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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٢٥/٠٥/٢٠١٠                             عبدالرحمن فرقاني: ترجمه 
                                        

  اسالم مبارزه ميكند
    

مي تواند در مقابل ظلم ,كه بشريت آنرا در طول تاريخ آهنش شناخته است ينظريه يی از نظرياتيكه فهميده اند آه نانآ
اره چلوي مظلومين وبيپه توان آنرا دارد آه در ويا ,  مبارزه آند و اسالم ا انواع مختلفش همچگري بوبربريت وستم

آسانيكه ڇنين فهميده ... ن همڇو اسالم آواز بلند آندمي تواند به روي باغيان وظالماويا , همڇو اسالم استاده شود گان
   .رندآگاهي ندويا هم از اسالم به طور آلي آ, آساني مغرض استنددويا  ,اند آنها به خطا رفته اند 

واز مظلومين دفاع , كنندپس در برابر ظلم وستم مبارزه نميس ,ندارند پمي واقعي يكه خويش را مسلمان ناآن  
 ند ،يكه اين طور برداشت آرده اند به خطا رفته اناآن... آواز خويش را بلند نميكنند  وبه روي باغي وظالم نميكنند ،

  . از اسالم بيخبر اندويا,  وياهم منافق استندد 
    
  !اما اسالم   
گرد گردا ودر محيط وهفتگر آه از ضمير فرد سرچشمه, ابش حرآتى  است تحرري  ميم وتهداسالم در ص  

گذارد تا به سلطاني پس آنرا نميس, پرورش دهد گي بخشد وآنرا وقتي اسالم قلب انسان را زند .جامعه خاتمه مي يآبد 
  . هستي استه يكتا وقهار آه مالك هم بجز از سلطان, در روي زمين تسليم شود 

 با تمامي گذارد تا در برابر ظلم وستمپس آنرا نميس, گي بخشد پرورش دهد وآنرا زندم قلب انسان را وقتي اسال
گيرد ويا هم با خواه اين ظلم بالي خودش صورت , گير جامعه ميشود خاموشي وسكوت اختيار آند اشكالش آه دامن 

  .اقع شود و باشد آهپادشاهروي زمين ودر قلمرو هر گر بر  انساني ديروهالي هر
     

پس مشاهده آرديد آه امت اسالمي س, مظلومين فغان دارند  آه دگر شنيديا, گيرد  آه ظلم وستم صورت ميدديديگر ا
,  نميشود پهلوي آن مظلومين استادهگير جامعه شده آاري انجام نميدهد ويا هم در در برابر اين ظلم وناروا آه دامن 

آه  ممكن نيست زيرا , گريدست تا در مورد وجود امت اسالمي به ديدهء شك بنپس بر شما  . واز آنها دفاع نميكند 
  . دفته باشيرذپو قلب ها اسالم را ڇون عقيده  ,   دشباپيآده ڇو قانون   وظلم هم ,شريعت محبوس باشد

     
, گردد مي خاموش ن آهءاسالم حقيقي عبارت است از مبارزه......اشيد بانمسلم يد نه اينكه به ناميرذپرا ب اسالم حقيقي 

    .يست در راه  تحقق عدالت و مساوات در جامعهمبارزه , گردد وجهاديست آه قطع نمي
وتوآل برين آه آسمان , ونوشتن تعاويزها , وانداختن تسبيح , گردان دعا ها اما اسالم به نام عبارت است از خواندن و

خداوند هر ,  آسمان ازين قبيل ڇيزها را برزمين نميبآردگزهر . عدالت وخيرات را بر زمين ببآرد صالح وآزادي و
 وشريعت, نداشته باشند  خويش اعتماد يالوبا, گز قومي را نصرت وآمك نميكند تا آنها خود خويش را آمك نكنند 

  ) .ان اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم :( پيآده ونافذ نكنند  را در جهاد ومبارزه خداوند
گاه در قلب انسان بصورت صحيح است آه هر گر عقيدهء  به عبارت دي.ي است رحرتم عقيدهء انقالبي واسال  

, گي گي زندگونڇوانقالب در , انقالب دراحساسات , انقالب در تصورها,پا ميكندآن انقالب بردر , گرددگزين جا
روها انقالب در داد و پا شود ت ومساوات مطلق در بين همه انسان ها برانقالبيكه به اساس عدال....گرفت بين افراد و

