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 ۰۱/۰۵/۲۰۱۹                        احسان لمر
 

 است در اختیار ما« عروة الوثقی»

 

 و اعتماد به معناي محكم و قابل اطمینان «وثقيال» برگه و به معناي دستگیره و «روةع»از دو کلمه « عروة الوثقی»

 .معنی میدهد و محکم  مطمئن هعروة الوثقي یعني دستگیر است. پسگرفته شده 

  استعمال شده است:این كلمه در قرآن مجید دو بار 

یُْؤِمْن » ْن یاْكفُْر بِالطَّاُغوِت وا ِ ۚ فاما ْشدُ ِمنا اْلغاي  یِن ۖ قاْد تابایَّنا الرُّ اها فِي الد ِ َلا إِْكرا

ِلیمٌ  ُ ساِمیٌع عا َّللاَّ ا ۗ وا اما لاها ةِ اْلُوثْقاٰى َلا اْنِفصا ِ فاقاِد اْستاْمساكا بِاْلعُْروا  «  بِاَّللَّ

 به یوح ۀلیاز ضاللت ]به وس تیراه هدا ست،ین یاجبار چیه نیدر د

[ روشن و مشخص شده است، پس هرکه به طاغوت کفر بورزد، امبریپ

 یبرا یکه گسستن ره،یدستگ نیو به خدا مؤمن گردد، مسل ماً به محکم تر

   .چنگ زده و خداوند شنوا و داناست ستیآن ن
 ـ سوره بقره(  256) 

 همچنان:

ن » ما إِلاى وا ةِ اْلُوثْقاٰى ۗ وا ُهوا ُمْحِسٌن فاقاِد اْستاْمساكا بِاْلعُْروا ِ وا هُ إِلاى َّللاَّ ْجها یُْسِلْم وا

ِ عااقِباةُ اْْلُُمورِ   «َّللاَّ

باشد، به  کوکاریکه ن یخدا کند در حال میخود را تسل یکه رو یکس

(؛ کرده است هیتک یمطمئن گاه هیچنگ زده )و به تک یمحکم رهیدستگ

 ـ سوره لقمان( 22)   خداست. یعاقبت همه کارها به سو و

افغان در شهر پاریس همراه با  جمال الدین  م( سید 1884مارچ  13)یعنی از امروز   یک صد و سی و پنج سال قبل

که این نام با عظمت واقعاً  نشر می نمودندبه زبان عربی  « العروة الوثقی»اخباری را با عنوان  محمد عبدو شاگردش

  دستگیره مطمئن و محکم برای نسل جدید و آزادی خواه آن زمان بود.

مدتی بعد دست  هتاه می شد به خصوص کشور مصر، که کوعربی فرستادو قسمت بیشر این اخبار به ممالک اسالمی 

در حالی که اخبار را مصری ها  اختندد و مطالعه آنرا ممنوع سونشاندگان استعمار را به هیجان و جنون انداخته ور

 مخفیانه داخل کشور نموده و مطالعه می نمودند.

 چنین بود:جریده  عناوین آن 
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 ــ الجنسیة و الدیانة اَلسالمیة.

 .ــ  ماضی المة و حاضر هاو عالج عللها

 .انصرنیة و اَلسالم و اهلهاــ 

 .لمین و سکونهم و سبب ذلکسانحطاط المــ 

  .من له حق و حراک من َل حق له سباتــ 

 .(من دونه أولیاء ) اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم وَل تتبعوا ) التعصبــ 

 .القضاء و القدرــ 

 .الفضلئل و الرذائل و الئرهماــ 

 .الوحدة اَلسالمیةــ 

 .الوحدة السیاسیةــ 

 ــ اَلمل و طلب المجدوا رجال الدولة و بطائة الملک.

 ــ کیف یجب ان یکونوا. 

 ــ کم حکمة هللا فی حب الحمدة الحِقة.

