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 مقدمۀ مترجم

الحمد هللا رب العالمين والصلوة والسالم على سيدنا وموالنا محمٍد األمين 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اّمت  سراسر افتخار و ارزشمند مسلمانان، تاریخ باشکوه و سبزتاریخ 

ن گشته است و در ادوار اش با افتخار و عظمتی مزیّ  اسالمی که ھر صفحه
ھا،  حماسه آفرینی ،ھا مختلف حیات مسلمانان، بیانگر فتوحات، رشادت

باشد، ھمواره توجه پژوھشگران، محققان،  ھا می ابتکارات و خالقیت
 رخین را به خود معطوف داشته است.وم دعوتگران و

ای که در این روند تاریخی حایز اھمیت و در خور تأمل است،  نکته
ھای  در جھت رشد و ترقی جھانیان در جنبهاّمت  تأثیراتی است که این

مختلف زندگی به جای گذاشت و سراسر گیتی را از سعادت و کرامت، عدل 
ادب و اخالق، طھارت و نزاکت، مملو ت و پاکی، علم و دانش، عفّ و انصاف، 

اسالم و  ی هنمود، متأسفانه با ایجاد موانع از طرف دشمنان دیرین می
ھا با عرضه  ھای یھود و نصاری این امر مھم کامًال عملی نشد، آن دسیسه

تحریف شده از مسیحیت، سرسختانه ایستادن به نام دین در  ی هنمودن چھر
ا در برابر علم قرار دادن، سبب شدند تا ھر ھای علمی و دین ر برابر یافته

از ھیوالی مخوف شود، تصویری  آنچه به نام دین در جھان عرضه می
ھا که به خاطر بقای موقعیت خودشان  ھا و کشیش پمسیحیت و جنایات پا

شان کمتر دانشمند  غ محاکم تفتیشکردند و از دم تی ھیچ کس رحم نمی بر
 شان پدید آید. رد، در ذھنب گر جان سالم بدر می و پژوھش
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ھا بدون تفکیک اصل دین از آنچه توسط  با چنین ذھنیتی بود که اروپایی
شد، در برابر اسالم ایستادگی نمودند  دین فروشان و فرصت طلبان عرضه می

و از پذیرفتنش امتناع ورزیدند و بدین طریق از سعادت، ارزش و کرامتی که 
 بود محروم ماندند. ھا شان در انتظار آن قدمیدر چند 

بیشتر قابل توجه اّمت  دیگری که در تاریخ این ی هاما با این وصف نکت
در ابالغ رسالت و اّمت  است، تعھد و مسئولیتی است که فرزندان این

رساندن پیام اسالم و حس نوع دوستی و خیرخواھی نسبت به تمام بشریت، 
ریغ ننمودند و تا آنجا از خود نشان دادند و در این مسیر از ھیچ کوششی د

مند نمودند و با  ھا را از حق و حقیقت بھره که قدرت و توانایی داشتند انسان
بھره گرفتن از استعدادھای خدایی خویش و یاری و نصرت خداوند متعال 
که در آن روزگار، ھمیار و مددکارشان بود، در جھان تحول آفریدند. عالمه 

مسلمه بر گردن سایر ملل اّمت  یاد دینی کهبه یاد این روزگار و به  / اقبال
 سراید: دارد، چنین می

 یــــاد ایــــامی کــــه ســــیف روزگــــار
 

 بـــا توانـــا دســـتی مـــا بـــود یـــار
 

ــت دل ــن در کش ــم دی ــتیم تخ ــا کاش  ھ
 

 پـــرده از رخســـار حـــق برداشـــتیم
 

 کشت حـق سـیراب گشـت از خـون مـا
 

ـــا ـــون م ـــان ممن ـــتان جھ ـــق پرس  ح
 

ـــد ـــر ش ـــاحب تکبی ـــا ص ـــالم از م  ع
 

ـــه از ـــا کعب ـــل م ـــد ِگ ـــر ش  ھا تعمی
 

ای دور، با دیدی تازه و نوین، دیدی خدایی و  ھا از افقی باال و کرانه آن
دنیا در  ی هایمانی بر بشریت در شرف نابودی، بر انسانی که در باتالق وبا زد
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اش با رّبش قطع شده بود، خیرخواھانه و  حال غرق شدن بود و رابطه
 و سوز از وی خواستند تا به طرف رّبش برگردد.مخلصانه، نگریستند و با درد 

َها ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ ِي ٦ٱلَۡكرِ�مِ َما َغرََّك بَِرّ�َِك  ٱۡ�ِ ٮَٰك  ٱ�َّ َخلََقَك فََسوَّ
َبَك  ٧َ�َعَدلََك  ا َشآَء َر�َّ ّيِ ُصوَر�ٖ مَّ

َ
 .]٨-٦[االنفطار:  ﴾٨ِ�ٓ أ

ساخته است و در حق او ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگارت مغرور «
کنی و خود را به گناھان آلوده  باکانه نافرمانی می گول زده است (که چنان بی

پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد  )سازی می
معتدل و متناسبت کرده است، و آنگاه به ھر شکلی که خواسته است تو را در 

 .»استآورده است و ترکیب بسته 
نمودند و  ملل دنیا را که به ظاھر ادعای علم و دانش، کتاب و حکمت می

ھا را به طرف  کردند، آن از طرفی به لجاجت و عناد، حقایق را انکار می
 توحید و یکتاپرستی فرا خواندند.

ۡهَل ﴿
َ
أ ِۢ بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�مۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ قُۡل َ�ٰٓ ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  َ�َعالَۡوا

َ
�

 َ ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ
َ
ِۚ ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ [آل  ﴾ٱ�َّ

 .]٦٤عمران: 
ای که میان ما و شما  بگو: ای اھل کتاب! بیایید به سوی سخن دادگرانه«

بیایید بدان عمل کنیم و آن این) که رانیم،  مشترک است (و ھمه آن را بر زبان می
جز خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم و برخی از ما برخی دیگر 

 .»را، به جای خداوند یگانه به خدایی نپذیرد
ھا با خاطر نشان کردن این حقیقت که تمام موجودات دنیا، بر ھدایت  آن

و زمینیان بر حمد و ثنای او  تکوینی خدا در حرکت ھستند و تمام آسمانیان
از اطاعت خواھشات و  ھای سرگردان و حیران را، مشغول ھستند، انسان

و به پذیرفتن دین الھی دعوت  ندفرامین ساختگی خودشان، بر حذر داشت
 نمودند.
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َ�َغۡ�َ دِيِن ﴿
َ
ِ أ ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َ�ۡبُغوَن َوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها  ٱۡ�

 .]٨٣[آل عمران:  ﴾٨٣�َ�ۡهِ يُرَۡجُعونَ 
ھا و  جویند (که اسالم است)؟ و آنان که در آسمان آیا جز دین خدا را می«

زمینند از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر او تسلیمند و به سوی او بازگردانده 
 .»شوند می

فَُحۡ�َم ﴿
َ
ۡحَسُن ِمَن  َ�ۡبُغونَۚ  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ أ

َ
ِ َوَمۡن أ ُحۡكٗما لَِّقۡو�ٖ  ٱ�َّ

 .]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠يُوقُِنونَ 
آیا جویای حکم جاھلیت (ناشی از ھوی و ھوس) ھستند؟ آیا چه کسی برای «

 ؟»کند افراد معتقد بھتر از خدا حکم می
ھا به درک این حقیقت که سرنوشت جھان و نجات انسانّیت به  آن

ای غفلت نمایند خطری  باشد و اگر لحظه ھا منوط می آنھای راستین  گام
ھای مادی  ھای پوشالی و مکتب تمّدن جدی بشریت را تھدید خواھد نمود و

ھای زمینی آرامش و امنیت جھان را به ھم خواھد زد، در سرعت و  و نظام
شتاب عملکرد خویش افزودند و شب و روز، پیری و جوانی، فقر و غناء را 

 در جھان به حرکت درآمدند. و ندیکی کرد
اسالمی حتی در ادوار نه چندان طالیی اّمت  دیگری که در تاریخ ی هنکت

توان آن را نادیده گرفت، وجود غیرت، حمّیت، احساسات و  و باشکوه نمی
گرفت و یا  که ھرگاه مقدسات اسالم مورد تعّدی قرار میعواطف دینی است 

ور  شد، آنگاه بود که با شعله ن میاز طرف دشمنان اھانتی متوجه مسلمانا
ھای  شدن و تحریک شدن حمیت دینی و غیرت اسالمی نه اینکه طلسم

ھای طوالنی  ھای دور دست و زمان شکست بلکه تا مسافت موجود درھم می
 گذاشت. پیامدھای خاص خودش را به جای می
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ت امّ  از این رو بود که جھان کفر و الحاد با شناختی که از خصوصیات این
دوختند و ھمواره از خوف  میاّمت  داشتند، کمتر چشم طمع به منافع این

ھا مواجه شوند از تحرکاتی که موجبات خشم  اینکه مبادا با خشم و غضب آن
 نمودند. شان را فراھم نماید، خودداری می و حمّیت

اما دشمنان اسالم با پی بردن به این واقعیت، نخست در جھت 
ھای انفجار و سلب  زا و خنثی نمودن چاشنی رتھای غی خشکاندن ریشه

اعتماد از اصل دین و منابع اسالمی، تمام استعدادھا و نیروھای فکری 
ھای کلیدی را در جھان  دوم قدرت ی هخویش را به کار بردند و در مرحل

یکی و ضد دینی را در جوامع اسالمی یھای ال اسالم به دست گرفتند و نظام
مسلط نمودند تا از این طریق فریادھای ھر چند ضعیف مسلمانان  ی هبر گرد

 را که گاه گاه احتمال برآمدنشان از گوشه و کنار خواھد بود، سرکوب نمایند.
ھایی که از طرف  مسلمه با توطئهاّمت  در شرایط فعلی،اکنون 

فرسایی را  استعمارگران علیه آن اعمال شده است، دوران سخت و طاقت
 است ھای اجنبی مورد تھدید قرار گرفته ا از طرف قدرتگذراند که نه تنھ می

 ھای اسالمی نیز، عرصه بر آن تنگ گردیده است. بلکه در سرزمین
گران اسالمی برای  گران و اصالح به این منظور دیر زمانی است که دعوت

ھای استعمار دست به کار شدند  و خنثی نمودن نقشه انبیداری ملت مسلم
نمودن عملکرد دست نشاندگانش، سعی و ضمن تبیین مواضع غرب و روشن

ھای غیرت و حمّیت  در ایجاد خود باوری و اعتماد به نفس و احیاء جلوه
 دینی در بین مسلمین نمودند.

ندھای موجود معاصر جھت رھایی یافتن از ب تمّدن ھا با تأکید بر اینکه آن
ای  ادی چارهھای متعدد اخالقی، فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتص و بحران

آخرین  ج آخرین کتاب آسمانی و محمد رسول خدا دادن به قرآن، جز تن
پیامبر جھانی ندارند، مسلمانان را نیز به پذیرفتن این واقعیت که ایجاد ھر 
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ته منوط به تحقق نوع تحول و دست یافتن به سیادت و عظمت از دست رف
ھا ایجاد شود، فرا  تحول و تغییری است که باید در زندگی عملی تک تک آن

 خواندند.

َ إِنَّ ﴿ نُفِسِهۡمۗ  ٱ�َّ
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .]١١[الرعد:  ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

دھد (و ایشان را از  خداوند حال و وضع ھیچ قوم و ملتی را تغییر نمی«
ت به عزت، از نوکری به سروری و لّ بختی، از نادانی به دانایی، از ذختی به خوشبدب

 .»مگر اینکه آنان احوال خود را تغییر دھند )کشاند بالعکس نمی
گران موفق که با قلم و  گران چیره دست و اصالح و به حق یکی از دعوت

نمود، مسلمه ایفاء اّمت  بیان خویش در قرن حاضر نقش بسزایی در بیداری
استاد فقید و دانشمند عالیقدر، متفّکر بزرگ جھان اسالم، موالنا سید 

ھا و  ای از رساله باشد که مباحث کتاب حاضر گزیده می / ابوالحسن ندوی
 باشد. ھای مختلف می ھای ایشان در مناسبت سخنرانی

این مباحث به زبان فارسی مورد رضای حضرت حق و  ی هامیدوارم ترجم
 گان گرامی واقع گردد.پسند خوانند

در پایان از عموم خوانندگان گرامی ضمن اینکه حقیر را از نظرات و 
 مند خواھند نمود، عاجزانه التماس دعای خیر دارم. انتقادات خویش بھره

 نيب.إال باهللا عليه توكلت وإليه أ وما توفيقي
 عبدالحکیم عثمانی



 

 

 وامعتصماه

 کند: چنین روایت می» الکامل«بزرگ، ابن اثیر در کتاب مشھورش  مؤرخ

الّروم  يديأسيرٌة يف أ ينَّ المعتصَم بلغُه انَّ امرأًة هاشميًة صاحْت وهأ

وَنَهَض مِْن ساعته  ّبيِك ل َفَأَجابَها وهو جالس على سريره: لّبيِك » !وامعتصماه«

! وَأشهَد القضاة والشهوَد على ما وقَف من الضياِع النفيرَ  قصره: النفيرَ  وصاَح يف

مْت وأُ » عمورية«غزا و  .١ْحِرَقْت وَأَمَر َبها فُهدِّ
ھا  اطالع دادند که زنی ھاشمی اسیر در دست رومیبه معتصم بالله «

معتصم بالله به محض » وامعتصماه وامعتصماه«چنین فریاد بر آورده است: 
شنیدن این خبر در حالی که بر تختش نشسته بود لّبیک گویان وی را 

آماده «جواب داد و بالفاصله از جایش برخاست و در قصرش فریاد کشید: 
ھا و گواھان را جھت تحویل و توضیح  قاضی» برای نبرد، آماده برای نبرد!

