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سرمقاله: شستن غبار از چهره گاندی !! اسطوره یا اجیر شده ؟



سخن سردبیر: هرس کردن گناهان باغ زندگی

ــان ارتباطــی  ــن درخت ــا همگــِی ای ــا ب ــد. آنه ــاِغ خــود را بســیار دوســت دارن ــان ب باغبان هــا درخت

ــاغ خــود  ــاکنان اســتواِر ب ــن س ــا ای ــر از هــر کســی ب ــد و به ــی کنن ــرار م ــی برق ــی و عاطف درون

ــنا هســتند. دوســت و آش

ــی  ــای اضاف ــاخ و برگ ه ــع ش ــرای قط ــال را ب ــی از س ــان، روزهای ــای مهرب ــن باغبان ه ــا همی ام

درختــان بــاغ، کنــار می گذارنــد. آنهــا می داننــد، اگــر چنیــن نکننــد باغشــان بــا رسعتــی غیــر قابــل 

تصــور بــه جنــگل تبدیــل می شــود و درختــان یکــی پــس از دیگــری از مثــره دادن می افتنــد. هــرس 

کــردن، قســمت مهمــی از زندگــی هــر باغبــاِن موفقــی ســت. درختانــی کــه هــرس می شــوند شــاید 

بــه ظاهــر قســمت زیــادی از شــاخ و برگ هــا و دارایی هــای خــود را از دســت می دهنــد امــا در 

حقیقــت همزمــان بــا از دســت دادن ایــن اضافــات، در مــرف آب و مــواد غذایــی رصفه جویــی 

ــد و میوه هــای  ــا ســبک تر شــدن، بیشــر رشــد کنن ــد ب ــا می توانن ــادی نصیبشــان می شــود. آنه زی

ســامل تری بــه مثــر برســانند.

مــا نیــز هریــک باغبــان بــاغ زندگــی خودمانیــم، هــر گوشــه بــاغ زندگــی مــا درختــی اســت کــه 

نیازمنــد هــرس کــردن اســت و ایــن مــا هســتیم کــه بایــد بــه ایــن درخت هــا یــاری برســانیم تــا 

ــک  ــن درخت هــا و تک ت ــد. ای ــدا کنن ــن و مثــر دادن پی ــرای اوج گرف ــی ب ســبک تر شــوند و فرصت

شــاخ و بــرگ آنهــا حاصــل زندگــی مــا از ایــن دنیــا هســتند. و همیــن محصــوالت و مثــره هاســت 

کــه مــا آنــرا بــه نــزد خدایــان مــی بریــم، ممکــن اســت حــذف کــردن و دل کنــدن و دور انداخــن 

بســیاری از ایــن شــاخه ها کــه شــاید هــان دلبســتگی هــای دنیایــی و یــا شــایدم گناهــان و هــوس 

هایــان اســت بــرای مــا کاری دشــوار باشــد، امــا چــاره ای نیســت. اگــر قــرار اســت درختــی مثــر 

دهــد و رسپــا مبانــد بایــد تیــزِی تیغه هــای قیچــی هــرس را بــر تــن خــود حــس کنــد. هــرس کــردن، 

بخشــی گریزناپذیــر از تقدیــر هــر درختــی اســت. درختــی کــه آرزوی رسبــه فلــک کشــیدن و اوج 

گرفــن دارد.

ــدگان  ــا خوانن ــر ش ــم نظی ــتقبال ک ــکر از اس ــن تش ــال 97 ضم ــن س ــای آغازی ــن روزه ــذا در ای ل

گرامــی از شــاره اول مجلــه اســامی صواعــق و دعــوت از شــا بــرای توجــه و مطالعــه شــاره 

پیــش رو، آرزومندیــم کــه در ســال 1397 هجــری شمســی بتوانیــد بــا هــرس کــردن شــاخ و بــرگ 

ــد. ــه بفرمایی ــادت را تجرب ــر از رشــد و شــکوفایی و عب ــان ســالی پ هــای اضافــی زندگیت
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شــهر بجایــه هــان شهریســت کــه دســتاوردهای ریاضــِی دانشــمندان مســلان )همچــون اخــراع اعــداد عربــی توســط 

افــرادی ماننــد خوارزمــی و ســایرین( را بــه یــادگار دارد و ایــن علــوم و دســتاوردها از ایــن شــهر بــه اروپــا صــادر گردیــد، 

ــور  ــند مـشهـ ــه دانـشـمـ ــه آن باعــث شــد ک ــم ریاضــی مســلانان ب ــا و ورود عل ــا اروپ ــل نزدیکــی اش ب ــن شــهر بدلی ای

ایـتالیـایـــی لئـــوناردو فیبوناچـــی )کـــه از وی بعنـــوان نخســـتین دانشـــمند ریاضـــیات اروپا یاد می شود( به این شهر سفر 

کنــد و بعــداز یادگیــری و کســب علــوم ریاضــی بهنــگام بازگشــتش بــه اروپــا اعــداد عربــی و علــم ریاضــی مســلانان را بــا 

خــود بــه اروپــا بــرد.

بیشــر کارهــای وی مأخــوذ از آثــار ریاضی دان هــای مســلان، به خصــوص خوارزمــی، کرجــی و ابوکامــل می باشــد. 

فیبوناچــی از آن دســته از دانشــمندان اســت کــه مســئله هایــی را بــرای مــردم مطــرح میکــرد از میــان ۶۹ مســئلٔه ابوکامــل، 

ــد. ــار فیبوناچــی آمده ان ــه در آث ــا اعــداد تغییریافت ــا ب ــاً ی بســیاری از آنهــا عین

لئونــاردو بــه علــت حرفــه پــدرش، »گوگلیمــو بوناتچــی« کــه بازرگانــی بــود بــه کشــورهای بســیاری از جملــه مــر و ســوریه 

و … مســافرت منــود. 

مهمریــن شــهری کــه بیشــرین علــم خــود را از آنجــا کســب کــرد شــهر بجایــه الجزایــر بــود، ایــن ســفرها او را بــا ریاضیــات 

اســامی آشــنا کــرد. وی کــه بــه برتــری روش هــای محاســبه مســلانان پــی بــرده بــود پــس از بازگشــت بــه زادگاه خــود در 

ســال ۱۲۰۲ حاصــل آموخته هــای خــود را بــا نوشــن لیــر آباکــی )بــه معنــای کتــاب حســاب( منتــر ســاخت. ایــن کتــاب 

تأثیــر فیبوناتچــی از ریاضیدان هــای مســلان )بــه خصــوص خوارزمــی، ابوکامــل و کرجــی( را نشــان می دهــد.
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ِبجایــه  ) بــوژی  (، شــهر ســاحلی  الجزایــر اســت کــه تقریبــاً در 

175 کـیلـومـــری  شـــرق  شـهـــرالجزایر واقــع اســت. کشــتیبان _ 

هــای رومــی  و کارتــاژی  در ســاحل  همیــن  شــهر، کــه  در زمــان  

ــن   ــد. ای ــر می انداخته ان ــته ، لنگ ــام  داش ــالدائه«  ن ــتان  »س باس

شــهر در آغــاز عــر مســیحی ، بخشــی  از قلمــرو ژوبــا ، ســلطان  

ــن   ــینی  در ای ــتعمره  نش ــت  مس ــور اوگوس ــود. امپرات ــل ، ب رشش

محــل  دایرکــرد و جنگجویــان  خــود را درآن  اســکان  داد. در 

کتیبــه ای ، کــه  از قــرن  دوم  میــادی  بازمانــده ، ســالدائه  )بجایــه( 

»شــهری  باشــکوه « خوانــده  شــده  اســت . بــا ایــن  حــال ، شــهر تــا 

عهــد حکومــت  مســلانان  هیــچ  نقــش  عمــده ای  نداشــته  اســت .

در عهــد مســلانان و در اواخــر قــرن پنجــم میــادی بــود کــه روابــط مــردم ایــن منطقــه بــا شــیعیان فاطمــی حاکــم بــر مــر بــه 

تیرگــی گراییــد، کــه انتقــام جویــی هــاِی هولناکــی را بــه دنبــال داشــت، طوایــف و دســته هــای جنگــی زیــادی از مــر بــرای تــرف 

ایــن منطقــه ارســال شــد، 

از اوضــاع آشــفته منطقــه تنهــا حادیــون ) یــا طایفــه بنــی حــاد ( ســود جســتند و چــون در الجزایــر موقعیــت خــود را در خطــر 

دیدنــد بــه ســمت بجایــه حرکــت کردنــد »الّنــارص حــّادی « رسزمیــن  بجایــه  را تــرف  کــرد و پایتخــت  خــود ســاخت  و بــر آن  شــد 

کــه  آنجــا را نارصیّــه  بنامــد. بــا آنکــه  او بخشــی  از اوقــات  خــود را در قلعــه  می گذرانــد، بــه  گســرش  پایتخــت  جدیــد نیــز عنایــت  

متــام  داشــت . بــه  همیــن  جهــت ، مــردم  را بــه  ســکونت  در آن  فراخوانــد و کاخ  مجلــل ِ قراللؤلــؤ، را در آن  برپاکــرد.

ــان  خــود در  ــا ســپاه  و درباری ــرک  کــرد و ب ــود( ت ــد آراســته  شــده  ب ــا بناهــای  جدی ــز قلعــه خــود  را )گرچــه  ب پــر او املنصــور نی

ــا احــداث   ــا نهــاد، و ب بجایــه  اقامــت  گزیــد و در آنجــا مســجد جامــع  و باغهــای  متعــدد و کاخهــای  اَمیمــون  و قرالکوکــب  را بن

نهــری  از جبــل  تَُجــه ، آب  شــهر را تأمیــن  کــرد. مشــهور اســت  کــه  ایــن  شــهر 21 محلــه  و 72 مســجد داشــته  اســت . البتــه  ایــن  ســخن  

مبالغه آمیــز اســت ، ولــی  مســلاً نیمــه  نخســت  قــرن  ششــم ، عرطایــی  بجایــه  بــوده  اســت .
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ام جمیــل ھمــر ابوجھــل، أروی نــام داشــت. او دخــر حــرب بــن امیــه و خواھــر ابوســفیان بــود. او نیــز در دشــمنی بــا رســول 

خــدا صلــی اللــه علیــه وســلم از شــوھرش ھیــچ کمــر نبــود. شــبھا جلــوی در خانــه پیامــر و رس راه ایشــان خــار میانداخــت. 

زنــی بســیار بــد زبــان و فتنــه افــروز و آشــوبگر بــود. در مکــر و دسیســه پــردازی و شــایعه پراکنــی و تھمــت ھــای نــاروا زدن 

بــه پیامــر و شــعله ور کــردن آتــش فتنــه و برپایــی فســاد و آشــوب دســت درازی داشــت. زندگیــش را وقــف آزار و اذیــت آن 

جنــاب صلــی اللــه علیــه وســلم کــرده بــود. از ایرنوســت کــه قــرآن کریــم بــه او صفــت »حالةالحــب« – ســخن چیــن و چغــل 

خــور – داده اســت.

وقتــی فھمیــد قــرآن او و شــوھرش را مذمــت کــرده اســت، دیوانــه وار در پــی رســول خاتــم صلــی اللــه علیــه وســلم بــود تــا از 

ایشــان انتقــام گیــرد. پیامــر خــدا صلــی اللــه علیــه وســلم در مســجد حــرام کنــار خانــه کعبــه تریــف داشــتند. ابوبکــر نیــز 

ھمــراه ایشــان بودنــد. ام جمیــل چــون شــری خشــمگین بــا دســتھای پــر از ســنگ رس رســید، خداونــد چشــمھایش را از دیــدن 

پیامــر اکــرم صلــی اللــه علیــه وســلم بازنگهداشــت. او تنھــا ابوبکــر را میدیــد. و تــوان دیــدن پیامــر کــه در ھانجــا ایســتاده 

ــرآورد: ابوبکــر! رفیقــت کجاســت؟! شــنیدهام  ــه ھــا داد ب ــا عصبانیــت چــون دیوان ــه ابوبکــر رســید ب ــا ب ــود را نداشــت. ت ب

بــه مــن ناســزا گفتــه، بخــدا ســوگند اگــر او را بیابــم بــا ھمیــن ســنگھا دھانــش را خــورد میکنــم. ببیــن ابوبکــر! بخــدا قســم 

مــن ھــم شــاعرم! ســپس رشوع کــرد بــه خوانــدن شــعری کــه رسوده بــود: ) مذمــا عصينــا.. وأمــره أبينــا.. ودينــه قلينــا ( ) 

ترجمــه: مــا از دســتورات مــرد ناپســند رسپیچــی کردیــم.. و قبولــش نداریــم.. و دینــش را بــدور انداختیــم( و بــا داد و فریــاد 

و عصبانیــت از آنجــا دور شــد. ابوبکــر صدیــق از رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه وســلم پرســیدند: یــا رســول اللــه! چطــور شــد! 

