) سرورانم(
تان كسي وجود ندارد كه حالتي بهتر از حالت فعلي را براي خود  مطمئن باشد و در بين

اگر يك دانشمند باشد، در فكر كسي است كه از خودش ] بالفرض[تصور نكند، 
كند  دانشمندتر است؛ و اگر ثروتمندي باشد دربارة شخصي ثروتمندتر از خويش فكر مي

اي  كرد برسد، يا به مرحله اش فكر مي دربارهو وقتي به جايي چون آن ثروتمندي كه 
اي باالتر از آن يا  همچون آن دانشمندي كه در فكرش بود برسد باز هم آرزوي درجه

] ناگهان[نمايد و هنوز بدان درجه يا موقعيت دست نيافته كه  موقعيتي واالتر از آن را مي
  .پروراند سر ميرغبت شده تمنّاي مقامي باالتر از آن را در  نسبت به آن بي

چنانچه شما دانشمندترين دانشمندان، و زيباترين دختران و زيباترين باغها و 
ترين ساختمانها را در نظر بگيريد، خواهيد ديد كه فكر  ترين تصاوير و باشكوه دلكش

تر و  بشر به راحتي يك دانشمند بزرگتر و دختر زيباتر و باغ زيباتر و ساختمان باشكوه
كند تا  سپس ذهن همچنان در تصور مبالغه مي... نمايد، ي را تصور ميتر تصوير دلكش

_________________________________________________________________________ 
  .ميالدي در بيروت ايراد شد 1937خالصه سخنراني كه به سال  -1
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گيرد كه مافوق آن جايگاه را  شود و در جايگاهي قرار مي اي واقع مي اينكه بر مرتبه
  ).آرمان(كند، اين است  تصور نمي
... كند ترين چيزي كه ذهن بشر آن را تصور مي عبارتست از عالي» آرمان« ،بنابراين

به تعداد مردم و تعداد اشياء، متعدد هستند، بر اين اساس هر شخصي داراي » وهاالگ«
باشد و هر يك از چيزهاي متعدد نيز داراي  براي خود در زندگي مي» آرمان خاصي«

باشند، كه با وجود افتراق و تعدد خويش، همگي در سه چيز،  صورت كامل خويش مي
 ،كه افالطون به سوي آنها اشاره نموده است شوند يابند و يكي مي جمع شده وحدت مي

اند و بر تعظيم و اجالل  و مردم نيز در هر عصر و در هر مكاني آنان را به دست آورده
اند، اين سه چيز  و اهداف عالي خويش قرار داده» آرمانها«آنان اتفاق كرده و آنان را 

  .»آرمان«اين بود . حق، خير، زيبايي :عبارتند از
  آيا نيازي هست كه بنده جواني را تعريف كنم؟... »جواني«اما 

  .1)هاي بهشت در جواني است رايحه(جواني زندگي است و زندگي جواني است 
 كا خلق العيش فی املشيب ولو

 

 2ةن نضرياً وفی الشباب جديد  
  

سرورانم، جواني تنها آبادي در ميان صحراي زندگي، بهار سال عمر و لبخند زيبايي 
  .گرفته روزگار استهاي  بر لب

البته منظور بنده از جوان، اين جوان نرم و نازك و شيرين و لطيف نيست كه برخورد 
كند و زندگي نزد  هايش را زخمي و تماس حرير سر انگشتانش را خونين مي نسيم گونه

شود و با آن  و از چشمانش نگاههاي فريبندة دلربا روان مي ،وي عبارت از انعطاف است
گرداند، و چون پروانه در بوستان عشق  رهاي بس دشوار را در خيال آسان مينگاهها كا

زند، يا منظور بنده جواناني نيست كه همچون نسيم  و محبت بر روي گلهاي زيبا پر مي
_________________________________________________________________________ 

  .اين مقوله از أبوالعتاهيه است -1
  ].كه در فارسي به معناي كهنه و قديمي است ـ م[عتيق  :خلق. بحتري -2
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اي كه در آن شراب و عسل  وزد، و يا بوسه عطرآگيني كه از جانب دختر دلربايي مي
  ...نمايد سكر جمع ميباشد؛ همة لذتهاي دنيا را در يك جرعه م

منظورم اين جوان دلرباي زن صفتي نيست كه به خاطر هوي و هوس و رؤياها 
» ب«گذرد كه با  شود و چندي نمي شروع مي» رح«كند، و تاريخ حياتش با  زندگي مي
  ...1يابد خاتمه مي

باشد؛ همان جوان زندة فعال و توانمند و متيني است كه  جواني كه مدنظر بنده مي
اي در زنجيرة  و وجودش را همچون حلقه ،ي خود هدفي فراتر از زندگي تعيين كردهبرا

و داراي آرمان و الگوي وااليي بوده سپس جهت رسيدن به هدف  ،ملتش قرار داده
كند و به سرعت و تندي رعد و برقهاي ويرانگر، و به قوت طوفانهاي شديد  فعاليت مي

را ميان » ر«شتابد و در سفر زندگي خود  ل ميو به ثبات و پايداري طبيعت به سوي كما
؛ و آيا زندگي چيزي غير از جنگ دائمي و نبرد هميشگي و 2دهد قرار مي» ب«و » ح«

  .باشد تنازع به خاطر بقاء و تكاپوي جهت تعالي، مي
  ...گردد ماند و كسي به جز قوي صالح نمي شخصي به جز صالح باقي نمي

تواند  ست همان قانون مقدماتي كه پارلمان نمياين است آن حقيقت درخشان اين ا
تواند آن را به بازيچه بگيرد و نه انس و نه جن و نه حيوان  آن را لغو كند و انسان نمي

توانند بر آن اعتراض نمايند، زيرا اين از قوانيني است كه خداوند آن را بر  هيچكدام نمي
و . باش: گردانيد و به او گفتصفحة وجود نوشته است، روزي كه آن را از عدم خارج 

  .آن هم شد

_________________________________________________________________________ 
اش را  اني كه سرتاسر زندگيكه به معناي عشق و محبت است؛ يعني جو» حب« �» ب«+ » ح«[ -1

  ]مترجم. مشغول  عشق مجازش نمايد
  ].مترجم[آيد به معناي جنگ و نبرد  پديد مي» حرب«قرار گيرد كلمه » ب«و » ح«در ميان » ر«اگر  -2
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ها را صيد مي  كند، و مار گنجشك خورد، و گنجشك ملخ را شكار مي ملخ پشه را مي
خورد، و گرگ روباه را  تيغي را مي كشد، و روباه جوجه كند، و جوجه تيغي مار را مي

نسان را كند، و پشه ا كشد، و انسان شير را صيد مي كند، و شير گرگ را مي شكار مي
. يابد اين همان سلسله جاويدي است كه هيچ تبديل و تغييري در آن راه نمي... ميراند مي

  .شود كشي و يا اينكه پشه باعث قتل تو مي يا تو شير را مي
  !مبادا پشه شكستتان دهد، بلكه شما بايد شيران را شكست دهيد! پس اي جوانان

***  
ميدوارم اگر بنده جوانان را مورد خطاب حق گران است، اما حق را بايد گفت، پس ا

جوانان است؛ از ميان حاضرين، كساني كه خود را پير به  آينده از آنِ: قرار داده بگويم
  اما جوانان چه كساني هستند؟. آورند ناراحت نشوند حساب مي

اشتياق وافر داشتن به : شمارد اوصاف جوانان را اينگونه برمي 1»اندرياس موروا«
انه و عاطفي، و زندگي همراه با حماسه و شجاعت يعني خوشمزگي و حيات عاشق

پروايي، تمايل به سوي اصالح، وفاداي نسبت به اصول و قوانين و نسبت به رهبر،  بي
و به اينكه آنان به ) در گروه يا حزب و يا در امت(پيوستن و جذب شدن در جمع 

ابكي و تا حدي هم صبر و بردباري آرمانها نزديكترند، شعار آنان تهور و شتابزدگي و چ
  .2و انتظار است

جواني به شناسنامه و گواهي تولّد نيست، بلكه جوان كسي است كه داراي صفات 
اش خاموش شده و  هر كس كه قلبش مرده و شعلة حماسه ،بر اين اساس. فوق باشد

ميد آرمانش از دست رفته باشد و احساس كند كه او به آرزوي خويش رسيده و ديگر ا

_________________________________________________________________________ 
1 -  (Andrias) مترجم ـ. 

دواج و ها درباره سعادت و از اي از سخنراني كه مجموعه) طريق السعادة(اندرياس موروا، در كتاب  -2
  .خانواده است
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. و آرزويي برايش باقي نمانده است، او پير است هر چند كه در بيست سالگي بسر ببرد
و هر كس كه قلب داشته باشد و داراي آرزوها و آرمانها باشد و هر شخص شجاع و 

  !.چابك جوان است هرچند كه موهايش سفيد شده باشد
ان است، و مقام جوان آينده از آنِ: چنانچه بنده گفتم! پس اي سروران مسنّ من

جوانان را بلند كردم، ناراحت مشويد براي اينكه در ميان شما نيز جواناني وجود دارند 
هايشان  شان خميده و پيشاني هر چند كه موي سر و ريششان سفيد شده باشد و پشت

و آن دسته ! ها و قلبهايشان جوان است كساني هستند كه اراده آنان. چروكيده شده باشد
تعجب نكنيد، ! سروران من. كه سست و تنبل هستند، آنها پير و مسن هستنداز جوانان 

در عنفوان جواني زماني كه شاعر پادشاه بود، پير بود، اما زماني كه او شاعر  1»شوقي«
  ... .آرزوها و دردها و شاعر عربيت و اسالم گشت در كهولت به جواني بازگشت

***  
اگر بخواهم براي شما كه ! اما سروران مناكنون بايد به تعريف اسالم بپردازم، 

بحمداهللا مسلمان هستيد، اسالم را تعريف كنم، اين كار من كامًال عبث و بيهوده خواهد 
ارتباط باشد و  بود، تازه اگر كسي نداند كه اسالم چيست و با علوم اسالمي خويش بي

_________________________________________________________________________ 
احمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي از شعراي شهير جهان عرب در عصر حاضر است كه در سال  -1