رفت (یکی » عموریه«گ ھای وقفی احضار نمود و شخصًا به جن حدود زمین
از شھرھای مھم روم) و آنجا را فتح نمود و طبق دستور، عموریه به آتش 

 .»کشیده شد
این حکایت مربوط به زمانی است که قدرت از آن غیرت اسالمی بود و 

جویی برای مظلوم و گرفتن دست  خشم و غضب برای حق، نصرت و انتقام
را حامی اسالم و دین  ظالم زمامداران امور مسلمین بود. خویشتن

دانستند، به خاطر حمایت از یک فرد ناتوان و یا پیر زنی درمانده، زندگی  می

                                           
 .٦٨٠، ص: ٦الکامل، ج:  -١
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انداختند. مسلمان در اقصی نقاط دنیا امنیت  و ھستی خود را به خطر می
، قوی و عزیز بود، به وجود یاورانی که در شرایط خاص، است داشته

پا خیزند، یقین داشت و بدین  حمایتش کنند و برادرانی که به خاطر وی به
جھت مجرمین دنیا کامًال درک کرده بودند که تجاوز بر این مسلمان به 

شورانیدن شیران جنگل و تحریک زنبورھای خشمگین است، تا  ی همنزل
شوند و دشمن متجاوز به ھیچ وجه نه در آب و نه در  انتقام نگیرند آرام نمی

 نجات دھد. شان تواند خودش را از چنگ خشکی، نمی
تی بود و ھر تن از حمایت و نصرت ت، امّ در آن زمان ھر فرد از این امّ 

ھا ھرگونه  یان امر مسلمین، کسانی که تاریخ از آنھمگی برخوردار بود. متولّ 
و ھرگز در ردیف نیکان و ابرار، حاکمان  است عیب و نقصی را روایت نموده

گاه برای خود برتری قایل  عادل و شایسته نبودند و در دین و علم نیز ھیچ
کردند، از  نبودند و چه بسا بر گناھان و خطاھای خویش اقرار و اعتراف می

ای از  چنان غیرت و حمّیت اسالمی برخوردار بودند که جھت حمایت خانه
ھای پست قرار  ز زنان که مورد تجاوز و تعّدی انسانمسلمانان یا جمعی ا

گرفته بودند، لشکرھای بزرگی را به فرماندھی بھترین فرماندھان و عزیزترین 
داشتند و ماجراھای بس خطرناک به سبب نّیت  سرداران نظامی گسیل می

گردید و اغلب  بلندشان به اذن الله تبدیل به خیر می ی هخالصانه و عاطف
 شد. ماتی سبب فتحی بزرگ و شروع عھدی نوین میچنین اقدا

 کند: اینگونه نقل می» فتوح البلدان«در کتاب مشھورش » بالذری«
» مید«جمعی از زنان مسلمان سوار بر کشتی مورد تجاوز گروھی از قوم 

ھا کشتی را با تمام بارش توقیف  آن ،قرار گرفتند ١»َدیُبل«از سرزمین 

                                           
ی سند که بر اثر طغیان رودخانه آثارش از بین رفته  بندری است قدیمی بر رودخانه -١

 ھـ.ق به تصرف محمد بن قاسم درآمد. االعالم. ٧١٢است و در سال 
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یا حجاج یا «فریاد برآورد: » یربوع« ی هقبیل نمودند در این اثنا زنی از
این فریاد توسط مردم به حجاج رسید. به محض رسیدن این خبر به » حجاج

حجاج، وی بالفاصله لبیک گفت و فردی را جھت آزادی اسیران به والی 
فرستاد. او جواب داد اسیران در دست رھزنانی ھستند، » داھر«آنجا به نام 

عبیدالله «اند. حجاج در ابتدا سپاھی را به فرماندھی  که از قدرت من خارج
فرستاد که با کشته شدن عبیدالله سپاه شکست خورد، سپس » بن نبھان

فرستاد که وی نیز کشته شد و سپاه  »بدیل بن طھفة«سپاھی به فرماندھی 
در » محمد بن قاسم«شکست خورد. برای بار سوم سپاھی را به فرماندھی 

 فرستاد که سبب فتح سند گردید.» الملکولید بن عبد«زمان 
ھا، افتخارات و ماجراھایی که غیرت  تاریخ اسالم از اینگونه قھرمانی

ھای  ترین موھبت اسالمی در آن بروز نموده، پر است. غیرت یکی از بزرگ
اخالقی است که زندگی بشریت با آن دارای حرارت،  ی هالھی و واالترین گون

شایسته و  تمّدن د، و عامل مھّم در حمایت ازشو لذت، عّزت و کرامت می
ھا و  حقوق انسانّیت و در جلوگیری از شکنندگان حرمت و قداست انسان

تجاوزگران بر ضعفاء کسانی که جز قانون جنگل و بیابان چیزی دیگر 
 شود. فھمند، محسوب می نمی
 این نکته قابل مالحظه است که در طول تاریخ ھر کس فاقد غیرت بوده 

، ھمواره از طرف دیگران مورد تحقیر قرار گرفته و با بدترین اوصاف و تاس
 شده است. القاب از وی یاد می

ھای  ھا در دوران جاھلیت و بعد از اسالم، کسانی که از موھبت عرب
فطری و مکارم اخالقی برخوردار بودند، غیرت را اساس اخالق و رکن 

ای که ھم پیمانش را در ھنگام  هرو آن قبیل دانستند و از این شان می زندگی
کرد و در کمکش سھل انگاری  ھا و تھاجم دشمنان رھا می بروز مصیبت

نسل این  اندر  کردند، که نسل وی به نفرت و پستی یاد مینمود، چنان از  می
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گاه در تاریخ  ماند و با بدترین تعبیرات که ھیچ لکه در خاندانش باقی می
گرفت. اصلی  رف شعراء مورد ھجو قرار میشود، از ط ادبیات فراموش نمی

و ُاْنُصْر َأخاَك َظالِمًا أ«ھا به آن اعتقاد داشتند، این بود  که اغلب عرب

 ».برادرت را چه ظالم است و چه مظلوم، حمایت کن«، »مظلومًا
نمود،  داد و یا در آن کوتاھی می ھرکس این اصل را مورد توجه قرار نمی

بر » بنی شیبان«برخوردار نبود. جمعی از  در آن جامعه از ھیچ ارزشی
ور شدند و سی نفر  حمله» بنی عنبر« ی هاز قبیل» ُقریط بن ُاَنیف«فردی بنام 

از شترانش را به غارت بردند، طبق رسم جاھلی کسی از قومش به نصرت و 
این موضوع باعث شد تا شاعر غیور و بزرگوار عربی،  ،حمایتش برنخواست
برای ھمیشه در آفاق ماندگار شود و ضرب المثلی در  شعری را بسراید که

عربی تلّقی شود و این شعر در نوع خود یکی از اشعار بلیغ و  ی هجامع
 ماندگار جھانی است.

ــــَتبِْح إلوْ  ــــْم َتْس ــــازٍن َل ــــْن م ــــُت م ــــكن  يبل
 

ـــــن شـــــيبانا  بنـــــو اللقيطـــــِة مـــــْن ذهـــــِل ب
 

ـــــــ ـــــــاَم بنص ـــــــ يرـاذًا لق ــــــــشٌر ُخ مع  نٌ ُش
 

 ذو لوثــــــــٍة النــــــــاَ  نإِعنــــــــد الحفيظــــــــِة 
 

ـــــوٌم  ــــــذا الإق ـــــمْ ـش ـــــِه له ـــــَدى ناجذي  رُّ َأْب
 

ــــــــاُروا  ــــــــِه زرافــــــــاٍت إَط  وُوْحــــــــَدانا لي
 

ـــــــُدُبُهمْ ال يســـــــألوَن أَ   َخـــــــاُهْم حـــــــين َينْ
 

 ىف النائبــــــاِت علــــــى مــــــا قــــــاَل برهانــــــا
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ــــــددٍ  ــــــانُوا ذوى ع ــــــومى وإِْن ك ــــــنَّ ق  لك
 

 ٍء وإن َهانــــايرِّ ىف َشـــــشـــــَلْيُســــوا مِــــَن ال
 

 هـــل الظلــــِم مغفــــرةً مــــْن ظلــــِم أَيْجـــُزوَن 
 

ــــــوِء إومــــــْن   حســــــاناإَســــــاَءِة َأْهــــــِل السَّ
 

ـــــــْق لَِخْشـــــــَيتِه ـــــــْم َيْحُل ـــــــَك َل  َكـــــــَأنَّ َربَّ
 

ـــــاِس  ـــــع الن ـــــن جمي ـــــَواُهْم م ـــــانًاإِس  نس
 

ــــــي ــــــَت لِ ــــــًا  َفَلْي ــــــْم َقوم ــــــواإبِِه  ذا َركُِب
 

وا اإل ــــــدُّ ــــــًاَش  ١غــــــارَة ُفْرســــــانًا و ُرْكَبان
 

 بودم (بنو لقیطة) فرزندان (ذھل بن شیبان) مازنی می اگر من«: ترجمه
 کردند. شترانم را، غارت نمی

کرد)  بودم و بر شترانم کسی غارت می در آن ھنگام (اگر مازنی میزیرا 
شوند، برای نصرتم  جماعتی خشن در وقت غضب، وقتی که ضعیفان نرم می

 نمودند. قیام می
آید، گروه گروه و تک  ایشان پیشھا قومی ھستند که ھرگاه شّری بر مازنی

 شتابند. تک به طرف آن می
ھا کمک بخواھد،  ھنگامی که برادرشان جھت کمک در مصایب از آن

 طلبند. ھا از وی دلیل و برھان نمی آن
آیند، اما در دفع شّر ھر چند  اّما قوم من، اگر چه از نظر نفرات کم نمی

 آیند. ھم آسان باشد، ھیچ به حساب نمی

                                           
 تألیف ابی تمام طائی.» دیوان الحماسة« -١



 فریاد آشنا    ١٢

دھند و بدی بدان را با نیکی.  ظلم ظالمین را، با گذشت پاسخ می ھا آن
ھا،  ھا از جمع تمام انسان گویا پروردگارت برای ترس از خویش، غیر از آن

 کسی را خلق نکرده است.
ھا سوار  داشتم که ھرگاه بر اسب ھا من قومی می در عوض آن کاش

 .»تاختند میدشمن به  شدند چون شھسواران جھت حمله و غارت می
را به عنوان یک قانون   اسالم آمد و در اصل مزبور جاھلی که عرب آن

الزم االجراء پذیرفته بود، مقداری اصالح و تعدیل که با روح و طبیعت اسالم 
خطاب به یارانش  ج ھای آسمانی ھمسو بود، به وجود آورد. پیامبر و با پیام

خاَك َظالِ اُ «فرمود: 
َ
ی که با فرامین یجا از آن. صحابه »ماً و مظلوأماً ـنرُْصْ أ

نبوت آشنا بودند، این دستور برایشان غیر قابل انتظار و تعجب  ی همنصفان
 ی هبالفاصله از وی سؤال نمودند آری! اگر مظلوم بود وظیفبرانگیز بود، 

 صرتش کنیم اما اگر ظالم بود، چگونه کمکش نماییم؟ نماست که 
شان ارایه داد:  المی را در جواباین تفسیر جدید اس ج رسول خدا

 .١»دستش را بگیرید و از ظلم او را باز داریدنصرت ظالم اینگونه است که «
حیات  ی هھا بر این اصل ارزشمند و قانون پاک ادام جھان اسالم قرن

داد و مسلمانان ھمیشه برادران خویش را در دور و نزدیک اگر مظلوم  می
شدند و در  چه مرتکب ظلم می کردند و اگر چنان شدند، حمایت می واقع می

کردند و ظلم  ھا را یاری می پیوستند، با ممانعت از ظلم آن صف ظالمین می
کردند و ھرگز با  می ای از جھان اسالم محکوم را با تمام انواعش در ھر نقطه

گاه در برابر جنایت  گرفتند. ھیچ آمدند و در جوارش آرام نمی ظالم کنار نمی
نشستند و  شدند، ساکت نمی گران، ھر چند با عواقب خطرناک دچار می ستم

 ی هکرد، از طرف جامع بود و بر خالف این اصل عمل می ھر کس اینگونه نمی

                                           
 روایت از بخاری، مسلم، ترمذی. -١
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 گردید و شدیدًا مورد تنفر عموم بوده نت و غّداری میاآن روز متھم به خی
 جستند. مسلمانان از وی برائت می ی هو قاطب است

دیری نپایید که مسلمانان با عصر جدیدی روبرو شدند، در این عصر 
خودخواھی، جاه طلبی و مقام پرستی بر مسلمانان چیره گشت. گذشته از 

قوط دولتی غیرت اسالمی، غیرت انسانی نیز در وجودشان خشکید، دیگر س
ھای ویرانگر، تبدیل  اسالمی، آواره شدن ملتی بزرگ از مسلمانان، فاجعه

