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  ثقي الُوةجريدۀ عرو
  

  اثر
  

  سيد جمال الدين افغان
  

  عبداهللا سمندرغورياني: ترجمه 
  

  )بخش سوم ( 
  

حريت افكار سيد جمال الدين افغان و طبيعت نجيب و درست وي در موقع صحبت « 
مرا باين اعتقاد واداشت آه من در پيش خودم يكي از آشنايان قديم خويشتن مثًال ابن 

سينا، يا ابن رشد را بار ديگر زنده شده مي بينم، يا يكي از آن آزاد مردان بزرگ را آه 
  »....نيت بوده اند، مشاهده مي آنم در دنيا نمايندۀ روح انسا

  نويسندۀ فرانسوي معاصر سيد" ارنست رونان"

  
  

  گذشته و حال ملت وعالج دردهاي آن
    

  ) ٣٣/ االحزاب  / ۶٢ ( ٱللَِّه َتبِۡديًال۟ ۂ ٱللَِّه ِفى ٱلَِّذيَن َخَلوْۡا ِمن َقبُۡلۖ َوَلن َتِجَد ِلُسنَّۂُسنَّ
  
  “.را تبديل سنت خدا هرگز نيابي مر پيش ازين و که گذشتند  نآنا سنت نهاده است خدا سنتي در”
 آن ۀ آن بکنار زده شد، هر منطقۀآيا شنيده اي که ملتي از ملت ها که قدر چنداني نداشت، همينکه ظلمت عدم از چهر 

 قدرت و  ازه ایگرداگرد آن را هال و. بصورت جهاني خوش نظم، بابنيان هاي استوار و پايه هاي محکم بوجود آمد
تندباد حوادث در ميدان هاي آن، رام گشته و بدست کارمندان آن گره  حصاري از مناعت و بزرگواري احاطه کرد و

آن تا دور و نزديک و هيبت . تحکيم يافت آن بروزمند شده، ريشه دوانيد و ها گشوده گرديد و نخل هاي کرامت در
اخالق  آداب وعادات و نشست و قدرت آن تکامل يافت و آن نفوذ کرده و سخن وي بکرسي ۀپهن گشت است و سلط

تا آن حد که مشاعر ديگر ملت ها چنين احساس کرد که خوشبختي . معاصرانش برتري يافته است آن برگذشته ها و
  .جز در اطاعت از روش و پيروي از شريعت بدست نمي آيد
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 است و جهان هم بصورت تن فعال وي درآمده و با تعداد اندک و مساحات بزرگ، خود همانند روح مدبر جهان بوده
   .است

نيروها مضمحل ميگردد   آن فرو ميريزد، و نظم آن از هم ميپاشد، خواسته ها پراگنده ویو پس ازين است که باز بنا
تصميم  عزم و و. وت گسيخته و عاليق همکاري قطع ميگردد و پيوند ها گسسته و رشته هاي مرجمعيت ها پريشان و

 بدن خويش ميچرخد و در هيچ ۀرا حفظ کنند و هر کسي به محيط خود و در محدود ف آن ميگردد که خودافراد صر
و از نظر او کامًال پوشيده نمانده که ضروريات . خاص ديده نميشود  آن پرتوي از پاسداري به حقوق عام وۀمنظر

و او بيشتر محتاج آنست که . ميگرددزندگي، جز بهمدستي مردمي که پيوند مليت را با وي درست ميکنند فراهم ن
او باين غفلت .  روزي خود، خير آنانرا فراهم آوردۀ آنان باشد و در عوض تهيۀبجاي تقويت نيروي خويش، پشتوان

ديد يک  اگرچه که از. يک ناظر بيدار بنمايد، او ديگر پژمرده است هر چنديکه از نظر. در خواب عميقي فرو رفته
  .آدم خودنگر شگوفا است

درآنان يک نوع قناعت زشتي بوجود آورده که به هر حال راضي  نااميدي، اميدهاي اين دهشت زدگان را برباد داده و 
را وادار باين بسازد که در   دروني اوۀو اگر پرتوي از حقيقت در خاطر يکي از آنان بگذرد، و يا يک انگيز. هستند