او در اوايل از شعراي درباري بود و در مدح . هجري قمري در زمان خديو اسماعيل به دنيا آمد 1285
مدح عباس پاشا سپري سرود حتي مدت بيست و پنج سال را با  و ستايش ولي نعمتان خود شعر مي

و پس از . ، شوقي به شهر بارسلون اسپانيا تبعيد شد1975كرد، پس از وفات عباس پاشا، در سال 
اي كه در معارضه  بازگشت از تبعيدگاه به سرودن اشعار اسالمي و عربي پرداخت، تا جايي كه در قصيده

اشعار درباره اسالم و مسلمين و و سرودن   بوده و همزيه نبويه بوصيري سرود به مدح پيامبراكرم
ميد حناالفاخوري، تاريخ ادبيات زبان عربي، ترجمه عبدالح :به نقل از. مترجم .جهان عرب، پرداخت

  .703-690ص ، با تلخيص از 78آيني، توس، 
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اشد و آنها را به جاي خبر ب نسبت به احكام آن آگاهي نداشته باشد و از امر و نهي آن بي
  .نياورد، چنين شخصي كه مسلمان نيست

ايمان و : دين ما عبارت است از: واقعاً عبث و بيهوده خواهد بود كه برايتان بگويم
عقايد و اسالم و عبادات و احسان و اخالق، و سياست و شريعت، و در هر جنبه از 

ر دارد و تا ابد از مسلمان اي هدايتگ و مناره ،بخش هاي زندگي چراغي روشنايي جنبه
اي او را رها نخواهد كرد، اگر يك نفر مسلمان به  جدا نخواهد شد و حتي براي لحظه

دهد تا نفس خود را  تنهايي زندگي كند، اسالم با او همراه است و به او دستور مي
هاي آفرينش خداوندي در  محاسبه كرده و از گناه خويش توبه نمايد و دربارة شگفتي

خود و در عالم كائنات تأمل كند و از ساخت، پي به سازنده، و از اثر و نشاني،  وجود
  .پي به مؤثر ببرد

 þ’Îû uρ ö/ä3Å¡àΡ r&   ) 21 /ذاريات(  
هاي روشن و داليل متقن براي شناخت  انسانها نشانه(و در وجود خود شما «

  .»وجود دارد) خدا و پي بردن به قدرت او
  .ترين براهين وجود دارد بزرگترين داليل و قويدر وجود خود انسان  ،آري

 Ÿξ sùr& tβρ ç ÅÇö7è?   )21 / ذاريات(  
  .»بينيد؟ آيا نمى«

  :انديشند كه كنند، نمي آيا اين كساني كه انكار مي

 ÷Π r& (#θà) Î=äz ô⎯ ÏΒ Îö xî >™ ó© x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9 $#   )35 / طور(  
اند؟ و يا اينكه خودشان  ه شدهآيا ايشان بدون هيچگونه خالقي آفريد«

  .»آفريدگارند؟
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 öΝ s9 uρ r& (#ρ ã©3 x tG tƒ þ’Îû ΝÍκÅ¦ àΡ r& 3 $̈Β t, n=y{ ª!$# ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ 

!$ yϑåκs] øŠt/ ω Î) Èd,ysø9 $$Î/ 9≅ y_r& uρ ‘wΚ |¡•Β    )8 / روم(  
آن دوست  انديشند كه خداوند آسمانها و زمين و آنچه در ميان آيا با خود نمي«

  .»را جز به حق و براي مدت زمان معين نيافريده است

 4 Ÿξsù r& tβρ ã ©3 xtG s?    )50 / انعام(  
  .»انديشيد مگر نمي«

و اگر مسلمان در جامعه به سر ببرد اسالم با او همراه است و راه حكمت را برايش 
دهد كه  تور ميكند و به او دس كند و او را به صراط مستقيم اخالق هدايت مي روشن مي

هاي خدادادي به نحو احسن استفاده كند به دنبال آنچه كه نسبت بدان علم و  از نيرو
  آگاهي ندارد نيفتد، 

 Ÿω uρ ß#ø) s? $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7ø9 $# uρ yŠ# xσà ø9$# uρ ‘≅ä. 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ   )36 / ااسر(  
انسان در برابر كارهايي (گمان  بي ،روي مكن چيزي كه از آن ناآگاهي، دنباله از«

مورد پرس و ) دهند و ساير اعضاي ديگر انجام مي(چشم و گوش ودل همه ) كه
  .»...گيرد جوي از آن قرار مي

هاي الهي را در مسير علم استعمال كند؛ هر علمي حتّي علم  بلكه اين موهبت
خداوند . باشند االجناس اين علوم از آيات الهي مي ناسي و علمش شناسي و زمين ستاره

  :فرمايد متعال مي

 ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $# uρ ß#≈ n=ÏG÷z$# uρ öΝà6 ÏGoΨ Å¡ø9 r& 

ö/ ä3ÏΡ≡uθø9 r& uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ yèù=Ïj9   ) 22 /روم(  
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خداوند، آفرينش آسمانها و ) ر قدرت و عظمتدال ب(هاي  و از زمرة نشانه«
ها و  هرآئينه در اين كار نشانه. زمين و گوناگون بودن زبانها و رنگهاي شما است

  .»داليلي براي دانشمندان است

 $ yϑ̄Ρ Î) © ý øƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $#   )28 / فاطر(  
از اهللا ترس آميخته با تعظيم  از ميان بندگان خدا، تنها عالمان و دانشمندان«

  .»دارند
كند و بناي امت را بر  اسالم روابط اجتماعي را به بهترين نحوي تنظيم مي

سازد، نخست به تشكيل خانواده پرداخته و برايش يك مدير  ترين پايه استوار مي محكوم
 گرداند تا كارها منظم و مصلحت كامل دهد و اطاعت او را واجب مي مسئول قرار مي

گرداند، و سرپرستي را به  گردد، و برقراري عدالت و كسب و كار را بر سر او واجب مي
  .نمايد و نوع فعاليتش به او واگذار مي 1ساختار وجودي و آفرينشي مرددليل 

 ãΑ% ỳ Ìh9 $# šχθãΒ≡§θ s% ’n? tã Ï™ !$|¡ÏiΨ9 $# $yϑ Î/ Ÿ≅Ò sù ª!$# óΟßγ ŸÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ 

!$ yϑÎ/ uρ (#θà) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝÎγ Ï9≡ uθøΒ r&   )34 / نساء(  
مردان بر زنان سرپرستند به سبب آنكه خداوند بعضي را بر بعضي فضيلت داده «

  .»كنند خرج مي) براي خانواده(است و نيز به سبب آنكه از اموال خود 
و بر گردن زنان نيز حقّي واجب گردانيده، اما براي آنها حقي مانند حق مردان نيز 

  .قائل شده است

_________________________________________________________________________ 
كه سرپرستي و رياست از آن مشتق [ رأس«دي در هستي اين است كه كلمه هاي خداون از جمله نشانه -1

باشد اما بيشتر  هم از لحاظ لغوي و هم از لحاظ كاربرد آن اصوالً به صورت مذكر، مي] مشوند ـ  مي
هاي  شان با قلم ]عربي[هاي  اند، لذا در روزنامه مردم به خاطر غفلت از آيات الهي، آن را مؤنث گردانيده

  .ـ مؤلف »هي الرأس« :گويند و به طور عملي در كاربرد روزمره مي» هي الرأس«نويسند  خود مي
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 £⎯ çλm; uρ ã≅÷W ÏΒ “Ï% ©!$# £⎯Íκ ön= tã Å∃ρá ÷èpR ùQ $$Î/   ) 228 /بقره(  
) كه بايد شوهران ادا بكنند(است ) حقوق و واجباتي(و براي همسران «

بايد همسران (است كه ) يعني شوهران حقوق و واجباتي(همانگونه كه بر آنان 
  .»اي شايسته آن هم به گونه) ادا بكنند
ال برده است و براي مربيان نخستين يعني والدين جايگاه رفيعي و مقام تربيت را با

قرار داده و اطاعت والدين را در كنار توحيد كه اصل و اساس دين و سنگ بناي آن 
  :فرمايد خداوند عزوجل مي. باشد، قرار داده است مي

 4© |Ó s%uρ y7 •/ u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È⎦ ø⎪t$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ)   ) 23 /اسراء(  
پروردگارت حكم كرده است كه جز وي را عبادت مكنيد و به پدر  ،)اي انسان(«

  .»و مادر نيكوكاري كنيد

 Éb>§‘ $ yϑßγ÷Η xq ö‘ $# $ yϑx. ’ ÎΤ$u‹−/ u‘ # ZÉó|¹    ) 24 /اسراء(  
پروردگارا بديشان مرحمت فرما همانگونه كه آنان در خردسالي مرا : و بگو«

  .»تربيت نمودند پرورش دادند و
  .ترين قواعد را براي ازدواج و طالق و ارث وضع كرده است و بهترين و محكم

اسالم امور امت را تنظيم نموده، و آنان را براساس فضيلت و عدالت استوار گردانيده 
  .است

 ö≅è% $ yϑ̄Ρ Î) tΠ§ ym }‘ În/ u‘ |· Ïm≡ uθx ø9 $# $ tΒ t yγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ z⎯ sÜt/ zΝ øO M}$#uρ z© øö t7ø9 $# uρ 

Î ö tóÎ/ Èd, y⇔ø9 $#    ) 33 /اعراف(  
را حرام كرده ) چون زنا(جز اين نيست كه پروردگار من كارهاي نابهنجار  :بگو«

است، خواه آن چيزي كه آشكارا انجام پذيرد و ظاهر گردد، و خواه آن چيزي 
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بر (بزهكاري را و ستمگري ) و هر نوع(كه پوشيده انجام گيرد و پنهان ماند 
  .»را كه به هيچ وجه درست نيست) مردم

نيز براي معامالت امت قوانين ثابت و محكم، و دربارة روابط خصوصي امت قواعد 
موعظة حسنه و دليل را واضح و برهان و با حكمت و . واالي اخالقي وضع كرده است

  قاطع به سوي آن دعوت فرموده، نه تنها با تهديد و تشويق،

  $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä.u™!%ỳ Ö⎯≈yδöç/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ !$uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θçΡ $YΨÎ6•Β      
  )174 / نساء(  