مگــر او شــا را منیدیــد؟ پیامــر خــدا صلــی اللــه علیــه وســلم فرمودنــد: نــه، او مــرا منیدیــد. خداونــد بــه چشــانش اجــازه 

دیــدن مــرا نــداده بــود.
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گردآوری: واحد پژوهش مجله استفاده مقدس گونه از خط کوفی در میان مسیحیان

بــه ایــن هالــه و دایــره نورانــی اطــراف رس حــرت مریــم 

علیهــا الســام دقــت کنیــد، ایــن نقاشــی بــه ســال 1423 میــادی 

ــی  ــم م ــه چش ــه ب ــن هال ــه در ای ــی ک ــی التین ــردد، حروف برمیگ

ــی ســت،  ــتار عرب ــی در نوش ــه خــط کوف ــبیه ب خــورد، بســیار ش

بــه ایــن نــوع خــط، خــط شــبه کوفــی یــا )Pseudo-Kufic( گفتــه 

ــط در  ــن خ ــود، ای ــی ش ــده م ــی خوان ــودو کوف ــود و  س ــی ش م

قــرون وســطی توســط اروپایــی هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، 

هــان زمانــی کــه خطاطــی و خوشنویســی مســلانان در نــزد آنان 

هــرنی چشــم نــواز قلمــداد شــد، در ایــن خــط حــروف التیــن  نیــز 

همچــون حــروف عربــی دارای انحنــا و اشــکالی مــورب هســتند، و 

بیشــر در دکوراســیون و منــای بناهــا از آن اســتفاده مــی شــد، بــه 

شــاخه ای از خــط کوفــی کــه بیشــر در بناهــا و تزئیناتــی اینچنیــن 

اســتفاده مــی شــود خــط کوفــی بنایــی مــی گوینــد، 

در دوران رنســانس ایــن خطــوط بیشــرین ظهــور را داشــتند بــه 

ــی  ــی و مذهب ــوی آیین ــگ ب ــه رن ــی هرآنچــه ک ــه گوی ــه ای ک گون

ــی  ــبه کوف ــط ش ــد از خ ــت بای ــطوره ای داش ــی و اس ــا تاریخ و ی

اســتفاده مــی کردنــد، بعنــوان مثــال در تابلــو هــای نقاشــانی مشــهور همچــون »جوتــو دی بوندونــه« کــه نقطــه آغازیــن توســعه هــرن غــرب 

نیــز بــه شــار مــی رود دو موضــوع همیشــه بــه خوبــی بــرای مقــدس جلــو دادن نقاشــی هایــش در نظــر گرفتــه شــده اســت، یکــی حجــاب 

و پوشــش زنــان ) همچــون نقاشــی هــای وی از حــرت مریــم علیهــا الســام ( و دیگــری اســتفاده از خــط شــبه کوفــی در تزئینــات تصاویــر 

یــا لبــاس و ســپر شــخصیت هــای اســطوره ای شــبیه بــه دیویــد ...

استفاده از خط شبه کوفی در کناره های رسپوش مریم علیها السام
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ماموریتی که هرگز به پایان نخواهد رسید

ماموریتی که هرگز به پایان نرسید | مجه اسالمی صواعق 

گردآوری: واحد پژوهش مجله

غــرب گــان مــی کنــد امــت اســام همیــن رسان کشــورهای پوشــالی عــرب و یــا حــوزه خلیــج فــارس اســت، کــه هــر موقــع 

خواســت آنهــا را برکنــار ســازد و یــا بــا حملــه بــه آنهــا و شکســت دادنشــان خــود را ابــر قــدرت و ناجــی دنیــا بدانــد. در 

ســال 2003 میــادی بــود کــه آمریــکا بــا حملــه بــه عــراق و پیــروزی رسیــع بــر ارتــش عــراق و شکســت صــدام حســین 

توانســت بغــداد را اشــغال کنــد.

پــس از همیــن ســخرنانی بــود کــه الیــه ی پوشــالی امــت اســام 

) ارتــش و نظامیــان حکومتــی ( از جلــو چشــان رسبــازان 

آمریکایــی کنــار زده شــد و بــا بدنــه امــت روبــرو شــدند، پــس از 

همیــن خطبــه ی بــوش بــود کــه بیــش از 50 هــزار رسباز رســمی 

آمریکایــی کشــته و زخمــی شــدند و هــزاران نفــر از مــزدوران 

ــر( و ســایرین طعــم  رشکــت هــای امنیتــی همچــون )بلــک وات

مــرگ و یــا جراحــات شــدید را از دســتان مجاهدیــن چشــیدند، 

آمریکایــی هــا اکــر شــهرهای عــراق را در نــرد بــا مجاهدیــن از 

کــف دادنــد و نظامیــان خــود را در تــرس و واهمــه شــدید بــه 

مناطقــی کــه دارای پــادگان هــای مســتحکم بــود منتقــل کردنــد. 
پایــان کار بــه عقــب نشــینی تحقیــر آمیز آمریــکا از عراق در ســال 2010 

انجامیــد، شکســتی کــه هرگــز آنــرا فرامــوش نخواهنــد کــرد، شکســتی که 

ــا کنایــه بــه آن پرداختنــد هانجایــی  رســانه هــای خــود آمریــکا نیــز ب

کــه مجلــه مشــهور تایمــز در ســال 2010 بــا انتشــار تصویــری از جــورج 

بــوش در صفحــه اولــش در پاســخ بــه ســخنان بــوش بــه هنــگام حملــه 

بــه عــراق نوشــت : »ماموریــت هرگــز بــه پایــان نرســید«

ایــن پیــروزی رسیــع ســبب شــد کــه جــورج 

در  مطبوعاتــی  کنفرانــس  یــک  در  بــوش 

درون یــک ناوهواپیابــر در آب هــای خلیــج 

ــان  ــوت نظامی ــف و س ــان ک ــارس و در می ف

بــا افتخــار کامــل انگشــتش را بــاال بــرد 

و بگویــد: »ماموریــت بــه پایــان رســید«
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ــان و  در مــر و در دوران مالیــک هــا و عثانــی هــا، شــانس نابینای

فاقــدان نعمــت بینایــی بــرای مــوذن شــدن از ســایرین بیشــر بــود.

ــت در  ــال هاس ــا س ــه ه ــاالی مأذن ــاجد و ب ــراز مس ــر ف ــن ب اذان گف

کشــور هــای اســامی رواج دارد. ایــن ســنت قدیمــی کــه بــرای رســیدن 

صــدای اذان بــه منــازل و ســطح شــهر شــکل گرفتــه بــود، بــا رواج یافــن 

بلندگــو بــه تدریــج کمرنــگ شــد و بلندگــو هــا جــای مــؤذن را بــر فــراز 

مســاجد گرفتنــد.

یکــی از آمــوزه هــای اســام در امــان بــودن فضــای خانــه از دیــد نامحرم 

اســت؛ نکتــه ای کــه امــروز و بــا توســعه ســاختان هــا و آســان خــراش 

هــای بلنــد، کمــر مــورد توجه اســت.

ــؤذن  ــوده م ــم ب ــر رس ــور م ــدان دور در کش ــه چن ــای ن ــان ه در زم

ــا  ــد نابین ــا اذان بگوین ــه ه ــاالی مأذن ــر ب ــد ب ــی خواهن ــه م ــی ک های

ــد. ــان باش ــا در ام ــه ه ــای خان ــا فض ــند ت باش

تصویــر مربــوط بــه منــاره مســجد األزهــر مــر در ســال 1899 م اســت 

کــه دو مــؤذن نابینــا مشــغول اقامــه اذان هســتند.

گردآوری: واحد پژوهش مجله اذان گفتن در گذشته های نچندان دور مصر
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نویسنده: ابوعامر انصاریهشدار هشدار !! هشداری در باره سنت رسول صلی اهلل علیه وسلم

امــام بخــاري در صحيحــش از ابوهريــره ريض اللــه و عنــه روايــت مــي كنــد كــه رســول اللــه صــي اللــه و عليــه و ســلم فرمــود: متــام امــت مــن 

وارد بهشــت مــي شــود مگــر كــي كــه نخواهــد )رسبــاز زنــد(. گفتــه شــد چــه كــي منــي خواهــد ای رســول خــدا ؟ فرمــود: آنكــس كــه مــرا 

اطاعــت كنــد وارد بهشــت مــي شــود و كــي كــه رسپيچــي كنــد يقينــا نخواســته )كــه وارد بهشــت شــود(.

امــام مســلم در صحيحــش از ســلمة بــن األكــوع روايــت مــي كنــد كــه شــخيص نــزد رســول اللــه صــي اللــه و عليــه و ســلم بــا دســت چپــش 

غــذا خــورد، رســول اللــه صــي اللــه وعليــه وســلم بــه او فرمــود: بــا دســت راســتت بخور، گفــت منــي توانــم. رســول اللــه صــي اللــه و عليــه 

ــه  ــم و بعــد از آن ديگــر نتوانســت دســت راســتش را ب ــود كــه منــي توان ــه ب ــواين،  آن شــخص از روي تكــر گفت وســلم فرمــود : ديگــر مني ت

دهانــش بــاال بَــرد.

ســخن دربــاره بزرگداشــت ســنت اســت كــه اكــر مــا از درك آن عاجــز مانــده ايــم، اشــعار حافــظ و ســعدی براميــان حكمــت آميزتــر و بــا ارزش 

تــر از احاديــث رســول اللــه صــي اللــه و عليــه و ســلم شــده.

بــراي خوشــبختي كتــاب ديــل كارنگــي يــا هــزاران كتــاب رنگارنــگ موفقيــت مــي خوانيــم امــا از درك خوشــبختي كــه در كتــاب و ســنت اســت 

ناتــوان مانــده ايــم و بــه راحتــي از كنــار آن عبــور مــي كنيــم. نعــوذ باللــه! گويــي ســخن رســول خــدا صــي اللــه و عليــه وســلم براميــان بــه 

انــدازه ســخن فــان روانشــناس هــم ارزش نــدارد. 

گاهي نيز منتظريم كي اعجاز آن را براميان كشف كند تا به آن اميان بياوريم . پس اميان به غيب كجا 

رفته و يا اينكه فقط ادعاي اسام مي كنيم در حايل كه درومنان شكست خورده است. بيشرمان چه در 

مسائل ديني و دنيوي اصا عاقه اي به شـــــنيدن و فهميدن سنت نداريم و يا اينكه احساس يب نيازي 

مي كنيم. وقتي به زندگي صحابه و تابعني ريض الله عنهم و علاي رباين نگاه مي كنم چيزي مني توانم 

بگويم جز اينكه :

كجا رفتند آن صحابياين كه رسول خدا صي الله وعليه و سلم را لحظه اي رها مني كردند تا مبادا

 كامي از سخنان گهربارش را از دست دهند. ابو هريره يك ابوهريره شد؟ چه رنجها، 

گرسنگي ها و سختي ها كشيد فقط به خاطر اينكه علم نبوت را از دست 

ندهد و كجا رفتند امام بخاريها كه براي بدست آوردن يك حديث

 فرسنگها را با تحمل سختيهاي فراوان زير پا گذاشتند و 

حال ما امروز چگونه است؟

فَلْيَْحَذِر الَِّذيَن يَُخالُِفوَن َعْن أَْمرِِه أَْن تُِصيبَُهْم ِفتَْنٌة أَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أَلِيم )نور 63(

آنان كه با فرمان او )رسول الله صي الله و عليه و سلم( مخالفت مي ورزند بايد از اين برسند كه بايي گريبانگريشان گردد يا 

اينكه عذاب دردنايك دچارشان شود.
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نویسنده: ابوعامر انصاریهشدار هشدار !! هشداری در باره سنت رسول صلی اهلل علیه وسلم

حال ما امروز چگونه است؟ و چرا؟

 زيرا ما ارزش سنت را نشناخته ايم و شاعر چه زيبا رسوده كه : قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري

آيــا رفتــاري كــه مــا در برابــر ســنت داريــم از تكــر آن شــخيص كــه بــا دســت چپــش در حضــور رســول اللــه صــي اللــه و عليــه وســلم غــذا 

خــورد و بــه همــني خاطــر خداونــد دســت راســتش را فلــج كــرد،  متكرانــه تــر و زشــت تــر نيســت. آيــا همــني تكــر مــا نيســت كــه باعــث 

شــده نــه دســت راســت مــا بلكــه عقــل و بينــش و شــعور مــا فلــج شــود. بلــه يقينــا هــم اينچنــني اســت و خداونــد ماهيــت ديــن،  قــرآن و 

ســنت خــود را اينچنــني قــرار داده تــا فقــط افــرادي بتواننــد از آن بهــره گرينــد كــه بــه متامــي معنــا خالــص شــده باشــند. خالــص از هــواي 

نفــس ،  از غــرور و تكــر، آنهايــي كــه بــا ســخنان رســول خــدا صــي اللــه وعليــه وســلم زندگــي كردنــد و احاديــث صحيــح بــود كــه آنهــا را 

بــه هــر طــرف حركــت مــي داد نــه ماننــد افــرادي كــه تــاش مــي كننــد بــا طــرز تفكــر و ايــده هــاي خــود كــه آنــرا عقــل و منطــق مــي 

نامنــد و مســلا هــواي نفــس هــم چاشــني آن شــده بــه ســنت جهــت دهنــد.

