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  خوانداسالم تو را مي

  سنت با موضوع بيداري اسالمي)(مقاله ارسالي به همايش دانشجويان اهل 
  اميد كردستاني

  
  

  بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

شكر و سپاس مخصوصِ خداوند مهرباني است كه هـر  
چه داريم از اوست و درود و رحمت خدا بر پيـامبر رحمـت،   

  ي اعصار. محمد مصطفي و پيروان راستينش در همه
 دنـد بو خوانـده  گوشمان در چنان متمادي سالهاي طول در

 و خوشگذران امتي اعراب، كه بوديم كرده باور ما از بسياري كه
 حاكمـان،  اين كه چند هر اند.خويش حاكمان مطيع و خيال،بي

    باشند. مردم اساسي حقوق به اعتنابي و ظالم
براي كساني كه تاريخ را بـه خـوبي مطالعـه و بررسـي     

ا چـه  ستيزانه، ب د، روشن است كه اين تبليغات عربانكرده
  يابد. هدف و منظوري در جامعه انتشار مي
-هاي قبل و چه در دورهدر ميان مسلمانان، چه در سده

هاي معاصر، همواره افـرادي مخلـص، دلسـوز و درد آشـنا     
-اند كه تماميِ عمر خود را صرف مبارزه با ظلم و بـي بوده

هـاي هميشـه   عدالتي و تنوير اذهـان عمـومي، بـا چشـمه    
اند و در اين راه مـال و اوالد و  ت نمودهجوشانِ كتاب و سن

  اند. جان خويشتن را در طبق اخالص نهاده
و اينك حدود يك سال است كه به لطف و رحمت اهللا 

ي دلسـوزان و  رنجِ تالش و مجاهدت چند قرنهتعالي، دست
مجاهدان امت اسالمي، در حال ثمر دهي است. زن و مرد، 

ت و احتـرامِ  ق و عـزّ صـدا، حقـو  پير و جوان، همگام و هـم 
طلبند و در اين خواسـتن، گلولـه و بـاتومِ    ي خود را ميحّقه

  گيرند. فرعونيان را به سخره مي
 طلبِ و كردن دعا صرفاً و تنها كه اندفهميده خوبي به اينان

 چنـين  كنـار  در بلكه نيست كافي ظالم، يبوسيله ظالم شرِ دفع

 بـه  عمـالً  يشـان، هاخواسته به نيل جهت بايستمي دعاهايي،

ى  بِقَـوْمٍ  مَـا  يُغَيِّرُ لَا اللَّهَ إِنَّ� بيايند. ميدان رُوا  حَتـَّ  �بِأَنْفُسِـهِمْ  مَـا  يُغَيـِّ

 مگـر  دهـد نمـي  تغيير را گروهي هيچ وضع و حال خداوند

    )11(رعد/ دهند. تغيير را خود احوالِ آنان، اينكه
ي شريفه هست ي مهم و حياتي در اين آيهاما يك نكته

آن اينكه اين تغيير احـوال، منحصـر بـه تغييـر و تحـول       و
اجتماعي و سياسي نيست بلكه مهمتر از آن، تغيير و تحـول  
در درون و برداشتن قدمهاي محكم و مخلصـانه در جهـت   
پرورش و سـاختن شخصـيت فـردي، بـر اسـاس نصـوص       

  باشد. روشنگرِ كتاب و سنت مي
اسـالمي،   در طول تاريخ و در نقاط مختلف سرزمينهاي

هر از چند گاهي شاهد حركتهـاي اعتراضـي و شورشـهاي    
ايم كه بعضاً حتـي منجـر بـه تغييـر حاكميـت      عمومي بوده

ايم كه سياسي هم شده است. اما آيا تا كنون از خود پرسيده
چرا پس از مدتي، مظلومينِ ديروز، تبديل به ظالمينِ بعدي، 

ه ظـالمِ  كنـي كـ  اند؟ آيا تضمين مـي در همان سرزمين شده
  بعدي، من يا تو نباشيم؟

ي تمايل بـه  بايست ريشهپس چه بايد كرد؟ ما ابتدا مي
كشي از ديگران را در درون در ريشه كن كنـيم.  ظلم و بهره

صادقانه به خود نگاه كنيم آيا ما در امـور كوچـك و بـزرگ    
زندگي خود، نسبت به خانواده و دوستان و همنوعـان خـود   

بايست سرطان خود خواهي و تكبـر  چنين هستيم؟ ابتدا مي
را در درون خود بخشكانيم. آيا براستي و از صـميم قلـب و   

ال �به صورت عملي، عاملِ به اين حديث شريف هسـتيم؟  
ايمـان نـدارد   . �يومِنُ اَحَدُكُم حتّي يُحِبَّ لِاَخيهِ ما يُحِبُّ لِنَفسِـهِ 

هيچ كدام از شما، مـادامي كـه آنچـه را بـراي خـودش      

   رد براي برادرش هم دوست بدارد.دوست دا
  برادر دانشجوي مسلمان! خواهر دانشجوي مسلمان! 