 و هذياني تلقي ميگردد که آنرا ناشي از ضعف مزاج و نقص  حيثيت و مجد آن بکوشد، هوسۀراه شرف ملت و اعاد
 و. گمان ميبرد که اگر نداي وجدان را پاسخ بدهد، وبال بوي راجع ميگردد و به تهلکه مي افتد و. بدني وي ميدانند

هايي از ترس و زنجيرهايي از بند را با همانست که خود. بزودي اسباب زوال نعمت و تيره روزي وي فرا ميرسد
 صالح وي راجع ميگردد، خود آنچه بخير و در کار و پاهاي وي از رفتار ميماند و دست هاي وي از. ياس ميپيچاند

استعداد وي خشکيده،  ادراک کارنامه هاي گذشتگان ناتوان است و ديد وي از. را بينهايت درجه ناتوان احساس ميکند
که به  جانشيني خويش در صالحيت ها و ميراث هاييه را چگونه ب او که نمي فهمد پدران وي چه کرده اند؟ و

بيماري اين ملت به مرحله ايست که نزديک بهالکت رسيده و در بستر مرگ . آيندگان گذاشته اند، انتخاب نموده اند
   .براي مردم صاحبان طمع استه ای ۂهمچون صيدي براي غارت گران و لقم

و عروج کرده و انحطاط يافته و نيرومند بوده، و .  باز بوجود آمده اندرا ديده ام که، نبوده و بسياري از ملت ها! بلي
تٱسف است که درد چه دشوار و دوا چه اندازه کمياب و با ! درد را دوايي نيست؟ چرا نه مگر هر. ناتوان گشته

اگندگي آن ممکن چگونه توحيد وانسجام آراء پس از پر مگر. ند ميدانند، چقدر به شماره اندک اکساني که راه عالج را
استغفراهللا اگر مصروفيتي ميبود که . است و پراگندگي هم بخاطري بوجود آمده که هر کسي بخويشتن مصروف گشته

را که نزديكترين پيوند را باوي داشت، از ياد  شخص به آن مشغول ميشد و منهمک ميگرديد، هرگز برادر خود
بلي اغلب .  شده و تصور ميکرد که مشکل خود وي استاو در حقيقت به مشکالت غير از خود مصروف. نميبرد

 مواد غذايي ۀهرکس بهمان چيزي ملتفت ميشود که در نهاد يک موجود زنده است که بقاي حيات خود را بواسط
    .چه طريقي آنرا حفاظت مينمايد بنميداند که بچه روش آنرا حاصل و باز جو ميکند و و جست

 يک سکوت طوالني ۀه اند، بسوي مدارج عالي آن احياء نمود؟ مردني که نتيجراکه مرد چگونه ميتوان همت هايي
روشني  اين مگر ساده است که گمراهي را براه راست هدايت کنيم؟ و او خود معتقد باشد که رستگاري وي در. است

    .يده استخاصه اينکه مقصد نيز در گذشته ها باشد و او هم در هر قدم فکر کند که به هدف رس. غير از آنست
 ۀ گران و حاسۀرا که در خواب عميقي فرو رفته و با احالم خود سرخوش است و سامع چگونه ممکن است کسي

   دارد، تنبيهه کرد؟ه ایتخدير شد
 اين ملت بزرگ را که آفاق آن دور از هم و اطراف آن جدا از يکديگر است ۀراگندآيا فريادي هست که دلهاي افراد پ 

   مختلف جمع کرد؟با عادات و طبايع
اينکه   مختلف را توحيد بخشد؟ مخصوصًا پس ازیهاي پراگنده را گرد بياورد و آراچيزي هست که خواست  مگر 

. جهل غلبه کرده و تيرگي چيره شده و مردم هم هر آنچه را که نزديک است دور و هر سهل را مشکل تلقي ميکنند
   .ب ماهر در ميماند و حکيم حاذق بحيرت ميرودسوگند که اين کار مشکلي است که در عالج آن طبي

که پيش آمده، امکان دارد؟ وقتيکه  تعيين دوا، جز پس از آگاهي از اصل درد و اسباب اولي آن با عوارضي آيا
تغييراتي که  اسباب آن، تنها پس از آشنايي با عمر آن ملت و تنوع احوال و بيماري در ملتي بوجود آيد، علم به علل و