فـَـَا َوَربِّــَك اَل يُْؤِمُنــوَن َحتَّــى يَُحكُِّمــوَك ِفيــَا َشــَجَر بَيَْنُهــْم ثـُـمَّ اَل يَِجــُدوا ِف أَنُْفِســِهْم َحرًَجــا ِمــاَّ 

قََضيْــَت َويَُســلُِّموا تَْســلِيًا ســوره نســاء 65

» امــا،  نــه! بــه پــروردگارت ســوگند كــه آنــان مؤمــن بــه شــار منــي آينــد تــا تــورا در اختافــات 

ــو نداشــته و  ــايل در دل خــود از داوري ت ــد و ســپس م ــه داوري نطلبن ــاي خــود ب و درگرييه

كامــا تســليم باشــند«.

حال اگر تسليم شديم فبها و نعمه و اال خدا به ما رحم كند.

پــس بياييــم و ارزش واقعــي ســنت را درك كنيــم و بــه آن متمســك شــويم و ارزش واقعــي را 

بــراي حامــان آن قائــل شــويم و اي كــي كــه حامــل احاديــث رســول اللــه صــي اللــه و عليــه 

و ســلم اگــر چــه انــدك هــم باشــد هســتي، قــدر ايــن گوهــر را بــدان و آن را بــه كاالي ناچيــز 

دنيــا نفــروش.
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حــدود هــزار و چهارصــد ســال قبــل، متــام امــت اســامی از غــم بســیار بزرگــی شــوکه شــد کــه چشــمها خــون گریســت، 

ایــن غــم و مصیبــت، شــهادت نــوه و گل خوشــبوی رســول در دنیــا، حســین بــن علــی رضــی اللــه عنهــا بــود کــه بدســت 

گروهــی ظــامل و ســتمگر بــه شــهادت رســید. آن ظاملانــی کــه دســتور خــدا ســبحانه و تعالــی را زیــر پاگذاشــتند و حتــی 

ــا ذره ای از ایــان در  ــل نشــدند. هــر مســلانی اگــر تنه ــه اهــل بیتــش احــرام قائ ــه ملسو هيلع هللا ىلص نســبت ب بخاطــر رســول الل

وجــودش نهفتــه باشــد بخاطــر ایــن جنایــت هولنــاک اندوهگیــن مــی گــردد، چــون دوســتی و محبــت حســین رضــی اللــه 

عنــه نشــان دهنــده محبــت بــه رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص اســت و رســول اللــه فرمــوده: » حســین منــی و أنــا مــن حســین أحــّب 

اللــه مــن أحــب حســيناً . حســني ســبط مــن األســباط « یعنــی “حســین از مــن اســت و مــن از حســین هســتم، خدوانــد 

کســی را کــه بــه حســین محبــت مــی ورزد دوســت مــی دارد حســین یکــی از نــوه هــای مــن هســت”

امام حسن بری رحمه الله می فرماید:

ــل  ــه فض ــه ب ــر چنانچ ــه اگ ــه عن ــی الل ــین رض ــام حس ــِت ام ــن بدبخ قاتلی

خداونــد متعــال داخــل بهشـــت هــم بشــوند چگونــه نــزد پیامــر ملسو هيلع هللا ىلص مــی 

رونــد در حالــی کــه نــوه ی وی را بــه قتــل رســانده انــد؛ قســـم بــه خــدا اگــر 

مــن نیــز در قتــل وی دســـت مــی داشــتم و بــه مــن بیـــن انتخاب بهشـــت و 

جهنــم اختیــار داده مــی شــد، جهنــم را انتخــاب مــی کـــردم، از تــرس اینکــه 

مبــادا پیامــر خــدا ملسو هيلع هللا ىلص مــرا بــا حالــت خشـــم نــگاه کنــد و در نتیـــجه وی 

ملسو هيلع هللا ىلص  رنــج ببیـــند و مــن هــم

گردآوری: واحد پژوهش مجله شرمساری قاتلین امام حسین رضی اهلل عنه
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جم: بارباروس م�ت

بــه تصویــر کشــیدن حضــور میــرزا محمدرضــا قزوینــی ســفیر ایــران در عهــد فتحعلیشــاه، در کاخ فــني كنشــتاين و امضــای معاهــده ای بــا 

همیــن نــام بــا ناپلئــون بناپــارت امپراتــور فرانســه در تاریــخ بیســت و هفــت آوریــل 1807 میــادی، ایــن نقاشــی تاریخــی توســط فرانســوا 

هــرنی مــوالرد فرانســوی ترســیم شــده اســت، ایــن قــرار داد ) فیــن کنشــتاین ( جهــت آمــوزش نظامــی نیروهــای ایرانــی بــرای جنــگ بــا 

امپراتــوری عثانــی و تزارهــای روســیه بــود.

قــرار داد فیــن کنشــتاین مابیــن ایــران فرانســه بــه زبــان ترکــی و بــا رســم الخــط عربــی نوشــته بــود، عــده معتقدنــد از اوایــل دوران قاجــار تــا 

دوره مروطیــت زبــان ترکــی زبــان رســمی اداری و دیپلاتیــک ایــران بــوده اســت و عــده ای دیگــر ترکــی بــودن ایــن عهدنامــه را دلیــل بــر 

قــدرت و مروعیــت امپراتــوری بــزرگ عثانــی مــی داننــد کــه کشــورهای اطــراف را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده بــود، بــا متــام دلخوشــی ایرانــی 

هــا بــرای پشــتیبانی فرانســه از آنهــا، جهــت حملــه و نــرد بــا دولــت خافــت عثانــی و دفــع حمــات روســیه، در کــال نابــاوری ناپلئــون 

بــه هیــچ یــک از 16 بنــد قــرار داد فیــن کنشــتاین عمــل نکــرد و بدتــر از آن بــا امضــای قــرار داد تیلســیت بــا الکســاندر اول امپراتــور روســیه 

دولــت قاجــار را کامــا بــه حاشــیه رانــد،

چندیــن ســال بعــد عبــاس میــرزا پــر کوچــک فتحعلــی شــاه، تصمیــم بــه نوســازی ارتــش قاجــار بــرای نــرد بــا دولــت خافــت عثانــی کــرد 

پــس ایــن بــار بــا انگلســتان بــه توافــق نظامــی رســیدند، وی افرانــی را از انگلســتان دعــوت کــرد تــا نیروهــای نظامــی ایــران را آمــوزش دهنــد. 

از طرفــی دیگــر روســیه نیــز در نــرد یونــان بــا عثانــی هــا در حــال جنــگ بــود، همیــن ســبب شــد کــه ایــران و روســیه بهــم نزدیــک و نزدیــک 

تــر شــوند تــا اینکــه بــا تشــویق و ترغیــب هــای روســیه از دولــت قاجــار و همچنیــن شــوراندن طوایــف مختلــف ارمنــی ضــد عثانــی هــا رســا 

از ســال 1821 بــه مــدت ســه ســال جنــگ عثانــی – قاجــاری درگرفــت. در ایــن نــرد هــا بــا وجــود اینکــه بغــداد توســط قاجاریــان محــارصه 

شــد و ســپاه 50 هــزار نفــری عثانــی در مقابــل 30 هــزار ایرانــی شکســت خــورد امــا رسانجــام بــا عهدنامــه ای متامــی مرزهــای آنهــا بــه قبــل 

از جنــگ برگشــت و عمــا دســتاوردی بــرای هیــچ کــدام از طرفیــن در بــر نداشــت و ســود ایــن جنــگ هــا بــا ضعیــف شــدن قــدرت دولــت 

خافــت عثانــی عایــد روســیه شــد.

Ottoman–Persian War - منابع: تاریخ ایران بعد از اسام

گردآوری: واحد پژوهش مجله قاجار و همراهی با فرانسه و انگلستان در جنگ با عثمانی
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جــورج واشــنگن اولیــن رییــس جمهــور آمریــکا و یــک منــاد تاریخــی در ایــن کشــور بــه شــار مــی رود. وقتــی واشــنگن رییس 

جمهــور شــد، فقــط یــک دنــدان در دهــان داشــت کــه متعلــق بــه خــودش بــود.

جــورج واشــنگن بــه کشــتار 2 میلیــون از رسخ پوســتان و تهجیــر میلیــون هــا نفــر از آنهــا بــه ســوی مکزیــک اکتفــا نکــرد، 

بلکــه بــرای جایگزینــی دنــدان هــای افتــاده اش از دنــدان هــای 10 بــرده ی ســیاه پوســت و ترکیــب آنهــا بــا دنــدان هــای 

حیوانــات و ســایر مصنوعــات دیگــر اســتفاده بــرد. در متامــی ســالیان زندگــی وی اعــام شــد کــه دنــدان هایــش از چــوب 

اســت، امــا بعــد از فــوت او پــرده از ماجــرا برداشــته شــد و دنــدان هــای او مصنوعــی و از جنســی غیــر از چــوب بــود، رســانه 

هــای طرفــدار و وابســته بــه او اعــام کردنــد کــه دنــدان هایــش از چــوب نبــوده بلکــه از عاج فيــل، شــريآيب و اســب آيب بــرای 

ســاخت آنهــا اســتفاده شــده بــود. امــا رســوایی دیگــری رخ داد و فــاش شــد کــه جنــس تعــدادی از آن دنــدان هــا دقیقــا از 

جنــس دنــدان انســان اســت، کــه بــاز بــرای رسپــوش گذاشــن بــه ایــن ماجــرا شــایعه شــد کــه وی دنــدان هــای افتــاده خــود 

را نگهــداری میکــرد و بهنــگام ســاخن دنــدان هــای مصنوعیــش آن هــارا در اختیــار دندانپزشــکش قــرار داد همچنیــن مطــرح 

کردنــد کــه در دفرچــه ی خاطــرات وی مطلبــی را پیــدا کــرده بودنــد کــه بیانگــر آن بــود او 9 تــا دنــدان سیاهپوســت ها را 

در ازای ۱۲۲ شــیلینگ خریــده بــود، امــا معلــوم نیســت رسنوشــت ایــن دندان هــا چــه شــد و از آن هــا اســتفاده کــرد یــا نــه.

شاید این امر در مقابل کشتار میلیون ها انسان امری پیش پا افتاده محسوب گردد

 اما هنگامی که تصویر وی را بر روی اسکناس ها و دالرهای آمریکایی مــــی بینیم 

اندکی در درک آنها از انسانیت و محبوبیت شک می کنیم .
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یقین مردان حق، موسی علیه السالم

کیســت کــه ندانــد یقیــن بزرگریــن نیــروی جھــان اســت، بســا اتفــاق افتــاد اســت کــه یقیــن یــک فــرد بــر شــک و تردیــد صدھــا ھــزار نفــر 

غالــب گشــته اســت. در نظــر بگیریــد ھنگامــی کــه حــرت موســی عليــه الســام میخواھــد بنــی ارساییــل را از کنــاره ھــای دریــای رسخ 

عبــور دھــد و بــه شــبه جزیــره ی ســینا برســاند، راه را اشــتباه میــرود. در واقــع خواســت خــدا بــود کــه راه را اشــتباه برونــد. بامــدادان 

ــواج  ــد. صــدای ام ــرار دارن ــای رسخ ق ــار دری ــون در کن ــد و اکن ــه ان ــش گرفت ــه جــای شــال راه مــرق را در پی ــه ب متوجــه میشــوند ک

ســھمگین دریــا بــه گــوش میرســد، ناگھــان فریــاد بنــی ارساییــل بــه آســان بلنــد میشــود، رســیدند! رســیدند! موســی علیــه الســام چــون 

متوجــه میشــود، میبینــد کــه فرعــون و لشــکریانش نزدیــک شــده انــد، بنــی ارساییــل دوبــاره فریــاد میکشــند: ای موســی؛ مــا چــه گناھــی 

کــرده ایــم کــه تــو میخواھــی مــا را چــون مــوِش گرفتــار در پنجــه ھــای شــیر بــه دام فرعــون انداختــه و در وادی ھــاک بینــدازی؟ ﴿إِنَّــا 

لَُمْدَركُــوَن﴾ »اینــک مــا را درخواھنــد یافــت«.

توجــه فرمائیــد: آن چــه قلــب مطمئنــی بــود کــه در ایــن لحظــات حســاس نھراســید؟ آن چــه نیرویــی بــود کــه تســلیم ایــن واقعــه نشــد؟ 

آری، در آن حــال، یقیــن موســی، پیامــر خــدا بــر متــام خطرھــا فایــق آمــد. موســی پیامــر خــدا بــود، میدانســت کــه ممکــن اســت چشــم 

ھــا اشــتباه ببیننــد، گــوش ھــا غلــط بشــنوند، حــواس خطــا کنــد، امــا در ســنت خداونــدی ھرگــز اشــتباه راه نــدارد و وعــده ی او تحقــق   

ــن  ــز چنی ــر، ھرگ ــيَْهِديِن﴾ خی ــَي َريبِّ َس ، إِنَّ َمِع ــه: ﴿ كَاَّ ــرآورد ک ــاد ب ــن فری ــان و یقی ــا کــال اطمین ــن ب ــت، بنابرای .           خواھــد یاف

.                 نیســت، پــروردگارم بــا مــن اســت او بــه زودی مــرا راھنایــی خواھــد کــرد و بــه رس منــزل مقصــود خواھــد رســاند.در واقــع 

.                      ھمچنیــن شــد و چنانکــه میدانیــد خداونــد متعــال بنــی ارساییــل را از چنــگال فرعــون و فرعونیــان رھایــی بخشــید و 

فرعون را با لشکریانش نابود ساخت.