 الشرف.ــ 

 ــ اَلمة و سلطة  الحاکم المستبد.

 ــ دعوة الفرس اَلتحاد مع اَلفغان.

 ــ  امتحان هللا للمئومنین.

 ــ من یضلل هللا فما له من هاد.

  نیاَلرض و ئجعلهم ائمة.و تنجلمهم الوارث یاستصعفوا ف نیالذ یان ئمن عل دیریاسباب حفظ الملک و ــ 

 ناتیتفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاهم الب نیَلتکونوا کا و

  نیالمسلم یعل قهایاَلمم و تعلب یهللا ف سئن

 الوهم

 الجبن

 السودان یف زیاَلنجل زلزال

 خوانا نبودند{}نوت اگر در کاپی عناوین از عربی اشتباهی باشد معذورم دارید که  بعضاً کلمات  

و ضمناً  بودمصر و سودان  در باره مطالب ینبیشتر هم و تشکیل می داد اخبار و مطالب روز را دیگر این جریدهبخش 

توزیع مجانی »ــ « نظرات جراید فرانسه در باره انگلیسها»ــ « جراید انگلیس در باره عروة الوثقی»: ی چونعناوین
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 تسلط بریتانیه در»ــ « مصادره عروة الوثقی»ــ « عروة الوثقی»ــ « ت انگلیسهاریاض پاشا و سیاس»ــ « عروة الوثقی

 .به نظر می رسد)همه به زبان عربی(  .....و  «حیله های انگلیسی»ــ « انگلیسها و اسالم»ــ « هند

و شاگردش محمد  یجمال افغان دیس میکامل آن را در چند جمله خالصه کن ونیکلکس ای یشماره العروة الوثق هجدهاگر "

 امدیها و پ بتیمص انیبه همه انسان ها به خصوص به شرق «یالعروة الوثق»که از فراز منبر  میابی یم یعبده را کسان

جهان  گذارند،یدر افغانستان، مصر، سودان و هند انگشت م نآ یدهند و نمونه ها یرا شرح م زیاستعمار انگر یها

  1"دارندیم یاستعمار تن داده اند به خوانندگان معرف یرا که به مزدور یکسانو  خوانندیاسالم را به اتحاد فرا م

ممنوع شد، در مصر  هیهند، مصر و ترک یبه کشورها دهیهم هراس در دلها افگنده بود و ورود جر "یعروة الوثق»

 یو اهتمام دیگرد لی"مجلس نظار مصر در قاهره تشک آمده است: نیچن یشد که خبر آن در عروة الوثق بیتصو یقانون

 یریشد که از ورود روزنامه مذکور در مصر جلو گ دهرا دارند و دستور دا یاز روزنامه العروة الوثق یریدر جلو گ

 2" کنند یشتریو مراقبت ب دیعمل آه ب

 رهیو پنج ل ستیرا داشته باشد پانزده تا ب یروزنامه العروة الوثق یخبر هر کس نیکه پس از انتشار ا دیبه ما خبر رس"

 3 است" یمجازات نیبزرگ تر بپردازد و ینقد مهیجر

المنار، به قلمروش ممانعت کرد.  دیجد یاز ورود شماره ها یعثمان یامپراطور یگونه پس از گذشت مدت کوتاه نیهم

افغان و رهروان  دیس گرانه داریاز نشرات ب نشاندگاناستعمار و دست  ۀگون سلایر یهمان سلسله هراس و نگران نیا

است. آنچه  قتیو ... آنچه آنها از آن هراس دارند حق انیگفتار و ب یآزاد ،یمکتب او است که با وجود ادعا دموکراس

که صدور  ۀشمار نیچنانچه نوشته بود:".. ما در اول نمودیم عیتوز گانیرا را یثقوعروة ال دیس نکهیادلچسپ است  تینها

آهنگ  معدل و سلوک و ه یتاند که با رعا نیاز مشرق زم رتیاز اهل غ یکه کارکنان آن مردم مینمود حیتصر افت،ی