شدن مساجد به کلیساھا و اذان به ناقوس، اسیر شدن زنان پاکدامن در 
ھای متعدد غیر قابل تحمل، مسلمانان را  دست دشمنان غاصب و مصیبت

 داد. تکان نمی
اسفناک اندلس به وقوع  ی هتار و تیره از تاریخ، فاجع ی هدر این برھ

که جھان اسالم را از دیده » صالح بن شریف رندی«پیوست، شاعر اندلسی 
غمناک و گریان خویش را، تقدیم جھان اسالم نمود،  ی هگذرانده بود، مرثی

ھای مرده را به تکان درآورد  اندوھگین شاعر نتوانست قلب ی هاّما این بار نال
 ور نماید. و غیرت پنھان را شعله

ـــــٍف  ـــــْن َأَس ـــــُة البيضـــــاْء مِ ـــــى الخيفي  َتْبكِ
 

ــــــراٍق اِاللــــــِف َهْيمــــــان  كمــــــا بِكــــــى لِف
 

 ســــــالِم خاليــــــةُ َعلــــــى ِديــــــاٍر مِــــــَن اإل
 

 ْقَفــــــَرْت ولهــــــا بــــــالكفِر عمــــــرانقــــــد أ
 

 مـــا حيـــُث المســـاجُد قـــد َصـــاَرْت كنـــائَس 
 

ــــــــــــَواقِيٌس   وُصــــــــــــْلَبانُ  فــــــــــــيهنَّ إّال َن
 

ــــي وهــــي جامــــدةٌ   حتــــى المحاريــــُب َتْبكِ
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 ِعْيـــــَدانُ  يوهـــــ الــــــَمنابُر َتْرثـــــي حتـــــى
 

ـــــــد ـــــــن أهـــــــِل أن ـــــــُأ مِ  لْس َأِعنـــــــدكم َنَب
 

ـــــان ـــــوِم ُرْكب ـــــديِث الق ـــــَرى بح ـــــد َس  َفَق
 

 مْ ُمْسَتْضَعفوَن َوُهـــــَكــــْم َيْســــَتِغيُث بنــــا الــــ
 

ــــــزُّ إ ــــــا َيْهَت ــــــرى فم ــــــى وَأْس ــــــانَقْتل  نس
 

ـــــنَُكمُ  ـــــالِم َبْي ـــــى اإلس ـــــاُطُع فِ ـــــاَذا التََّق  َم
 

ــــــــــاَد  ــــــــــا عب ــــــــــُتم ي ــــــــــواناهللا إوَأْن  خ
 

ـــــــــوٌس َأب ـــــــــمٌ َأال نف ـــــــــا ِهَم ـــــــــاٌت له  ي
 

ــــــر َأْنصــــــارٌ  ــــــى الخي  عــــــوانُ أو أمــــــا عل
 

ــــدـلِــــ ــــُذوُب القلــــُب مــــن َكَم  ِمْثِل هــــذا َي
 

 يمــــــانإســــــالُم وإالقلــــــِب  إِن كــــــان يف
 

گرید چنانچه عاشق  آالیش از تأسف می دین حنیف و بی«ترجمه: 
 گرید. سرگشته بر فراق محبوبش می

 اسالم که خشکیده است و با کفر آباد است. بر سرزمینی تھی از
ھا، چیزی  و جز شیپورھا و صلیبی است مساجد تبدیل به کلیساھا شده

 ھا نیست. دیگر در آن
کنند و منبرھا با وجودی که  ھا با وجودی که جامدند گریه می محراب

 سرایند. چوبی ھستند، مرثیه می
 آن قوم را، ھر جا رساندند.ھا حکایت  آیا از اھل اندلس خبر دارید؟ کاروان
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طلبند، اما  مستضعفین که در بند و قتل ھستند چقدر از ما کمک می
 جنبد. احدی نمی

فاصله گرفتن از یکدیگر در اسالم چه معنایی دارد؟ شما ای بندگان خدا 
 با یکدیگر برادرید.

یا برای خیر، در دنیا یار و شوند؟ آ غیور دارای ھّمت پیدا نمیآیا افرادی 
 اوری وجود ندارد؟ی

شود، اگر در قلب اسالم و  بر چنین حاالتی، قلب از غم و اندوه ذوب می
 ».ایمانی وجود داشته باشد

ت مدیدی گذشته بود که از غیرت زیرا مّد  ،اما اینبار قلبی تکان نخورد
اندلس در شرایطی تحقق یافت که امپراطوری  ی هتھی گردیده بود. فاجع

و ھا  بود و آفریقای اسالمی سرگرم حکومت ترقیعثمانی در اوج قدرت و 
بود. جھان مسیحیت دقیقًا درک کرده بود که مسلمانان غیرت ھا  امارت

از دست  است شان بوده شان را که در طول تاریخ شعار و عقیده اسالمی
گوسفندی ھستند که ھر یکی به خورد و خوراک  ی هھا چون گل اند و آن داده

ھستند که ھر امتی به اّمت  ای از چندین وعهخویش سرگرم است و مجم
باشد. اینجا بود  اندیشد و سرش در الک خودش می مصالح خاص خودش می

رسید و دشمن فرصت طلب در  که خواری اسالم و مسلمین داشت فرا می
صدد تکه پاره کردن سرزمین وسیع اسالم برآمد و دست به عملیاتی زد که 

 ھیچ وقت فراموش نخواھد شد.
یرًا افرادی در جھان اسالم به قصد احیاء حمّیت اسالمی در قلوب اخ

خواستند حماسه و غیرت اسالمی را در جان و  مسلمین، بپا خواستند و می
ترین عامل سازنده  ترین قدرت و قوی دل مسلمانان بدمند، یقینًا این بزرگ

ی از دنیا به ا ھا مسلمانان را در گوشه را تجربه کرده بود، آن بود، که تاریخ آن
 فرا خواندند. یدیگر ی هشان در آن گوش نصرت و کمک برادران مسلمان
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و یارانش در ھند به منظور نصرت و یاری  / امام سّید احمد شھید
برادران مسلمانشان در شمال غربی ھند، که زیر یوغ استعمار داشتند پایمال 

شدند، قیام نمودند و مردم را به این امر مھم فرا خواندند. در پی آن  می
موجی خروشان از حمّیت دینی به حرکت درآمد که حکومت انگلیس را به 

 ستوه درآورد.
به قصد تشکیل جامعۀ اسالمی،  / سید جمال الدین افغانی ورھمین ط

رخت اقامتش را در ھند و مصر افکند و جھان اسالم را به تحقق این ھدف 
فرا خواند، تا آنجا که اروپا را به وحشت انداخت و به این منظور مدتی را در 

ی ا برافروخته ی هرا که شعل» العروة الوثقی« ی هپاریس سپری نمود و مجل
دولت علیه غرب،  ی هبود، از آنجا منتشر نمود. تھاجم از پیش طرح شد

عثمانی آغاز گردید و جھان اسالم از شرق تا غرب، انزجار و تنفر خویش را 
و جھت حمایت از دولت عثمانی، تمام توان خود را به کار  ندابراز داشت

ن سھمیه را بریتانیا بیشتری ی هو در رأس تمام کشورھا، ھند مستعمرگرفتند 
نظیر،  ھای بی ھای مردمی، از خود گذشتگی از اعتصابات عمومی، کمک

ای از  آور داشت. حرکت گسترده ھای زیان ھای متعدد و خسارات بازداشت
دولتی و تحریم کاالھای اجنبی به وقوع پیوست  ھای مھم استعفا، مسوولیت

اسالمی و  ی هشھروندان ھند و اجانب بر قدرت عاطف ی های که ھم بگونه
نوع دوستی انسانی اعتراف نمودند و رھبری این حرکت مھم را،  ی هعاطف

شیخ الھند موالنا محمود الحسن «، »موالنا ابوالکالم آزاد«افرادی مانند 
به عھده داشتند و گاندی و ھمراھانش نیز » موالنا محمد علی«و » دیوبندی

برانگیخته شدن احساسات ید نمودند، که این خود یکی از عوامل یرا تا آن
قومی و مّلی و استقالل طلبی شھروندان ھندو بود که سرانجام به آزادی و 

 استقالل این کشور انجامید.
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دردناک فلسطین به وقوع پیوست و مسلمانان ھند قسمت  ی هعفاج
 ی هاسالمی و غیرت دینی خویش را بر اثر دوام سلط ی های از حماس عمده

شان در موارد متعدد نسبت به جھان  ای ناموفقھ انگلیس و موضع گیری
ھا با این وصف در ابراز تنفر خویش در  اسالم، از دست داده بودند. اما آن

عرب یل در قلب یبرابر این تقسیم ظالمانه و ایجاد دولت نامشروع اسرا
ھا  با شکوه با حضور ھزارھا مسلمان و با اعتصاب  کوتاھی نکردند و با جلسات

ھا در این سرزمین در توان  ھا، آنچه را آن ھا و عھدنامه ھا، تلگراف ییو راه پیما
 داشتند، انجام دادند.

 گیری جھاد الجزایر، یک موضع ی هگیری مسلمانان در قضی طور موضع ھمین
ھا  نمودند، روزنامه میتعقیب نظیر بود. تمام اخبارش را  قاطع، حماسی و بی

ھای مجاھدین، و  ھا و قھرمانی طلبیو مجالت در انتشار اخبار شھادت 
پرداختند،  ھا، با یکدیگر به رقابت می افشای مظالم غیر انسانی فرانسوی

ھای  آوری کمک ھا به ثبت نام و جمع ای از خانواده تعداد قابل مالحظه
ھا ھم متواضعانه بود، مشغول بودند و  مردمی که احیانًا زیاد و بعضی وقت

حکومت الجزایر در دھلی نو، به مجاھدین  ی هھا را توسط نمایند آن
فرستادند و به این طریق مسلمانان ھند، خودشان را در مصیبت وارده بر  می

 نمودند. برادران مجروح و داغ دیدۀ خویش در الجزایر، شریک می
آری! اگر چه در این باب سخن زیاد است اما بدون ھر نوع مّنت و فخری، 

انسانی  ی هیرا اسالم و اخوت اسالمی و عاطفای را یادآوری نمودیم ز گوشه
 نماید میاست، که در چنین مواردی دعوت به ھمکاری و ھمدردی 

 فرماید: می ج رسول خدا
ِهْم َوَ�َعاُطِفِهْم، َكَمثَِل اجلََسِد، إَِذا اْشتىََك « ِهْم َوتََوادِّ تََرى الُمْؤِمنَِ� يِف تََرامُحِ

ُ َسائُِر 
َ

َهِر َواحلُ�َّ ُعْضًوا تََداىَع هل  .١»َجَسِدهِ بِالسَّ
                                           

 بخاری و مسلم. -١
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بینی،  را در ترحم و دوستی و عطوفت، مانند یک جسد می مسلمانان«
اگر عضوی از آن بدرد آید تمام جسد به خاطر آن به بیداری و تب دچار 

 ».شود می
و محدود جغرافیایی زندگی کنند و تنگ  ی هو قطعًا اگر مسلمانان در دایر

حیات دھد، آن روز است که از ھمه چیز  ی هھر کس برای خویش ادام
 محروم خواھند شد.

دانند که ظلم و خشونت را بر  مسلمانان جزء تکالیف مقدس خویش می
ھا، ھر چند این ظلم و ستم در  بنی نوع انسانی و بر ضعفاء و بر اقلیت

زیرا ظلم در ھر جا  ،کشوری اسالمی انجام گیرد، آن را شدیدًا محکوم نمایند
 و از ھر شخص محکوم است به خصوص اگر مسلمان عامل آن باشد.