سید ابو الحسن عیل حس�ن ندوی

یقین مردان حق - موسی علیه السالم  | مجه اسالمی صواعق 
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اگر جای دانه هایـت را که روزی کاشته ای فرامـوش کردی

پس خیـر را بکار، باالی هر زمینی و زیر هر آسانـی، برای هر کسی ...

تو منیدانی کَـی و کجا آن را 

خواهی یافـت ! 

که کار نیک هر کجا کاشتـه شود به بار 

می نشینـد ..

اثر زیـبا باقی مـی ماند، حتی اگر روزی صاحـب اثر دیگر حضور نداشته 

باشد...

 روزی به تو خواهد گُفت کجا کاشتِه ای
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گردآوری: واحد پژوهش مجله حبیب بورقیبه دیکتاتور تونس ) آتاتورک تونس (

حبیــب بورقیبــه رئیــس جمهــور تونــس در ســال هــای 1957 تــا 1987 

ــی  ــوان یک ــه، بعن ــودن فرانس ــتعمره ب ــود، وی در دوران مس ــادی ب می

از رهــران ملــی گرایــان رس بــرآورد و همچــون شــخص آتاتــورک خــود 

را شــخصی مبــارز و خواهــان اســتقال نشــان داد، تــا اینکــه توانســت 

بعدهــا بــه ســمت ریاســت جمهــوری تونــس در آیــد.

حبیــب بورقیبــه در آن دوران بــه آتاتــورک تونــس مشــهور شــد، وی بــه واجــب شــدن لغــو روزه گرفــن کارگــران دســتور داد، و هرکســی 

ــی در  ــدور احکام ــان ص ــن خواه ــد، همچنی ــی دادن ــرار م ــه ق ــت و محاکم ــورد بازخواس ــود را م ــه روزه دار ب ــت ک ــدان دول از کارمن

خصــوص لغــو حــج و ادای مناســک آن بــود او مــی خواســت هزینــه هایــی کــه در عربســتان ســعودی رصف ایــن مناســک مــی شــود را 

بــه داخــل کشــورش برگردانــد و اعــام کــرد بجــای ســفر حــج مــردم میتواننــد جهــت تــرک و انجــام مراســات دینــی بــه نــزد بــارگاه هــا 

و قبــور افــرادی همچــون دو صحابــه بزرگــوار » أيب زمعــة البلــوي« و » أيب لبابــة األنصــاري« در تونــس برونــد، اقدامــات او بــه اینجــا 

ختــم نشــد بلکــه در ســال 1981 میــادی بــا صــدور قانونــی دســتور منــع حجــاب در تونــس را صــادر کــرد در مراســمی تلویزیونــی و 

جشــنی کــه برپــا کردنــد بطــور رســمی در جلــو چشــان بیننــدگان شــخصا رورسی را از رس چندتــن از زنــان برداشــت و خطــاب بــه آنــان 

گفــت: بــه دنیــای بــدون حجــاب خــوش آمدیــد .

حبیــب بورقیبــه در دوران ریاســت جمهوریــش متــام تــاش خــود را بــه کار گرفــت کــه خــود را یــک مبــارز و مجاهــد ملــی ضــد اســتعار 

فرانســه نشــان دهــد و خــود را محبــوب مــردم جلــوه دهــد، و در رســانه هــای از وی بعنــوان »مجاهــد بــزرگ« یــاد مــی کردنــد، حبیــب 

بورقیبــه در ۶ آوریــل ۲۰۰۰ در ســن ۹۶ ســالگی درگذشــت و در مراســمی دولتــی او را بــه خــاک ســپردند و برایــش بارگاهــی بســیار مجلــل 

و بــه ســبک مســاجد بــزرگ شــام ) فلســطین و ســوریه ( تــدارک دیدنــد. بــا وجــود اینکــه وی خــود را آزادی خواهــی ضــد اســتعار فرانســه 

نشــان میــداد امــا بعــد از مرگــش کشــور فرانســه مجســمه او را در پاریــس بــه پــاس خدمــات وی در یکــی از میــدان هــای مشــهور شــهر 

قــرار داد، آری حقیقــت امــر ایــن اســت کــه ایــن مجســمه بــه پــاس و تقدیــر از خدمــات وی بــرای مبــارزه بــا اســام بــود کاری کــه خــود 

فرانســه در متامــی دوران اســتعارش هرگــز نتوانســت بــه آنهــا دســت یابــد.

تصویر: سخرنانی حبیب بورقیبه بعنوان رهر ملی گرایان در سال 1952 میادی در جمع مردم

تصویر: رومنایی از مجسمه بورقیبه در پاریس فرانسه
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گردآوری: واحد پژوهش مجله تصاویری از ضریح حبیب بورقیبه دیکتاتور تونس ) آتاتورک تونس (

بورقیبــه  دروازه رضیــح حبیــب  از  یکــی  تصویــر ســمت چــپ 

ــد  ــت: املجاه ــده اس ــته ش ــر روی آن نوش ــه  ب ــت ک ــس  اس در تون

األكــر، بــاين تونــس الجديــدة، محــرر املــرأة  یعنــی : مجاهــد بــزرگ، 

ــان  ــش زن ــد، آزادی بخ ــس جدی ــزار تون بنیانگ
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ــگام  ــدری بهن ــن عبدالطیــف الب ــز ب ــور و مجاهــد عراقــی عبدالعزی شــیخ صب

رشوع خطبــه هــای منــاز جمعــه اش مــی گفــت: »أعــوذ باللــه من رشور أنفســنا 

وســيئات حكامنــا« یعنــی: »پنــاه مــی بــرم بــه خــدا از رشارت هــای خودمــان 

ــه اش را  ــه خطب ــن اینگون ــدی و زشــت کاری هــای حاکامنــان« و همچنی و ب

بــه پایــان مــی رســانید: » پــرورگارا دولتــی عزیــز و کریــم کــه عــزت اســام و 

اهلــش را برگردانــد بــه مــا روزی ببخــش، دولتــی کــه نفــاق و منافقیــن را ذلیــل 

ســازد پــروردگارا مــارا از داعیــان بــه ســوی عبادتــت، و اقتــدا کننــده گان بــه 

راهــت قــرار ده و بوســیله آن کرامــت دنیــا و آخــرت و همچنیــن شــهادت در 

راهــت را نصیبــان کــن« 

اما صدام حسین وی را شهید کرد ...

گردآوری: واحد پژوهش مجله شهید باذن اهلل عبدالعزیز البدری سامرایی

در زمــان ریاســت جمهــوری احمــد حســن البکــر و اوج قــدرت صــدام حســین در مرکــز اصلــی شــکنجه گاه عــراق کــه مخــوف 

تریــن اشــکال و وســایل شــکنجه و تعذیــب را مــی تــوان در آنجــا دیــد بــه شــکنجه ایــن شــیخ صبــور پرداختنــد.

شــیخ عبدالعزیــز بــن عبداللطیــف البــدری از جملــه شــیرمردان و رجــال مشــهور ســامرایی بــود کــه زیــر نظــر علــای برجســته 

بغــداد پــرورش یافــت، مراتــب و مراحــل رشــد را یکــی پــس از دیگــری ســپری منــود و خطبــه هــای زیبایــش ســبب مــی شــد کــه 

از مســاجد کوچــک بــه مســاجد بــزرگ منتقــل شــود، طوریکــه تقریبــا در متامــی مســاجد بغــداد دورانــی را ســپری کــرده بــود، 

در متامــی خطبــه هــا و نوشــته هایــش میتــوان میــل و عاقــه ی او بــه بازگشــت خافــت اســامی و دعــوت و تــاش بــه ســوی آنــرا 

دیــد، همیــن امــر ســبب شــد کــه او بــه حــزب التحریــر عاقــه منــد شــود و ارتباطاتــی را نیــز بــا رسان ایــن حــزب برقــرار ســازد، 

از خصوصیــات بــارز او: وعــظ هــا و خطبــه هــای دلنشــین و رســایش بــود وهمچنیــن جــری و نــرس بودنــش در بیــان حقایــق ..، 

رسزنــش هــا و تهدیــدات حکومتــی هرگــز بــر وی اثــر نکــرد، در دوران عبدالکریــم قاســم بــود کــه تعــداد زیــادی از فرماندهــان 

مســلان و طرفــدار اســام در ارتــش اعــدام شــدند، شــیخ البــدری بــا صــدور بیانیــه ای مــردم را بــه تظاهــرات گســرده فراخوانــد 

و جمعیتــی در حــدود چهــل هــزار نفــر در آن رشکــت کردنــد و شــعارهای اســقاط نظــام عبدالکریــم قاســم را رس مــی دادنــد، 

همچنیــن بــا صــدور فتوایــی متامــی طرفــداران و نزدیــکان کمونیســت عبدالکریــم قاســم را تکفیــر کــرد، و مــردم را بــه جنــگ و 

قیــام مســلحانه ضــد او فراخوانــد، همیــن امــر ســبب حــر خانگــی او شــد، بعــد از گذشــت ســه ســال مــورد عفــو قــرار گرفــت 

و توانســت بــه مســاجد بازگــردد، امــا طولــی نکشــید کــه بــاز هــان راه قیــام و رسدادن شــعارهای بازگشــت خافــت اســامی و 

ســقوط دادن طواغیــت را رس داد، مجــددا وی را از خطابــه منــع کردنــد و روانــه زنــدان شــد، ریاســت جمهــوری بــه احمــد حســن 

البکــر رســید و در هــان ابتــدا عفــو عمومــی متامــی زندانیــان سیاســی را صــادر کــرد، شــیخ البــدری نیــز از جملــه آزاد شــدگان 

بــود، بعــد از رهایــی از حبــس ارتباطــات وی بــا حــزب تحریــر بیــت املقــدس گســرده تــر شــد تــا اینکــه بــه عضــوی رسشــناس از 

ایــن حــزب تبدیــل شــد و رهــری والیــت عــراق را بــه وی ســپردند، تفکــرات ایــن حــزب بســیار در وی نفــوذ کــرد و متامــی تــاش 

هایــش تنهــا در مســیر تطبیــق رشیعــت و اقامــه خافــت اســامی بــود.
ادامه در صفحه بعد <<<
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گردآوری: واحد پژوهش مجله شهید باذن اهلل عبدالعزیز البدری سامرایی

ــرزه در  ــه ل ــی را ب ــام طاغوت ــر نظ ــای ه ــتون ه ــه و س ــرات بدن ــوع تفک ــن ن ای

مــی آورد، احمــد حســن البکــر نیــز نتوانســت طاقــت بیــاورد و اورا بــه زنــدان 

انداخــت، امــا بــه صورتــی متفــاوت، وی را بعــد از منــاز عشــاء و در تاریکــی شــب 

ــن شــکنجه گاه  ــه مخــوف تری ــد و ب ــه بازداشــت کردن ــه خان ــگام برگشــت ب بهن

عــراق کــه مشــهور بــه »قــر النهایــه« بــود بردنــد و بــه دســت جــاد بعثــی و 

جنایتــکار بامنــازع »ناظــم كــزار« و همچنیــن زیــر نظــر مســتقیم صــدام حســین 

ســپردند، 

پرش سعد شیوه مرگ پدرش را اینگونه نقل می کند:

بعــد از ناپدیــد شــدن پــدرم فهمیدیــم کــه وی در یکــی از انفــرادی هــای »قــر 

النهایــة« اســت و توســط صــدام و ناظــم کــزاز مــورد شــکنجه شــدید قــرار گرفتــه 

ــم،  ــار میکن ــدرم افتخ ــان پ ــر و ای ــجاعت و ص ــه ش ــم ب ــم قلب ــت، از صمی اس

هنگامــی کــه بــا یکــی از شــاهدان عینــی کــه در هــان زنــدان شــاهد شــکنجه 

پــدرم بــود مواجــه شــدم بــه مــن گفــت: هرگــز در حیاتــم چنیــن شــجاعتی را از 

کســی ندیــده بــودم، در زنــدان او را شــکنجه میکردنــد تــا اینکــه از هــوش مــی 

ــار دیگــر مــورد شــکنجه قــرار مــی گرفــت و  رفــت، مبحــض بــه هــوش آمــدن ب

ــاز بــی  ــود، و ب ــه متعــال ب تنهــا صدایــی کــه از دهانــش خــارج میشــد ذکــر الل