راشد ڇكس بهتر از آسي نبوهي,    , پا شودانقالبي آه به اساس آرامت انساني بر, گاري پرهيز معيار تقوى واساسبم
ری به جز از انسان ڇ مخلوقي هيبه آن آرامتيكه   آرامتيكه ارزش هاى واالي را ,  داده نشده است در روي زميندي

, ميكندكس را تحمل نڇهيجاوزتعدالتيكه , پا شودانقالبيكه به اساس عدالت مطلق بر. سان عنايت فرموده است به ان
    . نميكندجاوزتوهمڇنان باالى هيڇكس 

صبر و  , گرددگي عملي خويش ميپي تحقيق آن در زندآند بيدريغ  گرمي وجوش اين عقيده را آسي احساسهمينكه 
اينست تاويل وتفسير اينكه ڇرا اسالم يك حرآت ...آوردبيز دست ميدهد تا اينكه آنرا بدست آرامش و خاموشي خود را ا

  .انقالبي  است 
  , در راه خداوند جل جالله به حق جهاد ميكنند , به حقانيت ايمان آورده اند يكه باالى خداوند جل جالله آنان  

ير ذپوآلمه خداوند جل جالله تا وقتي تحقق  , ها باشد جهاد ميكنند تا آلمه خداوند جل جالله واالتر از همه آلمه
وآسي هم  , باشندنوهمه انسانها همڇو دندانهاي شانه يكسان ,  ظلم وستم از جامعه برداشته نشودگردد تا وقتيكهنمي

  .گاري پرهيزگرم فقط به اساس تقوي وباشد  مباالي آسي بهتر وبرتر ن
  ,يكه با بغاوت هر جا روبرو ميشوندنانوآ, اهده ميكنند يكه ظلم را در ڇار اطراف خويش مشناآن  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 در حقيقيت ناه حرآت دادن زبان ودست باشند ايندر حاليكه قادر ب , ست شان درحرآت ايد ونه  زبان شاننه دپس س
خشيده گي نبپرورش نداده است وبه آنها زندگر قلب هاي شان را اسالم وبه عبارت دي, به قلبهاي شان اسالم راه نيافته 

شعله ي عاقل گر در اين قلب هاا, پرداختتن مي  را اسالم آباد مينمود حتما به مبارزه وجهاد گر اين قلب ها ا.است 
  .  طرف معرآه مي آشانيد گرمي وجوش بهيدميد حتما آنرا شعله ور ساخته با م  اسالممقدس

    
   . بكشاندمبارزه در برابر استعمار باغي قوميت مي تواند ما را به و نظريه  يهروحگر ا

  . بكشاند گري و ستمند مارا به مبارزه در برابر ظلمحريت وآزادي فردي مي توا يهروحگر ا  
    

  .پرياليزم بكشاند  اجتماعي مي تواند ما را به مبارزه در برابر طبقات فاجر وفاسق واميهروحگر ا
    

 جمع نموده ما را به مبارزه را زير عنوان بغاوت گريستمفجورو ,فسق ,  تيگي طبقازند ,استعمار ، اسالم يهروح اما
وهمين , تا در برابر اين همه بدون بذدلي خوف  وبدون تفرقه وتشتت وجدال مبارزه آنيم , با همه ء اينها مي آشاند 

  .مساوات وآزادي وآرامت انساني است وت عدال تحقق  براي مبارزهميدانگ اسالم درخصوصيت بزر
گرديده باشد ودست خويش را به گزين وجود نداشته باشد آه به قلبش روح ايمان جا حقيقي  يشايد مسلمان      
 بطورى آشكار يا خفيه  ر برابريشاند و از مبارزه, با يشان همكاري آند ويا هم , از آند  درياناگرواستعماراستعمار

هر . ست قبل ازينكه خاين به وطن و قوم وشرف خويش باشد ڇنين باشد  وي خاين به دين خويش اگر ا, دست بردارد
رانآسيكه احساس ع ودر برابريشان از مبارزه بقدر قدرت ,  از دست داده باشد داوت ودشمني را در مقابل استعمار

  . ش دست بردارد خاين است واسطتاعت
  , پيمان ميبندند يكه بايشان ناوبه حال آن,  دوستي امضا ميكنند يكه بايشان معاهده هايناواي به حال آن  

گي گرسنش از لتمبريشان طعام مي دهند در حاليكه يكه ناوبه حال آن, ري وآمك ميكند يكه بايشان همكاناوبه حال آن
   .پوشاند يكه عيب ها شانرا مي ناوبه حال آن, جان مي دهد 