 الھی را فراموش نکردند: ی هو مسلمانان ھرگز این توصی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ِٰمَ� ب ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا ٰٓ  ٱلۡقِۡسِط َءاَمُنوا ِ َولَۡو َ�َ ُشَهَدآَء ِ�َّ

وِ 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
يۡ أ ۡقَر�َِ�ۚ وَ  نِ ٱۡلَ�ِٰ�َ

َ
 .]١٣٥[النساء:  ﴾ٱۡ�

اید ھمواره بر پا دارندگان عدل باشید، به خاطر  ای کسانی که ایمان آورده«
یا اگر چه این شھادت علیه خود و  خدا شاھد باشید (لوجه الله شھادت دھید)

 ».پدر و مادر و بستگانتان باشد
مسلمانان به شکلی غیر با تأسف شدید، با وصف آنچه بیان شد، اخیرًا 

ھای عرب، که در طول  ھای اسالمی و حتی ملت قابل انتظار، به انصراف ملت
شان و اعراض و تجاھل  تاریخ منبع غیرت و حمیت بودند، به خود و قضایای

 دھد، دچار شدند. ھا رخ می ھا و فاجعه از آنچه در مناطق دیگر از مصیبت
گاه که از شعور س ی هآن ھست یاسی باالیی برخوردار بود و در بیدار و آ

گرایی روی  ن به قومیت و ملیمطبوعات نقش اساسی را داشت، در این بی
ی و قومی و تمام امور و قضایا را با معیار خاص خودش که مصلحت ملّ  آورد

سنجد، در ارزیابی سیاسی ھر رویداد، قبل از اینکه مصالح عمومی  باشد می
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نوع دوستی و عدالت اجتماعی  و حّس مسلمین و آنچه را اخوت اسالمی 
سازمان ملل و تصمیم پارلمان را  ی هطلبد در نظر گیرد، در ابتدا نظری می

دھد. آری، قبل از اینکه قربانی حوادث را مالحظه نمایند،  مورد توجه قرار می
کنند که چه کسانی ھستند و چه بسا این  از آمرین حوادث تحقیق می

ترین تراژدی و  دارد، تا بر بزرگ ا را وا میھ ارزیابی غیر عادالنه آن
ای که منجر به قتل  ترین فاجعه مھر سکوت بر لب نھند، فاجعه خطرناک

گناه و کودکان معصوم و به آتش کشیده شدن ھزاران خانه  ھزاران انسان بی
د و وش میھای مسلمانان و ھتک حرمت زنان پاکدامن  و انبار و کارخانه

شان که از قوت یومیه و  دار از دارایی اجر و سرمایهسبب محرومیت ھزاران ت
زمستانی زیر چتر شوند و در سرمای سرد  ستر عورتشان نیز محروم می

ت غیر قابل وصف زندگی بسر برند و با سختی و ذلّ  نیلگون آسمان بسر می
 شود. کنند، می می

نھایت اقدامی که در چنین مواردی علیه رھبران و سردمداران متجاوز 
کشند و نمایندگان منصف و  شود، این است که موضوع را به پارلمان می می

ھایی کوبنده و صریح،  سخنرانی ی ھای دینی و سیاسی به ارایه آزاده از طیف
پردازند که در آن صرفًا به وحشیانه بودن  سخنانی جذاب و گیرا می

 کنند. ت و عمق حادثه اعتراف میمتجاوزین و شّد 
ھای عرب، در چنین مواردی  ی اسالمی و ملتھا بسیاری از حکومت

شان از برمال نمودن حقیقت  و مطبوعات ایندنم میسکوت مطلق را اختیار 
گاھی عموم مردم امتناع می ورزند و اساسًا از اینکه مسلمانان بر  حوادث و آ

نمایند و  شان اطالع یابند، خودداری می ھای وارده بر برادران مصیبت
گشایند و از  وجه لب به سخن نمیبه ھیچ گونه موارد  شان در این سفیران
ت نیز ھیچ نوع اعتراض و انکاری بر وضع موجود به دولت ارسال طرف ملّ 

 شود. نمی
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حانه از مظلوم، در این شکی نیست که عصر تھاجم نظامی و دفاع مسلّ 
گذشت و تازه اگر کشوری چنین قدرتی نیز داشته باشد، تھدید و دخالت 

 دیگری ندارد. ی هپیچیده کردن قضیه نتیجنظامی جز 
و بر  اینددر چنین شرایطی بر مسلمانان الزم است که بر خدا توکل نم

خویش در سازندگی  ی هشایستگی و استعدادھای خود و مشارکت مخلصان
قانونی خویش که حکومت جمھوری میھن و حراست آن و بر حقوق مشروع 

شان در خارج  یند و از طرفی بر برادرانیک به آن اعتراف دارد، اعتماد نمایال
عقیده و فرھنگ  ی هالزم است تا توجه و عنایت خود را بر کسانی که رابط

ھا را که در مراحل  و آن رنددھد، مبذول دا ھا را به ایشان ارتباط می آن
ترین  ھا و مغزھای متفکر و با نفیس مختلف تاریخ، پیشگامان را با تقدیم نابغه

ن آثار، مراکز علمی جھان اسالم را مزین نمودند، و اکنون نیز نظیرتری و بی
شود،  ترین مراکز دعوت و علوم اسالمی محسوب می این سرزمین از بزرگ

ھا و  ص و عنایت قرار دھند و باید بر دردھا و آرزوھای قلبی آنمورد تفّح 
شعور به ھیچ وجه مورد اخبارشان، ھمواره مطلع باشند و این احساس و 

ی یک کشور نخواھد بود، زیرا این حرکت، د سیاست جھانی و مصالح ملّ تردی
 خود در راستای مصلحت بشری و مصلحت عموم کشورھای جھان است.

انسانیت ثروتی است مشترک، و زندگی بشری امانتی است برای ھمه، 
قداست و ارزش انسان باید در نزد ھمه محفوظ باشد، و برای احدی جایز 

دست  ی هو یا آن را بازیچ ھدست را مورد تعدی قرار دنیست تا این قدا
انسان را نادیده گرفتن، مساوی است با خویش گرداند و از طرفی ارزش یک 

نادیده گرفتن ارزش انسانیت و ایجاد ھرج و مرج و تحکیم قانون جنگل در 
 دنیا.

 فرماید: خداوند می



 ٢١  وامعتصماه

﴿ ٰٓ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� ۡجِل َ�ٰلَِك َكتَۡبَنا َ�َ
َ
نَّهُ ِمۡن أ

َ
� بَِغۡ�ِ َ�ۡفٍس  ۥءِيَل � َمن َ�َتَل َ�ۡفَسۢ

ۡو فََسادٖ ِ� 
َ
�ِض أ

َ
َما َ�َتَل  ٱۡ� َّ�

َ
ۡحيَا  ٱ�َّاَس فََك�

َ
ٓ أ َما َّ�

َ
ۡحَياَها فََك�

َ
َ�ِيٗعا َوَمۡن أ

ۚ  ٱ�َّاَس   .]٣٢[المائدة:  ﴾َ�ِيٗعا
یل را موظف نمودیم که ھر کس مرتکب قتلی شد، یبدین جھت بنی اسرا«

اندازی فساد در زمین (مقتول به خاطر قصاص یا فساد در  بدون قصاص یا راه
ھا را کشته است و کسی که انسانی را از  زمین کشته نشده بود) گویا تمام انسان

 .»نابودی نجات داد گویا تمام مردم را نجات داده است
این وضع غیر طبیعی در جھان، یعنی سکوت بر جرایم و تجاوزات و 

ی، وضعیت بسیار خطرناکی است، قضایا بر اساس مصالح قومی و ملّ  ارزیابی
انسانی را به  ی هد و خانوادوش میبندوباری  که قطعًا سبب ایجاد فساد و بی

نماید که جز مصالح سیاسی و  ھای کامًال از ھم جدا، تبدیل می اجزا و تکه
ھا را به  ھا و سودھای مورد نظر، چیزی دیگر آن اھداف خاص، چشم داشت

دھد و این ارتباطی است حیوانی که ھرگز برای انسان قابل  ارتباط نمیھم 
 واھد بود.برای مسلمان نیز قابل قبول نخ است، فخر نبوده



 

 

دو نمونه از غیرت اسالمی در تاریخ مسلمانان یکی از 
 گذشته و دیگری از حال

 ی هترین فتح که در واقع بزرگو غرور تمام، بعد از بیان  تاریخ با فخر
تحقق یافت ماجرایی را نقل کرده است، که بیانگر قدرت ایمانی و » حطین«

باشد. بھتر است این حکایت را،  می» سلطان صالح الدین ایوبی«غیرت دینی 
نماید و از ایمان و یقین، سرشارش  ور می ھای دل را شعله حکایتی که شراره

ین تأثیر به ت و غیرت اسالمی در نفوس مسلمگرداند و در تحریک حمیّ  می
 سزایی خواھد داشت، از زبان مؤرخ انگلیسی بشنویم:

و اسیران  ایندای را در میدان جنگ برپا نم هسلطان دستور داد تا خیم«
را، خدمت  »جاتیالن«و » رجینالد«و فرمانده » ییملک کا«را احضار نمایند، 

 را پھلوی خود نشاند و متوجه شد که »ییملک کا«سلطان آوردند. سلطان 
دستور داد تا لیوانی آب سرد برایش بدھند او آب  .باشد وی شدیدًا تشنه می

داد. سلطان این عمل » رجینالد«را نوشید و مقداری ھم به ھمراھش 
بگو این تو » ییملک کا«را نپسندید و خطاب به مترجم گفت: به » ییکا«

ان ھستی برایش آب دادی، من برایش آب ندادم ما مسلمانان اگر به کسی ن
» رجینالد«شود. اما این فرد  ک دھیم آن فرد از آن به بعد در امان میمو ن

ھرگز از خشم و غضبم رھایی نخواھد یافت. لحظاتی بعد سلطان از جایش 
رفت، او که از ابتدای ورودش در خیمه تا به » رجینالد«بلند شد و به سوی 

بار کشتنت را دو «پاھایش ایستاده بود، سلطان به وی چنین گفت:  حال سر
نذر کردم، یک بار ھنگامی که تصمیم لشکرکشی بر حرمین شریفین را 

بر کاروان حجاج بیت الله الحرام یورش بردی، گرفتی و بار دوم ھنگامی که 
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سات اسالم، از طرف رسول خدا ادبی و اھانتت به مقّد  اکنون من در برابر بی
 .»از تو انتقام خواھم گرفت ج محمد

فت و شمشیرش را از نیام در آورد و با دست خویش گردن این جمله را گ
 .١»را از تن جدا و به این طریق به نذرش وفا نمود» رجینالد«

اش در عین ران و عیّ  ھند افراد ھرزه، شھوت ی هما شبه قاردر سرزمین 
کنند، در  ی نیز رعایت ادب را با مقام رسالت فراموش نمییگو عّیاشی و ھرزه

ادبی شود  نسبت به مقام رسالت مرتکب اھانت و بی حضورشان اگر کسی
 شود. و شوری برپا می است شان فرا رسیده آنگاه است که قیامت

 ی هروزنامدر » شورس کشمیری«ماجرای ذیل را مالحظه نمائید: استاد 
) صادره از الھور پاکستان در مورد شاعر بزرگ chatan» (جتان«مشھورش 

ھای عاشقی سرآمد  که در بذله گویی و غزل» اختر شیرانی«ھند  ی هشبه قار
شاعران زمان خود بود و در نوشیدن شراب و عرق نیز معتاد بود چنین نقل 

 کرده است:
جماعتی از جوانان و شاعران در ھتلی در الھور گردھم آمدند، در این «

جمع جوانانی کمونیست که خیلی زیرک، با ھوش و حّراف بودند، نیز وجود 
بحث را به درازا کشیدند و موضوعات  »اختر شیرانی«ھا با استاد  داشتند، آن

 .مختلفی را مورد بحث قرار دادند
استاد شیرانی که بر اثر نوشیدن شراب تعادلش را از دست داده و در 

ای ایجاد شده بود، سخنانش ناموزون و نابرابر بود. شیرانی در  بدنش رعشه

                                           
ھا وی  افزاید: رجینالد زمانی که بر کاروان حجاج تعرض نموده بود. آن شّداد میابن  -١

را به خدا سوگند داده و تعھد صلحی که بین او و مسلمانان برقرار بود برایش یادآوری 
نمودند. اما او برایشان چنین گفته بود: بروید به محمدتان بگویید تا شما را از دستم 

سلطان رسید. نذر کرد ھرگاه بر وی دست یابم به دست  نجات دھد چون این خبر به
 خویش او را به قتل رسانم.
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غیر از خودش را قبول خودپسندی و عجب معروف بود کمتر شاعری 
داشت. دقیقًا یادم نیست آن روز چه موضوعی مورد بحث بود که استاد 

) ١شیرانی گفت: در بین مسلمانان سه شخصیت نابغه ظھور نموده است، 
معاصر ھیچ کدام اما شعرای  ٣) ابوالکالم آزاد٣ ٢) اسدالله خان،٢ ١ابوالفضل،

 ید استاد نبود.یمورد تا
» فیض احمد فیض«ھا از وی در مورد شاعر بزرگ  یکی از کمونیست

شبیر «سؤال نمود استاد از جواب دادن خودداری نمود. دوباره از شاعر 
سؤال کردند، استاد در جواب گفت: وی شاعر نیست بلکه » حسن جوش

گیریش یا  ناظم است، خالصه اینکه نسبت به تمام شعرای معاصر موضع
اض یا تبسم و یا تردید. جوانان چون دیدند که وی به حرکت تحقیر بود یا اعر

باشد موضوع دیگری را به میان آوردند تا شاید  ادبی معاصر ارزشی قایل نمی
از این طریق بتوانند از وی حرفی و نظری را دریابند، بنابراین اینگونه 

را مطرح کردند: نظر شما در مورد فالن پیامبر چیست؟ شیرانی شان  سؤال
ه شراب اثرات ملموسی در وجودش گذاشته بود و چشمانش قرمز شده بود ک

اش را از دست داده بود، مقداری به خود آمد و گفت: این  و حالت طبیعی
ھا برای چه؟ از ادبیات، انشاء، شعر و شعراء حرف بزنید. دوباره  پرحرفی

ان ش ھا بحث را به افالطون، ارسطو و سقراط کشاندند که وی در جواب آن
گفت: افرادی بودند که رفتند، از ما و جھانمان سخن گفتند و اگر امروز 

                                           
ترین  که اثری است علمی و از مھم» اکبر نامه«باشد،  از وزرای امپراطوری اکبر می -١

 باشد. ھا در تاریخ، حقوق، جغرافیای شھرھا است، اثر وی می کتاب
است در قرن سیزده ھـ.ق  شاعری است اردو زبان دارای مکتب شعری خاصی -٢

 زیسته است. می
 ادیب و دانشمند معروف، رئیس اسبق پارلمان مّلی ھند و وزیر سابق معارف در ھند. -٣
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پذیرفتند، به ما چه ربطی دارد تا  داشتند، ناگزیر شاگردی ما را می وجود می
 ھا اظھار نظر کنیم. در مورد آن