هــوش میشــد، هــرگاه بهــوش آمدنــش طــول میکشــد او را بــه درمانــگاه نظامــی 

مــی فرســتادند تــا او را بــه هــوش بیارنــد و بــاز وی را مــورد شــکنجه قــرار مــی 

دادنــد، و او همچنــان ذکــر خــدا مــی گفــت و آیــات کام اللــه را تــاوت میکــرد، 

ــه ای  ــه گون ــه شــهادت رســید، وضعیــت جســمی او ب ــر شــکنجه ب ــا اینکــه زی ت

بــود کــه بــرای کفــن و دفــن نیــاز بــود او را بــه بیارســتان منتقــل کننــد تــا بلکــه 

آثــار شــکنجه و پارگــی هــای بدنــش را ترمیــم کننــد، / پایــان کام ســعد

هنگامــی کــه خــر مــرگ او را بــه مــردم اطــاع دادن خشــم عمومــی رسارس بغــداد را فــرا گرفــت، جنــازه کفــن شــده او را جهــت دفــن در 

ــز اســت ( در  نزدیکــی قــر اســتادش »أمجــد الزهــاوي« در مقــره امــام ابوحنیفــه ) مســجد امــام ابــو حنیفــه کــه محــل دفــن خودشــان نی

ــرد،  ــاز ک ــدگان ب ــو چشــان تشــییع کنن ــن او را در جل ــدری کف ــق الب ــرادرش محمــد توفی ــن ب ــگام تدفی ــد، بهن ــل کردن ــداد منتق ــه بغ اعظمی

همــگان بــا چشــان خــود آثــار وحشــتناک شــکنجه را بــر بــدن وی دیدنــد و بــه اوج وحشــیگری نظــام بعثــی پــی بردنــد و در صحــن مســجد 

امــام ابوحنیفــه تظاهــرات گســرده ای بــه راه افتــاد، کــه ســبب کشــته و زخمــی شــدن تعــدادی از مــردم و همچنیــن بازداشــت هــای گســرده 

شــد، مدتــی پــس از ایــن ماجــرا بــرای بــرادر شــیخ البــدری نیــز بصــورت غیابــی جهــت ایــن آشــوب و اغتشــاش حکــم اعــدام صــادر شــد، کــه 

او مجبــور شــد بــرای فــرار از اعــدام در ســال 1970 هجــری بــه عربســتان هجــرت کنــد.

منابع :

كتاب من أعام الدعوة والحركة اإلسامية املعارصة - تأليف املستشار عبد الله عقيل بن سليان العقيل

كتاب أعيان الزمان وجريان النعان ف مقرة الخيزران - تأليف وليد األعظمي

كتاب تأريخ علاء بغداد ف القرن الرابع الهجري - تأليف الشيخ يونس إبراهيم السامرايئ - بغداد - مطبعة األوقاف - 1982 م- صفحة 349.

ناظم کزاز

شماره دوم  |  چهارشنبه  |  1  فروردین  1397  |  3 رجب 1439  |  21 مارس 2018

http://sawaeq.ir
http://t.me/sawaeq
http://instagram.com/sawaeq


دیگر از مرگ نمیترسم حتی اگر ...   | مجه اسالمی صواعق   21

دک�ت ایاد قنی�ب | ترجمه : کانال »نشانه های راه«دیگر از مرگ نمیترسم حتی اگر ...

كار كــردن بــراى ديــن خداونــد چــه فایــدەای دارد اگر مــا چیزی 

را بنــا کنیــم ولــی دیگــران آن را تخریــب کننــد؟! چــه فایــدەای 

دارد کــە در افــِق حیــاِت امــت اســام نشــانەای از صبــح دیــده 

منیشــود. چــه فایــدەای دارد کــە مــا آنچــە را میکاریــم طوفــان 

ــد و نشــانەای از  ــچ امی ــآورد و هی ظاملــان آن را از ریشــە درمی

ــود  ــم وج ــتان را میچینی ــەی کاش ــره و نتیج ــزودی مث ــە ب اینک

نــدارد؟!

حق با تو است ای برادر... فائدەای ندارد!

فایــدەای نــدارد وقتــی کــە از دیــد تــو جغرافیــا و میــدان نــرد )کفــر و ایــان( بــا رســیدن بــە مرزهــای زندگــی دنیــا دیگــر متــام 

میشــود.

چــه فائــدەای وقتــی کــە تــو تصــورت ایــن اســت کــه کار کــردن و معاملــه بــا اللــه متعــال پــاداش و درآمــدش فــوری و بــدون تأخیــر 

در ایــن دنیــا بــه بنــده میرســد، و انــگار کــه بــه ایــن فرمــودەی خداونــد قناعــت و بــاور نــداری کــە میفرمایــد: 

َا تَُوفَّْوَن أُُجوَركُْم يَْوَم الِْقيَاَمِة( »و بيگان به شا پاداش خودتان به متام و كال در روز رستاخيز داده مي شود.« )َوإمِنَّ

براســتی چــە فائــدە! وقتــی کــە تــو ماننــد پیــروان ادیــان و مکاتــب زمینــی، پیــروزی و موفقیــت را فقــط در ایــن میپنــداری کــه 

نتیجــەی زحــات خــود را در ایــن دنیــا بــە صــورت پیــروزی بــر دشــمنان و اســتقرار و زندگــی آرام و راحــت ببینــی و در غیــر ایــن 

حالــت تــو شکســت خــوردەای!!

فائــدەای نــدارد اگــر تــو ایــن قــرارداد معاملــە بــا خداونــد را بــە اشــتباە فهمیــدە باشــی آنجــا کــە میفرمایــد: )إِنَّ اللَّــَه اْشــَرَٰى ِمــَن 

الُْمْؤِمِنــنَي أَنُْفَســُهْم َوأَْمَوالَُهــْم ِبــأَنَّ لَُهــُم الَْجنَّــَة( » بیگــان خداونــد ) کاالی ( جــان و مــال مؤمنــان را بــه ) بهــای ( بهشــت خریــداری 

می کنــد.«

در اینگونــه حالتهــا )کار کــردن بــرای دیــن( فائــدەای نــدارد، بــە همیــن خاطــر بنشــین و کار کــردن بــا خداونــد را رهــا کــن، نامیــد 

شــو و دیگــران را هــم ناامیــد کــن و خــود را در معــرض رضبــات شــیطان و دشــمنانت قــرار بــده.

امــا اگــر تــو ایــن فرمــودەی پــروردگار را بخوانــی: )َوأَنَّ َســْعيَُه َســْوَف يـُـَرٰى * ثـُـمَّ يُْجــزَاُه الَْجــزَاَء اأْلَْوَفٰ( »و ایــن کــه قطعــاً ســعی و 

کوشــش او دیــده خواهــد شــد. * ســپس ) در برابــر کارش ( ســزا و جــزای کافــی داده می شــود.«

خواهی دانست کە اصل فائدە این است که در اینگونه رشایط کار بکنی.

اگــر ایــن فرمایــش پیامــر ملسو هيلع هللا ىلص را بخوانــی کــه میفرمایــد: عبــادت و )ثبــات بــر آن ( در هنــگام هــرج و مــرج و فتنــە، همچــون 

هجــرت کــردن بــه ســوی مــن )پیامــر( اســت، پــس همیــن بــرای تــو کافــی اســت کــە نامــت در صــف مهاجــران نوشــته میشــود 

و روز قیامــت بــا آرامــش و احــرام و مطمــن و رسبلنــد و مقــرب درگاه الهــی در گــروه و جاعــت پیامــر ملسو هيلع هللا ىلص زنــدە و محشــور 

میشــوی بــه پــاداش آنچــه کــه انجــام دادەای.
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و باز میپرسی چە فایدەای دارد؟؟!! آیا همین کافی نیست کە تو بذرهایی میکاری، و خداوند هر وقت خواست آن را آب میدهد، سپس رشد کرده 

و پیوسته و دامئی باذن پروردگار مثره و بهرەی آن را میچینی؟ آیا همین برایت کافی نیست کە آرزو و امید را در قلبهای افراد امت تزریق میکنی 

و کاری میکنی کە مردم بە اللە متعال حسن ظن داشتە باشند و در نتیجە کسانی با قلبهایی پاک و سلیم از دنیا میروند و بعضی دیگر با ثبات و 

استقامت در برابر فتنەها زندگی خواهند کرد و هنگامی کە زمان فتح و پیروزی وعدە دادە شدە فرا میرسد این تو بودەای کە برای آمدنش تاش 

کردەای و پایە و اساس آن را بنا کردەای.

نە... بە اللە قسم کە متام طاغوتها و ظاملان روی زمین منیتوانند نور و روشنایی تو را خاموش کنند و بذرهایی را کە تو کاشتەای بخشکانند اگر این 

کارها را با اخاص انجام دادە باشی...

و در پایان، سخنانی از سید قطب را از کتاب: )شادیهای روح( ذکر میکنم کە تأثیر بسیاری بر زندگی من گذاشتە است.

سید رحمەاللە میفرماید: دیگر از مرگ منیرسم، حتی اگر اآلن رسبرسد. چرا کە بە اندازەای کە در توانم بودە)برای دین اسام( کار کردەام... و هنوز 

کارها و افکار زیادی ماندە است کە دوست دارم انجام بدهم اگر عمری برایم باقی باشد، ولی حرِت نکردِن آنها دمل را بە درد نخواهد آورد اگر از 

انجام دادنشان عاجز باشم. در نهایت کسانی هستند کە این کارها را انجام خواهند داد، این اعال و افکار اگر الیق زندە بودن باشند هرگز نخواهند 

مرد، من مطمئنم کە این عنایت الهی کە در این جهان وجود دارد اجازە نخواهد داد فکری کە شایستەی بقاء باشد از بین برود...

سید این سخنان را در حالی گفتە است کە او در زندان طاغوت عر خویش )جال عبدالنارص( در حبس بودە و انتظار حکم اعدامش را میکشید و 

در آخر هم نتوانست مثرەی اعال و افکارش را در حیات دنیوی بچیند.

و من هم )ایاد القنیبی( از اعاق درونم انتظار این روز را میکشم کە در آن میگویم: دیگر از مرگ منیرسم حتی اگر اآلن رسبرسد...چراکە براستی در 

قلب و درون مردم تعظیم و محبت اللە و قرآن و پیامر ملسو هيلع هللا ىلص و رشیعتش را تزریق کردەام... و بسیار مرور و شادمان خواهم بود اگر با این اعال 

خداوند را ماقات منایم... و امیدوارم کە خداوند بعد از من در آنچە کە کاشتەام برکت قرار دهد...

دیگر از مرگ ابایی ندارم حتی اگر اآلن بیاید... درست است کە در خدمت کردن بە دین الله کم کاری کردەام و در این شکی نیست، اما با پروردگاری 

معاملە کردەام و روبەرو خواهم شد کە بسیار کریم و رحیم است و بندەی خود را دوست دارد.

انتظار این روز را میکشم و از خداوند میخواهم کە من و شا برادران و خواهران گرامی ام را توفیق دهد تا برای او کار بکنیم و آنگاە دیگر نە 

طوفان ظاملان بە ما و کاشتەهایان آسیبی خواهد زد و نە از رش آنها خواهیم ترسید، زیرا کە ما دانەهایی را کە در دست داشتەایم کاشتە و درو 

کردن و چیدن مثرەی آنها با خداوند است.

دک�ت ایاد قنی�ب | ترجمه : کانال »نشانه های راه«دیگر از مرگ نمیترسم حتی اگر ...

دیگــر از مرگ نمیترســم، 
حتــی اگــر اآلن سربرســد
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به ابوجهل گفتم ...

ای ابوجهــل وقتــی رسگذشــت تــو را بــه دقــت بررســی میکنــم، منیدانــم چــرا بایــد در دشــمنی اســام بــه جایــی برســی کــه شمشــیر 

بــر خویشــاوندان خــود کشــیده و رابطــه خویشــاوندی را برهــم و خونشــان را بریــزی و در پایــان هــم جــان خــود را در ایــن دشــمنی 

از دســت بدهــی؟!

مگر پیام اسام چه بود که تو کشن خویشانت و از دست دادن جانت را بر بودن آن مقدم دانستی؟

ابوجهل بی آنکه رسش را بلند کند نگاهش را به باال دوخت و گفت: هان پس تو به من بگو اسام چیست!

گفتــم: آنطــور کــه پیداســت اســام دعوتــی اســت بــرای بــاور بــه اینکــه خالــق هــر موجــودی فقــط اللــه اســت و فقــط اوســت کــه 

صاحــب رزق و روزی اســت و فقــط او مــی میرانــد و فقــط اوســت کــه زنــده میکنــد...

ــو گــان میکنــی الت و عــزا خالــق موجــودات هســتند؟! مــا هــم  ــد ت ــا عصبانیــت گفــت: نکن ابوجهــل حرفهایــم را قطــع کــرد و ب

ــه دســت اوســت.. ــق و رازق اســت و مــردن و زندگــی فقــط ب ــه خال ــم فقــط الل میگویی

گفتم: باشه اگر این طور است پس الت و عزا چه هستند؟

گفــت: متثالــی هســتند از  صالحــان گذشــته کــه بــا اعــال صالــح بــه اللــه متعــال نزدیــک شــدند و میتواننــد بــه اذن اللــه نفعــی بــه 

مــا برســانند و یــا رضری را از مــا دفــع کننــد...  مــا هــم کــه گناهکاریــم، میتوانیــم بــا تعظیــم آنهــا و ســاخن مجســمه و تصاویــر و ... 