آيا اين امکان هست که کدام يک طبيبي که شخص به خصوصي را عالج . ار آن بوجود آمده ممکن استدر اطو
ميکند تا پيش از آشنايي به آنچه که مريض قبل از همان تاريخ ديده، بمنظور شناخت مرض ، نوع عالج را تعيين 

  .نمايد؟
 ديگري ظاهر ۀبد و جز در مرحل يا معيني از سنين عمر تولد ميۀمکروب هاي بيشتر از امراض که در مرحل

براي يک طبيب حاذق .  مرض غالب است و تاثير آن ظاهر نميشودۀ طبيعت بر قوۀنميگردد، بواسطه ايست که قو
چه رسد به کسيکه .  دشوار است،عوارض زندگي وي منحصر بماند که سالهاي عمر آن محدود و تشخيص درد کسي

 ه ایاز همين واسطه در طول نسل ها وجود پار. طوالني و شمار بسيار داردميخواهد ملتي را تداوي نمايد که عمر 
که آنانرا تقليد مينمايند بسيار  و اما مردمي. از مردم تجديد بناي ملت و احياء مجدد شرف آنرا مينمايد، نادر است

 را دو چندان اثر شانس و تصادف، در ديگر حاالت بيماري قابل جز برهمان طوريکه تداوي يک طبيب نا. تاس
تعديل اخالق ملت ها ه ميکند که بيشتر اوقات بهالکت شخص منجر ميگردد، درست بوضع کساني ميماند که ب
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 بيماري و طرق آن و يا انواع بيماري ها را بدانند و ۀموجب و با.  بي آنکه آگاهي در مورد آن داشته باشند،ميپردازند
عتقاداتي را که در افراد بوجود مي آيد و حوادثي که بدنبال آنست و تفاوت عاداتي را که به همراه دارد و با مذاهب و ا

را که در هر منطقه است، و يا منزلت روزهاي نخستين و وضع رقت بار امروز را با نوسانات ميان حدود  هائي
   .آنۀ مرحل

اشتباه کند، دوا به درد و شد،  که ذکر  غموض و يا ابهام در موضوعاتيۀکسيکه اصالح را ادعا مينمايد، اگر بواسط
     .هستي به نيستي عوض ميشود

 از کمال انساني داشته باشد، و محل الهام الهي در دل وي تيره نشده باشد، تا وقتيکه کوچکترين ه ایکه بهر کسي 
 که به تربيت ملت ها و ت نميکندأ اين وظيفه در خود سراغ دارد، جرقصوري را در نظر و عمل نسبت به انجام

   .د آنان اقدام نمايدسالح مفااص
و يا مردمي هستند که ميخواهند در محيط . بلي اين نوع کار از کساني ساخته است که دوستدار دبدبه هاي بيهوده اند

   .وظايفي زندگي کنند که نسبت به حقوق آن هيچ کاره اند
و ضامن بيداري .  عالج ميگردد نشر جرايد،ۀکه گمان ميبرند، بيماري ملت ها بواسط هستند درين روزها مردمي

و چگونه ميشود اين پندار را تصديق کرد؟ ما اگر فرض بگيريم که . ملت ها و تنوير افکار و تربيت اخالقي آنهاست
 جز در مورد پيروزي ملت ها، که درين مورد مبراء از ،نويسندگان جرايد در چيزيکه مينويسند، صادق نيستند

 دهشت به انديشه ها مستولي ميگردد، و خوانندگان تقليل بيابند و باز نويسندگان همينکه غفلت سرتاسري و. غرضند
 تنگ نظري و يا تمايل خاصي، چيزي ۀ هم باشد و فهميده نباشد و يا فهميده باشد و بواسطۀخوانند خواننده نيابند و اگر

 ديگري نميدهد، و به ۀوء ، نتيجرا که ميفهمد به غير از آنچه که مطلوب است حمل نمايد، درين حالت جز تاثير س
وقتيکه همت مردم به منتها درجه .  ميماند که موافق به طبيعت نيست و ناخوشي را چندين بار اضافه ميکندیغذاي

به آگاهي از آنها رغبت ايجاد شود؟ وقت هم کوتاه   جرايد را به آن ها بفهماند، تاۀپايين آمده باشد، چه کسي ميتواند فايد
  .اشکال اينست اصل دشواري و  نيز در جريان است وو سيل حوادث