 عیکه گمان برده توز یشان است و کس یمتوجه گشته اند که به نفع کشور ها و ملت ها یبه امور ریبا حکمت و تدب

و امارت باشد،  یشخص آزمند به پادشاه کی ایدولت از دول و  کیمنسوب ب دیبا دهیجر نیکند که ا یآن تقاضا م یمجان

از همت بلند پاره از مسلمانان است که به  یدیو نا ام افتهیتسلط  یواست که در دل  اسیتنها به خاطر  یپندار و نیا

 .گردد ینم دیاز نعمت خداوند نا ام یگریکافران کس د هپردازند. جز گرو یم یعمل کوچک نیچن

گردد و تنها قول و عمل شخص که  یرا ندارد. در آن نام و لقب شخص ذکر نم یفحش و دشنام کس شیگنجا دهیجر نیا

 4 گردد" یم یمفاد بر آن مرتبت باشد بررس

تحمل نتوانسته و به آن  را  یالعروة الوثق 1884اکتبر 16شماره در  هجدهاز  بعد ،انیب یو آزاد ،یدموکراس انیمدع

 :حفظ شده استفرانسه  یدر کتابخانه مل کلکسیون این جریده با کمال مراقبت و احتیاطاجازه نشر ندادند. 

Bibliothèque nationale de France - site François-Mitterrand 

11 quai  François-Mauriac 75013 – Paris  13em 
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گرامی  استاد بنان بشکل رساله طبع و نشر شد. ودر ل دیاز شاگردان و رهروان س یکیتوسط  یبعدها عروة الوثق یول

  .آراسته بودند یرا به در در آن یانیسمندر غور عبدهللا 

یافتم و آرزو دارم در ادامه کار سترگ استاد در پاریس این گنجینه را  که ما )من و شاهدخت زندگیم(زهی سعادت 

 .برای ترجمه و نشر بفرستیمرا به دو زبان ملی این اخبار گرامی عبدهللا غوریانی این بار متن اصلی  

چرا ما نخواستیم یا نتوانستیم این گنجینه را به مردم خویش  سال 135یک نکته برایم سوال است که در این مدت زمان 

در پاریس تشریف داشتند کاش ما )حتی چندین دهه( که مدت ها ما دانشمندان و اهل قلم و اکنون  برسانیم. در گذشته ها 

 را در این روشنائی قرار می دادند.

د افغان می باشم، دوست بی نهایت عزیز و گرامی یک نکته را باید متذکر شوم که من که از عاشقان مکتب و راه سی

شخصیت عالی قدر فرهنگی « فضل الرحمن فاضل»من 

در دوره تنها رگ که اهل کتاب آن فرزانه و دانشمند ست و

کشور مصر بیش از  چهار ساله سفارت شان در قاهره

جلد کتاب را نوشته ــ ترجمه و باز نشر نمودند که  150

کار بی سابقه و بی  خانه های افغانستان در تاریخ سفارت

ایشان که بر زبان عربی تسلط دارند ،  برازنده است نهایت

با حفظ حرمت به زحمات استاد گرامی سمندر غوریانی 

دند، متن نموده بومه ترجقبالً الوثقی( را  العروةکه )کتاب 

 . و تجدید چاپ خواهند نموداصلی را مرور و ترجمه  

 

********************************** 

 نیجمال الد دیفضل الرحمن فاضل ــ س ــ  1

 1386عصر ــ چاپ  دارگریب یاَلفغان ینیالحس

 .17ص 

 یو روز نامه نگار خیتار رـیتنو میدکتور حلــ   2

ص  2000هالند سا یفرهنگ یافغانستان ـ شورا

7. 

 ــ عین مآخذ. 3
}عروة    18فضل الرحمن فاضل ص ــ  4

 .{213ص  یانیترجمه استاد سمندر غور ،یالوثق
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