بیشــر بــه خالــق آســان هــا و زمیــن نزدیــک شــویم...

من هم گفتم : نه به این روش منیشود.

او هــم گفــت: ببیــن تــو کــه حــرف از روش نــزده ای، بحــث مــا بحــث هدفــه، هــدف هــم کــه یکــی اســت و آن هــم تقــرب بــه اللــه 

متعــال اســت حــاال تــو بــه روشــی و مــن هــم بــه روشــی دیگــر...

مــن هــم گفتــم آخــر اینجــوری درســت نیســت ، اگــر هدفــت نزدیــک شــدن بــه اللــه متعــال اســت بایــد آنچــه کــه اللــه بــدان راضــی 

اســت تــو نیــز بــدان راضــی باشــی، و احکامــش را بــه جــا بیــاوری و بــه کســی ظلــم نکنــی و شــعائر اللــه متعــال را احــرام بگــذاری...
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ــل  ــه از قت ــم الل ــا میدانی ــن را انتظــار داری؟...م ــر از ای ــش غی ــرب قری ــرد ع ــک م ــو از ی ــر ت او هــم گفــت: عجــب مگ

ــم... ــرده ای ــظ ک ــرام را حف ــای ح ــرام ماهه ــر اح ــن خاط ــه همی ــرار داده، و ب ــرام را ق ــای ح ــت و ماهه ــنود اس ناخش

کعبــه را برایــان قــرارداده کــه بزرگــی خــود را در بزرگداشــت آن میدانیــم، و کســی کــه بــه آن پنــاه بــرد مرتکــب هــر 

عملــی هــم شــده باشــد بــه او امــان میدهیــم...

آنقــدر جایگاهــش نــزد مــا بــزرگ اســت کــه دوســت نداریــم بــا لباســی کــه بــا آن گنــاه کــرده ایــم طوافــش کنیــم و بــه 

همیــن خاطــر اســت کــه اگــر کســی لبــاس تــازه ای نداشــته باشــد کــه تــا حــاال نپوشــید باشــد ، بایــد بــا حالــت عریــان 

طــواف را بــه جــای آورد... و ظلــم را عیــب و عــار میدانیــم و بخاطــر همیــن اســت کــه پیــان »حلــف الفضــول« را در 

میــان خــود بســتیم کــه بــرای دفــاع از مظلــوم اســت... وعــده داده ایــم تــا حقــش را بهــش برنگردانیــم دســت برنداریــم...

اتفاقا محمد هم یکی از کسانی است که در این پیان رشكت کرده است...

من هم گفتم: خوب اسام هم برای همین مسائل دعوت میدهد...

ابوجهل خنده ای کرد و گفت: پس اگر اینطوره من هم مثل تو مسلانم..

سپس گفت: حاال اگر من مثل تو مسلان نباشم چی؟

ین... من هم گفتم: اَل إکراَه ِفی الدِّ

گفت: پس من و تو دیگه مشکلی با هم نخواهیم داشت...

گفتم: بله ما برای عقیده طرف مقابلان احرام قائلیم حتی اگر مخالفان باشد...

سپس آهی رسد کشید و گفت: ای کاش اسام محمد هم مثل اسام شا بود...

با تعجب گفتم: مگر این اسام ما با اسام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم چه فرقی دارد؟..

بازهــم آه رسدی کشــید و بــی آنکــه پاســخم دهــد پشــت بــه مــن کــرد و بــه طــرف کعبــه رفــت و بــه پــرده کعبــه چنــگ 

زد و بــه دعــا پرداخــت و میگفــت: 

ای پروردگار کعبه، آن کَس از ما را نابود کن 

  که صله رحم را قطع کرد ،

که فرزند را دشمن پدر کرد،

و برادر را دشمن برادر،

طایفه و خانواده را به هم ریخت، 

و آشوب را به میامنان انداخت،

و چیزی آورده که خوبش منیپنداریم و  اطاعي ازش نداریم...

ای پــروردگار، آن ســپاهی کــه نــزد تــو محــرم تــر اســت و آن گــروه کــه نــزد تــو کریــم تــر اســت و آن عشــیره کــه بهــر 

اســت را پیــروز گــردان...

ابوجهل به دعایش مشغول بود و من هم سواالتی پشت رس هم برایم درست شده بود،

که قبا به ذهنم نرسیده بود...

امــا میخواهــم در وقــت دیگــری جــواب ســواالتم را ازش بگیــرم... بــار خدایــا یعنــی ممکــن اســت ابوجهــل از مــن بهــر 

اســام را فهــم کــرده باشــد
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یکــی از معــدود رهــران عــر حــارض کــه شــهرت زیــادی یافتــه، گانــدی رهــر هندوهاســت. در هــر کجــا نامــی از او بــرده می شــود، ستایشــی 

نیــک همــراه بــا تعریــف زندگیــش را مــی شــنویم، کــه او قهرمــان مقاومــت اســت و غربــی هــا مشــتاقند او را بــر عــامل اســامی تحمیــل کننــد 

و در هــر مناســبتی یــادی از او بــرده شــود، پــس رِسِ ایــن مــرد چیســت کــه ناگهــان در میــدان سیاســی هندوســتانی هــا ظهــور کــرد ؟

برای جواب به این سوال الزم است به قرن 16میادی، زمانی که تازه جنگ های صلیبی )مجددا( رشوع شده بود ، برگردیم.

اروپاییــان در قــرن 16م مــوج جدیــد جنــگ هــای خــود را متوجــه مالــک اســامی منودنــد تــا اقتصــاد اســام را فلــج کننــد، و از ایــن طریــق 

دو دولــت مالیــک و عثانــی ضعیــف شــوند.

امــا اروپایــی هــا شــگفت زده شــدند ازاینکــه عمــق اســامی در زیــر ســایه ی وحــدت دینــی بــی نظیــر و منحــر بــه فــرد بــه فیلیپیــن رســیده 

و از هنــد گــذر کــرده اســت، هنــد هــان کشــوری کــه اروپــا بــرای بــه دســت آوردن آن مــی خواســت هاننــد گــرگ گرســنه ای بــه آن یــورش 

بــرد، چــون در آن زمــان هنــد یکــی از بزرگریــن مراکــز تجــاری جهــان بــه شــار می رفــت.

اروپایی هــا از ســلطان مســلاِن مغولســتانی )جهانگیــر( بهــره گرفتنــد و رشوع بــه فرســتادن تجــار بــه هندوســتان کردنــد ، )ولیــام هوکنــز(

انگلیســی امــکان ایــن را یافــت در ســال )1017هجــری 1608میادی(بــه عنــوان فرســتاده پادشــاه انگلیــس )جیمــز اول( بــا ســلطان جهانگیــر 

ماقاتــی انجــام دهــد ،)ولیــام هوکنز(تــاش کــرد تــا از ایــن ماقــات نهایــت اســتفاده را بــرده و جماتــی زیبــا و رفتــاری دلخــوش کننــده از 

ســلطان دریافــت کنــد و آنــرا بــرای پادشــاه )جیمــز اول( بازگــو منایــد، امــا وزیــر اول ســلطان بــا زیرکــی متــام نیــت شــوم )ولیــام هوکنــز( را 

خوانــد و بــا جوابــی تحقیــر آمیــز فرمــود: بــرای ســلطانی مســلان شایســته نیســت بــه »ســید« جزیــره ای کوچــک کــه صیادهــا در آن زندگــی 

مــی کننــد نامــه بفرســتد.

انگلیســی هــا وجــود حکومــت اســامی در هندوســتان را بــرای تعطیلــی رؤیاهــای صلیبــی خــود ، کافــی میدانســتند ، بــه همیــن خاطــر در 

ســال 1600م رشوع بــه تأســیس رشکتــی تجــاری در رشق هنــد کردنــد، تــا پلــی تجــاری در میــان انگلیــس و هندوســتان و ســایر رسزمیــن هــای 

همجــوار درســت کــرده باشــند، انگلیســی هــا فــورا رشکــت را توســعه دادنــد و شــعبه هــای دیگــر در اقصــی نقــاط هنــد بنــاء کردنــد 
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در هــان زمــان ماهیــت ایــن رشکــت هــا و زیــر مجموعــه هــای آن منایــان شــد کــه تنهــا پایگاهــی نظامــی انگلیســی و مناطقــی جاسوســی 

هســتند و اهدافشــان اســتخدام منافقینــی از میــان مســلانان و اجیــر کــردن مزدورانــی از هندوهــا و ســیک هــا مــی باشــد.

در ســال)1170ه 1767م( بــه هنــگام رشوع جنــگ میــان شــیعیان صفــوی ایرانــی و هندوســتانی هــا، جیــش انگلیــس کــه تابــع رشکــت )الهنــد 

الرقیــة( بــود، ایــن وضعیــت را غنیمــت شــمرد و از وضعیــت نابســامان مســلانان در منطقــه بنــگال در جنــگ )باســی( کــه اولیــن جنــگ 

مهــم و قاطــع طرفیــن بــود اســتفاده کــرد، و مســاعدت هــای الزم جهــت مســلح کــردن منافقــان و مزدورانــی کــه ســالها ، آنــان را بــرای منافــع 

خــود اســتخدام کــرده بــود انجــام داد، تــا زبانــه هــای آتــش جنــگ را شــعله ورتــر کننــد .

اشــغال هندوســتان توســط بریتانیــا ممکــن نبــود مگــر بعــد از گذشــت یــک قــرن و جنگــی دشــوار مــا بیــن طرفیــن کــه منجــر بــه عــزل )بهــادر 

شــاه( آخریــن ســلطان از ســاطین مســلانان گردیــد، او را بــه منطقــه بورمــه تبعیــد کردنــد تــا اینکــه در ســال )1279ه1863م( در آنجــا وفــات 

منــود ، ودر ســال )1275ه1858م( آرزوی دیرینــه ی بریتانیــا محقــق شــد و هندوســتان را رســا بــه زیــر تــاج پادشــاهی خــود درآوردنــد .

 انگلستان ، هندوها را به خودشان نزدیک می کنند
بریتانیــای اشــغالگر بــه خوبــی مــی دانســت ، مســلانان هرگــز، گــردن کــج و مطیــع سیاســت آنــان نخواهنــد شــد، بــه همیــن خاطــر )نــرو(

مــی گویــد : وجــود عنــر اســامی در هنــد، مــی تــوان دشــمنی رسســخت بــرای انگلیــس باشــد، الزم اســت انگلیــس، هندوهــا را بــه خــود 

نزدیــک گردانــد، تــا بــا هــم در برابــر خطــرات وارده در ایــن کشــور بایســتند .

انگلیســی هــا در ســال)1303ه1885م( حــزب ملــی گرایــی هنــدی را تأســیس کــرده،  و در خــال تأســیس ایــن حــزب ، ناسیونالیســم -هنــدی 

، بــت پرســتی- قدیــم را احیــا کردنــد ، تــا بریتانیــا را در جنــگ بــا اســام و مســلانان در شــبه قــاره هنــد یــاری دهنــد.

سیاست بریتانیا نسبت به مسلمانان
بریتانیایــی هــا متوجــه شــده بودنــد کــه بقایشــان در هنــد تحــت یــک مقاومــت ســخت و محکــم از جانــب اســامگرایان ادامــه نخواهــد 

یافــت، مقاومتــی کــه مســلانان بــرای دفــاع از کیــان اســامی جــان خــود را بــر کــف مــی نهنــد و هرگونــه ســازش بــا اشــغالگر و گفــت و گــو 

بــا آنهــا را رد مــی کننــد، بنابرایــن بریتانیایــی هــا بــرای فروپاشــی ایــن مقاومــت و شکســن آن، رشوع بــه پایــه ریــزی یــک رسی برنامــه ویرانگــر 

کردنــد ، بعضــی از آنهــا عبارتنــد از :

تصویر: نقاشی ای از بهادر شاه آخرین شاه مسلانان در هندوستان بهنگام تبعید به بورما تصویر: عکس جورج گاور در سال 1858 از بهادرشاه در انتظار محاکمه و تبعید
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1- در هــر مــکان کشــتار همگانــی )نســل کشــی( را بــرای مســلانان بــراه انداختنــد و ایــن جنایــت بــه حــدی رســید کــه یکــی از نویســندگان انگلیســی 

مــی گویــد: رسبــازان مــا مرتکــب چنــان وحشــیگری و خشــونت های از قبیــل ســوخن و کشــن مســلانان شــدند، کــه در تاریــخ هاننــد آنــرا نخواهیــم 

یافــت .

2- تخــم طائفــه گــری جاهانــه را در جامعــه اســامی کاشــتند و مســلانان را بــر چنــد طائفــه تقســیم کــرده و آنــان را بــر حســب ایــن تقســیم بنــدی 

طائفــی مجبــور بــه ثبــت نــام مــی کردنــد .