كه (اي مردم، به تحقيق كه از سوي پروردگارتان حجتي به نزدتان آمده است «
  .»ايم و به سويتان نور آشكاري فرستاده) است  حضرت محمد

  .خواند اقامة داليل فرامي و مخالفين را به گفتگو و مناظره و

 ÏΘ r& (#ρä‹ sƒªB $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ Zπ oλÎ;# u™ ( ö≅è% (#θè?$ yδ ö/ ä3uΖ≈ yδ öç/    )24 / انبياء(  
به خدايي ) سزاوار پرستش ديده و(آيا آنان غير از خداوند، معبودهايي را «

  .»بيان داريد) براي اين شرك(بگو دليل خود را ! اند؟ گرفته

 ×μ≈ s9 Ï™ r& yì ¨Β «!$# 4 ö≅è% (#θè?$yδ öΝä3 uΖ≈ yδ öç/    )64 / نمل(  
دليل و برهان خود را بيان  :بگو) اي پيغمبر بديشان(آيا با خدا معبودي هست؟ «

  .»داريد
و اجداد و اهمال عقل انتقاد كرده، و مردم  و پيروي آباهمچنين اسالم از تقليد و جمود 

سال ) 1400(ة يقيني كرده است، يعني اسالم از را وادار به تفكر و ارائه براهين عقلي و ادلّ
كنند و آن را يكي  پيش تاكنون به سوي روش علمي؛ كه دانشمندان امروزي بدان افتخار مي

  .پندارند، دعوت نموده است از ابتكارها و يكي از آثار تمدن خويش مي
  :فرمايد كند، مي خداوند متعال در حالي كه اهل جمود را نكوهش و سرزنش مي
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 # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγs9 (#θãèÎ7®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6®K tΡ !$ tΒ $uΖ ø‹ xø9 r& Ïμ ø‹n= tã 

!$ tΡ u™!$ t/#u™ 3 öθs9 uρ r& šχ% x. öΝèδ äτ!$ t/#u™ Ÿω šχθè=É) ÷ètƒ $\↔ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰ tGôγ tƒ      
  )170 /بقره (  

اده است، پيروي كنيد، از آنچه خدا فرو فرست: و هنگامي كه به آنان گفته شود«
آيا اگر . كنيم ايم پيروي مي بلكه ما از آنچه پدران خود را بر آن يافته :گويند

) به هدايت و ايمان(نفهميده باشند و ) عقايد و عبادات دين(پدرانشان چيزي از 
  .»كنند؟ از ايشان تقليد و پيروي مي) باز هم كوركورانه(راه نبرده باشند 

دانيد براي اينكه شما مسلمان هستيد و واقعĤً عيب دارد  نها را ميشما همة اي! سروران
ام كه اسالم را معرفي كنم و قصد تعريف  بنده نيامده. كه بنده اينها را برايتان بيان كنم

  :اما دوست دارم توجهتان را به دو مسألة مهم معطوف دارم. اسالم را هم ندارم
و براي علم طريقة  ،وانين تفكر وضع كردهاينست كه ديني كه براي عقل ق :مسألة اول

و زندگي فردي و خانوادگي را تنظيم كرده كه  ،ريزي نموده بحث و پژوهش را برنامه
باشند؛ چنين ديني؛  المللي، و اخالق و فلسفه مي همان قانون مدني و جزائي و قانون بين

ادتگاههايشان صحيح نيست كه از جملة ادياني محسوب شود كه احكامشان از آستانة عب
كنند ما هم نسبت  رود و جايز نيست هر قضاوتي كه آنان نسبت به اديانشان مي فراتر نمي

  .به دين خود چنان قضاوت و داوري بنماييم
چنانچه قاعدة جدايي دين از سياست را بپذيريم، صحيح نيست كه از  ،به عنوان مثال

مانند ساير [ا اسالم فقط يك دين آن لزوم جدايي اسالم از سياست را نتيجه بگيريم، زير
توانيد سورة برائت را  آيا شما مثالً مي! سرورانم. نيست بلكه دين است و سياست] اديان

  ؟...چون كه سياسي است از قرآن حذف كنيد
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يا اگر اصل استقالل علم از دين را به خاطر اينكه دين به تحقيق علمي و به عقل 
ت كه اين حكم را به اسالم هم نسبت دهيم، زيرا كند قبول كنيم، صحيح نيس تكيه نمي

  ... .اسالم دين است و سياست و منطق و علماسالم فقط دين و سياست نيست بلكه 
اين يك حقيقتي است كه چون خورشيد واضح و نمايان است، اما اكثر ! سرورانم

د از افق بينند و اين حقيقت برايشان پوشيده شده است، اين خورشي جوانان ما آن را نمي
اند به همين  تفكرشان غروب كرده و آنان در تاريكي شبي ظلماني حيران و آشفته شده

گويند،  ها در مورد دين خود مي كنيد كه آنان هر آنچه را كه اروپايي خاطر مشاهده مي
كنند، با وجود اين كه بين دين آنها و  كنند سپس آن را بر روي اسالم پياده مي اخذ مي

و ... . وجود دارد و طبيعت دين آنها با دين مبين اسالم با هم متباين استاسالم تفاوت 
از اين جهت باشد در صورتي كه اين يك » رجال دين«شايد نامگذاري علما به 

. اساس و باطل است كه بر سر زبانها افتاده و مشهور و متداول شده است نامگذاري بي
دين مساوات و ين هستند و دين اسالم، شان رجال د اند كه همة مسلمانها فراموش كرده

باشد و در آن طبقاتي برتر از ساير طبقات وجود ندارد، و كسي در آن  تعالي و عمل، مي
نسبت به كسي ديگر حقدارتر نيست، و در آن گروهي نيست كه نمايندگان خداوند و 

د و اقدام به حالل و حرام نماين] از سوي خود[ياران و بستگان  نزديكش باشند و 
هستند و حتي   فرزندان و عترت پيامبراكرم(ديگران دورتر باشند، بلكه همة مسلمانان 

هيچ ...) اهللا ال اهللا محمد رسولإله إايرانيها و چينيها و هر آن كس كه خوانده است ال 
  .كدام از آنان بر ديگري فضل و برتري ندارد مگر به تقوا و علم و ارزش ذاتي

 ¨βÎ) ö/ä3 tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s) ø? r&   ) 13 /حجرات(  
  .»گمان گراميترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست بي«
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هيچ فرد عرب، بر هيچ فرد غير « 1»ال بالتقویإعجمی أال فضل لعربی علی «
  »عرب، فضل و برتري ندارد مگر با تقوا و پرهيزكاري

من  ،خدا ي فاطمه دختر رسولا« 2»عنک من اهللا شيئاً  أغنيال  !يا فاطمة بنت حممد«
  .»توانم تو را از عذاب الهي نجات دهم نمي

رجال دين نگوييد، و واجبات دين را فقط بر آنان تحميل ننماييد، زيرا  ،پس به علما
نزد ما چيزي به جز علم و تقوا مالك نيست، هر كس . همة مسلمانان رجال دين هستند

كنيم، كسي كه با تقوا و  اريم و از او سئوال ميد كه عالم و دانشمند باشد او را بزرگ مي
كنيم، و كسي كه خطا و تحريف كند  ورزيم و اكرامش مي پرهيزگار باشد با او محبت مي

و آن انتقادكننده هر كس  گيريم، حال آن خطاكار دهيم و يا جلوش را مي پاسخش را مي

_________________________________________________________________________ 
ابونضره روايت : بدين گونه روايت شده است) حمه اهللار(اين روايت در مسند امام احمد بن حنبل  -1

اند كه آن  خدا را در ايام تشريق شنيده بودند، برايم روايت نموده كند كساني كه خطبة رسول مي
أعجمي علی  يبلعر أال ال فضل ,باكم واحدأإن و ,ال إن ربكم واحدأ ,هيا الناسأ« :حضرت فرمود

مسند احمد، كتاب [» وال ألمحر علی أسود وال أسود علی أمحر إال بالتقوی يب,علی عر لعجميال و
  .مترجم)] 22391(باقي مسند االنصار، حديث شماره 

يا فاطمة بنت « :، اين حديث چنين وارده شده است در صحيح بخاري به روايت حضرت ابوهريره -2
صحيح بخاري، كتاب الوصايا حديث ، »ن مالی ال أغنی عنک من اهللا شيئاً ما شئت م سليني !حممد

؛ و سنن دارمي، كتاب الرقاق )4398(حديث شمارة همان، كتاب تفسير القرآن، ) 2548(شماره 
؛ و با اندكي تفاوت در الفاظ، صحيح مسلم، كتاب االيمان، حديث شمارة )2616(حديث شمارة 

  .ـ مترجم) 3586(صايا، حديث شمارة و سنن نسائي، كتاب الو) 305(
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انتقاد هم بزرگتر از انتقادكننده از آن پيرزن كه كمتر نيست و شخص مورد  كه باشد،
   !1نيست حضرت عمر

  .اين بود مسألة اول
كه دوست دارم توجهتان را به سوي آن جلب كنم اينست كه دين،  :اما مسألة دوم

اي كه به ايجاد  اند صرفاً عبارت است از وسيله براساس آنچه كه دانشمندان اروپايي فهميده
اي مادي و جهان ديگر بپردازد و هيچگونه رابطه انسان با خداوند و با مخلوقات غيبي ماور

توان  و نمي ،اي نه با حيات سياسي دارد و نه با اوضاع اجتماعي و نه با نظم و قوانين رابطه
باشد كه دانشمنداني كه درباره اين دقيقĤً همان چيزي . يك جامعة ملي براساس آن بنيان نهاد

_________________________________________________________________________ 
براي مردم   باري حضرت عمر بن الخطاب«كند كه  امام بيهقي به سند خود از شخصي روايت مي -1

مهريه زنها را خيلي سنگين  ،هاي اي مردم :سخنراني فرمود، پس از حمد و ثناي خداوند متعال فرمود
براي ازدواج   خدا اي كه رسول ا بيشتر از مهريهاش ر نگردانيد، اگر به من خبر برسد كه شخصي مهريه
اي بيشتر از مهريه دختران پيامبر دريافت كند، آن مقدار از  مطهرات تعيين كرده، پرداخت نمايد و يا مهريه