استاد که در اوج نشاط و طراوت بود ناگھان یکی از جوانان کمونیست 
فاده نمود و اینگونه استاد را مورد سؤال قرار حاضر در جلسه از فرصت است
طرح این سؤال گویا چیست؟ به محض  ج داد: نظرت در مورد محمد

اش را تمام نکرده  ای فرود آمد، طوفانی برپا شد ھنوز جوانک جمله صاعقه
ای را با قدرت تمام بر سرش  بود که شاعر مدھوش و مست، لیوان شیشه

دھی تا این انسان گنھکار که بر  خود اجازه میادب! چگونه به  کوبید، ای بی
شقاوت خویش اعتراف دارد، به این سؤال زشت و قبیح پاسخ دھد؟ از من 

خواھی بپرسی؟ شاعر لرزه بر اندام، در حالی که از فرط گریه  فاسق چه می
نزاکت را، با خشم و غضب شدید  ادب و بی افتاد، جوان بی داشت بر زمین می
حیا! چگونه به خود اجازه دادی تا  طاب قرار داد: ای بیاین چنین مورد خ

این نام مبارک و مقدس را، بر زبان کثیف بیاوری؟ مگر دیگر موضوعی وجود 
 نداشت که در این حریم مقدس پا گذاشتی؟

ور  اش نمایان بود و داشت بر جوان حمله شاعر که خشم و غضب بر چھره
اش توبه کند و  گناه نابخشودنیشد از جوان خواست تا سریعًا از این  می

شناسم.  گفت: من از خباثت باطنی شما کامًال اطالع دارم و شما را خوب می
شاعر اختیارش را از دست داده و سراسیمه بود، ھرگز  ی هجوان در پنج

شود و در وجود  خطرناکی روبرو می ی هکه با چنین نتیج کرد گمان نمی
 ی هپنھان را، شرار ی هشاند و شرارخرو را میای  شاعر، چنین شیر درنده

 شوارند. گونه می حمیت و غیرت را این ی هایمان و محبت، شرار
گو  او تا به حال شاعر را به عنوان یک فرد عیاش، ترانه خوان و بذله

جوان کوشید تا موضوع را تغییر دھد و احساسات و ھیجانات  شناخت. می
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ھمچنان برآشفته و » اختر«شاعر را فرو کشاند، اما سودی نداشت و 
 خشمگین بود و دستور داد تا جوان را از مجلس بیرون کنند.

گفت: این جوانان ملحد و  شاعر آن شب را با گریه گذراند و با خود می
خواھند آخرین چیزی را که ما  اند که می ادب اینقدر جری و جسور شده بی

ه داریم و به او دل کنیم و در زندگی به آن عشق و عالق به آن افتخار می
 ایم، از ما بگیرند. بسته

ھا  من بدون تردید انسانی گنھکار ھستم، بر گناھانم اعتراف دارم، اما این
ایمان درآیم، نه  ی هخواھند تا از اسالمم نیز دست بکشم و از دایر از من می

 ھرگز! چنین نخواھد شد.
وشان ی و قومی و حمیت خرافسوس، صد افسوس چقدر بین حمیت ملّ 

دینی که در وجود شاعر مذکور بروز نمود، فاصله وجود دارد. شاعری که 
یکبار ھم به زبان عربی سخن نگفته است، عمرش را به دور از مراکز دینی، 

و ھمواره در محافل شعر  گذرانده است» االزھر«ھایی چون  علمی و دانشگاه
یی و در شاعری گویی، ترانه سرا ی و باده حضور داشته و در بذلهو ادب، م

و غیره شھرت » بشار بن ُبرد«، »ابی نواس«، »عمرو بن ابی ربیعه«چون 
 یافته است.



 

 

 نقش مسلمانان در زندگی و سرنوشت بشریت

ين محمد سيدالمرسلين وخاتم النبية على هللا رب العالمين والصال الحمد

 .يوم الدين إلىحسان ودعا بدعوهتم إجمعين ومن تبعهم بأصحابه وآله وأ
 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ وَ ﴿ ۡوِ�َآُء َ�ۡعٍض� إِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ تَُ�ن فِۡتَنةٞ ِ�  ٱ�َّ
َ
�ِض َ�َفُرواْ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
 ٱۡ�

 .]٧٣[األنفال:  ﴾٧٣َوفََسادٞ َكبِ�ٞ 
داری از باطل و  و کسانی که کافراند، برخی یاران برخی دیگراند (و در جانب«

بدسگالی با مؤمنان ھم رأی و ھم سنگرند، پس ایشان را به دوستی نگیرید و در 
حفظ عھد و پیمان بکوشید) اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی 

 .»دھد می
به این آیه رسیدم شدیدًا متأثر و  ھر وقت در اثنای تالوت قرآن کریم

اندیشیدم، مورد خطاب این آیه  شدم به فکر فرو رفته و می شگفت زده می
چه کسانی ھستند؟ ھنگام نزول این آیه چه وضعیتی در جھان حاکم بوده 

برده است جاھلیت کامًال تاریک،  است؟ یقینًا جھان در جاھلیت به سر می
ن رفتنی، در این فضای گرفته که ابر سیاه و تیره و تار، ھالکت بار و از بی

 ١شود: ھا این چنین گفته می تیره جھان را پوشانده بود، به مشتی از انسان

                                           

فرمودند:  ج در صحیح بخاری به نقل از حضرت حذیفه آمده است که رسول خدا -١
گفتیم  اسامی مسلمانان را برایم بنویسید ما نام ھزار و پانصد نفر را نوشتیم با خود می

ترسیم، زمانی بود که یک نفر از ما به تنھایی  ھزار و پانصد نفر ھستیم و ھنوز ھم می
 خواند و بر جان خویش بیم داشت (اکنون ما زیاد ھستیم) (کتاب الجھاد والسیر). نماز می
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به ھم نپیوندند و بر مبنای عقیده متحد نشوند بشریت و سرنوشت جھان اگر 
را مورد توجه قرار ندھند، برای نجات انسانیت نه تنھا از پرستش سنگ و 

ھای وسیع و متمدن  ھا، چنانچه در برخی از دولت و رودخانهچوب، حیوانات 
مانند ھند وجود دارد بلکه از پرستش نفس و خواھشات، قدرت و ثروت 

نمود و انسانیت در خواھد  نگیرند، خطری جدی جھان را تھدید تصمیم
 شرف نابودی خواھد بود.

یکپارچه شود، اگر  ھا ھشدار داده می تعداد اندک از انسانآری به این 
نشوید و اتحادی دینی، ایمانی، جھادی علیه جمعیت بزرگ و علیه اتحادی 

خورد تشکیل ندھید و اگر مسوولیت  که در کفر و جاھلیت به چشم می
نجات بشریت را از جاھلیت الحادی، جاھلیت فکری و اخالقی به عھده 

ین فتنه و نگیرید و از پذیرفتن این مھم امتناع ورزید، یقین بدانید که در زم
 فساد راه خواھد افتاد.

کوچک اسالمی که به یک مشت تعبیر شد از نظر حجم  ی هاین مجموع
اما از نظر مقام و ارزش خیلی بزرگ بودند و روشن است که  ،خیلی کوچک

 اصل ارزش است نه حجم و در طول تاریخ در ھر شرایطی مسلمانان باید این
زیرا روح است  ؛یش ثابت قدم باشندگونه باشند و ھمواره بر ارزش واقعی خو

دھد و در جسد ظاھری نفوذ دارد، نه ابزار و  که حرکات انسان را جھت می
 باشد. مسائل مادی، بدین جھت اعتبار از آن روح، ایمان و عقیده می

برد، و  ھای گوناگونی رنج می جھان بشریت امروز از دردھا و مصیبت
یرش را ندیده واقع گردیده است مورد تھدید خطرات جدی که در گذشته نظ

نظیری روبرو است.  و از طرفی جھان اسالم نیز با مشکالت و فجایع بی
گاه فکرش را ھم نکرده و نظیرش را نیز  ھایی که مسلمانان ھیچ مصیبت

ھایی که ظاھرًا با ھم متفاوت، اما در  ھا و توطئه تجربه نکرده بودند. دسیسه
یعنی محو کردن اثرات اسالم و اثرات کنند،  اصل یک ھدف را دنبال می
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فرامین اسالمی در جھان اسالم و سلب اعتماد عموم مبنی بر اینکه اسالم نه 
 تواند قیادت بشریت و تنھا صالحیت قیادت سرزمینی را ندارد و ھرگز نمی

کنونی را به دست بگیرد، بلکه صالحیت بقاء را در این عصر پیشرفته  تمّدن
 و مترقی نیز ندارد.

ای که حایز اھمیت است التقاء دو قدرت یعنی استفاده از تجھیزات  نکته
یل) در جھت اجرای طرح برانداز و یآمریکا توسط مغزھای یھودی (اسرا

باشد، این دو عنصر نیرومند و خرابکار برای از بین  خطرناک می ی توطئه
ھا  ناند، آ بردن آثار اسالمی و شعائر اسالم دست به ھم داده و متحد شده

قصد اجرای این طرح را حتی در کشورھایی دارند که منبع ایمان و اسالم 
اند و  دار دعوت اسالمی و گسترش آن در سطح جھان بوده بوده و پرچم

اند،  ھمواره از حمیت و غیرت دینی و مبارزات اسالمی برخوردار بوده
و  ھای وسیع و فراوان از علوم اسالمی، دینی کشورھایی که دارای ثروت
متعدد تاریخی در برابر ھای  اند و در صحنه علمی، فقھی و ادبی بوده

ھایی که اصل بقاء اسالم و مسلمین را مورد ھدف داشتند  تھاجمات و تعدی
ھا، ایستادگی نموده  مغول ی هھا و ھجوم وحشیان مانند حمالت شدید صلیبی

 .١اند و مقاومت کرده
ھر  –مریکا از واقعیت موجود یل) و بررسی آییھود (اسرا ی همکر و حیل

چند این دو قدرت از نظر فکری و عقیدتی به خصوص در مورد حضرت 

                                           
شان، مصر در آن زمان نقش مھمی ایفاء  ھا و شکست ھا و مغول ر رویارویی با صلیبید -١

ھا مصر به حاکمیت سلطان صالح الدین ایوبی سبب  نمود. در مقابله با صلیبی
ھا  بر مغول» ظاھر ببرس«ھا به امارت سلطان  ھا شد و در مقابله با مغول شکست آن

نمود و ضرب  ھا باور نمی ه شکست مغولغلبه یافت و این زمانی بود که ھیچ کس ب

ْق «گفتند:  المثلی بود که می اگر خبر شکست «؛ »إَذا قِيَل َلَك أنَّ التََّتَر اِْنَهَزُموا َفالْ ُتَصدِّ
 ».ھا را برایت دادند ھرگز باور مکن مغول
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در انتخاب اسالم به عنوان بزرگترین  –با ھم تناقض دارند  ÷ عیسی
کند، دور از  ھای بیگانگان را خنثی می خطری که استعمار اجنبی و توطئه

 واقع نبود.
ھا و  با اتحاد این دو قدرت و طرح براندازی اسالم، عمًال سرنوشت ملت

تجارت جھانی، تجھیزات مخرب ھا در دست قدرتی افتاد که ابزار  حکومت
نظامی و سیاست کلی جھان را در اختیار داشت و این در حالی است که 

 زیرا مسلمانان، جھان را به ،بشریت منوط بر بقاء مسلمانان است ی هآیند
کنند که در آن سالمت دنیوی، نجات اخروی،  مسیری ھدایت می

 خیر و تقوی استوار است. یاری و تعاون بر تگی، ھمبسھم
که در ھای خارجی علیه مسلمانان، رویارویی دیگری  رغم توطئه علی

ھا و  ای از تالش کشورھای اسالمی وجود دارد و قطعًا بخش عمده
روشنفکران را به خود اختصاص داده ھای رھبران، متولیان امور و  کوشش

ھا و جمھور مردم با مقامات و  ھای داغی است که بین توده است، تنش
 مسوولین امر وجود دارد.

 گرایی دارند و در صدد تحکیم ھا اغلب تمایالت غیر دینی و ملی حکومت
قید و بند، آزادی که مطلوب  ھای غربی و آزادی بی و ارزش تمّدن
 تمّدن ند و شدیدًا از تنفیذ شریعت محمدی و تفکر وباش ھاست می غربی

اند و به ھمین  ای اسالمی است در ھراس اش وجود جامعه اسالمی که الزمه
گونه حکام در کشورھای اسالمی حساسیت شدیدی نسبت به این  جھت این

 ی هھای اسالمی و تود دھند و از طرف دیگر ملت موضوع نشان می
گیری اسالمی است اصرار  یم خویش که جھتگیری قد مسلمانان، بر جھت

 دارند.
مسلمانان را در کشورھای اسالمی  ی هاران نتوانستند تود دحکام و سردم

از مسیر اسالم جدا کنند و ھمین طور جمھور مسلمانان نیز با به کارگیری 
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ھای خویش یعنی ایمان، شوق شھادت، اجر  ای پنھان در سینه قدرت ھسته
ھای  ی که در طول تاریخ سبب بروز از خودگذشتگیاخروی و جنت، قدرت

گذاران خویش را  انگیز بود، نتوانستند حکام و قانون خارق العاده و شگفت
 قانع و متقاعد نمایند.

