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 25/۰۹/2۰1۶                                         لمر احسان از ترتیب و تهیه
 غوریانی سمندر استاد ترجمه

           

«الجبن»   

(14) در جریده عروة الوثقی افغان مقاله سید  

یکی از فصول زیبا  عروة الوثقی در زمینه اخالق فردی ـ اجتماعی و در باره مبارزه با ترس و     
 سرکوب آن است، که با دو آیه از قرآن مجید آغاز می شود: 

َشیََّدةٍ { هر جا كه } هر  یابدمرگ شما را در مى  باشیدأَْینََما تَُكونُواْ یُْدِرككُُّم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروجٍ مُّ
 87سوره نسا آیه  باشید.دار  ریشههاى استوار و  چند كه در بنا

وَن ِمْنهُ فَإِنَّهُ ُمالَقِ  یإِنَّ اْلَمْوَت الَّذِ   }  را  قطعا شما ،گریزی یآن م که از یمرگ یبگو به درست{  کمْ یتَِفرُّ
 8سوره جمعه  آیه . افتیدرخواهد 

دانسته و  را بهتر  براه خدا، آزادی، نوامیس و عدالتکه سید با ذکر آن آیه های مبارکه مبارزه     
تشویق  مینماید. در مسیر مبارزه رهروان سید ما حماسه های ماندگار و فراموش ناشدنی این 

محمد عثمان  گونه مثال  در کشور ما مولوی سرور واصف،ه قهرمانان جاودان را مالحظه نمودیم ب
باید را  زاده، کاکا سید احمد لودین و .... مولوی واسع آخوند خان پروانی جوهر شاه خان غوربندی،

 یاد نمود.
گذرانم  خوانندگان گرامی مینظر از  استاد غوریانی مقاله سید را با ترجمه آزاد ازاکنون خالصه     

 : 

     
" هم دیده شده است و هم در کتابها نوشته اند که از برخی افراد کار های سر زده است محیر العقول و دهشت 

جاری نگشته  بران اتفاق نیفتاده و به دست آنانآفرین. مردمان کم خرد این گونه کار ها را، با اینکه در زمان پیام
. مردمان غافل، آنها را به ستاره و بخت و شانس منسوب می شما رندند و خارق عادات می است، معجزه می پندار

 تصادفی و اتفاقی به حساب می آورند. یامات و اعمالی را امردکوته نگران چنین اق دارند.
توان اند،  و علل مسائل ناگونه مردم، از درک اسباب امور  این ظن ها و گمان ها همه به این دلیل است که این    

می دانند که خدای حکیم خبیر، برای هر چیزی سببی قرار داده است و هر  سان شنامان و خردمندان و راه اما حکی
نتیجه ای را بر مقدمه و عملی متوقف کرده است و از میان همه کائنات، انسان را به موهبت عقل و قدرت روح 

واند مظهر عجایب شود و کار های فوق العاده به وقوع رساند با این ویژگی است که انسان می ت ویژه ساخته است.
و همین قدرت عقلی و تشخیص و قدرت عملی و تنقید است که مالک تکلیف شرعی است، و به سبب همین تشخیص 

را انجام دهد و بر انجام دادن کار خوب، ستایش شود و پاداش  تکالیفو توانائی است که انسان مکلف است و باید 
 بر انجام دادن کار بد نکوهش گردد و کیفر ببیند. یابد و

می بیند که در تمامی انسانها، قوای مشابهی وجود دارد و خداوند  هنگامی که انسان با این منطق صحیح بنگرد،    
ست که هر فردی می خواهد ا استعداد کمال را به همه داده است و در فطرت هر کس نهاده است. و از این جا

می دارد و هیچ کوشنده ه افتخارات باشد و کار های بزرگ بکند. فضل خداوند نیز هیچ کس را محروم نصاحب 
بر این علت چیست که توده های انسانی به پستی ها تن در می دهند و از را بی نصیب نمی گذارد. بنا ستینرا

ه هم عنایت خداوندی راه رسیدن رسیدن به عظمت ها و آزادگی ها دست می کشند؟ همان  عظمت ها و آزادگی ها ک
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که مومن اند به عدالت خدا و  به آنها را باز ساخته است و هم کشش فطری انسان به سوی آنهاست، به ویژه مردمی 
ثواب دارد و کار « الصالحات اتیباق» و ماندگار ستهیشا یکار ها وعده معتقد اند کهوعده و وعید خداوند، یعنی 