و پس از اينكه از منبر  .»المال قرار خواهم داد اش را كه افزون بر مهريه مشخص باشد، در بيت مهريه
اي اميرمؤمنان، كتاب اهللا سزاوارتر است كه از آن  :قريش خطاب به ايشان گفتپايين آمد، زني از 

شما  :بلكه كتاب اهللا سزاوارتر به پيروي كردن است؛ زن گفت :پيروي كنيم يا سخنان شما، حضرت فرمود
 َوإِنْ﴿ :فرمايد ها منع كرديد حال آنكه خداوند متعال در كتاب خود مي مردم را از سنگين كردن مهريه
و اگر خواستيد « )۲۰: النساء(﴾ َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَال َتأُْخذُوا ِمْنُه َشْيئاً أََرْدُتُم اْسِتْبَدالَ َزْوجٍ َمكَانَ َزْوجٍ

همسري را به جاي همسري برگزينيد، هر چند مال فراواني هم مهر يكي از آنان كرده باشيد، براي شما 
پس از شنيدن اين، دو يا سه مرتبه  حضرت عمر ،»ن مال دريافت داريددرست نيست كه چيزي از آ

من قبالً « :و دوباره باالي منبر تشريف بر دو خطاب به مردم فرمود» تر هستند از عمر فقيه ،همه« :فرمود
كردم، اما اكنون هر كس، در مال خود هر تصرفي كه  شما را از سنگين كردن مهريه زنان نهي مي

، دارالفكر 5، ص 11السنن الكبري، حافظ ابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ج  .»نجام دهدخواهد، ا مي
  .بيروت ـ مترجم
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دارند، كه جلوتر از همة آنها،  را بيان مياند؛ آن  جامعه ملي و ماهيت و ارزش آن بحث كرده
» صوريون«م در  1982بود كه در سخنراني مشهور خود كه در سال ) ارنست رنان(آقاي 

تواند صحت داشته باشد اما در  ايراد كرد، آن را بيان داشت، البته اين امر در ساير اديان مي
اعي معنوي است، براساس زبان اسالم صحت ندارد چرا كه ذات اسالم، مليت و رابطة اجتم

ارادة «آن را  1)ارنست رنان(بلكه چيزي را شبيه به آنچه كه . باشد و سرزمين خاصي نمي
  .داند نامد و آن را اساس پيوند ملّي مي مي» مشترك

وطن يك مسلمان فقط مكّه و مدينه و يا سرزميني كه در آن به دنيا آمده نيست،  ،بنابراين
باشند، و هر كجا كه اين اصول يافت شوند، و هر كجا  ول اسالمي ميبلكه وطن مسلمان اص

  .وجود داشته باشد، وطن مسلمان همانجا است) اهللا ال اهللا محمد رسولإله إال (كه اهل 
  :و به نظر بنده اين پيوند اسالمي يعني پيوند

  ».يگر هستندفقط مؤمنان برادران يكد« )۱۰: احلجرات(﴾ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ﴿
هاي اسالم است، زيرا آن از چهارده قرن پيش قانوني را  يكي از بزرگترين معجزه

ميالدي بدان دست يافته است، و از  1882پذيرفته است كه عقل بشري تازه در سال 
چهارده قرن تاكنون در جهتي حركت كرده كه جهان امروزي دارد به همان جهت 

پس از جنگ بدان  2)ويلسن(ن مليتها كه رئيس جمهور محققاً امروز قانو. كند حركت مي
_________________________________________________________________________ 

؛ مورخ، ناقد، لغوي و خاورشناس فرانسوي و از محققان در فلسفه (.Renan, E)ارنست . ژوزف. رنان -1
سوم  :، وفات1823يه فور 27 :اسالمي و داراي طرز تفكر مخصوص در مباني مسيحيت و يهوديت، تولد

تأليف اسناد . مترجم، به نقل از فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور. ميالدي در پاريس 1892اكتبر 
  .79، انتشارات آرون، چاپ اول، سال 485 :، ص1ج . بين نصراهللا نبك

رئيس جمهور ممالك متحده آمريكا به شمار  بيست و هشتمين (Woodrow Wilson)ويلسن . وودرو -2
ود، در سال دوم رياست جموري او، جنگ اول جهاني در اروپا شروع شد و عليرغم تالش او براي ر مي

ميالدي  1924فوريه  3باالخره در ... عدم مداخله در جنگ باالخره مجبور به دخالت در جنگ شد
درگذشت، او را در واشنگتن به خاك سپردند، آرزوي او به نام مجمع ملل و كوشش دستجمعي براي 
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خواند سقوط كرد، و نهضت اصول فكري اقتصادي به راه افتاد، و همانگونه كه  فرامي
 .1كمونيسم و فاشيسم دموكراسي، :كنيد جهان به سه جبهه تقسيم شده است حظه ميالم

هر چند كه و همانگونه كه يك كمونيست فرانسوي برادر يك كمونيست روسي است 
سرزمينها و زبانها و نژادهايشان با هم متفاوت و مختلف باشد، همچنين يك مسلمان 

  .برادر مسلمان ديگر است، در هر كجا و به هر صورت كه باشند
را به پايان رسانديم حال بايد بپردازيم به » اسالم«و » جوانان«و » آرمان«ما تعريف 
جوانان را به دو صفت اساسي توصيف » ااندرياس مورو«عرض كردم كه  :اصل موضوع

محبت، كه ستون و ركن و اساس زندگي . محبت و شجاعت :كند كه عبارتند از مي
كنم كه اگر چنانچه بنده به شما  باشد و هيچ چاره و گريزي از آن نيست، فكر مي مي

ن ، بسياري از جوانان حاضر در جلسه و حتي بسياري از پيرمردا»!محبت نورزيد« :بگويم
توانم چنين سخني  آورند، آخر من چگونه مي زنند و از منبر پايينم مي نيز، برايم سوت مي

قلبها را  :گويم ام كه اين حرف را بزنم؟ بنده نمي را بر زبان بياورم؟ مگر من ديوانه شده
اگر عاطفه را از دست بدهيم آن وقت چه چيزي . بشكنيد، و عاطفه را زيرپا بگذاريد

  ماند؟ ميبرايمان باقي 
سلطنت عظيم بريتانيا را از دست داد، اما در عوض عاطفه را  2»ادوارد«به راستي كه 

» مادام سيمسون«محققاً چشمان . بنابراين او هرگز چيزي را از دست نداد ،به دست آورد

                                                                                                                                                    
المعارف  دائرة :ايش عمومي، امروز به نام سازمان ملل متحد وجود دارد ـ مترجم، با تلخيص به نقل ازآس

، 819-818 :زاده، سعيد محمودي، منوچهر اشرف الكتابي، ص پرويز اسدي :دانش و هنر، مؤلفان
  .77انتشارات اشرفي، چاپ دهم، تهران، سال 

گويم جبهه  ن ميبنده اال. او از ميان خواهند رفت م در پيفاشيسم از بين رفت و آن دو جبهه ديگر ه -1
  .و جبهه سوم در شرف از بين رفتن است ،دوم نيز به دنبال جبهه اول از بين رفت

ميالدي به پادشاهي  1936پادشاه بريتانياي كبير و ايرلند كه در ژانويه سال  VIII (Edwarde)ادوارد  -2
وزيري سن  تماعي بروز داد، در نوامبر همان سال در زمان نخسترسيد و عالقه خود را به اصالحات اج
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مسون را از دل خود يخواست محبت س اما اگر مي ،سلطنت انگلستان را از ياد او برد
طنت بريتانيا را از دست ندهد، آيا آن سلطنت عظيم و آن تاريخ بيرون كند ولي سل

  1توانست چشمان سيمسون را از خاطر او بيرون كند؟ مرصع و جواهرنشان، مي
گرداند، و همه كارهاي ما را پيش  مان را مي عاطفه همان چيزي است كه چرخ زندگي

آورد كه  اميك از شما ياد ميكد. تواند كاري به پيش ببرد برد، اما عقل به تنهايي نمي مي
عقل يك فيلسوف نابينا  ،قدم راه رفته باشد؟ سرورانمتنها براساس رأي عقل، حتي يك 

اما عاطفه ... كند گير است كه با صداي پايين و ضعيف صدا مي و يك حكيم فلج و زمين
  .همان قوت است، نشاط است، زندگي است

ما در موت عاطفه نهفته است، بلكه عاطفه را بكشيد، زيرا موت  :گويم بنده نمي
د كه فقط يك نفر را در شو گويم كه عاطفه گاهي اوقات چنان محدود و تنگ مي مي

تر از قلب،  شود كه از قلب شخص، به پايين كند و پست مي فت ميگيرد، و تا آنجا آ برمي
گيرد  و اوج ميرود  و گاهي اوقات باال مي! كند  ناف تنزل پيدا مي... تر از و حتي به پايين

شود كه  گيرد، و به حدي عام و فراگير مي تا جايي كه آرمانهاي واالي انساني را دربرمي
پس عواطف خود را از خاستگاه . شود همة امت، بلكه همة انسانيت را شامل مي

ها باال ببريد و آن را از محدودة وجودي خودتان خارج كرده، براي ملت و  شهوت
  .ييدسرزمين خويش وقف نما

                                                                                                                                                    
وار فيلد سيمسون، بحراني پيش آمد، و در دسامبر  بالدوينم، بر سر تصميم او به ازدواج با والسيس

المعارف  ، از سلطنت استعفا داده و به فرانسه رفت و در آنجا با سيمسون ازدواج كرد؛ دائرة1936
  .، چاپ دوم، انتشارات اميركبير ـ مترجم76محسين مصاحب ـ ج اول، ص فارسي، به سرپرستي غال

گيرد به خاطر اينكه يك عمر اقتدار و  اكنون از او بپرسيد تا ببينيد چگونه انگشت ندامت را به دهان مي -1
و يك واقعيت محسوس را به خاطر يك وهم، و يك  ،عزت را در عوض لذت يك ساعت فروخت