مردم ديگري گمان بردند، يک ملت که در اکناف وسيعي از زمين بسر ميبرد و افکار پراگنده دارد و حاکميت را در  
که پيرو حاکميت اوست و تابع  انتساب به کسي ميجويد که در مشرب و نژاد، باوي متفاوت است و حتي از کسي

 زيادي انحطاط کرده، با آنهم عالج آن ازين امراض کشنده، افتتاح فوري ۀ بزندگي ساده ميسازد و تا درجو. فرمان او
مدارس عمومي بروش اروپا در هر منطقه اي از مناطق آنست که تا در يک مدت کوتاهي معارف در ميان همه افراد 

چقدر اين پندار بعيد .  قدرت متمرکز ميگرددگسترش يابد و باز همينکه معارف تعميم يافت، اخالق و افکار متحد و
 قاهره امکان پذير است که ملت را به قبول آنچه که مدت ها آنرا بد ميديد، وا ۀ قوۀمينمايد زيرا اين کار بزرگ بواسط
به که  و باز ميل راستين وي جانشين قدرتي گردد که انجام آنچه را.  آنرا بگيردۀدارد؛ تا مگر لذت آنرا دريابد و ثمر
  .خير وي بوده، به عهده داشته است

و چون روي .  تا مصارف اين مدارس را که زيادهم است تکافو نمايد،کار ثروت هاي فراوان الزم است براي اين 
قاهره و ثروت فراوان موجود شده     ۀ قوۀآيا به همراه اين ضعف سلط.  ناتوانيها و عالج آن استۀلأبا مس سخن ما

  . يک ملت اين هر دو را داشت، ناتوان بحساب نميآيد؟ميتواند؟ و باز اگر
پشتکار را پيش بکشند که ما با چنين امکاني موافق هستيم مگر طمع و آز قويًا  مداومت و  تدريج وألۀممکن مس 

درينحال آيا فرصتي براي پيروزي اين . م پيروزي مشام ايشانرا تازه کنديسلي براي آنان باقي نميگذارد که نمجا
 ايمن بودن از زمانه را هم فرض بگيريم و ملت هم يک مدت کافي از زمان ۀلأ مسل غير فعال وجود دارد؟  اگروساي

پيشرو داشته باشد، که آن علوم را در برخي از افراد گسترش و آنرا مرحله بمرحله توسعه بدهد، مگر آيا اين قضاوت 
آموزند و کمال  اشد و دانشي را که بعضي از افراد ميدرست که اين دانش تدريجي براي  ملت فايده اساسي داشته ب

  .ست که ساير افراد ملت را نيز رهنموني کنند؟ اب را حاصل ميکنند، آيا امکان آن مطلو
   .وي بيگانه است فاصله دارد  ملت با علومي که از؟چگونه نباشد اين عجيب است و 
استوار گشته و ثمر داده است و با کدام آب سيرآب   اين علوم ريشه کرده و برومند شده وۀاينکه چگونه شجر و

   .گرديده، و از کدام مواد تغذيه کرده است
رتب ميگردد، تو هم به هدفي که در آغاز پيدايش اين علوم مطلوب بوده آشنايي ندارد و نه هم نتائجي را که برآن م

آيا با اينهم، اين پندار صائب . ند، نه حقيقت آنرا از آنرا هم بداند، ظاهر گفته را ميداه ایو اگر گوش. تجربه کرده است
آماده ساختن اذهان ايشان که انباشته با ديگر چيزهاست، افکار آنانرا  است که برخورد بعضي از افراد به اين علوم و

   .مستقيم و اخالق شانرا تعديل و آنانرا در افاده بديگران و براههاي خير هدايت  مينمايد؟ 
قيقت است کسانيکه اين علوم را با خود دارند و در ملتي که چنين وضعي است که اوهام رايج را در اين نزديکي به ح

ملتي که علم را از آنان ه  آنان رسوخ کرده و با احترام بۀآنان منعکس ميکند و آنچه که از آوان کودکي در انديش
   . که در طبيعت آن جز فساد چيزي نيست مخلوط نا همگوني اندۀدر ميان ملت خود بمثاب. فراگرفته اند، دارند