پاداش هر چه  هب یو هر کس دیآ یاعمال م« بزرگ  ینیباز ب» د. باور دارند که روز بد و خطا  گناه  دار یها
آنرا خواهد  یکار شر کرده باشد، جزا یو ذرة المثقال ریکار خ یکه ذرة المثقال یرسد و هر انسان یکرده است، م

کنند؟ چرا  یم یسپارند و با جان مرده زندگ یم اسیکشند و تن به  یم یگونه مومنان چگونه دست از کار نی. ادید
 دایرا پ زیعلت هر چ میو بخواه میشیندیب کیکه ن یافتند؟ هنگام یفرو م لغزش گاهو در  نندینش یم یانسان ها از پا

دست  یو دست رو دهندیم یمومن ـ تن به پست ریکه مردمان ـ چه مومن و چه غ ستیکه از چ میفهم یم میکن
 ها همه ترس است، ترس! نی. علت اگذارندیم

 ترس است که پایه های استقالل کشور ها را سست می کند.    
 ترس است که روابط ملت ها را مختل می سازد.    
 ترس است که در خیر و برکت را به روی جویندگان می بندد.     
 ترس است که درفش های هدایت را از نظر ها دور میدارد.    
 بشری را به پذیرفتن خواری وا می دارد. ترس است که نفوس    
 ترس است که مردمان را به قبول مسکنت می کشاند.    
 بردگی را بر گردن مردم آسان جلوه می دهد. یو غترس است که تحمل     
ترس است که نفس انسانی را برای قبول اهانت ــ زیر نام صبر و شکیبایی ــ و قبول خواری ــ زیر نام زیرکی      

 و عاقل مآبی ــ آماده می سازد.
ترس است که پشت مردان را برای حمل بار هایی خم می کند، سنگین تر از آنچه می پندارند در اثر شجاعت و     

 اقدام پیش خواهد آمد.
ترس است که جامه ننگ بر تن انسان می پوشاند، ننگی که صاحبان روح های پاک و همت های بلند، کشته     

 قبول چنان ننگی ترجیح می دهند.شدن را بر 
. کسی  آری، انسان ترسو، سختی ذلت ها را آسان می انگارد و زندگی مسکنت بار را رفاه و امنیت می شمارد    

مانند مرده که از وارد شدن هیچ جراحتی احساس درد نمی  که خود را حقیر سازد، قبول حقارت به او آسان است
 کند.
 ان ترسو، لحظه به لحظه، طعم مرگ را می چشد، با این همه راضی است .....باال تر از این، انس    
 باز می دارد. خوشایندترس چیست؟ واماندگی ای در نفس انسان که او را از مقاومت در برابر هر امر نا     
یات ترس یک بیماری روحی و روانی است که نیروی حفظ وجود را، که خدا آن نیرو را رکنی از ارکان ح    

 طبیعی قرار داده است، از بین می برد.
که  مینیب یم م،یژرف بنگر یعلت ها نیاز ا  کیهر  تیدارد که اگر در ماه  یچند یعلت ها یروان یماریب نیا

 یاست و سر انجام هر ذ یکه سرنوشت هر زنده ا یو آن، ترس از مرگ است، مرگ گرددیباز م زیچ کیهمه 
هموار  ،یعمر طوالن کی یروز ها نیآخر امعلوم ندارد، انسان از لحظه تولد ت یو ساعت نیمع یمرگ، وقت یروح

آگاه  شیاز زمان و مکان خو یکس چیمرگ است و جز خدا ــ که اجل را مقدر فرموده است ــ ه دنیدر معرض رس
بدان علت است  نیو ا دیآ یکشنده در م یا یماریرسد که به صورت ب یم ییهمه ترس از مرگ به جا نی. با استین

او  یو سعادت آخرت را برا ایدن ریخ که خداوند کندیو فراموش م کندیغفلت م شیخو یکه انسان از سرنوشت حتم
ن رفتن و منحرف شد خدا داد را در راه خود به مصرف رساند و از هدر یو قوا روهایاست، اگر انسان ن دهید هیته

 کند. یریآن قوا جلو گ
 خود و از امکانات و قدرت های آن غفلت میکند. به علت این غفلت، آنچه را خداوند سبباز نفس آری، انسان     

بقای زندگی و حیات و ارزش های آن قرار داده است، یعنی شجاعت و دالوری و اقدام و در گیری، سبب نیستی و 
که در هر گام او، مرگ ایستاده است و در هر قدم او، خطری او را  دپندارهالک شدن می انگارد. مرد جاهل می 

تهدید میکند، با اینکه یک نگاه به آثار انسانی و ارمان های تحقق یافته بلند همتان و مشکالت رام شده بزرگ مردان 
همه وهم  همه وکه این  ترس ها و هراس ها  بفهمانند، بسنده است تا آدمی را از خواب غفلت بیدار کند و به او 

اینهاست که آدمی را اسیر خود ساخته و از راه خدا  است و خیال، و بانگ حیوانات موهوم است و وسوسه ابلیس،
 باز داشته و از راه رسیدن به هر امر خیری محروم کرده است.