   .خواندبيدار شو. اسالم تو را مي
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 دانـي مـي  آيا هستي؟ خود خطير و مهم يوظيفه متوجه آيا

 و توحيـد  قـدرتي،  و سـرعت  چـه  با تن، لذت اصالت و الحاد كه
 روشـهاي  چـه  بـا  دانـي مـي  آيـا  است؟ گرفته نشانه را معنويت

 قـرار  هجمـه  مـورد  را اتاسـالمي  هويت اي،مزورانه و فريبنده

    است؟ مانده خياليبي و بطالت براي وقتي براستي آيا اند؟داده
ي زنـدگي يـك فـرد مسـلمان،     يكي از سمهاي كشنده

اكتفاء به وضع موجود است. برادر مـن، خـواهر مـن! نمـاز     
ننـد قتـل و   اي ماخواندن و روزه گـرفتن و تـرك معاصـي   

  ي ابتدايي توست، نه هنر تو. دزدي و زنا، وظيفه
ي ظهور برسان. بدرخش. كه ايـن  هنر خود را به منصه

درخشيدن را خداوند متعال در وجود تو به وديعـت گذاشـته   
است. كاري كن كه ديگران با ديدن تو، به ياد خدا بيفتنـد.  
به ديگران انگيزه و شوق ببخش، همنشينشـان بـاش، بـه    

ردهايشان گوش بده و ياورشان باش. و مطمئن باش كـه  د
رسـد. جـدا از اجـر    اولين نفع اين اقدامات، به خود تـو مـي  

اخروي، در همين دنيا هم، زندگيت را پر از انگيزه و شـوق  
خواهد نمود. اگر تو به اين امور نپردازي، چـه كسـي آن را   
انجام دهد؟ آيا انتظار از تو و كسي كـه بـه خـاطر بدسـت     

ساعت  12اش روزي آوردن لقمه ناني جهت معاش خانواده
گزار اين مشغول است؛ مثل هم است؟ آيا شكر به كار بدني

  موقعيتي كه در آن به تحصيل اشتغال داري، هستي؟ 
اي برادر و اي خواهر دانشجوي مسلمان! اسـالم تـو را   

   .خواندمي
 معيشـتيِ  و اقتصـادي  مانـدن  عقب اصلي داليل از يكي

 اسـت.  فني و تجربي علوم به كافي توجه عدم سلمان،م ملل

 ديگران توليدات و محصوالت يكننده مصرف بايد كي به تا

 در دانش، و دانستن به سفارش و توصيه همه اين آيا باشيم؟

 ايـن  خطابِ آيا است؟ بوده تفنن و مزاح سرِ از سنت، و كتاب

   است؟ ديگري كس با تو و من جز احاديث، و آيات
 كسـاني  آيا �يَعْلَمُـونَ  لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ�

  )9(زمر/ برابرند؟ هم با دانندنمي كه كساني و دانندمي كه

بـدنبال دانـش    (حـديث نبـوي)   اطلبوا العلـمَ و لـو بالصـين  

(دورترين كـانون   برويد هر چند الزم باشد به چين برويد
    .علمي آن زمان)
  اهر من! برادر و خو

اطيعــوا اهللا و اطيعــوا �طــيِ طريــق مشــخص اســت: 
هِ  يَعْتَصِـمْ  مَـنْ � .اطاعت از خدا و رسول خدا �الرسول  بِاللـَّ

هر كس به اهللا تمسك جويد  �مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ ِإلَى هُدِيَ فَقَدْ

 .)101عمران/(آل گمان به راه راست رهنمود شده است.بي

اي پيامبر تو قطعاً بـه راه   �مُسْتَقِيمٍ اطٍصِرَ ِإلَى لَتَهْدِي إِنَّكَ�

  )52(شوري/ .سازيراست رهنمود مي

    چگونه بايد رفت؟
 شدي، فارغ مهمي كار از گاه هر .�فَانصَب فَرَغتَ فَاِذا�

 ديگـر  كـار  بـه  و بپـاخيزد  بالفاصـله  مشو، ساكن نايست،

 را شـرط  دو ايـن  كـه  باشـد  يـادت  فقط باش. مشغول مهمي
 خدا مسير در و خدا براي فقط نيت ربّك: ليا-1 نمايي رعايت

   رغبت و ميل كمال با بلكه اجبار و اكراه با نه َفارغَب:-2 باشد
شود سر بلند كـرده و  اگر چنان كرديم؛ ديگر رويمان مي

 مَــعَ فَاكْتُبْنَــا الرَّسُــولَ َواتَّبَعْنَــا أَنَْزْلــتَ بِمَــا آمَنَّــا رَبَّنَــا �بگــوييم: 
اي ايمـان  روردگارا ما بدان چه نازل فرمودهپ �الشَّاهِدِينَ

ي آورديم و از پيامبر پيروي نموديم پس ما را از زمـره 

  )53عمران/(آل  گواهان بنويس.
در خاتمه بايد بگويم مطالـب عنـوان شـده، نـه از بـاب      
نصيحت، بلكه از باب خواهش و تمناسـت و خـدا را شـاهد    

  دانم. گيرم كه خود را نيازمندتر به نصيحت ميمي

  .�وما توفيقي الَّا باهللاِ عليهِ توكَّلتُ واليهِ اُنيب�

  1391چهارم ارديبهشت 
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