. هر چند که در خدمت وطن صادق هم باشند. دلهايشان ريشه ندارد، حاصلي نيستکه در  اين نوجوانان را از علومي
و تناسب آنرا . بلکه آنچه را که مناسب حال ايشان است نتيجه ميدهد؛ و هر چه را آنطوري که شنيده اند، تعليم ميدهند

 بجاي آن بکار نميبرند و باز بناًا آنرا. با آئين هاي ملت خويش و طبايع آن با عاداتيکه کسب کرده رعايت نميکنند
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که هم آموخته اند  آنچه را. و باز ازآينده آن غافل اند.  که از اصل دور اند، و از گذشته آن به حال مصروفۂبواسط
را انتظار    يک آدم کوچک چيزي  ازًءبنا. دگي براي هر ذيروح ميدانند زنۀآنرا کمال مطلوب براي هرکس و ماي

   .و برعکس آن نيز صدق ميکند. صيت بزرگ انتظار آنرا برديک شخ دارند که بايد از
که بوي عرضه ميکنند، در نظر ميگيرند که آيا  نه استعداد کساني را جز به آنچه که آموخته اند، نظري ندارند، و و

حبان اين و اين بخاطر آنست که صا. ميکند اينکه تکاليف آنانرا چندين مرتبه افزون تر يا طبايع شانرا خوش مي آيد و
مادر مهرباني ميماند که ه اين راستکاران بجز کسيکه مورد عنايت خداوندي است ب. علوم نه، بلکه ناقل و حامل آنند

در حاليکه . وي سهيم گردد آيد و از آن به طفل خود که شيرخوار است، ميدهد، تا در لذت با را خوش مي غذايي او
همانست که مرض بسراغ وي مي آيد و تلف . آن نميپذيردسن وي سن شيرخوارگي است و چيزي را غير از 

آنان جمعيت را پريشان .  دستگاهيست که همه چيز را تحليل ميبردۀ وضع آنان را در برابر ملت بمثاب .ميگردد
 در  از عالئق و روابط هم از فساد و تباهيه ایاگر پار. ميسازند و آنچه را که سرانجام التيام يافته بود، نابود ميکنند

اخالصي  و باز بجز از نيت خير و. امان مانده باشد، اين آدم هاي مغرور آنرا مغشوش ميکنند و از ياد مردم ميبرند
  .که در کار است، هدفي ندارند

را تا حدود  کناره ها  را ميگشايند و باز به پهناي دروازه هاي آنرا باز ميگذارند و ساحل ها ویآغاز منفذهاي اينان در 
به عنوان مصلحين، مداخله کنند و ملت را بباد  براي اينکه بيگانگان بنام مردم خيرخواه و. ا گسترش ميدهندميدان ه
سيس نمودند و أبه شکل نو ت ترکان عثماني، تعدادي از مدارس را مصريها و. که اين سرنوشت شوميست. فنا دهند
،  صنايع و آداب آنجا و آنچه را که تمدن مينامند را به کشورهاي غربي اعزام کردند تا علوم و معارف وی گروه هاي

ست که در آنجاها مطابق بنام طبيعي و سير اجتماع انساني يکه اين در حقيقت تمدن همان سرزمين هاي. با خود بياورند
   .رشد کرده است

ند؟ آيا حال و احوال مگر مصريها و عثمانيها از آنچه که کرده اند ومدت زماني زيادي ازآن هم ميگذرد، فايده گرفته ا
آيا تهلکه که  و. را از چنگ فقر و فاقه نجات داده اند؟ شان پيشتر از تمسک بنظام نو، حاال بهترشده است؟ و خود

 تصرفات سوء خود، به آن دچارساخته بودند، خالصي يافته اند؟ و سدها استوار گشته و ۀرا بواسط بيگانگان آنان
اي از حيثيت رسيده اند که تجاوز دشمنان را از خود دفع کنند؟  و باز آيا بصيرت مرزها محکم شده؟  و آيا به درجه 

در عواقب کارها و تصرف در انديشه ها را دارند که ميل غارتگران، از آنان انصراف نمايد؟ و مگر در ميان آنان 
آنرا   ترجيح بدهد؟ ودلهايي آگنده از روحيه حيات ملي هست که مصلحت وطن را نسبت به هر مصلحتي هم که باشد