گروه هاي فاجر گذارد آه  باشد وبوجود نداشته باشد آه به قلبش روح ايمان راه يافتهواقعي  شايد مسلماني   
پست فطرتي  آنهارا هويدا و, گشت نما نكند  انرااهوعيب ها آن, پرياليزم باغي در اطمنان وآرمش به سر برد وفاسق ام
رت واستطاعتش مبارزه د توسط دست وزبان به اندازه قانودر برابرش ,  آواز بلند نكندوبر روي سياه آنها,  نسازد
گزرد  وهر روزيكه بدون جهاد ميگزرد هر ساعتكه بدون مبارزه ميگزرد وحظهءآه بدون آار مثمر ميهر ل..... نكند 

, گون مي نمايد گراحساسات وي را د وعذابيست آه ,  آنرا احساس آرده ميتواند  حقيقيگناهي است آه ضمير مسلمان
  . يتواند نمرديدهگ جبرانپريشاني آن عذاب و پی درپی  جهاد ومبارزه باهي است آه بجز ازتواش

گير گذارد آه ظلم وستم دامن وجود نداشته باشد آه به قلبش روح ايمان راه يافته باشد وبواقعي  شايد مسلماني   
مسلمان واقعي . ومردم به غالمي آشانيده شوند در حاليكه مادر هايشان آنهارا آزاد به دنيا آورده اند , گردد جامعه 

ومالكم ال تقاتلون فى سبيل : ((يرد پذگويد وآنرا مي ق را لبيك ميداوند يكتاه  ورازروح خويش دعوت ختوسط مال و
اهللا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 

  )) .وليًا واجعل لنا من لدنك نصيرا 
ن آافي است آه مسلمان باشي تا اسالمت ترا با دالوري وشجاعت وبسالت به همي .. حقيقي باشفقط مسلمان   

 پس بايد احساس آني آه آيا قلبت در مورد حقيقتڇنين نيست گر ا, مبارزه در برابر استعمار وظلم وستم وا دارد 
   مبارزه در مقابل استعمار باز ميدارد ؟ازايمان بازي نخورده است آه ترا 

 به مبارزه در برابر ظلم تا اسالمت ترا, باشي حقيقي ست آه مسلمان همين آافي ا .. باشحقيقي ن افقط مسلم  
 آياپس بايد احساس آني آه ڇنين نيست گر ا. مبارزهء آه دوامدار ومستمر باشد , بربريت وستم اجتماعي  بكشاند 

  باز ميدارد ؟   آه ترا از مبارزه با ظلم وستم,  در مورد حقيقت ايمان  بازي نخورده است قلبت
تا اسالمت ترا به مبارزه در برابر سرآشي , باشي حقيقي همين آافي است آه مسلمان  .. حقيقي باشفقط مسلمان 

پس احساس ڇنين نكردي گر ا, پندارند گي مي پسماند آه بذدالن آنرا  بكشاندگيپخت با همه دليري وصالبت ووطغيان
  ؟ ڇرا از مبارزه در برابرطغيان دست برداشته اي ورنه ,  است ت در حقيقت ايمانش بازي خورده اآن آه قلب

انه خود را خود ميدان مبارزه گرديده تا هر آدام براي گنده پرا ها وهمه مذاهب در روي زمين تمامي تيوري  جدا
, رزه ميكند گر اسالم در همه اين ميدان ها مبام.. در آن ميدان عدالت ومساوات وآزادي را تحقق بخشد و, انتخاب آند 

  .وبراي همه اين ميدان ها مبارزين تربيه ميكند , گيرد وهمه حرآت هاي آزادي خواه راه در آغوش مي
اسالم , آه نابود شدني استندد استمداد مي جويند   ها ومذاهب  قوتي خود را از قوت هاي زمينوقتيكه صاحبان تيوري

پر از شوق هايشان  بلقآه  ,ندرآومبي معرآه روانان وقتي بهمسلم , ميآوردوت اذلي وابدي قوت خويش را بدست از ق
  : آسمان وفالح اخروي را بدست آورند حمايتتا , باشد  در راه حق  شهادت

  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا فى , يقاتلون فى سبيل اهللا , ان اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة(( 
  )) .ومن أوفى بعهده من اهللا ؟  . ل والقرآنالتوراة واالنجي

  
  سيد قطب:                 نوشته 

                
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