 –گران اسالمی است  رھبران فکری، فرھنگی و دعوت ی هبنابراین وظیف
شان کوچک باشد و با موانع و مشکالت دچار شوند و مورد  ھر چند حجم

کشور خویش را از این تنش باید سرزمین و  –تعقیب و پیگرد قرار گیرند 
فکری، حقوقی، اجرایی، فرھنگی، سیاسی و نابھنگام و غیر معقول نجات 

ن، ھای منافی با اسالم آ و عزم خویش را بر مقاومت نفوذ غربی و طرح ھندد
 جزم نمایند.

 ی هھای تود و نیروی موجود در سینه کنندخویش را یکی  باید سخن
 و جھت دھند. ایندمسلمانان را یکجا نم

ای مخرب  ھای ھسته ھای ایمان و غیرت اسالمی را، که بمب باید شعله
اسالمی و تاریخ طوالنی بشر،  نیز توان مقابله با آن را ندارند و در طول تاریخ

 ور نمایند. ھا بوده است، شعله ب و شگفتیعجای منشاء
ھا،  و نباید در این طریق بر حجم و کمبود تجھیزات، موانع و دسیسه

 تفاوت زمان و مکان، بنگرند.
و ھمواره آن  ھندعنوان بحث را نصب العین قرار د ی هکریم ی هو باید آی

 :را منبع تجدید غیرت و عزم خویش قرار دھند

�ِض ُ�ن فِۡتَنةٞ ِ� إِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ تَ ﴿
َ
 .]٧٣[األنفال:  ﴾٧٣َوفََسادٞ َكبِ�ٞ  ٱۡ�

فسادی بزرگ در زمین برپا  فتنه و ،اگر (شما ای مؤمنان این کار را) نکنید«
 ».شد خواھد



 

 

 من آگاهدیدگاه یک مؤهای پوشالی معاصر از  تمدن

اند، که معموًال سریع و گذرا از آن  عرب حکایتی را نقل کرده مؤرخین
گذریم و این در حالی است که حکایت مزبور توجه و اھتمام عمیقی از ما  می
گاھان ،طلبد می ھای  تمّدن مؤمنی است بر ی هزیرا این حکایت بیانگر دید آ

 پوشالی معاصر.
فتوحات اسالمی در صدر اول، خیلی از  تاریخ ی هشاید با مطالع

خوانندگان، این حکایت را خوانده باشند اما به مفاھیم عمیق و نتایج قابل 
ای که بنده را به خود جلب نموده است پی نبرده باشند و چه بسا  مالحظه

باشد، به  مردم می ی هیک حکایت و داستان نظر یک خواننده را که از عام
حالی که ھمین حکایت و داستان خیلی از  در .نماید خود جلب می

گاھی به مراتب از خوانند اول  ی هخوانندگان دیگر را که از نظر فکری و آ
 نماید. باالتر ھستند به خود جلب نمی

مورد نظر که مؤرخین عرب طبق معمول بدون ھرگونه تفسیر و  ی هقص
 ی هفرماند ١رستم باشد: اند، به این شرح می گیری آن را نقل کرده نتیجه

                                           
ی سپاه ایرانی و وزیر جنگ آن امپراطوری بود. یکی از معدود  رستم فرمانده -١

بود که در شجاعت و بھادری ضرب المثل بود. یزدگرد پادشاه ایران در  قھرمانانی
ھای  میالدی با تالش او به کرسی نشست. یزدگرد مأموریت مقابله با عرب ٦٣٢سال 

مسلمان را ھنگامی که به سرزمین فارس ھجوم آوردند، به وی سپرد. رستم در سال 
ھایی بود که  ھا از خانواده سیمیالدی در جنگ قادسیه کشته شد، او در بین فار ٩٣٥

به مقام شرف و بزرگی دست یافته بود، زیرا قیمت کالھش به صد ھزار درھم 
 ھای تاریخ. رسید و این عالمت شرافت و بزرگی بود. ملخصی از کتاب می
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سپاه مسلمانان  ی  هفرماند س ھا از حضرت سعد بن ابی وقاص سپاه ایرانی
در سرزمین فارس درخواست نمود، تا فردی را جھت کسب اطالع و توضیح 

ھا چنین تصمیمی از  ھا، که تا به حال نه فارسی اھداف لشکرکشی عرب
 دند، بفرستد.ھا چنین اقدامی کرده بو ھا سراغ داشتند و نه عرب جانب عرب

ھا سرشان در الک خودشان بود و به زندگی  ھا بود که عرب معموًال قرن
صحرانشینی خود سرگرم بودند و ھمواره به قناعت، عدم رفاه و آسایش در 

ھای  کشورگشایی به خصوص طمع در امپراطوری ی هزندگی، عدم اراد
طوالنی مجاور، مشھور بودند و اکنون چون برای نخستین بار در تاریخ 

خویش به جنگ فارس و روم درآمده بودند، نظر بسیاری از ھوشمندان و 
گاه را به خصوص کسانی که در مقابل این تھاجم قرار داشتند،  انسان ھای آ

 به خود جلب نمودند.
» ١ربعی بن عامر«بنابر درخواست رستم فردی را به نام  س حضرت سعد

ھای زربافت و  باشکوه از فرشینات خیلی یفرستاد. رستم جایگاه را با تز
در حالی که  ،بود ھای ابریشمی و طال و جواھرات فراوان آراسته کرده بالشت

 خویش را بر سر گذاشته بود بر تختی طالیی نشست.تاج ویژه و گرانبھای 
انگیز وارد محل  ینات و مظاھر شگفتیبدون توجه به تز» ربعی بن عامر«

نشست. رستم از وی سؤال نمود به  شد و با خونسردی تمام پھلوی رستم
 اید؟ چه منظور آمده

 جواب داد:» ربعی بن عامر«

                                           
آورده است: وی صحابی » اإلصابة في تمییز الصحابة«چنانچه ابن حجر در کتاب  -١

 .٥٠٣، ص: ١رستان را به وی سپرد. االصابة، ج: باشد. احنف والیت تخا می
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يِق رب العباد ومْن ِض  لِى عبادةْن ِعَباَدِة الِعَباِد إَتَعثَنَا لِنُخِرَج َمْن َشاَء مِ اِبْ  اهللاُ «

ْنيَا إِلى ِس   .»١سالمِ لى عدِل اإلَعتَِها َومِْن َجوِر األدياِن إالدُّ
خواھد از  خداوند ما را فرستاده است تا درآوریم آن کسی را که خدا می«

و از تنگنای دنیا به وسعت  پروردگار بندگان،عبادت بندگان به طرف عبادت 
 .»و پھنای آن و از ستم ادیان به عدالت اسالم

ای است که در  آنچه در این کالم حایز اھمیت و جالب توجه است، قطعه
گاه و ھو شمند، رستم را در کمال ابھت و اوج مقام و زینتش، از آن مؤمن آ

گوید:  خواند آنجا که می فرا می» زندگی تنگ دنیا به زنگی فراخ آن«
خواھم شما را از عبادت بندگان به طرف عبادت رب العباد و یا آنجا که  می«

زیاد » خواھم شما را از جور ادیان به عدالت اسالم درآورم گوید می می
توحید  ی هگونه موارد برای مسلمانانی که عقید زیرا این ،نیستآور  تعجب

و خداوند حب ایمان و  بود در قلوبشان جای گرفته ج توسط رسول خدا
 شان قرار داده بود، بدیھی بود. تنفر از کفر، فسق و عصیان را در قلوب

تمام انواع شرک و جھالت را،  ج پیامبر خدا ی هھا بر اثر تربیت حکیمان آن
کرنش انسان در برابر انسان را، با دید حقارت نگریسته و شدیدًا از آن متنفر 

 شان موافق نبود. سرشتو به ھیچ وجه با طبع و بودند 
دانست که شاھان و امرای فارس، مردم را به  ربعی بن عامر به خوبی می

شان نه آقایان با غالمان،  بندگانھا مانند خدایان با  اند و با آن بردگی کشیده
ھا را  گذارند و آن ھا پیشانی را بر زمین می کنند. مردم در برابر آن رفتار می

ھا  ھای آن پنداشتند که در رگ دانند و می به مراتب از جنس بشر برتر می
 خونی مقدس و خدایی وجود دارد.

                                           
 م.١٩٦٦چاپ بیروت  ٣٩، ص: ٧البدایة والنھایة، ج:  -١
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د که اسالم طور ربعی بن عامر و ھمراھانش به طور قطع باور داشتن ھمین
و انسان را  ندین عدالت و انصاف است و ادیان دیگر ظالمانه بودیتنھا آ

را با بندھا  اود و ندھ ھا قرار می ھا و کشیش انسان و در تسخیر راھب ی هبرد
ھا این آیه  آن .نمایند مدرک، در بند می اساس و بی ھا و دستوراتی بی و طوق

 کردند: را ھمواره تالوت می

ِينَ ﴿ َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَُّسوَل يَتَّبُِعوَن  ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ� َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  ٱ�َّ

ِ�يلِ وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ  ِ  ٱۡ�ِ ُمرُُهم ب
ۡ
َوُ�ِحلُّ لَُهُم  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف يَأ

ّيَِ�ِٰت  �َِث َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ ۡغَ�َٰل َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  َو�ََضعُ  ٱۡ�ََ�ٰٓ
َ
َ�نَۡت  ٱلَِّ�  ٱۡ�

 .]١٥٧[األعراف:  ﴾َعلَۡيِهمۚۡ 
کنند از  دھیم) کسانی که پیروی می به ویژه رحمت خود را اختصاص می(«

داند و  فرستادۀ (خدا محمد مصطفی) پیغمبر امی که (خواندن و نوشتن نمی
او آنان را به کار نیک دستور یابند،  وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته می

ھا  نماید و ناپاکی ھا را برایشان حالل می دارد و پاکیزه دھد و از کار زشت باز می می
اندازد، و بند و زنجیر (احکام طاقت فرسایی  سازد و فرو می را بر آنان حرام می

ھمچون قطع مکان نجاست به منظور طھارت و خودکشی به عنوان توبه) را از (از 
آورد (و از غّل استعمار و استثمارشان  و پا و گردن) ایشان به در می دست

 .»رھاند می
 و این آیه را نیز تالوت کرده بودند:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ۡحَبارِ َءاَمُنٓواْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�َٰل  ٱلرُّۡهَبانِ وَ  ٱۡ�

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
َ�َأ

ِ  ٱ�َّاِس  وَن َعن َسبِيِل  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب ِۗ َو�َُصدُّ  .]٣٤[التوبة:  ﴾ٱ�َّ
ای مؤمنان! بسیاری از علمای دینی یھودی و مسیحی اموال مردم را به ناحق «

 .»دارند خورند و دیگران را از راه خدا باز می می
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ھا و ادیانی مانند  و آثارش را در امت ندھا بر این آیات الھی ایمان داشت آن
 رس و یھود مدینه مشاھده کرده بودند.نصاری روم، مجوس فا

(در  »لى سعتَهانخرْج من شاَء مْن ضيِق الدنيا إلِ «اگر ربعی بن عامر به جای 

 لِنخرَج «گفت:  آوریم کسی که بخواھد از زندگی تنگ به زندگی فراخ) می می

آوریم کسی که بخواھد او را  (در می »خرةلى سعِة اآلضيِق الدنيا إمن شاَء مْن 
چرا که او خودش  ؛آور نبود زیاد تعجب ،از زندگی تنگ دنیا به وسعت آخرت)

ندارد ایمان داشت، جنتی که ھیچ حد و مرزی  به آخرتی که ھیچ آخری
ندارد باور داشت. او در کتابش، کتابی که آن را خوانده و به آن ایمان آورده 

 ، خوانده است:بود هزندگی بسر کردو در آن 

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ﴿ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ َ�َٰ�ُٰت ۞وََسارُِعٓوا �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
 ٱۡ�

ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ِعدَّ
ُ
 .]١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٣أ

و (با انجام اعمال شایسته و بایسته) به سوی آمرزش پروردگارتان و بھشتی «
یرید که بھای آن (برای مثال ھمچون بھای) بشتابید و بر ھمدیگر پیشی گ

ھا و زمین است (و چنین چیز با ارزشی) برای پرھیزگاران تھیه دیده شده  آسمان
 .»است

 بدر شنیده بود: ی هو از زبان پیامبرش در غزو

رْض«
َ ْ
َمَواُت َواأل  َجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

َ
 .١»قُوُموا إِىل

 ».پھنای آسمان و زمین استبشتابید به سوی جنتی که پھنای آن به «

ْ�يَا َوَما ِ�يَهاموضُع « َنَِّة َخْ�ٌ ِمَن ادُلّ
ْ
 .٢»َسْوٍط يِف اجل

 ».باشد شًالقی در جنت بھتر از دنیا و آنچه در آن است، می(و اندازه) جای «

                                           
 به روایت مسلم. -١
 متفق علیه. -٢
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اما این نکته عجیب و جالب توجه است که ربعی بن عامر خطاب به رستم 
اکنون ». خواھیم شما را از تنگنای دنیا به وسعت آن درآوریم می«گوید:  می

ھا در آن زمان در چه تنگنایی بودند؟ و زندگی  جای سؤال است مگر فارسی
ه پذیرفتن ھا را ب ھا داشتند و ربعی بن عامر فارسی فراخ و وسیعی که عرب

ھای تازه مسلمان داشتند  خواند، چه بود؟ آیا وضعیتی که عرب آن فرا می
ھا در آن زمان در تنگی  قابل رشک و توأم با آسایش و رفاه بود؟ و آیا فارسی