که در ديگر ملت  آنطوري. هالک گردد  که زندگي خود وي نيز بمخاطره افتد؟ و باز اگر  جدي مطالبه نمايد؟ هرچندي
 آري در ميان آنان افرادي وجود دارد که به الفاظ  را بگيرد؟ هاي همانند ديده شده، آيا کسي ديگر هست که جاي او

آنرا در عبارات کوتاه و بي سرو ته که نه   کلمات مشابه آنها، دهان پر ميکنند وآزادي و وطن خواهي و جنسيت و
را بنام زعماي آزادي و يا بکدام لقب ديگري که خود  آغاز و نه هم هدف آنرا ميدانند، بکار ميبرند و باز خود

  .ايستند و در همين حد هم مي. ميخواهند، ياد ميکنند
پس شکل خانه ها و عمارات را تبديل ميکنند و .  که علم به آن رسيده عمل کنند هم ميکوشند در حدود آنچهه ایعد 

طرز خوراک و پوشاک و فرش و ساير اثاثيه را تغيير ميدهند، و در تطبيق آخرين موديکه در ممالک بيگانه مرسوم 
ير از جايي غ ود را دربا اين ترتيب دارايي خ و. و آنرا از جمله مفاخر خود ميشمارند. است، با هم رقابت ميکنند

 آن هم هيچ ۀهاي خود به استهالک ميرسانند و بجاي آن سامان زينتي را که زرق و برق ظاهري دارد و نتيجکشور
زيرا که آن کارگران نميتوانند . و صنايع ملي را تباه و کارگران اهل حرفه را هالک ميسازند. است تحويل ميگيرند

ها به بخاطريکه صنايع آن. احتياجات نو و کماليات تازه را ايجاب ميکند، بپردازندبه انجام خواسته هاي علم جديد که 
هاي آنان به کار صنعت جديد عادت نگرفته، و ثروت ايشان هم قدرت جلب ماشين وآالت شکل نو تحول نيافته و بازو
 آنست که اين علوم ۀاسطآنهم بو.  آنرا مسخ ميکندۀو اين کسر شأن ملت است که چهر. را از کشور هاي دور ندارد

آموزد و حوادث  تجارب بما مي. در ميان آنان بروش غير طبيعي پيدا شده و پيش از وقت بسراغ آنان آمده است
ست که، بعضي افراد يک ملت همينکه روش و اطوار ديگران را تقليد کردند، در داخل همان ملت دريچه گذشته گواه

دلهاي آنان انباشته از احترام به . محل وسوسه ها و مخزن دسيسه ها شده اندو منفذي براي نفوذ دشمنان باز کرده و 
 بدبختي ملت ۀاينان ماي. و مردمي را که به رنگ آنان در نيامده اند تحقير ميکنند. کساني است که از آنها تقليد مينمايند

که اعمال  هر چندي.  توهين ميکنندرا را تحقير و همه اعمال آنان خود اند که آنرا ذليل ميسازند، و کار مردم خود
 از خصايل و يا تمايلي به همت عالي بوجود آيد، در کمين یاگر ميان بعضي از افراد ملت بقاياي.  هم باشده ایشايست

   .هستند و تالش ميکنند، تاثير آن شهامت محو شود و از شدت غيرت فرو نشيند
پيشه اند که، راه را براي آنان هموار ميسازند و دروازه ها را اين مقلدان، پيش آهنگ سپاه زورمندان، و مردم غارت 

به لحاظي که براي هيچ کسي .  آنانرا استوار ميکنندۀرا مستحکم و باز سلط و بعدًا قدم هايشان. به روي شان ميگشايند
ز مالمتي کسي من ا   .جز از خود، فضيلتي قايل نيستند و تصور نميکنند که قدرت ديگري برتر از قدرت آنان باشد

نميترسم که بگويم اگر در کشور افغان تعداد کمي ازين پيش آهنگان موجود ميبود، باعث ميشد که وقتي انگليسها 
 علم از نظر اين مردم جز تحکيم ۀزيرا نتيج. به ابد آنرا ترک نکنند را تصرف کرده بودند، تا بخشي از اراضي شان