  .خاطر يك رؤيا از دست داد و ترك كرد حقيقت استوار را به
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ورزد اصالً انسان نيست، به ياد بياوريد،  محبت بورزيد، زيرا كسي كه محبت نمي
اما محبت را به معناي گسترده و وسيعي كه شامل هر ... حلم داشته باشيد، تأمل نماييد

نه به معناي محدود و عقيمي كه از ... بفهميد آنچه كه حق و خير و زيبايي است،
  .درو محدودة بدن زن فراتر نمي

  .محبت بورزيد، اما همچنان مسلمان باقي بمانيد
  :فرمايد باشد، خداوند عزّوجلّ مي مسلمان داراي يك قلب مي

 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ò2Ï% s! ⎯ yϑÏ9 tβ% x. …çμ s9 ë =ù=s%1 ÷ρ r& ’ s+ø9 r& yì ôϑ¡¡9$# uθ èδ uρ 

Ó‰‹Îγ x©    )37 / ق(  
ز بزرگي است براي آن پند و اندر) سرگذشت گذشتگان(به راستي كه در اين «

  .»داشته باشد، يا با حضور قلب گوش فرا دهد) آگاه(كس كه دلي 
  كنند؛ اما مسلمانان چشمها، دلها و شرمگاههاي خويش را كنترل مي
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Ç⎯ yϑ sù 4© xö tGö/ $# u™ !#u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yèø9$#    ) 7-6 /مؤمنون(  
مگراز همسران يا كنيزان خود، كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيست، «

  .»آيند پس هركس كه سواي اين را دنبال كند، متجاوز بشمار مي
  .محبت بورزيد، اما همچنان مرد باشيد

را خوار و ذليل  دهد و خود گريه سر نميبه راستي كه مرد وقتي محبت بورزد هرگز 
ماند، لبهاي مرد شايستة پاهاي زن نيست، همانگونه  گرداند و شب تا صبح بيدار نمي نمي

_________________________________________________________________________ 
  .باشد ـ مؤلف آن مدنظر مي  قلب در اينجا به معناي گسترده -1
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 زبا چشمان تيايستد، سپس  انجام داد، بلكه مرد بر دو پاي خود استوار مي 1»المارتين«كه 
  .»!بيا« :گويد و بازوهاي آهنين و ارادة قوي و مردانگي روشن خويش به او مي

محبت بورزيد، اما افرادي از اين مجموعة بشري كه همان امت است باشيد، مبادا محبت 
شما را از امت جدا سازد و شما را به زندگي انفرادي وحشيانه بازگرداند، آنگاه همه چيز را 

يد مگر انكار كنيد، و دنيا را فراموش كنيد، و خود را نسبت به زندگي به ناداني و جهالت بزن
  .هاي آن كلمة زن پرتوافكن باشد گراينده، و در گوشه هنگامي كه نگاه زن آن را روش

مبادا كه در دنيا ساكن شويد و بنشيند و زمين را غرق در اشك كنيد آن هم براي 
اي را كه وعده داده بود، اهدا نكرد، و براي وصال اشاره كرد  اينكه معشوقة محترمه بوسه

فت، سپس به خاطر اين مصيبت و بدبختي چندين قطعه شعر اما وصال صورت نگر
بسراييد، گريه كنيد و به گريه بياندازيد، و پس از آن با امنيت و اطمينان بخوابيد در 

  !برد حالي كه آتش در اطرافتان شهرها و بندگان را دارد از بين مي
در  اما كدام احساس و كدام عاطفه ،احساس و عاطفه است درست است كه شعر،

بيند ملّتي شريف و محترم ـ كه افراد آن برادران ايماني و  وجود كسي وجود دارد كه مي
اسالمي او هستند ـ با همة دار و مدار و مفاخر و تاريخ و حيات و عزت خويش، از 

هايشان به يكي از  شوند ـ تا خانه شان اخراج مي ديار خود رانده و از خانه و كاشانة
شود، به امتي داده شوند كه گرفتار خواري و تنگدستي و ذلّت شده  ترين امتها داده پست

و همچنين مورد خشم و غضب انسانيت و حقيقت و  2و مورد خشم و غضب خداوند

_________________________________________________________________________ 
شاعر بود، دختري به نام گرازيال  (Al Phonse Louis de Lamartine)دوالمارتين . لوئي. آلفوس نس -1

المعارف دانش و هنر، ص  باشد ـ مترجم، با اقتباس از دائرة اش مي قهرمان مجموعه اشعار او و معشوقه
256.  
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كدام احساس و عاطفه در وجود كسي است كه  ،آري .اند فضيلت و تاريخ قرار گرفته
ه شده و پيرمردان امتش به ها شكافت هاي برادران مسلمانش در اثر گلوله ببيند كه سينه

شوند، و جوانانشان در ميان كوهها و درون  هاي اعدام كشانده مي سوي ريسمانهاي چوبه
كنند، و كودكان و زنانشان در ميان دو راهزن  ها ظلم را با خون از سر خود دور مي دره

، و جنگد راهزن سرزمين، و راهزن آبرو و حيثيت؛ راهزني كه با طال مي :قرار دارند
هيچكدام از اينها را  ،]يعني آن شاعر[او كند، آن وقت  راهزني كه با تفنگ كشتار مي

كند كه آخر چرا؟  كند، و اصالً از اينها خبر ندارد، و اصالً فكر نمي اصالً احساس نمي
  .چونكه شاعر بيچاره گرفتار و دردمند است

گونة خود را تقديم اش  او را چه شده است؟ چه باليي بر سرش آمده است؟ معشوقه
  .محققاً زماني كه عاطفه به اين حد برسد جنايت خواهد بود! ننموده تا او آن را ببوسد

***  
  .حال كه صحبتمان دربارة محبت هنوز به پايان نرسيده، خوب است كه حق سخن را ادا كنيم

آور  ام و آن اينكه محبت، خواب بنده از قديم براي محبت، تعريف خاصي داشته
قرار داده و اگر اي است كه خداوند، آن را جهت ادامه نسل و بقاي بشريت   )كننده هوش بي(

توانست بديها و رنجهاي توليدمثل را تحمل كند، پس  بود انسان نمي كننده نمي هوش اين بي
  .بنابراين اول و وسط و آخر محبت عبارت است از راحتي و آسودگي و پيوند زناشويي

هاي زيبايي  اما عشق غيرعملي و پاكدامني افالطوني چيزي نيست جز يكي از دروغ
  .كند كه هيچ عاقلي آن را تصديق نمي

در عفت و پاكدامني زن معشوقه شك دارند و  ءبه همين خاطر است كه عقال
باديدة ) به جز براي كسي كه براي او حالل است(مسلمانان به سوي عشق و محبت 

  .نگرند شك و ترديد مي
                                                                                                                                                    

قومي كه به سبب غرور و سرمستي و سركشي خود گرفتار خواري و  تنگدستي شدند و «
  .»دندمورد خشم خدا گردي
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كنم و عالئم خشم و  هاي نارضايتي و اعتراض را مشاهده مي هايتان نشانه بنده در چهره
گيرم، و در خوب بودن آن  بنده عشق و محبت را خرده نمي... نه سرورانم. بينم هيجان را مي

پاسخم را كنم منصفانه  هيچگونه ترديدي ندارم، اما از شما سؤالي مي پرسم و خواهش مي
  دهد كه عاشق همسر يا خواهر او شوم؟ داميك از شما به بنده اجازه ميك :بدهيد

بنده فقط خواستم مثال بزنم كه مثال، غليظ و نابجايي ... خشمگين مشويد سرورانم
البته بنده خوشحالم كه شما از آن نفرت داريد، چرا كه اين خود دليل بر آنست كه  ،شد

بايد اكنون اعالن  ،بنابراين. شديدتري داريد شما نسبت به حقيقت اين امر تنفر و انزجار
پذيرد و  هاي رايج امروزي، از جمله مواردي است كه اسالم آن را نمي نماييم كه عشق

  با آرمان جوانان مسلمان نيز منافات دارد، اما پس جوانان چه كار بكنند؟
  .ازدواج كنند :پاسخ
  .ازدواج كنند ،آري

  .و هم براي جامعه، سر تا پا خطرناك است زندگي مجرّدي، هم براي شخص مجرّد
اي احتمال  است كه هر آن و لحظه) ديناميتي(به راستي كه زندگي مجرّدي بمب 

ها را ويران كند، و ستوني از  اي از خانواده رود كه منفجر شود و سعادت خانواده مي
جود در زندگي مجردي هر چند كه زنهاي فراواني و. هاي وطن را منهدم نمايد ستون

داشته باشند، اما از آنجايي كه همسر در آن نقش ندارد، هيچگونه خير و خوبي در آن 
افكار شخص مجرد، هر چند كه جهاتش گوناگون و متعدد باشد اما . شود يافت نمي

كند  درواقع به يك سو متوجه است، و با سرعت و شدت تمام به آن طرف حركت مي
شوند، و واقعيت اين است  ي قعر دره سرازير ميهمانگونه كه سيلها از هر جهت به سو

اي بر عليه اخالق و  نكه توطئهشوند مگر اي كه هيچ دو شخص مجرد باهم جمع نمي
  .كنند برپا مي عفت

افتد، آيا در ميان شما پدر  همانا سهم بزرگي از سنگيني مسئوليت بر دوش پدران مي
سلمان نيك و صالح را و يك جوان م لماني هست كه صاحب چند دختر باشد،مس
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اي كه برايش مقدور باشد، به نكاح دختر خود  جستجو كند و او را به مهريه و خرجيه
اي براي پدران خوب و نيكوكار مسلمان باشد؟ به  درآورد و بدينوسيله الگوي حسنه

به سي ليره، چرا نه؟ آيا اين يك تجارت است؟ آيا يك شوهر  1پنجاه ليره سوريه
خواهي كه با هم سعادتمند شوند و يك خانوادة شريف و با  رت ميصالحي براي دخت

  خواهي تا دخترت را با آن بفروشي؟ حجاب تشكيل دهند، يا طال مي
  .ناپذير آري، اينست داروي اين بيماري مزمن و عالج

اگر امروز آن را حل نكنيد هرگز حل نخواهد شد، اگر مريض . حل مشكل اينست راه
بزرگي و ناموري به عمل  پس اي بزرگان اين شهر،. ميرد مي ضرا مداوا نكنيد مري