تاریخ بردند؟ در پاسخ به این سؤاالت بھتر است به  و بدبختی به سر می
باشد و خوشبختانه  گواه میمراجعه نماییم زیرا تاریخ در این مورد بھترین 

تاریخ عرب، فارس و روم دقیقًا با روایت راویان عادل و مورد اعتماد 
گردآوری و تدوین شده است و بنابر کثرت راویان و شاھدان در این مورد، 

 گونه تردیدی وجود ندارد. ھیچ
ھا در بدبختی  بردند و یا فارسی ھا در ناز و نعمت به سر می اگر واقعًا عرب

ماند و  کردند، حتمًا از دید تاریخ پنھان نمی تنگی زندگی به سر میو 
 کردند. مؤرخین از آن فروگذار نمی

بریم که تمام مؤرخین اتفاق نظر دارند که  تاریخ پی می ی هبا مالحظ
بردند. از ھر  ھا در آن زمان کامًال در رفاه و آسایش بسر می ھا و رومی فارسی

و در کمال ناز و نعمت  بود رویشان گشوده ھای رزق و روزی بر طرف درب
ھا برعکس حتی بعد از اسالم در فالکت و سختی  اما عرب .کردند زندگی می
که مردم ھنوز بر فطرت  س کردند. در زمان خالفت حضرت عمر زندگی می

اسالمی گسترش نیافته بود،  تمّدن اسالمی و عربی خویش بودند، و ھنوز
ن بود زندگی سخت و طاقت فرسایی داشت مسلمی ی هعمر که خودش خلیف

ھا  ھا و رومی خواند تا آنجا که فارسی و مردم را نیز بر چنین زندگی فرا می
دانستند و ھمواره  ھا را زندگی بدوی و عقب مانده می این زندگی سخت عرب

 خوردند. شان افسوس می بر تنگی و فالکت
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ھا  فالکت فارسی اّما اینکه ربعی بن عامر، عرب مسلمان، بر تنگی و
خورد، جای سؤال دارد که واقعًا این تنگی چیست؟ و گشایشی  افسوس می

ھستند، و این صحابی بر آن ھا دارای آن  دھد و عرب ھا مژده می که به آن
گویی است؟ چنانچه  کند، چیست؟ آیا نوعی مبالغه و گزاف زندگی افتخار می
دیھی است که اسالم چنین ب .کنند گویی می گونه گزاف شعراء احیانًا این

ھا  گونه مبالغه گویی نمایند، آن نداده است تا ایناّمت  ای به افراد این اجازه
شان زیاده  امکان ندارد در سخنان ،افرادی جدی، ُرک، صریح و صادق بودند

 گویی و مبالغه وجود داشته باشد.
ھای آن زمان  پس این نکته چیست؟ و تازه اگر شرایط زندگی فارسی

ررسی شود، جای دارد تا این عرب تازه مسلمان در بدو امر ھنگام ورود به ب
جایگاه و حتی ھنگام ورود به مرزھای امپراطوری بزرگ ایران، بر امکانات و 

 ھای متنوع، دھانش آب افتد. ینات با شکوه، غذاھا و نوشیدنییتز
، تمّدن قیمت، وسایل نادر و کمیاب، مظاھری از ناگزیر اشیای گران

ی، رفاه و آسایش توجه ربعی بن عامر را به خود جلب نموده یظرافت و زیبا
را که به اوج ترقی و تکامل انگیز  براق و شگفت تمّدن بود و بدون تردید این

ھای زیبا و انبوه،  ھای بزرگ، باغ ھای مجلل و عمارت رسیده بود و دارای کاخ
واردات و صادرات وسیع  ھای دلکش، بازارھای پر و غنی، ھا و تفریحگاه پارک

ھا آن را با ذکاوت، ابتکار،  کرد، فارسی بود و چشم ھر بیننده را خیره می
تجارب چند صد ساله، غنایم فراوان و فتوحات وسیع به دست آورده و 

 گسترش داده بودند.
ھایی بودند، که  ھا از کجا آمده و چه نوع انسان اما با این وصف این عرب

رباید،  انگیز که عقل و ھوش ھر بیننده را می و شگفتبر این مظاھر گیرا 
 پشت پا زدند و نادیده گرفتند؟
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گونه  ھا را این دھد تا فارس عرب تازه مسلمان چگونه به خود اجازه می
ایم تا شما را از این تنگنا به زندگی فراخ  ھا! ما آمده ای فارس«خطاب نماید؟ 

 نماید؟ گونه اظھار نظر می لی اینچرا و به چه دلی». و بھتری راھنمایی کنیم
فارس  تمّدن دیگری به رستم و ی هاو از آنجایی که از زاویآری! 

ای داد. او تمام مقامات و امرای فارسی را با  نگریست به خود چنین اجازه می
ھای مزّین و آراسته  دیدی دیگر، دید انسانی عاقل و ھوشمند، که بر عروسک

او در واقع نظرش بر  .کرد نگرد، نگاه می ھای فاخر می به زینت و لباس
گرانشان نھایت مھارت و ابتکار را از خویش در  ھایی بود که صنعت مجسمه

پردازی و به تصویر کشیدن خطوط سیما و مشخصات کّلی و جزیی آن،  چھره
ھایی از سنگ و چوب  ھا جز مجسمه اما به ھر حال آن ،به کار برده بودند

نبودند. ربعی بن عامر که یکی از افراد معمولی روح بیش  حرکت و بی بی
دید و کسری  ای در قفس طالیی می سپاه اسالم بود، رستم را چون پرنده

(یزدگرد) را که ھنوز ندیده بود، چون بلبلی و فوقش طاووسی و حتی چون 
 پنداشت. ھا آن را در قفس می زیباترین پرنده

الست، سیمای دور آن نیز ای است در قفس، قفس از ط به ھر تقدیر پرنده
آشامد نیز طالیی  خورد و می طالیی است، ظرفی که پرنده محبوس از آن می

است، آیا انسانی که ارزش زندگی را دانسته و به ارزش آزادی و شعور 
ای رشک  برده و قیمت عقل و علم را درک کرده است، بر چنین پرنده پی
 ورزد؟ برد و بر آن حسد می می

 ی هپرند که خداوند با نعمت انسانیت گرامی داشته است، بر آیا انسانی را
لی و پشمی ای گِ  از طالست و او خود در خانه محبوس، به خاطر اینکه قفسش

آیا بر سگی که صاحب  .رویم ورزد؟ یک قدم جلوتر می برد، حسد می به سر می
ھا را تقدیمش  کند و بھترین نوشیدنی اش او را لذیذترین غذاھا سیر می اروپایی

 خواباند، باید رشک برد؟ ھا او را می ترین رختخواب نماید و بر نرم می
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نگاه ربعی بن عامر بر رستم و امپراطوری فارس، تفاوتی با نگاه ما 
ر قفس طالیی، یا سگی در خدمت محبوس د ی هھای امروزی بر پرند انسان

 اش، نداشت. مالک اروپایی
و علت این دید عمیق و تازه، عزت و غروری بود که ربعی بن عامر بر اثر 

ای که به آن ایمان آورده بود و دعوتی که با خود ھمراه داشت و  عقیده
شخصیتی که به آن دست یافته بود و قرآنی که آن را آموخته و به آن عشق 

 ورزید، به دست آورده بود. میو محبت 
بالید، که به مراتب از  ھا و حقایقی می ربعی بن عامر به معانی ارزش

تر بود و به این جھت بود  ھا باالتر و با ارزش آن ی همظاھر پوشالی و فریبند
 ی هھای او را خیره نکرد و چشم انداز آن او را شیفت ھا چشم آن تمّدن که

 خویش نگردانید.
اما آتش  ،ھاست سپاه فارس ی هست که رستم اگر چه فرمانددان او می

پرست است و گذشته از آن خودش، عاداتش و آقایان بزرگتر از خویش را 
 کند. عبادت می

تمام و امیر نبود بلکه  ی هرستم یا یک فرماند ی هاین بردگی تنھا قضی
 چنین بودند.» یزدگرد«شان امپراطوری بزرگ  ھا در برابر آقای آن

عادات،  ی هدانست که یزدگرد خودش نیز برد ربعی بن عامر دقیقًا می
ھا حرکت نماید،  تواند بدون آن نمی و خواھشات، و حتی غالمان خویش است

ھا باشد او به ھیچ وجه  ھای آن گردش و تفریحش باید حتمًا بر شانه
 زیرا او کسی است که شھوات، عادات، رسوم، ؛تواند انسان آزادی باشد نمی

ھای حیوانی پوچ او را  ھای زودگذر و خواسته مظاھر زیبا، نفس سرکش، لذت
 اسیر خود کرده است.

بر کسی پوشیده نیست که یزدگرد یکی از دو امپراطوری بزرگ آن زمان 
) قیصر ٢) کسری ایران، ١بود که دنیا را بین خویش تقسیم کرده بودند:
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آید، که  چنین بر می روم. از تحقیقات جدید در تاریخ فتوحات اسالمی
زیرا از روم  ،امپراطور فارس بر امپراطور روم برتری و تفّوق داشته است

ھا بود، تحت نفوذ  تر بود و بسیاری از والیات ھند که جزء قلمرو رومی وسیع
 ھا قرار داشت. ایرانی

گوید: زمانی که به  اما این امپراطور بزرگ (یزدگرد) چنانچه تاریخ می
کند، ھزار آشپز، ھزار خواننده  پایتختش مدائن را رھا می قصد نجات خویش

خورد  و ھزار مربی شاھین و پلنگ، با خود ھمراه نمود و ھنوز افسوس می
 که من با خود چیزی برنداشتم جزء این تعداد کم از خدم و چاکر.

آیا این مرد واقعًا مردی آزاد، خوشبخت، دارای شخصیت و اراده محسوب 
آورد آن زن ھنگامی که  میر گریز وقتی که به پیرزنی پناه شود؟ در مسی می
برد که انسانی دارای مقام و منزلت  خواھد غذا را تقدیمش نماید و پی می می

ورزد و  ھا امتناع می است، یزدگرد از خوردن غذا بدون صدای دلنواز خواننده
. تا ١ی نخواندای ترانه و آواز رود تا خواننده گوید: غذا از گلویم پایین نمی می

شان رسیده بود که در نھایت  این حد در برابر برخی عادات بردگی و ذلت
تواند غذایش  بدون نواختن سرود و ترانه نمی ،گرسنگی و نیاز خوردن به غذا

 را میل کند.
نویسند:  یکی از امرای فارس در اھواز می» ھرمزان«ھمین طور در مورد 

 هدر مدین س و او را خدمت حضرت عمروقتی که به اسارت مسلمانان درآمد 
آوردند، حضرت عمر در مسجد خوابیده بود و از سر و صدای مردم بیدار شد 
و گفتگویی بین عمر و ھرمزان انجام گرفت، ھرمزان احساس تشنگی نمود و 

                                           

آرتر کرستن » ايران يف عهد الساسانيين«برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب  -١

) فصل دّوم المسلمينماذا خسر العالم بانحطاط سین و ھمین طور کتاب خود مؤلف (
 از باب اول.
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آب خواست، مقداری آب در لیوانی زبر و درشت آوردند او چون لیوان را به 
ی بمیرم در چنین لیوانی آب نخواھم خورد، دست گرفت گفت: اگر از تشنگ

 .١سپس لیوانی طبق میلش آوردند و وی آب خورد
یارانش را یادآوری نمود و  س اینجا بود که امیرالمؤمنین حضرت عمر

اسالمی  ،ھا را بر سپاس خداوند متعال و شکر بر نعمت اسالم تشویق نمود آن
دست خود انسان  ی تراشیده شدهھای  ھا، از این بت ھا را از بردگی که آن

 فرماید:  می ÷ نجات داد. حضرت ابراھیم

َ�ۡعُبُدوَن َما َ�ۡنِحُتونَ ﴿
َ
 .]٩٥[الصافات:  ﴾٩٥قَاَل �

 .»کنید تراشید پرستش می آیا آنچه را با دست می«
بر  ایم ھا را ایجاد نموده ھا عادات و رسومی است که ما خود آن این
آن چنانی و ساختمانی بر فالن ا فردی لباس ورزیم ت شان اصرار می عبادات

ھا  ای فالن مدل نداشته باشد، ارزش و جایگاھی ندارد. فارس و وسیله سبک
رسید وی را عار  در آن زمان اگر کسی قیمت کالھش به صد ھزار درھم نمی

رسید او نصف  زدند و کسی که قیمت کالھش به پنجاه ھزار درھم می می
شان  طور کمربند بزرگان ورده بود و ھمینشرف و عظمت را به دست آ
 .٢رسید قیمتش به پنجاه ھزار درھم می

 ی هھای زندگی و رسوم ترویج یافته، ساخته و پرداخت یقینًا این شیوه
 اند. مردم بود و به ھیچ وجه استناد خدایی نداشته

نَزَل ﴿
َ
آ أ ُ ٱمَّ ھا نازل نکرده  بر (اثبات) آن یلیدل چیالله ھ« ﴾بَِها ِمن ُسۡلَ�ٰنٍ  �َّ

 .»است

                                           
 .٣٧٤و فتوح البلدان، ص:   ٢١٧، ص: ٤تاریخ طبری، ج:  -١
 .١٣٦، ١١، ٦صص:  ٤تاریخ طبری، ج:  -٢