 ۀاين گروه براي ترضي. قبال از پيشرفت فنون آنان چيز ديگري نيستاعتماد به نيروي باداران و است روش ها و
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کمک آن از حقوق خود حمايت و ه خاطر و تسکين قلوب مردم ميکوشند تا خشم و دهشتي را زايل بسازند که مردم ب
ه ازينرو استعمار وقتي به سرزمين ملتي قدم ميگذارد، اين تعليم يافتگان ب. استقالل خويش را حفظ ميکردند

اري عرضه ميکنند، تا که صاحب اسرار زرا به خدمتگ و پس از مژده به قدوم ايشان، خود. استعمارگران رو ميکنند
   .و باز تسلط بيگانگان را در کشور، براي خود و آيندگان خويش فرخنده تلقي ميکنند. و مورد اعتماد آنان ميگردند

رس و تاثير آن در صورتيکه وجدان هاي سالمي نيز موجود  آن ديرۀپس چاره چيست و عالج کدام است؟ جرايد فايد
و وقت هم . يج وعاليم آنرا نيز ديديم سوء استعمال آن طوريست که نتاۀو علوم جديد هم بواسط. باشد، اندک است

 کدام صداها مردمي را که در بسترغفلت آرميده اند، بيدار ميکنند و باز تندبادي، طبيعت. تنگ و قضيه نيز مهم است
هاي منجمد را تحريک و افکار کسل را تکان ميدهد و کدام دم و نفسي روح را در بدن ميدمد و آنرا بصوب فالح و 

  .صالح آنان، حشر و نشر ميکند
سرها همه يا . سرزمين ها وسيع است و مناطق دور و مواصالت نيز ميان شرق و غرب و شمال و جنوب پر زحمت 

. ان ها نگران است و چشم ها پيش روي و پشت سر و چپ و راست را نمينگردبزمين فروشده و يا بباال از آسم
   .گوشها شنوايي و دلها رغبتي ندارد و وسوسه ها مسلط شده و خواهشات نيز حاکم است

و باز تالش هاي شان از چگونه است . کسانيکه راجع به ملت ها انديشه دارند، چه ميکنند؟ که زمان کوتاه هست آيا
  .و بچه سبب آرام گرفته اند؟ در حاليکه پيام آوران مرگ، دروازه هايشان را ميکوبند. نرا تهديد ميکندکه خطر آنا

من نميخواهم که بحث را طوالني تر نمايم و يا در محيط وسيع گفتارها رهنموني کنم، مگر ميخواهم که نظر ترا به  
  .هست، جلب کنمکه محيط برهمه وسايل ای سببي که جامع همه اسباب و به وسيله 

انديشه را در مورد پيدايش ملتي جوالن بده که، پس از هوشياري به غفلت گرائيده، و پس از قدرت ناتوان گشته و بعد  
همينکه پيشرفت نخستين را توضيح بدهي، موارد ضعف و . از آقايي ذليل و پس از بزرگواي بيچاره شده است

   .جرثومه هاي بيماري را بهتر ميتواني کشف کني
 يک ملت را جمع کرده و همت افراد را بلند برده و ميان آنان پيوند بر قرار بوده و ملت را تا ی آنچه که آرادرواقع
 باال برد که از فراز آن ملت هاي ديگر را ديده باني و با حکمت دقيق خود و مقامي که داشته، بر آنان حکومت ۀمرتب

واعد آن استوار و شامل همه انواع حکمت ها و باعث الفت و انگيزه همان دين بوده که اصول آن ثابت و ق. ميکرد
را با نور حق و از طمع انوار آن  و انديشه ها. محبت و تزکيه نفس و پاکي دلها از کثافات امور پست و خسيسه است

را به همه  و پيروان خود. روشن ساخته و متکفل تمام احتياجات انسان، از اصول تمدن بشري و نگهبان هستي آنست
ت أي اين بميان آمده و ازين اصول نشپس اگر اين شريعت آن باشد، و برا. فروغ مدنيت ميخواند، و دعوت ميکند

  ترک اصول و پشت سرۀپائين آمده، فقط بواسطه پس نقصاني که ملت را رسيده و از مرتبه اي که ب. يافته است
اساتي ندارد و معتقدان آنرا بجاي اصول ثابت گرفته اند و ست که اس بدعت هاييۀو هم بواسط. گذاشتن آن بوده است