و نه به عظمت  ،تو خالي ، نه به مال و نه به الفسودمند است، به تقوا و اصالح است
و نه به مدارك عالي، پس يا فعال باشيد و يا استعفا دهيد و جاي خود را به  ،پوشالي

  !كنند، بسپاريد كساني كه فعاليت مي
هاي  اي مستحكم براساس عاطفه حماقت است كه بتوان خانوادهواقعاً نهايت 

  .تغييرپذير بنا نمود و حماقت است كه ازدواج تنها براساس عشق و محبت بنا شود
  اي از نمك در مسير سيل بنا كند؟ اش را بر روي توده خانهكيست كه 
  .روز دوام ندارداش بيش از يك  اما زندگي. اي قشنگ، داراي زيباترين رنگهاست عشق پروانه

اما در اولين عشق گل معطر و خوشبويي است كه در بوستان، هيچ مانندي ندارد، 
  .شود برخورد و تماس دست با آن پژمرده مي

آيد كه آرزويي در  نظر بنده دربارة عشق اين است كه عشق فقط زماني به وجود مي
كند  را فقط زماني روشن ميكار باشد و به همراه آرزو، حرمان باشد، مانند برق كه المپ 

  .كه دو قطب متفاوت باهم برخورد نمايند

_________________________________________________________________________ 
و هر ليره ! سه قرشآن زمان پنجاه ليره از نظر صرافي معادل ده ليره طال بود و يك كيلو نان به قيمت  -1

  .برابر با صد قرش بود



 آرمان جوان مسلمان

 

29

بنابراين در ذهن و خيال خود لباسي  ،رسد تو زن را دوست داري چون دستت به آن نمي
بيني، اما زماني كه  به صورت زيباترين انسانها مي] تخيلي[در اين لباس  وشاني و او راپ به او مي

  .گردد را از او بركندي زني همچون سائر زنان مي] تخيلي[ دستت بدان رسيد و اين پيراهن
شما يك زوج عاشق و معشوق يكديگر را در نظر بگيريد كه در ماه عسل به گردش 

كنند و لذت  اند و در زيباترين مناطق و يا در بزرگترين شهرها خلوت مي و تفريح رفته
طرف آن دو فراهم آمده كنيد كه سعادت و خوشبختي از هر سو به  برند؛ گمان مي مي

متوجه خواهيد شد كه پس از گذشت چند روز، هيچ  است اما اگر به آنها نيك بنگريد،
هاي روزهاي اول؛ روزهايي كه  ماند  به جز صحبت حرفي براي گفتن برايشان باقي نمي

شوند،  شوند و اين سخنان هم كهنه مي آرزو بود و حرمان، سپس شبها همچنان سپري مي
  .خني براي گفتن در ميانشان  باقي نخواهد ماندو ديگر س

  ؟»دوستت دارم«چيست در زبان عشق جز اينكه عاشق و معشوق به همديگر بگويند 
  .رويد صد بار آن را تكرار كنيد، به خواب مي

پذيرد، زيرا كه  پس بايد اعالم كنيم كه بناي ازدواج، فقط بر پاية عشق را، اسالم نمي
ام برايم به  عمه يا خاله :آيا دوباره به روش اول خودمان بازگرديم. پذيرد  عقل آن را نمي

خواستگاري بروند و طبق سليقة خودشان برايم همسر انتخاب كنند، و من هم حرفشان 
را قبول كنم، و آيندة خودم را به آن بسپارم و عقد كنم و به جشن عروسي بروم، در 

اش چطوري است؟ اين كه  ل بينيحالي كه ندانم رنگ چشم عروس چگونه است و شك
  يك روش پر مشكل و ناكارآمد است، پس ما اكنون چكار كنيم؟

  بهترين روش چيست؟
اسالم اين حق را به . باشد بهترين روش، همان طريقة اسالم مي! سروران من

پس از اينكه رضايت صورت گرفت و احتمال داماد بودنش قوي (خواستگار داده كه 
با او ) با حضور ولي زن(تواند  كف دست زن را ببيند، و مي ، فقط صورت و دو)شد
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كنند كه  پدران ناآگاهند و قبول نمي] متأسفانه[اما بنشيند، اين است سنت دين، 
] غليظ[عفتي و با آرايش  خواستگار صالح صورت زن را ببيند، اما پس از آن، با بي

يشتر از صورت و دو كف دست ب] آنوقت[گردانند كه در نتيجه  عروس را در خيابانها مي
  !بيند، حتي االغ بينند، و هركس كه در راه هست آن را مي آن را افراد فاسق و خبيث مي

  .ايم ايم و در نتيجة آن سعادت و رستگاري را از دست داده به راستي كه ما قوانين اسالم را رها كرده
  :قسمت اول بحث جوانان و آرمان آنها اين است

ات  مسرت را دوست داشته باش و قلبت را به او بسپار، و عاطفهازدواج كن سپس ه
  .را به او هديه نما

اما دومين صفت عبارتست از شجاعت، كه بهرة جوانان مسلمان در آن، از بهرة 
جوانان ساير ملتها بيشتر و كاملتر است و جوانان مسلمان داراي مسئوليت سنگيني 

شدند ولي در اطراف  پيش، مصلحان بيدار ميباشند، و آن اينكه قبل از بيست سال  مي
درخشيد، مشاهده  خود چيزي جز تاريكي كه در پيچ و خم آن هيچ روزنه اميدي نمي

اي از  كه در ميان آن هيچگونه نشانه) و يا بگوييم مرگي(كردند و به جز خوابي  نمي
يدي و ديدند، آنها در سياست و علم و عمل با يك ناام آمد نمي زندگي به چشم نمي

شكست مستمر مواجه بودند، سپس جنگ جهاني در يك جسم درگرفت كه در طي آن 
قدرتمندان فاتح تالش كردند با سنت و قوانين خداوند در نظام هستي مخالفت نمايند، 
كاري كنند كه سر تنها ادامه حيات دهد و دو دست مستقالً زندگي و تفكر نمايند و قلب 

مقرر كردند كه اين همه حكومتهاي مضحك و . ا انجام دهدبه تنهايي كار انسان دو پا ر
 1آور در كشوري كه مجموع شهروندانش كمتر از نصف شهروندان لندن است خنده

تواند يك چهارم چهار  نمي» يك«گويا به اين نتيجه رسيده بودند كه وجود داشته باشد، 
  !.باشد بلكه هر يكي چهارتاي كامل است

_________________________________________________________________________ 
دولت دمشق، دولت حلب،  :پس از جنگ جهاني، در كشور سوريه كنوني؛ هفت دولت وجود داشت -1

  .طين و دولت شرق اردن ـ مؤلفالدروز، دولت لبنان، دولت فلس دولت علويان، دولت حبل
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ما در كنار آن چيزهايي را كه برايش اميدواركننده باشد، ديد ا مصلح اينها را مي
شد، اما سروران  ديد كه در نتيجة مشاهدة چنين اوضاعي متشائم و نااميد مي موجود نمي

من زمان متحول شد و دست قدرت، جلد دوم از تاريخ امت اسالمي را كه عصر 
تاريخ امروز جلد سوم  افتادگي در آن به ثبت رسيده بود، خاتمه داد، و انحطاط و عقب

مصائب و . جديد و پيشرفت را در آن به ثبت برساند 1گشوده شده تا عهد رستاخيز
شد، باعث توجه  حوادث شديد و دردناكي كه به طور پي در پي و پشت سر هم وارد مي

گرديد، و در نتيجة آن، جوامع اسالمي شرقي، ] امت[و بيداري، و هشدار و آگاهي 
شدند و در جستجوي طريقة زندگي و در پي راهكار برآمدند و  زده و بيدار وحشت
) سروران من(هاي يك بيداري قوي و نهضتي گسترده و فراگير به ظهور پيوست، اما  نشانه

بايد اين  چيزي كه ما آن را كم داريم ايمان و باور به اين واقعيت كنوني است؛ پس مي
اشد، ما بايستي اين نهضت را باور داشته اي به آن و دعوتي به سوي آن ب اجتماع ما مژده

  .باشيم چنانكه وجود خودمان را باور داريم، و اصالً نبايد در ميانمان فرد نااميدي باقي بماند
محققاً ما بيدار شديم، اما امروز قافله شديدترين مرحلة راه و خطرناكترين صحراي 

كرد و راهنماياني كه  حركت مي آلود پيمايد، قبالً قافله به صورت خواب اين باديه را مي
شانده و آن را از صراط مستقيم منحرف نموده كرده بودند، قافله را ه بيراهه كراه را گم 

، 2، قاسمي1، محمد عبده2افغاني :بودند، اما وقتي كه صداي تقدير از زبان اين بزرگان
_________________________________________________________________________ 

قرار گرفته است  (renaissavce)جهت ترجمه واژه ] كه به رستاخيز جديد ترجمه شده ـ م[واژه البعث  -1
اي رسمي تحت همين نام، تأسيس  ميالدي مجله 1930در سال . است) تولد دوباره(و معناي لغوي آن، 

  .شد كه پنج شماره از آن منتشر شده است ـ مؤلف
مرداني كه نهضت  فيلسوف اسالم در عصر خويش و يكي از بزرگ :شيخ سيد جمال الدين افغاني -2

 )كُنر( هجري در اسعدآباد 1254ست در سال بيداري اسالمي معاصر مرهون تالشهاي پيگير آنها ا
ناپذير در راستاي بيداري و وحدت امت  افغانستان به دنيا آمد و پس از عمري تالش و مبارزه خستگي

  .هجري قمري وفات كرد 1315اسالمي، در سال 
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زرگواران و ديگر ب 1و رافعي 7، شكيب ارسالن6رشيد رضا، 5، سعد4، آلوسي3شيخ طاهر
اي بر اثر آن بيدار شدند و كساني كه تا آن وقت بيدار نشده بودند،  عده. شنيده شد

                                                                                                                                                    
  .از شاگردان ممتاز سيدجمال الدين افغاني و يكي ديگر از اعالم اسالم در عصر حاضر است :محمد عبده -1
و پيشواي اهل شام در عصر خويش و مؤلف   حسين از سالله حضرت امام :الدين قاسمي امام جمال -2