 ارد.مید دا را صید می کندو از راه خدا بازترس، دام شیطان است. شیطان با این دام بندگان خ      
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 یله است و منشا هر خصلت مذموم.ترس، علت هر صفت رذ      
کننده اجتماعات است، و برنده دوستی ها و روابط، و هزیمت دهنده لشکر ها و نگون ساز  پراکندهترس،       

 درفش ها.
 ترس ، خائنان را وا می دارد تا در جنگ های میهنی خیانت کنند.      
و این بیم در حقیقت، از  دارد تا رشوه بگیرند، چون بیم از فقر باعث این کار می شود ترس، پستان را وا می      

 ترس از مرگ سرچشمه می گیرد. دیگر صفات زشت نیز همچنین است.
آری، ترس عار است و ننگ، برای هر انسان سالم فطرت، به ویژه برای مردمی که به خدا و پیامبران و روز       

که فرزندان امت اسالمی ــ این می سزد و امید دارند که پاداش اعمال نیک خویش برسند. بنا بر پاداش ایمان دارند 
که مومن  ؛ زیرا«جبن» به مقتضای اصول اعتقادی و دینی خویش ــ دور ترین مردم جهان باشند از صفت رذیله 

فی است که خدا را راضی و یکالجز رضای خدا آرمانی ندارد و ترس و دل نداشتن، بزرگ ترین مانع در راه ادای ت
 خشنود می سازد.

اقدام قرآن می خوانند، می دانند که خداوند دوست داشتن مرگ را عالمت ایمان قرار داده است.... که  کسانی      
. کتاب خدا، قرآن ، به این پا داشتن حق و عدالت، نشانه مردم مومن استجان در راه بردر راه خدا و دادن مال و 

دانسته  هایبسنده نکرده است که مردم نماز بخوانند، زکات بدهند، و به دیگری ضرر نرسانند؛ بلکه اینها را کار 
است که هم مومن و هم منافق انجام می دهند، و تنها دلیل منحصر ایمان داشتن را، دادن جان دانسته است در راه 

ل جان را در راه پایدار ماندن حق و دین بلکه قرآن کریم آمادگی تا پای بذ ستقرار عدل؛اعتالی کلمه حق و در راه ا
 و عدالت یگانه رکن ثبوت ایمان شمرده است؛ رکنی که چون نباشد، هیچ امر دیگری قابل اعتنا نیست.

 نیدل جمع توانند شد. چگونه چن کیدر « ترس » و « اسالم  نید» کس فکر کند که  چیه دیاست که نبا نیا      
است از اقدام و تصویری  یاست از شجاعت و دالور یپرده ا ن،ید نیاز ا یهر پاره ا نکهیممکن است ، با ا یزیچ

خدا( است، و دست شستن از هر چه  یبودن برا اپاخدا ) سر یاسالم، اخالص برا نیگاه د هی. ستون و تکیریو درگ
 خدا. یجز خداست، برا

 یآنکه بخواهد، اجل آدم داشته باشد که اجل به دست خدا است و خدا هرگونه و هر نیقیاست که  یمومن کس      
 قهیدق کی یریدرگ کند و شجاعت و ینم ادیرا ز یعمر کس ،یات اجتماعبو واج فیوظا یدر ادا ی. پس کندرسدیم

  سازد. یاز عمر کم نم
احدی الحسنیین ( را از دست نمی دهد: یا زندگانی با سیادت و عزت مومن کسی است که یکی از دو نیکو ترین ) 

و با کروبیان و فرشتگان محشور و  کندصعود مندانه در راه خدا را، تا روحش به عال علیین  را، یا مرگ  سعادت
همنشین گردد. کسی که تصور کند ــ چه عالم و چه غیر عالم ــ که می تواند جمع کند میان ترس و ایمان به آنچه 

یعنی ترس و ایمان به اسالم با هم داشته باشد، خودش را گول زده است، و عقل خود را  محمد) ص ( آورده است،
نین کس بازیچه هوس خود شده است. او کجا و ایمان کجا؟ ایات قرآن همه گواه اند که آدم این چفریب داده است. 