3- ســوء اســتفاده از برنامــه هــای درســی بــرای خدمــت بــه سیاســت هــای خصانــه انگلیســی هــا، مســلانان از تــرس تغییــر عقیــده ی فرزنــدان خــود، 

از مــدارس ســکوالر فــراری بودنــد.

4- گسرش فروپاشیدگی عقیدتی، فساد و بی بندباری اخاقی

5- تأســیس حرکــت هــای ویرانگــر کــه خــود را بــه اســم اســام جــا داده بودنــد، ماننــد قادیانــی هــا کــه عقیــده بــه عــدم ختــم نبــوت داشــتند و جهــاد 

و مقاومــت در برابــر اشــغالگر را رد مــی کردنــد و مــردم را بــه اطاعــت از انگلیســی هــا و سیاســت هایــش فــرا  میخواندنــد.

6- فریــب کاری در تاریــخ جهــاد امــت اســامی و آنهــم از طریــق پخــش کتابهــای کــه جهــاد و مقاومــت را نفــی مــی کردنــد ماننــد کتــاب رشق شــناس 

مشــهور تومــاس آرنولــد ، الدعــوة إيل اإلســام .

7- دور کردن علاء از صحنه ملی، مذهبی  و عزلشان از رهری مردم همراه با توجیه کردن عوام الناس.

8- درســت کــردن رهرانــی قومی-اســامی ، کــه بــه حســاب وابســتگی بــه دیــن و اســام بــه قومیــت خــود هــم افتخــار مــی کردنــد ، در حالــی کــه آنــان 

از مــدارس و دانشــکده هــای ســکوالر فــارغ التحصیــل مــی شــدند.

هرن و پیشه گاندی
ســلطان عثانــی محمــد فاتــح درحالــی کــه روم را در ســال )۸۸۶( محــارصه کــرده بــود  وفــات منودنــد پــاپ واتیــکان در روم مســیحیان اروپــا را بــرای 

شــادمانی از فــوت ایــن قهرمــان بــه منــاز شــکر بــرای خداونــد فــرا خوانــد .

هرگــز اروپاییــان صلیبــی حالــت رعــب و وحشــتی کــه از عــامل اســامی تجربــه کــرده بودنــد غافــل نبودنــد، بــرای همیــن انگلســتان خطرناکریــن عمــل 

را انجــام داد و آنهــم ملغــی کــردن خافــت اســامی و ســاقط منــودن دولــت عثانــی بــود و آن را بــه دو جهــان عربــی و اســامی تقســیم کردنــد تــا 

بــاری دیگــر اروپــا بــه منــاز شــکر احتیــاج نداشــته باشــد .

بریتانیــا خافــت اســامی را باطــل منــود تــا روحیــه مقاومــت اســامی را در هنــد خامــوش کنــد، مســلانان در ســال )۱۹۲۱( بــرای نــرت و نجــات 

خافــت اســامی گروهــی را تأســیس و هفــده ملیــون روپیــه را بــرای ایــن هــدف جمــع کردنــد .

ناگهــان شــخصی هنــدو بــه اســم گانــدی در ســطح جامعــه پیــدا شــد و خــود را بــه جمعیــت منارصیــن خافــت نزدیــک گردانــد ، فکــر همــکاری بیــن 

ایــن جمعیــت و حــزب ملــی گرایــی هنــدی را مطــرح منــود ، مســلانان از ایــن طــرح اســتقبال کــرده و خوشــحال شــدند ، زمانــی کــه اولیــن اجتــاع 

طرفیــن منعقــد گردیــد مســلانان شــعار اســتقال هندوســتان از بریتانیــا را بــه جــای شــعار ملــی گرایــان کــه فکــر اصــاح وضعیــت هنــد را داشــتند 

ــن  ــادی طرفی ــن کار بازداشــت ، در ســال )۱۹۲۱(می ــن پیشــنهاد مخالفــت نشــان داد و همــت هــا را از انجــام ای ــه ای ــدی ب ــا گان ــد، ام مطــرح کردن

نشســت دیگــر را انجــام دادنــد مســلانان عــاوه بــر واجــب دانســن و عملــی کــردن شــعار اســتقال هنــد از بریتانیــا ، حکومتــی ملــی گــرا هــم بــرای 

اداره کشــور درســت کردنــد .

ــای  ــزب ه ــا رسان ح ــدی ب ــات گان ــات و ماق ــری از جلس تصوی

اســامی و  بیــان راه کارهــای طرفیــن بــرای بــرون رفــت از 

وضعیــت مســتعمره انگلیــس بــودن  - گانــدی : دومیــن نفــر از 

ــر ــتاده در تصوی ــت ایس ــمت راس س

ادامه در صفحه بعد <<<
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شستن غبار از چهره گاندی !! اسطوره یا اجیر شده ؟  | مجه اسالمی صواعق 

تالیف: د.خالد بن محمد الغیث / ترجمه: محسن معرو�نشستن غبار از چهره گاندی !! اسطوره یا اجیر شده ؟

ــت  ــاک شــیرینی ســقوط دول ــرات خطرن ــن تغیی ــا ای ــز اجــازه منــی داد ت ــا هرگ بریتانی

عثانــی و تقســیم عــامل اســامی را از او بگیرنــد لــذا حاکــم بریتانیــا بــا گانــدی جلســه 

ای برگــزار کــرد و بــه او گفــت : اکنــون مصــدر حرکــت اســتقالی در هنــد مســلانان 

ــان  ــته هایت ــه خواس ــر ب ــت اگ ــامی اس ــران اس ــت ره ــه دس ــداف آن ب ــتند و اه هس

جــواب دهیــم و حکومــت را تســلیمتان کنیــم کشــور بــه دســت مســلانان مــی افتــد و 

راه درســت اینســت در مرحلــه اول شــوکت مســلانان را بشــکنید و بــرای تحقــق ایــن 

امــر بریتانیــا را یــاری دهیــد آنوقــت بریتانیــا در اعــراف بــه اســتقالتان تاخیــر نخواهــد 

کــرد و حکمرانــی در کشــور را تســلیم شــا مــی کنــد.

بــر اســاس ایــن هاهنگــی و تفاهمــی کــه بیــن حاکــم بریتانیــا و گانــدی صــورت گرفــت بریتانیــا رشوع بــه زندانــی کــردن رهــران مســلانان ، 

آنانــی کــه منــادی اســتقال بودنــد کــرد . راه بــرای گانــدی مهیــا شــد ، گانــدی بــه حجــت زندانــی شــدن رهــران اســامی ، از حــزب اســامگرا 

خواســت تــا موقتــا امــورات را بــه او بســپارند .

ــا انجــام داد را اجــرا و اعــان کــرد هنــوز وقــت  ــا حاکــم بریتانی زمانــی کــه اولیــن اجتــاع بــه ریاســت گانــدی برگــزار شــد اتفاقــی کــه ب

ــد نرســیده اســت. اســتقال هن

در ســالهای )۱۹۲۱ ، ۱۹۴۸( بریتانیــا انچــه را کــه بــه یــاری صهیونیســتها علیــه فلســطینیان انجــام داد دقیقــا هــان کار را بــه یــاری هندوهــا 

علیــه مســلانان هندوســتانی کــرد ) بــه کتــاب )الجــذور التوراتيــة لسياســة الريطانيــة( نــگاه کنیــد .(

انگلستان هندوها را مسلح کرد و به آنان آموزش نظامی داد و به یاری هم قتلگاه هایی را برای مسلانان به پا کردند.

گانــدی بعــد از اینکــه بــه صورتــی منایشــی بــه جنــوب آفریقــا تبعیــد شــد کامنــا گانــدی بــا ایــن منایــش کل متــدن اســامی در هندوســتان را 

نابــود کــرد .

بــه همیــن خاطــر انــور الجنــدی رحمــه اللــه مــی فرمایــد : دعــوت گانــدی کــه کشــف روح هنــدی و بازگشــت بــه متــدن هنــد نــام دارد در 

حقیقــت اعــام جنــگ علیــه متــدن صلــح آمیــز اســامی کــه چهــارده قــرن در رسزمیــن هنــد وجــود داشــت بــود  و ایــن دعــوت کل مفاهیــم 

اجتاعــی ، سیاســی و اقتصــادی را تغییــر داد بلکــه حتــی کل مفاهیــم هنــدو را هــم تغییــر داد .

زمانی که بریتانیا مطمن شد ، هندوها می توانند حکومت را دست بگیرند، ترتیب استقال هندوستان را فراهم کرد

در ســال )۱۹۴۸( آخریــن منایــش گانــدی و بریتانیــا انجــام گرفــت بــه شــیوه ای کــه بــا اســتقال هنــد از بریتانیــا در هــان ســال ، حقــوق 

اهــل هندوســتان ســلب گردیــد ، امــا منایــش مقاومــت صلــح آمیــزی کــه گانــدی بازیگــر قهرمــان ان بــود تــا بــه امــروز ادامــه دارد!

اشــاره کــردن بــه ایــن حقیقــت باقــی مبانــد کــه هــر کــس رشاره هــای بغــض و کینــه و نفــرت را شــعله ور کنــد الزم اســت خــوش هــم بــا آن 

بســوزد . . . گانــدی در حیــن اســتقال هنــد کشــته شــد 

 و بــه دنبــال آن در ســال)۱۹۷۸(میادی آخریــن حاکــم بریتانیایــی کــه بــر هنــد حکومــت مــی کــرد بــه دســت انقابیــون ایرلنــدی کشــته 

شــد . . .

و خدا بر كار خود چريه و مسلّط است ، ويل بيشر مردم ) خفاياي حكمت و لطف تدبريش را ( مني دانند .  

تالیف : خالد بن محمد الغيث

دانشگاه ام القرا - دانشکده رشیعت

گروه تاریخ و متدن صلح آمیز
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وطن.. گاو.. کاهن... | مجه اسالمی صواعق 

تحقیق: واحد تحقیق و پژوهش / ترجمه: هاشم شهرا�بوطن.. گاو.. کاهن...

کاهــن بــه بــت پرســتان مــی گفــت: بــت از شــا گاوی میخواهــد تــا خواســته هایتــان را بــرآورده کنــد!! 

طبعــا بــت حــرف منیزنــد و ایــن کاهــن اســت کــه گاو را میخواهــد تــا از آن بهــره بــرد، امــا اگــر کاهــن بــه 

مــردم میگفــت گاو را بــرای خــودم میخواهــم کســی آن را بــه او منــی داد لــذا چــاره کار بوجــود آوردن بتــی 

اســت کــه مــردم آن را عبــادت کننــد و تقدیــس و تعظیــم کننــد و در راهــش مبیرنــد.. پــس کاهــن بــه اســم 

بــت ســخن میگفــت.. و مــردم را بــه تقدیــس و ســتایش بــت دعــوت مــی کــرد.. تــا اینکــه وقتــی از بــت 

پرســتان چیــزی بــه اســم بــت درخواســت مــی کــرد بــا خوشــحالی آن را بــه کاهــن پرداخــت مــی کردنــد 

بلکــه منتظــر کاهــن مــی ماندنــد تــا آنهــا را باخــر کنــد کــه بــت عطایشــان را قبــول کــرده اســت.

قبــل از جنــگ جهانــی دوم.. در یــک ســخرنانی هیتلــر گفــت کــه او بــرای آملانــی هــا خدایــی خواهد ســاخت 

کــه آن را بــه جــای اللــه در زمیــن عبــادت کننــد!! آن )خــدا( کشــور آملــان اســت..در راهــش مــی میرنــد 

و بخاطــر عــزت و رفعتــش قربانــی مــی دهنــد!! مســلا )اینجــا( وطــن، یعنــی بــت پرســتش شــده بجــای 

اللــه ماننــد آن بت)کاهــن( اســت.. نــه ســخن میگویــد و نــه میشــنود و نــه مــی بینــد.. کــور، کــر، الل .. و 

کســانی هــم کــه بــه اســم وطــن حــرف مــی زننــد هــان سیاســتمداران هســتند کــه نقــش آن کاهنــان را 

ادامه در صفحه بعد <<<نســبت بــه بــت بــازی میکننــد.
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و هنگامــی کــه از مــردم درخواســت فــداکاری و قربانــی بــرای وطــن میکننــد ایــن فــداکاری هــا را فقــط 

بخاطــر خودشــان میخواهنــد و بخاطــر بقــای حکومتشــان تــا بــر مــردم ســاده رسوری کننــد .. و مــردم وطــن 

پرســت هــم خوشــحالند .. در راه وطــن میمیــرد. ســپس رؤســا، اســم )شــهید وطــن( را بــر او مــی گذارنــد، 

در حالیکــه ایــن وســط رؤســا، در راه وطــن منــی میرنــد و منیگذارنــد فرزندانشــان هــم در راه وطــن مبیرنــد 

.. چــرا کــه آنهــا خــوِد وطــن هســتند .. و بخاطــر آنهــا وطــن پرســتان مــی میرنــد ..