هجري متولد  1283باشد، در سال  جلد مي 17سير قاسمي در تفسير گرانسنگ محاسن التأويل يا تف
  .هجري قمري وفات نمود 1332شده در سال 

از پژوهشگران و علماي بزرگ به لغت و ادب عصر خويش بود، تولدش در سال  :شيخ طاهر الجزائري -3
  .در همانجا بود 1338در دمشق و وفاتش در سال  1268

اديب و دعوتگر و مصلح از اهالي رصافه بغداد بود، با رساالت  مورخ و :شيخ محمد آلوسي حسيني -4
بسياري با ايشان مخالفت ورزيدند و به تاخت كه در نتيجه همين امر،  خود بر اهل بدعت بسيار مي

  .درگذشت 1342در سال ... موصل تبعيد شد و سپس به وطن خود بازگشت و
صر و بزرگترين سخنور سياسي عصر خويش بود، رهبر نهضت سياسي م :سعد پاشا بن ابراهيم زغلول -5

وارد ازهر شد و با سيدجمال الدين افغاني ارتباط برقرار كرد   ه 1290متولد شد، در سال  1273در سال 
همراه امام شيخ محمد عبده مشغول تحرير مجله الوقايع مصر شد، و مدتي را با ايشان سپري نمود، و به 

م همكاري با گروهي سرّي براي براندازي نظام حكومت، دستگير و بنا به اتها 1299يكبار در سال 
  ... زنداني شد و پس از آزادي به قضاوت پرداخت، و انگليس او را به مالتا تبعيد كرد و

و يكي از » المنار«كه داراي اصليت بغدادي و نسب حسيني و صاحب مجله  :محمد رشيد رضا -6
ن و عالمان به حديث و ادب و تاريخ و تفسير بود، به مصر سفر مردان اصالح اسالمي و نويسندگا بزرگ

  ... كرد و همراه و شاگرد شيخ محمد عبده شد و
دانشمند، اديب، سياستمدار، وفات يافت،  1366تولد و در سال  1286امير شكيب ارسالن، در سال  -7

ي عربي داشت، و مجله مورخ و مصلح و از نويسندگان بزرگ است، سفرهاي زيادي به اروپا و كشورها
  ...را در جنيف منتشر كرد و  (Lanation Arabe)فرانسوي زبان 
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بيدار شده چشمانشان را گشودند، و هر كسي سخن خود را بيان نمود و معركة بين 
و مردم در ميانشان به چندين دسته تقسيم داعيان مصلح و راهنمايان گمراه برپا شد، 

جال و اضطراب خاصي به وجود آمد، اما قافله همچنان شدند و يك آشفتگي و جن
كند، زيرا بيدار شده است، و كسي كه  در جادة مستقيم حركت مي... كند حركت مي

  .كند بيدار و آگاه شده باشد از يك راهنماي گمراه پيروي نمي
اين جوانة سبز قوي كه در ميان صدها سبزة خشكيده و به جاي مانده از موسم 

آنها ميان آنها خواهد گشود و بدون ان مانده است به زودي راه خود را از گذشته، پنه
نوبت اين جوانه فردا است،  :زنده خواهد ماند چه اين جوانة جديد، مادر آينده است

اند و هرگز  و آن علفهاي خشكيده، مدتشان سپري شده و به همراه ديروز از بين رفته
حق است، صدايي است كه به  صداي نهضت جديد، صداي. باز نخواهد گشت

رسند، شنيده  صورت مبهم و نامفهوم به همراه ساير صداهايي كه امروز به گوش مي
آيد و ساكت  كم پايين مي شود، و همهمه و انعكاس صداهاي قديمي گذشته كم مي
  .شود يابد اما خود صدا از نو شروع مي شود زيرا انعكاس صوت پايان مي مي

***  
بدان ايمان بياوريد، و  ،واضح و آشكار است، پس اي جوانان اين نهضت، كامالً

باورش داريد و به زندگي از ناحية تابناك و وسيع اميد نظاره كنيد نه از جهت تنگ 
  .و تيرة نااميدي

                                                                                                                                                    
 1298يكي ديگر از اديبان، شعر و نويسندگان بزرگ مسلمان است كه در سال  :مصطفي صادق رافعي -1

ي، ـ به نقل از كتاب االعالم، تأليف خيرالدين الزِرِكل. وفات نمود 1356هجري به دنيا آمد و در سال 
؛ 175-173و  212- 211و  83-82دارالعلم الماليين، چاپ چهاردهم، بيروت، جلدهاي سوم؛ ص 

 ن، و تفسير القاسمي المسمي بمحاس235و  173-172 :؛ هفتم ص169-168و  126 :ششم ص
  .ـ مترجم  ه 1415التأويل، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ اول 
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هاي شاعران جوان را  جوانان ما نااميد و متشائمند؛ شما قصيده] متأسفانه[
اگر موسيقي . و اشك و اندوه است  اش لبريز از درد و دلشكستگي بخوانيد، همه

  :به عنوان مثال. اش گريه است و ناله است و فغان جوانان را بشنويد، همه
  ...اهوعتی يا شقايا, ضاع األمل من هوايا ل

اي واي از درد و سوز عشق، اي واي از اين مصيبت و بدبختي و عذاب، همة «
  »و دلدادگي از دست رفت و تباه شد آرزوهايم در عشق

ما را چه شده است كه در دنيا هيچگونه لذت سروري را  1وانان و نوازندگانج
  بينند؟ نمي

  گيرند؟ بينند اما درخشش خورشيد را در نظر نمي آخر چرا تاريكي شب را مي
  كنند؟ انديشند اما در مورد شكوه آن فكر نمي چرا دربارة افسردگي پاييز مي

  ه فروتني آن عنايتي ندارند؟كنند ولي ب چرا به برهنگي زمستان توجه مي
اما م و نيرومند، هر آنچه كه در دنيا وجود دارد زيبا است اما در چشم جوان سال

شخص مريض، اما كسي كه مبتال به مرض از پاي درآورندة سل است، چنين 
  .بيند شخصي اصالً به جز تاريكي چيزي نمي

  .كنيد وجودتان را از سل يأس و نااميدي مداوا ،پس اي جوانان ما
***  

به راستي كه اكنون زمان مانند روزي كه اسالم ظهور كرد، چرخيده، و تمدن به 
گرايي غرب بر سرش بيايد و آن را از  حال احتضار رسيده و چيزي نمانده كه مادي

تكه شدن دو حكومت بزرگ ايران و روم آن را از بين  بين ببرد همانگونه كه تكه 
  .برد

_________________________________________________________________________ 
  .جايز بودن موسيقي و آهنگ نواختن ـ مترجمبا قطع نظر از بحث جايز با نا -1



 آرمان جوان مسلمان

 

35

كند و آن را  سنگ آسيايي قرار دارد كه تمدن را خرد ميامروز جهان در ميان دو 
  .كرده بودبيني  پيش 1»ولز«دهد همانگونه كه آقاي  به باد هوا مي

گرايي غرب، و زندگي آهني ماشيني آن، روحية خاور دور  جهان كنوني در ميان مادي
م، راه و به جز شاهراه هموار اسال ،و فناي در ماوراي مادة هندوها، قرار گرفته است

  .ديگري براي نجات وجود ندارد
يكسره بشتابيد به سوي اداي مسئوليت و ابالغ صداي اسالم  ،پس اي جوانان مسلمان
پيماند،  اي كه امروز ملتهاي شرقي اسالمي آن را مي اين مرحله. به گوش همة مردم جهان

ي در اين اروپاست، و جوانان مسئوليتهاي بس بزرگ )2(»رنسانس«شبيه دورة رستاخيز 
  .دوره بر دوش دارند

ه بايد آنان كتابخانة قديم عربي كجوانان يك مسئوليت علمي بر دوش دارند و آن اين
  .هاي جديد و اسلوبهاي نوين احيا كنند را با قالب

محققاً در اين كتابهاي زرد رنگ، علم بسيار فراواني وجود دارد، اما اين علم در 
در كتابهاي فقه  ،به عنوان مثال. مدفون شده استهاي اسلوب كهن لگدمال و  ويرانه

مسائلي وجود دارد كه از آن قانون اسالمي و قانون جزايي و قانون مدني و قانون اداري 
اند كه  اي تدوين شده شود، اما اين كتابها به گونه و قانون اصول دادگاهها استنباط مي

نه آنها براي ما . ا آن انس بگيريمتوانيم به خوبي از آن استفاده كنيم و ب نميامروز ما 
اي داريم، هرچند اينها براي كساني كه در عهد آنان  سودي دارند و نه ما برايشان فايده

_________________________________________________________________________ 
... به دنيا آمد،» كنت«در  1866نويسنده انگليسي كه در سال  (H. G. Wells)ولز . جرج. هربرت -1

در سن  1946نمود، در سال  عجيبي مي *هاي بيني ورن پيش بيشتر آثار او جنبه تخيلي دارد و مانند ژول
  276المعارف دانش و هنر، ص  از دائرة به نقل. سالگي جان سپرد ـ مترجم 80
  .البته اين مطلب هرگز به معناي تأييد پيشگويي و كهانت نيست ـ مترجم* 

  .در اروپا فرهنگيتجدد ادبي و  ةدور -2
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اي از  بر جوانان الزم است كه عده ،بنابراين .اند كامالً سودمند و مفيد بودهاند  تأليف شده
يري مطالب آنان نمايند و آنان تمام وقت خود را صرف مطالعه و فهم اين كتابها و يادگ

  .مواد علمي كه در آنها نهفته است را استخراج كرده و به صورت نوين ارائه دهند
اسلوبها همچون مدها هستند، و امروز مد عوض شده است، لذا بايد  ،)سرورانم(

اش يك لباس نو بسازد، آن  خياط ماهري اين لباس قديمي را در اختيار بگيرد از پارچه
  .اي كه حتي يك تار نخ آن را از بين نبرد هم به گونه

آور است كه اسلوبهاي تأليف در كلية علوم پيشرفت كند و ما در  شرم ًسروران واقعا
  .ان باقي بمانيمم علوم خودمان طبق روش قديمي