 ترسو در دعوای ایمان داری کاذب است.
از این جا است که ما امید واریم که وارثان پیامبران، یعنی عالمان و طالب علوم دینی، حق را آشکارا بگویند       

یات ، تا چه اندازه امر به اقدام شده است این آ بیاورند. به مردم بگویند که در و آیات خدا را به یاد مردم و جامعه
 برای اعتالی کلمه حق، و نهی شده است از کندی و نشستن و ترک ادای وظیفه واجب خدایی.

هی از این است که ما تصور میکنیم اگر علما برای انجام این فریضه ــ امر به معروف ) دالوری و اقدام ( و ن      
این منکر ) ترس و بی شهامتی ( برای مدتی اندک، به پا خیزند و مردم را با روشن کردن معانی قرآن کریم 
موعظه کنند و این معانی را در جان مومنان زنده سازند، اثری و نتیجه ای از این کار، در میان امت خواهیم دید که 

که در جهان، شکوه امت اسالم، یعنی شکوه بزرگ خدائی، به افتخارات آن تا ابد بماند و شاهد روزی خواهیم بود 
 آنان باز گردد.

بانان خود برده است، و به علت  یتجامعه مومن، به دلیل این میراث ) میراث دالوری و اقدام ( که از پش      
ن شیران به پا به خود می آید، آن گاه چونا تذکری  کوتاهعقاید ایمانی که در دل دارد، با اندکی یاد آوری و 

 .میخیزد، آنچه از دست داده است باز میگرد، آنچه را دارد حفظ می کند و به مقام قرب و رضای خدا می رسد
        ************************************************ 

 ایبدن در قریه انجیل والیت هرات خانواده متوسط الحال کیدر  1315در سال  ؛یانیسمندر غور عبد هللا استاد
المدارس شامل مدرسه علوم  در فخر ینیعلوم د یبعد از فرا گرفتن مراحل ابتدائ یانیسمندر غور جناب ندآمد
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که تا هنوز که هنوز است در روح و روان او در خط  یمبلغ آشنا شد کس لیمحمد اسماع دی. او با شهدیگرد هیشرع
از  یگریبود که با دوستان د مبلغ  دیشه یمردی خود را دارد . به همت و پا یمطالعات او اثر پا ریحرکت او و مس

 معاشرت حاصل نمود. دیعبداالحمد جاو استاد مایل هروی، استاد،  یغزنو یرضو دکتر  جمله
بعد از فراغت فاکولته سفری به شد  اتیمدرسه ، شامل فاکولته شرع 12پس از فراغت از صنف  یانیغور    

تا  سوسیالیسمِ گوناگون از  یمتفاوت و برداشت ها یها نیو دوکتور ی. در آنجا با مکاتب فلسفداشتمصر 
و  دارید یسلجوق نیاستاد صالح الدعالمه . او با دی( آشنا گردزمیتوی)پوز تحقّقیو مکتب اصالت  اگزیستانسیالیسم

عروة الوثقی را در رساله استاد غوریانی،  .ندنمود ها خود صحبت یفلسف دیدر باره طرز د شانیمالقات کرد و با ا
 شمسی ترجمه نموده بودند.1355سال 
 و  ستیفقها ن یداده که حکومت حق انحصار حیتوض بارها...  یپخته ا سخت و نیمضام در یانیغور استاد"     

 آزاد و عیبد نظرات گرید طرز فکر و نیمردم بگذرد و، هم اراده و نشیگز یمجرا از یاسیس تیحاکم سیتأس دیبا
 آزاد ریرا پاسدار دل استاد توانیبه جرئت م پس..  .شد شانیدان کیتار از یشمار یبرافروختگ استاد، موجب  ۀشانیاند
 در نکرده و را شانیاند کژ و زورمندان  مّداحیهرگز  او آورد. به شمار ریناپذ فساد یشمندیاو را اند و دینام یشیاند

  " سپرده کرده است. نهیس شانیاند دگر مقام دفاع از
************************************************************* 

  بعامن
 سید ــ صاحبی جواد محمد  ــ136۰ تهران مولی انتشارات  ــ الوثقی عروة گزیده  ــ غوریانی سمندر عبدهللا استاد
 تهران 1385 اول چاپ ــ تقریب و اتحاد پرچمدار حسینی الدین جمال
چنان مقاله  هم وhttp://www.heratonline.com/mashahir/ghoryani.htm  سوانح استاد از سایت     
  /http://www.ariananet.comهفتادمین سالروز تولد استاد از سایت انترنتی  اکرم عثمان در ارتباط به دکتر

 استفاده شده

 

 قلعه اختیار الدین هرات
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