دائــم کلــات بــزرگ و دهــان پرکنــی مــی شــنوی مثــل) خزانــه دولــت، امــوال دولــت، زمیــن هــای دولتــی، 

شــکوه و اقتــدار دولــت، رئيــس دولــت( همــه مــی میرنــد تــا دولــت ســقوط نکند..دولت..دولت..دولــت.

و کســی نیســت کــه از خــودش بپرســد: دولــت چیســت؟!! .. چیســت ایــن نــام مقــدس کــه همــه چیــز را 

بــه آن نســبت مــی دهنــد؟ 

و نیــز از حــق دولــت اســت کــه همــه چیــز را از شــا بگیــرد: دینتــان را .. جــان هایتــان را .. کرامتتــان را ..و 

انــدک بضاعتتــان را!! .. چیســت ایــن بــت مقــدس کــه از مــردم میخواهیــد گرســنه مبانــد تــا او ســیر شــود؟ 

فقــر و فشــار را تحمــل کنــد تــا او در آســایش و نعمــت باشــد؟  مبیــرد تــا او زندگــی کنــد؟ و بــه او توهیــن 

شــود بخاطــر اینکــه شــأن و شــکوهش حفــظ شــود؟

ــد  ــز قــدرت هــای غاصــب ســلطه خداون ــی« اســت. مراک ــت ســاختگی وخیال ــت هــان »ب ــع: دول در واق

و مســتبد در برابــر بنــدگان خــدا ادعــای وجــودش را دارنــد تــا پشــت اســمش دیــده نشــوند، در حالیکــه 

کلمــه »دولــت«  نزدشــان معنــی و مفهومــی جــز »حکومتشــان« و مراکــز قدرتشــان نــدارد .. و بــرای اینکــه 

مــردم فکــر تســلیم و اطاعــت از آنهــا را قبــول کننــد همیشــه ادعــا مــی کننــد: کــه متــام آنچــه را کــه انجــام 

مــی دهنــد بخاطــر خودشــان و خانــواده هایشــان و اطرافیانشــان نیســت، بلکــه بخاطــر دولــت و مصلحــت 

کشــور اســت.
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بینــش در قلــب انســان مشــهود اســت و مهم تریــن آن هــا دیــد متفــاوت او بــه جهــان نســبت بــه دیگــران اســت... آنچــه انســان 

ــزی اســت کــه  ــر از آن چی ــر و بزرگ ت ــد بســی مهم ت ــن اســاء خواهــد داشــت، کســب می کن در تفکــر و تعمقــی کــه در ای

بتــوان آن را بــا زبــان بیــان کــرد و امــری اســت کــه بــا دل و درون انســان مرتبــط اســت و هــر فــرد بــه انــدازه و درجــه ای کــه 

از صفــای روح برخــوردار اســت از آن بهره منــد خواهــد شــد..

ایــن کتــاب ارزشــمند را میتوانیــد از کتــاب فروشــی هــای اهــل ســنت و جاعــت در رسارس کشــور تهیــه 

مناییــد،  همچنیــن مــی توانیــد از طریــق فروشــگاه هــای آنایــن فــروش کتــاب اهــل ســنت ) فروشــگاه 

کتــاب راه مــن( آن را خریــداری فرماییــد، 

ــد ایــن کتــاب بصــورت اینترنتــی و تحویــل  جهــت خری
خرید کتاب اسماء حسنیپســتی درب منــزل بــر روی لینــک روبــرو کلیــک نماییــد

معرفی کتاب
یکــی از کاملریــن کتــاب هــای نوشــته در زمینــه اســاء و صفات 

ــهید  ــتاِد ش ــه اس ــای عام ــخرنانی ه ــه از س ــت ک ــی کتابیس اله

نــارص ســبحانی پیــاده شــده اســت، ایــن کتــاب بــه همــت دکــر 

جهانگیــر ولدبیگــی تهیــه و تنظیــم شــده اســت و بدلیــل ارزش 

وصــف نشــدنی آن، عنــوان اولیــن کتــاب پیشــنهادی و سفارشــی 

مجلــه اســامی صواعــق را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.

بخشی از متن کتاب 
ــای  ــه معن ــدا ب ــد خ ــده و عب ــد بن ــی می توان ــان در صورت انس

ــد  ــناخته و بع ــش ش ــا صفات ــدا را ب ــه خ ــد ک ــه باش ــل کلم کام

ــته  ــته و بایس ــو شایس ــه نح ــا ب ــر آن ه ــناخت در براب ــن ش از ای

موضع گیــری درونــی و بیرونــی صحیحــی اتخــاذ منایــد... انســان 

ــم،   ــی منظ ــاء بینش ــن اس ــه ی ای ــا ماحظ ــر و ب ــدای ام در ابت

ــاط  ــه همــه ی آفریده هــا و در ارتب مشــخص و روشــن نســبت ب

ــار ایــن ــا خالــق آن هــا کســب می کنــد کــه می تــوان گفــت آث ب
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رسورم ایــن پــر مــن اســت، جنــگ بــه پایــان رســید امــا هنــوز 

برنگشــته اســت، بیچــاره ایــن مــادر کــه منیدانــد در جنــگ کســی 

ــی دوم ( ــگ جهان ــت  ) جن ــد گش ــر خواهن ــان ب ــز فرمانده ج

ــا رسهــای مســلانان  ــازان فرانســوی ب ــادگاری رسب عکــس ی

ســنگالی، کــه در ســال 1955 میــادی از تــن هایشــان جــدا 

ــتعمره  ــنگال مس ــور س ــه کش ــال ک ــن س ــد. در ای ــرده ان ک

ــراض  ــلان در اع ــجویان مس ــی از دانش ــود جمع ــه ب فرانس

بــه فرانســوی هــا و خواســتار اســتقال کشورشــان بــه صورت 

مســاملت آمیــز دســت بــه تظاهــرات زدند کــه توســط داعیان 

حقــوق بــر و آزادی و برابــری بــه چنیــن رسانجامی رســیدند

گریــه هــای یــک دخــر رسخ پوســت در یــک کنفرانــس بیــن املللــی در ســال 1988 

میــادی بعــد از کشــف حقایقــی از اقــدام حکومــت آمریــکا بــه عقیــم و نــازا 

ســازی زنــان رسخ پوســت جهــت مقطــوع النســل ســازی و نابــودی قومیــت آنهــا .

در ایــن کنفرانــس مطــرح شــد طبــق تحقیقــات کشــف شــده اســت کــه چیــزی حدود 

بــه 100 تــا 150 هــزار نفــر از زنان رسخ پوســت بعــد از زایان اول بصورت ناخواســته 

ــد. ــده ان ــم ش ــن رح ــا برداش ــرکتومی  ی ــل هیس ــام عم ــه انج ــور ب ــاری مجب و اجب

صــف  در  آنهــا  داوطلبانــه  مشــارکت  طــی  در  الجزایــر  هــای  صوفــی  تصويــر 

میــادی.  1959 ســال  الجزایــر  بخــش  آزادی  ارتــش  ضــد  هــا  فرانســوی  ارتــش 

فرانســه ای کــه بــا اســام مبــارزه کــرد، بــاد اســامی را تســخیر منــود، مســاجد را ویــران 

ــتیاق  ــی داد، اش ــری م ــر کارب ــا را تغیی ــرد و آنه ــی ک ــت م ــک حرم ــاجد هت ــه مس ــاخت، ب س

هــای  بدعــت  انتشــار  هــا،  صوفــی  از  محافظــت  و  حایــت  بــرای  عجیبــی  حــرص  و 

بنــای مقــره هــای رشکــی داشــت. آنهــا و همچنیــن  آنــان،  ســاخن معابــد مخصــوص 

عامــه  البشــري االبراهيمــي رحمــه اللــه )رییــس جمعیــت علــای الجزائــر( مــی گفــت: 

ــدس  ــرام و تق ــه اح ــردن ب ــی ب ــد از پ ــوی بع ــان فرانس ــاوزان و مهاج ــا را متج ــد ه ــن گنب ای

ــه  ــد، ک ــا نهادن ــر بن ــاورزی در الجزائ ــیع کش ــزارع وس ــراف م ــلک در اط ــی مس ــگان صوف دیوان

ــوند ــود ش ــی خ ــزارع غصب ــع دزدی از م ــق مان ــان در آن مناط ــور صوفی ــیله و حض ــن وس ــا ای ب
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تصویــری واقعــی از پهلــوان مجاهــد، شــیخ شــهید، عمــر مختــار 

رحمــه اللــه، هنگامــی کــه توســط ارتــش اشــغالگر ایتالیــا 

ــی  ــید، همگ ــان رس ــه پای ــال و اشــغال ب ــود، احت ــیر شــده ب اس

فرامــوش شــدند و نــام و آوازه شــهید عمــر مختــار مانــدگار اشــت 
قاســم امیــن نویســنده، اصــاح طلــب اجتاعــی مــری و یکــی از بنیانگذاران 

جنبــش ملــی در مــر و دانشــگاه قاهــره اســت. او همچنیــن پیشــگام جنبش 

آزادســازی زنان اســت. وی در ســال 1899 کتابی تحت عنوان آزادی زن نوشت 

کــه همــگان را در آن بــه برداشــن حجــاب و کنــار گذاشــن حجــاب اســامی 

ــه راه انداخــت، هــزاران زن از وی  ــزرگ را در مــر ب ــی ب ــد و حرکت فراخوان

متاثــر شــدند و حجــاب را کنــار گذاشــتند در حالــی کــه همــرش »زینــب« از 

ایــن کار برائــت جســت، بــه ایــن ترتیــب قاســم امیــن نتوانســت زنی کــه با او 

در زیــر یــک ســقف زندگــی مــی کــرد را بــه قناعــت برداشــن حجــاب برســاند

مســلان  حاکــم  مجســمه  اطــراف  در  اســپانیایی  کــودکان 

آملریــا »خیــران العامــری« در عهــد اندلــس در حــال نقاشــی 

کشــیدن و شــنیدن داســتان و ســیرت ایــن حاکــم، در ســایه 

آنهــا از  فرزندامنــان  بیخــری  و  فاتحــان  ایــن  از  مــا  غفلــت 

از همیــن جــا بــود ســپاه مســلانان در ســال 101 هجــری به ســوی باد فرانســه به حرکــت در آمد تا انســان هــا را از بندگی برای بندگان به ســوی 

بندگــی بــرای پــروردگار همــه ی بنــدگان خــارج کننــد و از تنگنــای دنیا به وســعت آخرت و از جور و ظلم ادیان به ســوی عدل اســام فــرا بخوانند، 

و اجــداد مســلان مــا از ایــن مــکان عبــور کردنــد، ســمح بــن مالــک خوالنــی فاتــح بخــش جنوبــی فرانســه، عنســه بــن ســحیم فاتــح کارکاســون، 

عبدالرحمــن غافقــی فاتــح لیــون و بزانســون؛ بلــه از همینجــا یعنــی کــوه هــای رس بــه فلــک کشــیده »پیرنــه« مــرز طبیعی بین فرانســه و اســپانیا
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ــارد«  ــز پریچ ــی »ایوان ــته بریتانیای ــناس برجس ــان ش ــان انس ایش

ــط  ــی توس ــان شناس ــم انس ــی از عل ــش عظیم ــه بخ ــتند ک هس

ــی  ــان فارس ــه زب ــاب او ب ــا کت ــت و ده ه ــده اس ــاد ش وی ایج

ترجمــه شــده و در منابــع دانشــگاهی نیــز وارد شــده انــد، 

تحقیقاتــی خــود  از ســفرهای  یکــی  از وی در  ایــن تصویــر 

بــه جنــوب ســودان در ســال 1926 گرفتــه شــده اســت، در 

ــد  ــاهده میکنی ــدی را مش ــه آزن ــودک از قبیل ــر دو ک ــن تصوی ای

ــر پاهــای اوســت و  ــی زی ــه صندل ــوان پای ــا بعن ــه یکــی از آنه ک

ــان  ــد، جه ــی کن ــا م ــای او را ایف ــده عص ــش نگهدارن ــر نق دیگ

از ایــن اشــخاص نــادان تــر بــه خــود هرگــز ندیــده اســت

بــه  عــراق  ســابق  جمهــور  رییــس  حســین،  صــدام  ســفر 

میــادی  1974 ســال  در  الحمــراء  کاخ  از  زیــارت  و  اندلــس 
تصویری قدیمی از شــیخ عبدالباســط عبدالصمد در بســر بیاری و عیادت 

دوســتان از ایشــان، شــیخ در ســال 1988 میــادی دیــده از جهــان بســت

و  فرزنــدان   ( مجاهدیــن  آوردن  پاییــن  حــال  در  لیبیایــی  زنــان 

ســال  طرابلــس  شــهر  در  دار  چوبــه  از  شــده  اعــدام   ) شــوهران 

1919 میــادی، ) هــم رزم هــای شــهید عمــر مختــار ( / در پشــت 

بــا  کــه  هســتند  شــیرزنانی  همــواره  اســام،  مجاهــدان  مردانگــی 

الهــی شــدند مــژده و وعــده  ایــن مصیبــت هــا شــامل  بــر  صــر 
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