   .از آنچه دين ارشاد ميکند، و بمنظور آن بميان آمده و يا از آنچه که حکمت الهي آنرا فراهم ساخته اعراض کرده اند
 حجابي است اين بدعت ها. و عباراتي است که خوانده ميشود. و از دين تنها نام هاييست که بجا مانده و ياد ميگردد

پس عالج فوري آن رجوع به .  و آن حقيقتي که صداي آنرا از باطن خويش احيانًا ميشنوند، و حس ميکننديان ملتم
 مردم به موعظه هاي مفيد آن ۀو رهنمايي عام. اصول دين و پيروي از احکام آن همانند روزگار نخستين است

   .تش غيرت و اتحاد راي و قرباني در راه ملت استبکمک پاک دليها و تهذيب اخالق و فروزان نگهداشتن آ
 وراثت، از روزگاران زيادي باين سو ريشه دارد و دلها به آن آرام ميگيرد و در ۀچونکه نطفه دين در مردم به واسط

کسي که به تجديد ملت ميپردازد، جز به يک دم گرم، که تاثير آن بهمه ارواح . زواياي آن پرتوي از محبت ميدرخشد
همينکه مردم به امور خويش بپردازند و در راه پيروزي گام بردارند و اصول .  کمترين وقت ميرسد، نيازي نداردبه
. چونکه در سير خود به منتهاي کمال انساني رسيده اند.  دين را نصب العين خود بسازند، ديگر درمانده نميشوندۀحق

 ديگري غير ازين به عهده بگيرد، يقينًا که اشتباه کرده و ۀيلو کسيکه اصالح ملتي را که ما حالش را ذکر کرديم، بوس
و ملت هم بجز زيان . که اين چنين قصدي عليه خود وي بکار ميرود. پايان مرحله را بجاي آغاز آن گرفته است

   .و به غير از بدبختي ثمري نميگيرد. چيزي نميبيند
 ايجاد شده باشد، ميتواند  ها ساسي ديني که دور از بدعت من تعجب ميکني که چگونه اصول اۀخواننده تو اگر از گفت

و .  برتر از لذت بسازدو شرف را در زندگي. آورد    رگانيک بوجود وبراي ملت ها نيروي وحدت و يک همبستگي ا
 من ازين. ملت را به کسب فصايل و گسترش دادن آفاق علم و معارف وا دارد و آنرا به منتهي درجه از مدنيت برساند

    .تعجب تو بيشتر در شگفت ميشوم
آيا پراگندگي تاريخ ملت عرب را پيش از ظهور دين با آنهمه وحشت و پراگندگي و ارتکاب مفاسد و زشتي ها بخاطر 

را تنوير و اخالق را  و انديشه ها. داري؟ و باز وقتي که دين آمد، چگونه آنانرا متحد و نيرومند و مهذب گردانيد
. ا عادالنه ساخت، تا آنجا که بر جهان آقايي کردند و با تدبير عدل و انصاف حکمروايي نمودنددرست و قضاوت ها ر

و پس از آنکه خاطر فرزندان آن از لوازم مدنيت غافل مانده بود، شريعت و آيه هاي ديني آنرا تنبيه و به طلب فنون 
ليدس و هيئت بطليموس و حکمت افالطون و  اقۀشت که طب بقراط و جالينوس و هندسآن وادا گوناگون و به تبحر در

   .ارسطو را به کشورهاي خود آوردند که پيش ازين، در زمينه نقشي نداشتند
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را تنها مرهون تمسک به اصول  و در واقع هر ملتي که در تحت چنين لوايي حکومت ميکند، قدرت و مدنيت خود
   .دين خويش ميداند

اين دعوت که . ور گشايي و فتح ممالک و تقاضاي حاکميت به شهرهاستو گاهي پيدايش ملت مبتني بر دعوت به کش
همت هاي عالي و دوري مردم از پستي ها و داشتن غايه هاي بزرگ و مقاصد شريفه را طالب است اخالق را مهذب 

  . و افکار را استوار ساخته و پس از گذشت زماني از پيدايش اين ملت، به انحطاط دچارشده اند
  .  اختصاص ميدهيمهآخرين شمار  براي بيان اسباب و بيماري هاي آن، فصل خاص و جداگانه را درشاء اهللا و ان
            .را به راه راست پيروز گرداناد خداوند ما و

  بقيه دارد                                                                    
 

 