 ٤٣ های پوشالی معاصر از دیدگاه یک مؤمن آگاه تمدن

ای از عادات  فعلی اروپا را مالحظه نمایید آیا مجموعه تمّدن اکنون
اساس نیست؟ التزاماتی  ھای فریبنده و اصطالحاتی بی ساختگی، قید و بنده

ھا تقلید  دارند و دیگران نیز از آن ھا خود را به آن ملزم می که اروپایی
 و مصدرشان چیست؟ است کنند از کجا آمده می

ایم و از زندگی  قرار گرفته تمّدن یقینًا ما بدون دلیل تحت تأثیر این
چون حضرت اّمت  ھای این ای که مربی ایم، زندگی طبیعی خویش در آمده

 بر آن تأکید داشتند. س عمر
شاید تنگ  تمّدن اگر چه در نظر بسیاری از مدعیان علم و ربعی بن عامر

ی با دور اندیشی، ایمان قوی و علم عمیق به التزامات و رسم اما و ،نظر باشد
ھا  نگریست که آن ھا چون طوق و زنجیر، قید و بندھایی می و آیین فارس

این قیدھا در زنجیر کشیده بودند و به این دلیل بود که  ی هخود را به وسیل
 فرمود:

 .»لى سعتهالدنيا إاهللا ابتعثنا لنخرجكم من ضيق ا«
نمود: فریب این زرق و برق،  گونه خطاب می ھا را این فارس او در واقع

کنید و بدیھی  مظاھر توخالی را نخورید زیرا شما دارید در قفس زندگی می
ای باشد. قفس اگر  است که قفس، قفس است ھر چند ھم طالیی و شیشه

چه به وسعت شھری باشد، باز ھم قفس است مگر زندان چیست؟ چرا به آن 
گویند؟ آیا به خاطر اینکه تنگ است یا به خاطر اینکه دارای  میزندان 

ھایی وجود دارد که  ھای زیادی نیست؟ بسا اوقات در زندان چنان اتاق اتاق
ھایی ندارند اما باز ھم  شان چنین اتاق بسیاری از مردم متوسط در منازل

سیع زندان است ھر چند اسباب رفاه و آسایش در آن فراھم باشد، ھر چند و
ھا باشد، باز ھم  ھا و باغ ھا، استخرھا، موزه و پھناور باشد، ھر چند دارای پارک

 زندان است.
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گاه و باھوش، که از ھر نوع عقید حقارت و  ی هآری! این عرب مسلمان، آ
خود کم بینی، شکست و فقدان اعتماد بر خویش رسته بود، اگر امروز زنده 

پوشالی را که مسلمانان عرب و عجم  نتمّد  غرب را این تمّدن بود یقیناً  می
کنند، با ھمان  شان از آن پیروی می در بسیاری از کشورھا در زندگی

ھا نگریست و ھمان افسوسی  ھا و رومی فارس تمّدن دیروز برنگریست که  می
ھا را از  ھا اظھار داشت و آرزو نمود تا آن ھا و فارس که دیروز برای رومی

و وسیع درآورد، امروز نیز ھمان افسوس و آرزو  زندگی تنگ به زندگی فراخ
 نمود. را ابراز می

ربعی بن عامر از حریتی برخوردار بود که اسالم به او نشان داده بود و از 
رو از دنیای تنگ، محدود و خفقان یعنی دنیای معده و ماده، دنیای  این

رفتنی، شھوات و آرزوھا، دنیای بردگی و برده کشی، دنیای زندگی فانی و 
ھا به دنیای وسیع و نامحدود، به  ھا و گرفتاری ر به غمدنیای زندگی مکّد 

دنیای قلب و روح، ایثار و ھمدردی، عدل و مساوات، عطوفت و رحمت، صفا 
و صمیمیت، جاوید و باقی، دنیایی که نه در آن فسادی است و نه آلودگی، نه 

 غمی است نه اندوھی، درآمده بود.
ھا از  ھا و رومی برخوردار بود که ھمزمان با آن فارس او از چنین نعمتی

ھا و  و رومیھا  فارس تمّدن جھت بود که او آن محروم بودند و بدین
دید که انسان آزاد و بزرگواری را در آن  شان را، چون قفسی تنگ می زندگی

طالیی و  ی هو در بست اند حبس نمایند و یا اینکه ماھی را از آب درآورده
 نرم و ظریف بگذارند. ی ها در پارچمزّین ی

ھای روشن،  این بود دید یک عرب مسلمان، اکنون دید ما، دید انسان
یان تعلیم و تربیت، قلم بدستان و ھا، متولّ  معلمین بزرگوار، اساتید دانشگاه

پوشالی معاصر چگونه  تمّدن گردان اسالمی در اروپا، بر ھا و جھان توریست
 است؟



 ٤٥ های پوشالی معاصر از دیدگاه یک مؤمن آگاه تمدن

در حالی که  بین دید ما و آن مسلمان عرب وجود دارد؟ آیا واقعًا تناسبی
دانست و  دانیم او نمی او ظاھرًا چندان متمدن نبود و آنچه ما از جھان می

ایم او بررسی نکرده است، شناختی که  یقینًا تاریخی را که ما بررسی نموده
ر ھایی که ما د ھای گذشته داریم او نداشته است و فلسفه ما از تجربیات امت

 ایم او فرو نرفته است. شان فرو رفته عمق
و اسالم،  ج اما نباید فراموش کرد که این نظر عربی است که رسول خدا

اش را از عزت و اعتماد به نفس، ایمان و شجاعت، حقارت دنیا و  سینه
شناخت حقیقت ُپر کرده است و به جایی رسیده است که خطاب به رستم 

آورد و  ھا را به لرزه در می جھان آن روز، که نامش دل ی هترین فرماند بزرگ
نفر دوم بعد از کسری و باالتر از تمام امراء و فرماندھان فارس بود، با صدایی 
قھرآمیز و توأم با استھزاء چنین بگوید: ای رستم! من بر تو متأسفم، تو 

ھای مسلمان که  بدبختی در دنیایی تنگ خود را گرفتار کردی، ما عرب
ھایمان  صف بدنمان برھنه، شمشیرھایمان کھنه و فرسوده است و لباسن

پینه و وصله دارد و به جای کفش دمپایی به پا داریم، ما در جّنتیم، اما تو در 
 کنی. جھنم زندگی می

یقینًا تنھا عاملی که ربعی بن عامر را بر ایراد این سخن قوی و جری، 
و فرامینی ماد به نفس، رسالت تکان دھنده و مھیب واداشت، ایمان و اعت

 آن فرامین گرامی داشته بود. ی هبود که خداوند متعال او را به وسیل
آیا امروز نیز چنین افرادی در جوامع اسالمی وجود دارند، که از طریق 

ما ارتزاق  ی هادبیات، اشعار و مطبوعات، اروپا و آمریکا را که ھمواره از سفر
شوند و اگر چنانچه نفتی که از  تغذیه میمانان نمایند و از وجود ما مسل می

به این قدرت جنون ھا  شد ھرگز آن ھاست قطع می مسلمانان در اختیار آن
 گونه مورد خطاب قرار دھد؟ رسیدند، این آمیز نمی
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روشن است که امروز انسان اروپایی در ایمان، اخالق و شخصیت خود به 
و در واقع به جذام  است رسیده ی)چیز (بی ترین درجه از فقر و افالس نھایی

ش نیز دارد دوران تمّدن اخالقی مبتال گردیده است و به این دلیل است که
گذراند و به ھیچ وجه قابل عالج و  پوسیدگی و متعفن شدن خود را می

و  است ھاست که از مسیحیت نیز بیگانه شده باشد و مدت درمان نمی
ترتیب آخرین ارتباطی که با آسمان، نبوت و اخالق داشت از دست داده  بدین

 است.
اروپایی را با دید تقدیر و تجلیل،  تمّدن امروز اکثر مسلمانان هاما متأسفان

 و الگوھای خودشان را در برابر تمّدن اما دین، .نگرند تقدیس و تعظیم می
 ون شمع در برابر آتش در مقابلپندارند و چ و الگوھای غربی حقیر می تمّدن
 شوند. میغرب ذوب  تمّدن

گونه  آن مسلمان عربی که قیمت خویش و رسالتش را دریافته بود، آن
نمود توان  رستم را مورد خطاب قرار داد که اگر کوه و دریا را خطاب می

 تحمل آن را نداشتند.
گاه، آری  و لزومًا  ھای پوشالی آن زمان تمّدن براین بود دید یک مؤمن آ

گاه و بیدار، ھمین دید را بر پوشالی  ھای تمّدن امروز نیز باید مسلمانان آ
معاصر داشته باشند. این نکته را باید مسلمانان در ھر شرایطی که ھستند 

 ھا در شرق و غرب، در نظر داشته باشند و باید مسلمانان و به خصوص عرب
ده است، با نظری غرورآمیز و را، که زندگی ما را در نوردیپوچ معاصر  تمّدن

گاھانه مالحظه نمایند.  آ
تمدن و  اصل و بنیاد، بی ما مسلمانان ھرگز و به ھیچ وجه امتی بی

ایم که اجداد و  ھای ھرزه از زمین سر نزده تاریخ نیستیم، ما چون علف بی
 نداشته باشیم، خیر ھرگز! (بزرگان)امجاد

 ھا ھستیم. ن و مربیان امتبلکه ما از ھر نظر غنی ھستیم، معلمان جھا



 ٤٧ های پوشالی معاصر از دیدگاه یک مؤمن آگاه تمدن

اگر چه واقعیت تلخ و دردناک امروز بیانگر این است که ما در حرکت 
کنیم و به جای  دیگران حرکت می ی هاشار اخویش از خود اختیار نداریم و ب

ایم و کرم، سخا، شخصیت و  استادی مقام شاگردی در جھان را پذیرفته
 ایم. ارزش خویش را از دست داده

مھم را  ی همؤرخین مسلمان عرب را جزای خیر دھد که این نکتخداوند 
ھای  ای که بیانگر زوایای وجودی شخصیت عرب به ما رساندند، نکته

ھا را به رسالت جاوید اسالم  نخستین است کسانی که خداوند متعال آن
عزت، سربلندی، افتخار و  ی هھا ھمواره آن رسالت را مای مفتخر گردانید و آن

بود و با  دانستند و ھر چیزی که جدا از این مصدر می خویش می ھمه چیز
 بود. ثبات و فاقد ارزش می ھا آن چیز بی این منبع ارتباطی نداشت، از نظر آن

 ھای) (چالش گیری ما مسلمانان در برابر تحدیات امروز نیز باید موضع
 گونه باشد. ھای جدید این معاصر و فلسفه تمّدن

معاصر موضع مردی سترگ باشد،  تمّدن ن در برابرباید موضع ھر مسلما
بالد، کسی که در  موضع کسی که به کرامت، رسالت و شخصیتش می

ید یمعاصر از عقل و استعداد خویش کار گرفته و در رد و تا تمّدن استفاده از
ضرر است و  ھر چیز از آن خودش را آزاد کرده است. آنچه برایش مفید و بی

ھای خویش  گیرد و چه بسا بر گرفته ایش ھمسو است، میھ با اھداف و آرمان
افزاید که توانایی و کارآیی آن را بیشتر  معاصر، ترکیباتی جدید می تمّدن از

گیری فردی َپست و فرومایه که اعتماد و ایمانش را از  نماید، نه موضع می
بازد،  دست داده است و در برابر ھر شبحی از قدرت و نیرو خودش را می

 ی هو از مرگ گریزان است، کسی که از صحن که به زندگی دل داده کسی
و آرمان طلبی، اصالت و ابتکار، امامت و  (بلندھمتی) ماجراجویی، طموح

 فاصله گرفته است. (رھبری) قیادت
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ماند  معاصر، چون طفل کوچکی می تمّدن این چنین فردی در نگاھش به
اش دوخته  که چشم به قلهکوھی ایستاده است، در حالی  ی هکه بر دامن

 نماید. است و آرزوی رسیدن به آن را می
 / در پایان، موضوع را با قطعه شعری از شاعر اسالم دکتر محمد اقبال

دھم که جوان روشنفکر مسلمان را مورد خطاب قرار داده است،  خاتمه می
غرب چنان او را به خود مجذوب نموده است که او را از  تمّدن جوانی که

اش، از وجدان، و ضمیرش بیگانه گردانیده است،  یت و ابعاد وجودیخصش
 باشد: و ھمواره از مرگ ھراسان می است بسته به ماده دل 

 بینــــی جھــــان را خــــود را نبینــــی
 

 تـــا چنـــد نــــادان غافـــل نشــــینی
 

 نـــور قـــدیمی شـــب را بـــر افـــروز
 

 دســــــت کلیمــــــی در آســــــتینی
 

ــــه از دور آفــــاق ــــرون قــــدم ِن  بی
 

 تـــو بـــیش ازینـــی تـــو بـــیش ازینـــی
 

 ای زنـــده جاویـــد  از مـــرگ ترســـی
 

 مــرگ اســت صــیدی تــو در کمینــی
 

ـــد ـــر نگیرن ـــه بخشـــند دیگ  جـــانی ک
 

ــــــــــرد از بی ــــــــــی آدم بمی  یقین
 

ـــــورت ـــــاموز ص ـــــن بی  گری را از م
 

ـــی ـــاز آفرین ـــود را ب ـــه خ ـــاید ک  ١ش
 

 پایان

                                           
 .١٥١کلیات اشعار فارسی اقبال، ص:  -١
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