اند بزرگان جليل القدري  اشخاصي كه اين شروح و حواشي و اين تقريرها را نوشته
اند، به بهترين شكل و نحوة معمول و  ي را كه بدانها دست يافتهاند زيرا آنان نتايج بوده

اند و در اين باره گناهي بر گردن آن بزرگواران نيست،  مأنوس عصر خويش ارائه كرده
اي  دهيم، و نتيجه و كاري انجام نمي ،كنيم گونه تأليفي نمي البته گناه بر ماست، ما كه هيچ

لف هرزة ناتوان و ضعيفي كه خود را به پاي نخل مانند ع ًآوريم، و دقيقا به دست نمي
خور پدران و اجداد خويش زندگي را به سر  بلند و تنومندي نگه داشته است، مفت

  .بريم مي
***  

جوانان، يك مسئوليت اجتماعي نيز دارند و آن اينكه آنان بايد اسالم را ياد بگيرند و 
  .نظر آن را دربارة اين معضل اجتماعي كشف كنند

داري به تباهي و  ن در ميان سوسياليسم و طرفداران مالكيت فردي و نظام سرمايهجها
بربادي كشيده خواهد شد و هيچ راه نجاتي متصور نيست به جز راه ميانه و حد وسطي 

هاي هرگز تحقق نيافتني  ها و خيالبافي پردازي از رؤيا] تر عقالني[تر و  كه پايين
خواهند  داري كه مي تر از سطح فكري طرفداران سرمايهها باشد؛ و باالتر و واال كمونيست
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مردم را با اموالشان، به اسارت و بردگي بكشانند و از جمع بنا به مصلحت فرد، 
  .برداري نمايند بهره

اما حتي يك از . زند بنده كامالً يقين دارم كه در اين باب حرف آخر را اسالم مي
رية اجتماعي اسالمي را مورد بررسي قرار علما هنوز خود را به زحمت نينداخته و نظ

  .1نداده است
نيز جوانان يك تكليف اخالقي دارند كه عبارتست از رهانيدن و نجات دادن جهان 

  .ها و رذايل و سرگردان در دنياي تاريكي و ظلمت فرو افتاده در گرداب پستي
براي اتمام و به   منارة اسالم را بلند كنيد و مكارم اخالق را كه پيامبر بزرگوارتان

  .2پاية تكميل رساندن آن مبعوث شده را رواج دهيد
شود  دربارة مؤمن سوال كرده مي  آيا واقعاً اين عجيب نيست كه از پيامبر ،سرورانم

احتمال دارد دزدي كند اما به ندرت، ولي  :فرمايد كند؟ كه در جواب مي كه آيا دزدي مي
آيا جاي . خير :فرمايد گويد؟ مي مؤمن دروغ مي آيا :شود كه وقتي از ايشان پرسيده مي

دروغ را يك سوم نفاق و بدقولي را يك سوم ديگر   تعجب و شگفتي ندارد كه پيامبر

_________________________________________________________________________ 
گذرد و امروز تحقيقات و كتابهاي  از آن روزي كه اين سخنراني ايراد شده تاكنون بيش از نصف قرن مي -1

ه خداوند مؤلفانشان را جزاي خير بدهد و كتابهايشان را سودمند و مفيد واقع اند ك زيادي نوشته شده
  .گرداند

در الموطا روايت  آن را به روايت حضرت ابوهريره) رح(اشاره دارد هب حديث نبوي كه امام مالك  -2
ام  ههمانا من فقط براي اين مبعوث شد» «إنما بعثت التمم مكارم األخالق« :فرمايد كرده است كه مي

  .ـ مترجم» كه مكارم اخالق را به پايه تكميل برسانم
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آن قرار دهد، سپس امروز در ميان مسلمانان كساني وجود داشته باشند كه دروغ بگويند 
  1و بدقولي كنند؟

كنند و اخالقشان به ق ما را اختيار هاي غيرمسلمان اخال آيا عجيب نيست كه اروپايي
طور طبيعي و عادي همان اخالق اسالمي باشد و مسلمانان اخالق خود را از دست 

  بدهند؟
  :فرمايد آيا عجيب نيست كه با وجود اينكه خداوند متعال در كتاب خود مي

 ¬! uρ äο̈“ Ïèø9$# ⎯Ï&Î!θß™ tÏ9 uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9 uρ    )8 / منافقون(  
  .»خدا و فرستادة او و مؤمنان است رت از آنِعزت و قد«

سپس باز هم در بين مسلمانان كساني وجود داشته باشند كه در نفس خود ذليل و 
  خوار باشند و شرافت و كرامت خود را تباه كرده باشند؟

خود را به اخالق اسالمي آراسته كنيد و آن را درميان مردم  ،پس اي جوانان مسلمان
  .ن را به وسيلة آن برهانيدمنتشر كنيد و جها

***  

_________________________________________________________________________ 

ث  :آية املنافق ثالث« :كند كه فرمود از رسول خدا روايت مي  حضرت ابوهريره -1 ذا إكذب وإذا حدّ
هنگام سخن گفتن دروغ  :عالمت شخص منافق سه چيز است« :»متن خاناؤذا إوعد أخلف و

 يمان، حديث، صحيح البخاري، كتاب اإل»كند مي انت خيانتنمايد، و در ام گويد؛ خالف وعده مي مي
  .ـ مترجم) 89(يمان، حديث شماره ، صحيح مسلم، كتاب اإل)32(شماره 



 آرمان جوان مسلمان

 

39

  
  خالصة كالم

  را برايتان بيان كنم؟» آرمان جوانان مسلمان«آيا اكنون دوست داريد كه خالصة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 Î óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£ äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ ...   
  .»هستند، مگر آنانكه ايمان بياورندزيان  كه انسانها همه در. سوگند به زمان«

ايمان به اهللا و اينكه بدانند او تعالي اولين ] :آرمان جوانان مسلمان عبارتست از ،آري[
و يقين نمايند كه هر چيزي به خواست و  ،كنندة قادر و تواناست و آخرين است، و اراده

تواند بدون  ي نميارادة اوست، هيچكس در ملكش با او شريك نيست، و هيچ موجود
گاه از ياد الهي  و اينكه هيچ. اذن او شفاعت نمايد و كسي سواي او از غيب خبر ندارد

غفلت نورزند و معبودي جز وي را عبادت نكنند و سواي او را تقديس ننمايند و از 
كسي جز او انتظار نفع و ضرر نداشته باشند و بدانند كه او لشكريان و فرشتگان و 

توانيم آنها را مشاهده  دارد كه ما نميبينيم و جهانهايي  د كه ما آنان را نميجنّياني دار
و ايمان داشته ... كنيم، و او صاحب آخرت و بهشت و جهنم و آسمانها و عرش است

نازل ] بر پيامبران خود[باشند به اينكه او پيامبراني را مبعوث كرده و كتابهاي آسماني را 
  .فرموده است

 (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#   
  .»و اعمال شايسته و بايسته كنند«

يعني پس از ايمان به اهللا، همة حقوق خداوند را كه بر سرشان فرض است از جمله 
به جاي آوردن نماز و پرداخت زكات و روزه گرفتن و حج نمودن را ادا نمايند و با 

و نيز همة حقوق  بجاي آوردن نوافل و اعمال حسنه به سوي اهللا تعالي تقرب بجويند
مردم را ادا كنند به طوري كه به مال و آبرو و جسم احدي تعرض نكنند و حقوق 
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خانواده و پدر و مادر و هر كس كه بر آنها فضل و احسان نموده باشد را ادا كنند، و با 
سعي و تالش خود در راستاي سعادتمندي و موفقيت امت، تقويت روابط و تضمين 

برد و جايگاهش را در ميان  ر نوع فعاليتي كه مقام امت را باال ميمصالح آن و انجام ه
گرداند مانند كسب علم و صنعت يا زراعت يا وعظ و ارشاد و يا  ساير امتها رفيع مي

  .تعليم و تهذيب؛ حق خود را نسبت به امت و جامعة اسالمي ادا نمايند

 (# öθ|¹# uθ s? uρ Èd,ysø9 $$Î/   
  .»حق سفارش كنندو همديگر را به تمسك به «

هم خودشان و هم ديگران را به تمسك به حق سفارش نمايند و در همة امور خود به 
در نتيجه؛ حق، پيشوا و راهنما و همراه و رهبرشان باشد و . دنبال حق و حقيقت باشند

هرگز حتي براي يك لحظه از ياوران باطل نباشند و از ميان همة اصول و علوم و فنون؛ 
  .حق است و هيچگونه شائبة باطل در آن نيست را بپذيرند و قبول نمايند فقط آنچه كه

 (# öθ|¹# uθ s? uρ Î ö9 ¢Á9 $$Î/   
] در تحمل سختيها و دشواريها و دردها و رنجهايي[و يكديگر را به شكيبايي «

  .»]گردد كه موجب رضاي خدا مي[توصيه نمايند 
به حق و اجتناب از باطل و  1واصيهمديگر را به صبر و شكيبايي بر اداي واجبات و بر ت

آوري نفس به سوي اين كارها ـ  پرهيز از كارهاي زشت و رذيل ـ با وجود گرايش و روي
  :پس در واقع آرمان جوانان مسلمان عبارت است از. 2توصيه و سفارش كنند

جانب اهللا نازل شده ايمان كامل بدون هيچگونه شائبة شرك، تصديق هر آنچه كه از 
اي كه  دات پيراسته و منزه از هرگونه بدعت و نوآوري در دين، اعمال صالحهاست، عبا

_________________________________________________________________________ 
  .همديگر را وصيت و سفارش نمودن ـ مترجم :تواصي -1
ي را ام كه خداوند متعال در آن، مطالب نوشته» العصر«بنده پس از اين سخنراني تفسيري بر سوره مباركه  -2

  .كه قبالً بيان نكرده بودم، برايم فتح و گشايش فرمود ـ مؤلف
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براي فرد و جامعه سودمند باشد، دعوت به سوي حق و التزام به آن، صبر و شكيبايي بر 
  .تحقق يافتن اين منهج و طريقه، و اداي همة اين واجبات

***  
الی علی سيدنا وموالنا حممد جالله تتم الصاحلات وصلی اهللا تعبعزته و يهللا الذ احلمد

 .وعلی آله وأصحابه أمجعني
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